หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

ข

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

ข

ค
สารบัญ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง
และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร
และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
1.2 ความสาคัญ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

หน้า
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
5
5
5
5
6
6
7
8
10
10
10
10
10
12

ค

ง
สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.3 รายวิชา
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน
ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
3.2.2 อาจารย์พิเศษ
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
(การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย

หน้า
14
14
14
17
17
17
17
18
23
30
46
46
47
50
51

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตร สูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)

52
52
53
60

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

69
69
69
70

ง

จ
สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสิต
4. คณาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561
ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563
ภาคผนวก ค คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานผลวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก จ ประวัตอิ าจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ภาระการสอนอาจารย์ประจาหลักสูตร

หน้า
71
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80
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96
114
117
130
139
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
Bachelor of Fine Arts Program in Music and Dance
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

: 0502
: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
: Bachelor of Fine Arts Program in Music and Dance

:ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์)
: ศป.บ. (ดนตรีและนาฏศิลป์)
: Bachelor of Fine Arts (Music and Dance)
: B.F.A (Music and Dance)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ
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5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสติ ไทยและนิสิตต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรีและนาฏศิลป์)
มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 เป็น หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2563 เปิ ด สอน
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
6.2 คณะกรรมการประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครัง้ ที 7 วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ ที่......12.......วันที่ ...19..เดือน .......พฤศจิกายน......พ.ศ. 2562
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบ
หลักสูตร ในการประชุม ครัง้ ที.่ ..5... วันที.่ ..27...เดือน ...พฤศจิกายน...
พ.ศ. 2562
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ ที่.................วันที่ .........เดือน .................พ.ศ. 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และตามมาตรฐานระดับ ปริญ ญาตรี
สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2563
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ศิลปิน
8.2 บุคลากรทางการศึกษา
8.3 นักวิจัยและนักวิชาการ
8.4 ธุรกิจและอุตสาหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์
8.6 อาชี พ อิ ส ระ เช่ น ผู้ ส ร้ า งสรรค์ ท างด้ า น นาฏ ศิ ล ป์ นั ก ป ระพั นธ์ เ พลง
นักเรียบเรียงเสียงประสาน ผู้ปรับวงดนตรี สากล และวิทยากรทางด้านดนตรี
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

นายศราวุธ จันทรขา

2

นายกิตติ์ธเนศ ศิรสิ ุรยิ เสรี

3

นายธนพงศ์ เด็ดแก้ว

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36099001XXXXX
11014002XXXXX
16599002XXXXX

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ศศ.ม
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศป.บ.
ศศ.ม.

นาฏยศิลปไทย
นาฏศิลปไทย
ดุรยิ างค์ไทย
ดุรยิ างคศิลป์
วิทยาการดนตรีและ
นาฎศิลป์
ดุรยิ างคศาสตร์
สากล
ศิลปะไทย
ศิลปะไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2550
2547
2551
2549
2555

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2553
2550

วัฒนธรรมศึกษา
การจัดการ
การท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2555

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2547

ศศ.บ.
4

นางสาวปรียาชนก
เกษสุวรรณ

15009000XXXXX

อาจารย์

5

นายรัตนะ ตาแปง

35701007XXXXX

อาจารย์

ศ.ม.
ศ.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ศศ.ม.
บธ.บ.
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือ การพัฒ นาที่ จาเป็น ต้องนามาพิจ ารณาในการวางแผน
หลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ดนตรีแ ละนาฏศิ ล ป์ ก าหนดให้ อ ยู่ ในกลุ่ ม ของเศรษฐกิ จ สร้ างสรรค์ (Creative
Economy) เพราะดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ เป็ น การสร้ า งมู ล ค่ า จากที่ เกิ ด จากแนวคิ ด ของมนุ ษ ย์
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ บนรากฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งานและการใช้
ทรัพย์สินทางปัญ ญา ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และ
เทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ โดยได้จัดอยู่ในรูปแบบประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
ประเทศสหราชอาณาจักร ใช้การแยกตามประเภทสินค้าและบริการ ประเภทการใช้วัฒนธรรม
เป็ น หลั ก ใช้ศิ ล ปะเป็ น หลั ก องค์ ก ารทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาโลก ใช้ ป ระเด็ น ด้ า นลิ ข สิ ท ธิ์ เป็ น
ตัวกาหนด และดนตรีสากลเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรม และการแสดง ประเภทของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ UNCTAD และUNESCO
ในปั จ จุ บั น ดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ ไ ด้ ก ลายเป็ น เศรษฐกิ จ ระดั บ อุ ต สาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industries) มีการจัดตั้งบริษัทผลิตงานเพลงมากมาย มียอดการจาหน่าย
ผลงานเพลงของศิ ล ปิ น ของค่ ายเพลงสู ง มาก รวมบริ ษั ท การซื้ อ ขายเครื่ องดนตรี ตลอดจน
โรงเรียนดนตรีเอกชน โรงเรียนสอนนาฏศิลป์ สามารถสร้างเงินหมุนเวียนและสร้างมูลค่าเพิ่มใน
ทางด้ านเศรษฐกิจ ของประเทศไทย สิ่ งเหล่านี้ เป็ นตั วบ่ งชี้ถึ งอัต ราการพัฒ นาของดนตรี และ
นาฏศิลป์ ดังเห็นได้จากการเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ ศาสตร์ดังกล่าวมีส่วนในการพัฒ นาสินค้า
นั บ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ อย่ า งมากอย่ า งหนึ่ ง ในการสร้ า งมู ล ค่ า ของสิ น ค้ า ต่ า ง ๆ ให้ กั บ
ผู้ประกอบการ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรได้นาสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในด้าน การประยุกต์และปรับใช้วัฒนธรรมต่างชาติให้เหมาะสมและมีความสอดคล้องกับสังคมไทย
วิชาดนตรีและนาฏศิลป์เป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ศิลปะดนตรีบางประเภทที่เข้ามาในประเทศ
สามารถพัฒนาสังคมไทยได้อย่างสอดคล้อง โดยมีการปรับใช้ได้อย่างสมดุล และสามารถสร้าง
กระแสของวัฒนธรรมดนตรี และนาฏศิลป์ ได้มาหลายยุคหลายสมัย เป็นส่วนหนึ่งในการพั ฒนา
สภาพดังกล่าวให้มีความสมดุลกับสภาพการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ต่อเนื่องจากแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่ งชาติ ฉบั บที่ 11 ในทางด้านยุทธศาสตร์การสร้ างความเข้ มแข็ งของชุ มชนและสังคมให้ เป็ น
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รากฐานที่มั่นคงของประเทศ เป็นเป้าหมายเชิงคุณภาพ ให้ชุมชนอยู่เย็น เป็นสุข มีกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต มี ดุลยภาพในการดารงชีวิต ภายใต้วิถีวัฒ นธรรมที่ดีงามในชุมชน ขับเคลื่ อนการ
เจริ ญ เติ บ โตจากการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพบนฐานการใช้ ภู มิ ปั ญ ญาและนวั ต กรรม นอกจากนี้ ยั ง
สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา ให้มกี ารขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้ผ่านองค์กรต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ นโยบายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ฟื้นฟู
และเรี ยนรู้ ค วามหลากหลายของศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิล ป์ เป็นการพัฒ นาสังคมและวัฒ นธรรม เป็น การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้สังคมไทย รวมทั้งสามารถปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสังคมไทย เพื่อสร้าง
สังคมให้เป็นสังคมที่สมบูรณ์แบบผลิต และเพิ่มความคิดสร้างสรรค์มาใช้ได้อย่างสอดคล้องกับ
สภาพสังคมปัจจุบัน
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและความเกี่ ย วข้ อ งกั บ
พันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร โดยเฉพาะหลั ก สู ต รในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา จะต้ อ ง
ดาเนินการให้สอดคล้ องกับ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
รูป การวิวัฒ นาการของเทคโนโลยีที่ เปลี่ ยนแปลงไป ดนตรีและนาฏศิ ลป์ มีส่วนในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ ในรูป ของงานสร้างสรรค์ สู่ต ลาดโลก คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์แ ละศิ ล ปกรรม
ศาสตร์ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาประเทศ การให้ค วามรู้ความสามารถทางด้าน
ดนตรี สามารถแสดงดนตรี การจัดการดนตรี และนาฏศิลป์ จัดระบบเสียง ควบคุมระบบเสียง
ท าให้ มี ค วามมั่ น ใจที่ จ ะก้ า วไปสู่ ว งการดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ และวิช าการระดั บ ประเทศและ
นานาชาติ ได้ ดั ง นั้ น คณะฯ จึ ง ได้ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ขนึ้ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความสามารถ มาปรับใช้
และยึดหลักการมาตรฐานสากล โดยบัณฑิตจะมีความรูค้ วามสามารถในการนาองค์ความรู้มา
ใช้ปฏิบั ติงานได้ทั นทีและมีศั กยภาพสูง ในการพั ฒ นาเพิ่ม พูนความรู้ของตนเองให้ทั นต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและวัฒนธรรม กฎระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ดนตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้สามารถปรับตัวเข้ากับ
งานด้านวิชาการดนตรีและนาฏศิลป์ งานด้านระดับปฏิบัติการวิชาชีพดนตรีและนาฏศิลป์อย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม อันดีงามของมหาวิทยาลัยและสังคม
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12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและ
นาฏศิลป์ มีความเกี่ยวพันกับพันธกิจของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ใน
ส่วนของการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อให้ได้บัณฑิตที่ประโยชน์
ต่อสั งคมและเป็น ที่ยอมรับ ในระดั บอาเซียน การพั ฒ นาความพร้อมของนิสิต ที่เข้ าเรียนตาม
หลักสูตรพัฒนาระบบการบริหารการวิจั ย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในหลักสูตร
การพัฒนากิจกรรมนอกหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน สังคมและการอยู่และ
เรียนอย่างมีความสุข และการพัฒ นาความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่องานวิชาการและการ
พัฒนาท้องถิ่นสนับสนุน การทานุบารุงภูมิปัญญา ศิลปกรรม วัฒ นธรรม และสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้หลั กสูต รฯ ยังมีความเกี่ยวข้องกับ พัน ธกิ จของมหาวิทยาลั ย ที่ได้ตั้งปณิ ธานไว้ว่า
“ปัญ ญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมครอบคลุมพันธกิจการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นให้นิสติ อยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานและเป็นคนดีของสังคม การ
สร้างงานวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน การทานุบารุงภูมิ
ปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล และรวมทั้งการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยึดมั่นในธรรมาภิบาล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธ
กิจในการบริหารงานภายในคณะ เพื่อการสร้างการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ครบ
สมบูรณ์ทุกด้านโดยมีพันธกิจที่ตอบสนองการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน ได้แก่
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสติ อยู่และเรียน (Live and Learn) อย่าง
มีความสุข จบไปมีงานทาและเป็นคนดีของสังคม
2. เพื่ อ ท าการวิ จั ย ที่ เน้ น การสร้ า งปั ญ ญารวมหมู่ (Collective Intelligence)
เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province)
3. เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง
ของชุมชน(Community Empowerment)
4. เพื่อทานุบารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒ นธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
(Local Wisdom) สูส่ ากล
5. เพื่อการบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยึดมั่น
ในธรรมาภิบาล
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ
-ไม่ม-ี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาทีเ่ ปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
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13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยากาหนดนโยบายให้ จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปจานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และ
ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1)คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน
คณบดี เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่
กาหนดนโยบายและพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป
ของมหาวิทยาลัย
2)คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อานวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ทาหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อเป็นข้อมู ลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อ ให้การ
จัดการเรียนการสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3)คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะ
จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการในรายวิชาเป็น อาจารย์ผู้รับผิ ดชอบรายวิชาและ
อาจารย์ผู้ป ระสานงานรายวิชา และจัดระบบการบริหารจัดการโดยการกาหนดหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คือทาหน้าที่
ประสานงาน/ช่วยประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา และอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชา/
คณะวิชาอื่น หรือสถาบันภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนิสิต ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตาราง
เรียน และการประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ดนตรีและนาฏศิลป์ ศาสตร์แห่งการสร้างคน สร้างงาน สร้างสรรค์สุนทรียะ
บูรณาการภูมิปัญญา วิชาการ วิชาชีพสูส่ ังคม
1.2 ความสาคัญ
ดนตรีและนาฏศิลป์เป็นสาขาที่มีความสาคัญสาขาหนึ่งในทางด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจของชาติ เพราะเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การศึกษาและวั ฒ นธรรม ปัจจุบั น
สถานปฏิบัติการและองค์กรทั้งของรัฐและเอกชนมีความต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถเพื่อ
ปฏิบั ติงานทางทั้ งด้ านดนตรีและนาฏศิลป์ ทั้งในฐานะผู้สอน ผู้ ควบคุ มวง ผู้ผ ลิตงานเพลงใน
บริษัท ผู้สร้างสรรค์และออกแบบท่ารา เป็นต้น ซึ่งบัณฑิตจะเป็นบุคลากรสาคัญในการช่ วยให้
เกิดผลงานดนตรีและนาฏศิลป์ที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สามารถสร้างรายได้ให้แก่
บริษัทหรือสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันได้อย่างหลากหลาย
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ วางแนวทาง
ความพร้อมทางวิชาการ ซึ่งจะง่ายต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของสังคม เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยใช้หลัก
วิชาการที่ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นบุคลที่มีภาวะผู้นาภายใต้ความ
สานึกในคุณธรรม และจริยธรรม ยังเน้นให้นิสิตมีความชานาญเฉพาะทางทั้งทางด้านดนตรีและ
นาฏศิลป์ เพื่อตอบรับกับความต้องการของสังคมและชุมชนได้อย่างเหมะสมและมีประสิทธิภาพ
ควบคู่ กับ การนาความก้ าวหน้า ทางด้ านเทคโนโลยี ดนตรี และระบบเสี ย ง มาปรั บ ใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์เพื่อให้ได้งานดนตรี และนาฏศิลป์ ที่มีคุณ ภาพสูงสุด และเน้นให้ นิสิตมีความชานาญ
เฉพาะทางดนตรีและนาฏศิลป์ เพื่อตอบรับกับความต้องการของสังคมและชุมชน
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ มีวัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีแ ละนาฏศิลป์ ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถสร้างสรรค์ผลงาน บูรณาการความรู้เป็น
ศาสตร์แขนงต่างๆ เพื่อประโยชน์ในทางศิลปกรรมศาสตร์ และสามารถนาไป
ประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้
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1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสานึกสาธารณะในสาขาวิชาชีพทาง
ศิ ล ปะปฏิ บั ติ ต นอย่ า งเหมาะสมทั้ ง ต่ อ ตนเอง เพื่ อ นร่ ว มงานและมี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม
1.3.3 เพื่อให้บัณฑิตตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและสากลและพร้อมที่
จะอนุ รัก ษ์ ส่ งเสริ ม พั ฒ นา แสวงหาองค์ ค วามรู้ การวิจั ย สร้า งสรรค์ แ ละ
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
1.3.4 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ
ได้อย่างมีจิตวิญญาณ
1.3.5 มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น และมีทักษะในการจัดการทางดนตรีและ
นาฏศิลป์
1.3.6 สามารถสื่อสารและนาเสนอแนวความคิ ดที่เป็นรูปธรรม ผ่านผลงานทางดนตรี
และนาฏศิลป์ได้
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลั กสู ต รศิล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าดนตรี และนาฏศิ ลป์ มี แผนพั ฒ นา
ปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชีก้ ารพัฒนาปรับปรุง คาด
ว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
แผนการพัฒนา/ปรับปรุง
หลั ก สู ต รให้ มี ม าตรฐาน
ตาม ที่ สก อ . ก าห น ด
สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย
ของมหาวิทยาลั ยพะเยา
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้ อ งการของผู้ ใ ช้ และ
การเป ลี่ ย นแป ลงขอ ง
เทคโนโลยี
แ ผ น ก า ร พั ฒ น า ก า ร
จั ด การเรี ย นการสอนที่
เน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ นส าคั ญ
ตามมาตรฐานผลการ
เรี ย น รู้ ทั้ ง 5 ด้ า นขอ ง
สกอ.

กลยุทธ์

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้

1) พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล และ
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
2) ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ให้ ส อดคล้ อ ง
กับมาตรฐานของ สกอ.
3) ติ ด ตามความต้ อ งการ
ของผู้ใช้ และกาเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
1) พั ฒ นาอาจารย์ ผู้ ส อน
โดยเน้นการจัดการเรียนการ
สอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ทั้ง 5 ด้าน
2) พั ฒ นาสิ่ ง สนั บ สนุ น การ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นิสิต

1) แต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2) เอกสารหลักสูตร
3) เอกสารประกอบหลักสูตร
4) รายงานผลการประเมิ น
หลักสูตร
5) รายงานผลการประเมิ น
ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต
ของหน่วยงานผูใ้ ช้บัณฑิต
1) จานวนแผนงาน/กิจ กรรม
การพั ฒ นาอาจารย์ ผู้ ส อน ใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้ น
ผู้ เ รี ย น เ ป็ น ส า คั ญ ต า ม
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ทั้ ง 5
ด้าน
2) ความพึงพอใจของอาจารย์
และนิ สิ ต ต่ อ สิ่ ง สนั บ สนุ น การ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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แผนการพัฒนา
เปลี่ยนแปลง
แผนการพัฒนานิสิตให้มี
ความพร้อ มในการเรีย น
การสอนทั้ ง ภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบัติ

กลยุทธ์

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้

1) พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข อง
นิสิตให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
สกอ. บู รณาการการจัด การ
เรียนการสอนในหลักสูตร กับ
กิจกรรมเสริมหลัก สูต ร การ
บริการวิชาการ และการวิจัย
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
ภาคปฏิ บั ติ โดยเน้ น ให้ นิ สิ ต
ฝึกทักษะและความชานาญใน
วิ ช าชี พ อย่ า งเพี ย งพอและ
ต่ อ เนื่ อ ง รว ม ทั้ งส่ งเส ริ ม
ศิลปวัฒนธรรม
2) พั ฒ น า ก ระ บ ว น ก า ร
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
ภาคปฏิ บั ติ ที่ เน้ น การมี ส่ ว น
ร่ ว มของ บุ ค ลากรในสถาน
ปฏิบัตกิ าร
3) พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ของอาจารย์และผู้ช่วยสอนใน
แหล่งฝึกงาน ให้ทันสมัยอยู่
เสมอ

1) แผนการพั ฒ นานิ สิ ต ให้ มี
ความพร้ อ มในการเรี ย นการ
ส อ น ทั้ ง ภ า ค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
ภาคปฏิบัติ
2) รา ย วิ ช า ที่ จั ด ให้ มี ก า ร
บูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนในหลั ก สู ต รกั บ กิ จ กรรม
เสริ ม ห ลั ก สู ต รการบ ริ ก าร
วิชาการและการวิจัย
3) ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ร า ย วิ ช า
ภาคปฏิ บั ติ ที่ เน้ น ให้นิ สิ ต ฝึ ก
ทักษะและความชานาญในวิชาชีพ
อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
4) ร้อยละของสถานปฏิบัติการ
ที่เป็นแหล่งฝึกงานที่บุคลากรมี
ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การเรี ย น
การสอน
5) ร้ อ ยละของอาจารย์ แ ละ
ผู้ ช่ ว ยสอนในแหล่ ง ฝึ ก งาน ที่
ได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า น
ดนตรีและนาฏศิลป์ในแต่ละปี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น เดือน มิถุนายน ถึง กันยายน
ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์
2.2คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561
2.2.2 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/
หรือเป็นไปตามข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผูก้ าหนด
2.2.4 การเทียบโอนผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ
ระเบียบข้อบังคับตามที่มหาวิทยาลัยพะเยากาหนด
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 พืน้ ฐานทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
2.3.2 พืน้ ฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 ปรับพืน้ ฐานทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ก่อนเปิดภาคเรียน
2.4.2 เข้าร่วมโครงการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องการปรับพืน้ ฐานทางด้าน
ภาษาอังกฤษ
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2563 2564 2565 2566 2567
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 3
30
30
30
ชั้นปีที่ 4
30
30
รวม
30
60
90
120
120
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
30
30
2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีความต้องการงบประมาณ
สาหรับหลักสูตร ดังนี้
2.6.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์

หมวดรายจ่าย

ปีงบประมาณ
2563

2564

2565

2566

2567

1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ

126,560
50,000

275,268
60,000

478,867
70,000

676,825
80,000

676,825
80,000

265,800
150,000
150,000

265,800
250,000
250,000

265,800
350,000
300,000

265,800
350,000
350,000

265,800
350,000
200,000

3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์

1,500,000

1,500,000

1,500,000

500,000

500,00

รวมรายจ่าย

2,242,360

2,601,068

2,964,667

2,222,625 1,622,625

15

16
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชัน้ เรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

16

17
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เกณฑ์
มาตรฐาน
ของ สกอ.
ไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต

มคอ.1
ไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต

1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน
2.2.2 กลุ่มวิชาความคิด
สร้างสรรค์ทางดนตรี
2.2.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดนตรี
2.3 กลุ่มวิชาเอก
2.3.1 วิชาเอกบังคับดนตรี
2.3.2 วิชาเอกบังคับนาฏศิลป์
2.3.4 วิชาเอกเลือก
2.4 ดุริยนิพนธ์และศิลปนิพนธ์
2.5 สัมมนา
2.6 กลุ่มการฝึกงาน การศึกษาอิสระ
และสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

ไม่นอ้ ยกว่า
84 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า
84 หน่วยกิต

หลักสูตร
หลักสูตร
ปรับปรุง
ปรับปรุง
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2563
30
30
30
-

30
-

94

91

6

88

ไม่นอ้ ยกว่า 6 ไม่นอ้ ยกว่า 6
หน่วยกิต
หน่วยกิต
120
120

18
18
12
3
3
45
15
15
15
3
1
6

6

6

130

127
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3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ
1.หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปบังคับ
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ ลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
183111
ปริทัศน์ดนตรีและนาฏศิลป์
Introduction to Music and Dance
183226 หลักการสร้างงานดนตรีและนาฏศิลป์
Principle of Music and Dance Creation
183311 ดนตรีและนาฏศิลป์ทางสื่อสมัยใหม่
Music and Dance in Modern media

ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
จานวน 30 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
จานวน 18 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

18

19
183312
183313
183314

การบริหารงานดนตรีและนาฏศิลป์
Music and Dance Administration
ละครเพลง
Musical theatre
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology

2.2 วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน
183121
คีย์บอร์ดขั้นพืน้ ฐาน
Basic of Keyboard Skills
183122
นาฏศิลป์ไทยพืน้ ฐาน
Basic Classical Thai Dance
183123
พืน้ ฐานการเคลื่อนไหวทางด้านนาฏศิลป์
Kinetic Arts
183124
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
Traditional Thai Dance

183341

183342

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

จานวน 18 หน่วยกิต
จานวน 12 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

2.2.2 กลุ่มวิชาความคิดสร้างสรรค์ดนตรี
จานวน 3 หน่วยกิต
การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Music Composition and Arrangement
2.2.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดนตรี
จานวน 3 หน่วยกิต
เทคโนโลยีและการบันทึกเสียงสาหรับดนตรี
3(2-2-5)
Technology and Recording for Music

2.3 กลุ่มวิชาเอก
จานวน 45 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาเอกดนตรี
จานวน 15 หน่วยกิต
183131
ทฤษฎีดนตรีสากล
3(3-0-6)
Theory of Western Music
183221
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 1
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble I

19

20
183223
183224
183231

183125
183222
183225
183322
183324

183321
183323
183325
183331
183423

ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 2
Western Music Instrumental Skills and Ensemble II
การอ่านโน้ตสากลและการฝึกโสตประสาท
Sight-Singing and Aural Training
ทฤษฎีการประสานเสียง
Theory of Harmony

3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.3.2 กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์
จานวน 15 หน่วยกิต
องค์ประกอบและเทคนิคการแสดง
3(2-2-5)
Elements and Techniques of Performance
ราและระบามาตรฐาน
3(2-3-6)
Ram and Classical Rabam
นาฏศิลป์พนื้ เมืองล้านนา 1
3(2-3-6)
Northern Thai Folk Dance l
การแสดงเป็นชุดเป็นตอน
3(2-3-6)
Production of Dramatic Excerpts
นาฏศิลป์ร่วมสมัย 1
3(2-3-6)
Contemporary Dance l
2.3.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
จานวน 15 หน่วยกิต
ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 กลุ่มวิชา
2.3.3.1 กลุ่มวิชาเอกเลือกดนตรี
จานวน 15 หน่วยกิต
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 3
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble III
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 4
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble IV
การขับร้องประสานเสียง
3(2-2-5)
Chorus
ประวัตแิ ละวรรณกรรมดนตรีสากล
3(3-0-6)
History and Literature of Western Music
ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
3(2-2-5)
Thai and Folk Music

20

21

183326
183327
183328
183329
183424

2.3.3.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกนาฏศิลป์
ราหน้าพาทย์
Ram Napat
การออกแบบทางนาฏศิลป์
Choreography
นาฏศิลป์พนื้ เมืองล้านนา 2
Northern Thai Folk Dance II
นาฏศิลป์ร่วมสมัย 2
Contemporary Dance II
วรรณกรรมและการประพันธ์บท
Literature and Script Writing

15 หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)

2.4 กลุ่มวิชาดุรยิ นิพนธ์และศิลปนิพนธ์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
183421
การแสดงผลงานดนตรี
Music Presentation
183422
ศิลปนิพนธ์
Arts Thesis

จานวน 3 หน่วยกิต

2.5 กลุ่มวิชาสัมมนาและหัวข้อพิเศษ
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
183451
สัมมนา
Seminar

จานวน 1 หน่วยกิต

2.6 กลุ่มวิชาการฝึกงาน สหกิจศึกษา และการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
183452
การฝึกงาน
Professional Training
183453
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Study

3(1-4-4)
3(2-2-5)

1(0-2-1)

จานวน 6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

21

22
183454

สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

22
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3.1.5 แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
Arts of Living
183111 ปริทัศน์ดนตรีและนาฏศิลป์
Introduction to Music and Dance
183121 คีย์บอร์ดขั้นพืน้ ฐาน
Basic of Keyboard Skills
183122 นาฏศิลป์ไทยพื้นฐาน
Basic Classical Thai Dance
183123 พืน้ ฐานการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์
Kinetic Arts
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

18 หน่วยกิต

23

24
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
001101
001103
003202
183124
183131
183125

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
Traditional Thai Dance
ทฤษฎีดนตรีสากล
Theory of Western Music
องค์ประกอบและเทคนิคการแสดง
Elements and Techniques
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

24

25
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step Up English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
183221 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 1
Western Music Instrumental Skills and Ensemble I
183222 ราและระบามาตรฐาน
Ram and Classical Rabam
183231 ทฤษฎีการประสานเสียง
Theory of Harmony
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

25

26
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
183223 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 2
Western Music Instrumental Skills and Ensemble II
183224 การอ่านโน้ตสากลและการฝึกโสตประสาท
Sight-Singing and Aural Skills
183225 นาฏศิลป์พนื้ เมืองล้านนา 1
Northern Thai Folk Dance I
183226 หลักการสร้างงานดนตรีและนาฏศิลป์
Principle of Music and Dance Creation
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-2-5)

18 หน่วยกิต

26

27
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น

183311
183312
183324
183322
183XXX
183XXX

ดนตรีและนาฏศิลป์ทางสื่อสมัยใหม่
Music and Dance in Modern Media
การบริหารงานดนตรีและนาฏศิลป์
Music and Dance Administration
นาฏศิลป์ร่วมสมัย 1
Contemporary Dance I
การแสดงเป็นชุดเป็นตอน
Production of Dramatic Excerpts
เอกเลือก
Major Elective
เอกเลือก
Major Elective
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(X-X-X)
3(X-X-X)

18 หน่วยกิต

27

28

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
183314 ระเบียบวิธวี ิจัย
Research Methodology
183341 การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรีสากล
Western Music Composition and Arrangement
183313 ละครเพลง
Musical Theatre
183342 เทคโนโลยีและการบันทึกเสียงสาหรับดนตรี
Technology and Recording for Music
183XXX เอกเลือก
Major Elective
183XXX เอกเลือก
Major Elective
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(X-X-X)
3(X-X-X)

18 หน่วยกิต

28

29

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
183421

การแสดงผลงานดนตรี*
Music Presentation
183422 ศิลปนิพนธ์*
Arts Thesis
183451 สัมมนา
Seminar
183XXX เอกเลือก
Major Elective
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี
Free Elective Subject
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี
Free Elective Subject
รวม
* นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(1-4-4)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
13 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
183452 การฝึกงาน*
Professional Training
183453 การศึกษาอิสระ*
Independence Study
183454 สหกิจศึกษา*
Co-operative Education
รวม
* นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

29

30
3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
001101

การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน และอุปมาโวหารในภาษาไทย
การจับใจความสาคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดง
ความคิดผ่านทักษะการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and figure of
speech in Thai language usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph
writing, brief summarizing including expressing thoughts the use of appropriate Thai

001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด
อ่ าน เขี ย น การพั ฒ นาการใช้ ภ าษาอั งกฤษในชี วิต ประจ าวัน ได้ แ ก่ การแนะน าตนเองและ
บุ ค คลอื่ น การตอบรั บ และการปฏิ เสธการเชิ ญ ชวน การถามทาง การบอกทางและการ
วางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การเลือกซื้อสินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening,
speaking, reading and writing, development of English usage for daily-life including
getting acquainted with someone, accept and decline invitation, direction giving, direction
asking and direction planning, conversation in restaurant, smart shopping and saying
goodbye for someone
001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน คาศัพท์และไวยากรณ์ในการ
สื่ อ สารตามสถานการณ์ ต่ า งๆ ในบริ บ ทสากล ได้ แ ก่ การวางแผนการเดิ น ทาง การจอง
โรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษใน
สนามบิน ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพัก
ในโรงแรม การอธิบายเหตุก ารณ์ ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทาน
อาหารแบบตะวันตก
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Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing,
vocabularies and English grammar for different situations in communication and
effectiveness in international context including trip planning, flight and accommodation
booking using internet, international phone calling, communication in airport, airport
announcement, communication in customs and immigration, communication in bad
situations and party
001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
ค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข่ า วสารและสื่ อ ในชี วิ ต ประจ าวั น
หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความ
จากสื่อ การอ่ านและถ่ ายทอดข่ าว การอ่ านกราฟและตาราง การตี ความและการน าเสนอ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage
for listening, speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media,
news reading and sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and
information presentation for further study and future careers
002201

พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิ ท ธิ บทบาทและหน้ า ที่ ข องพลเมื อ งในสั ง คมทุ ก ระดั บ จิ ต อาสา ส านึ ก
สาธารณะ ความกตัญ ญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและกรแเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness,
gratitude, citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural
appreciation, adaptation to social and cultural changing
002202

สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุ
วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน คความหลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
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Man and society, multicultural society, bias and violence management in
multicultural society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural
diversity of Thailand’s regional, Phayao and University of Phayao dimensions
003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้ พื้ น ฐานเทคโนโลยี ฮาร์ ด แวร์ ซอฟต์ แ วร์ และระบบเครื อ ข่ า ย
นวัต กรรมของเศรษฐกิ จดิ จิทั ล ธุรกรรมพาณิ ชย์ อิเล็ก ทรอนิ กส์ การใช้ โปรแกรมสานั กงาน
อัต โนมัติ และโปรแกรมประยุ ก ต์ เพื่ อ การผลิ ต สื่ อผสม การสื บ ค้น คั ดกรอง และเลื อ กสรร
ข้อ มูล เพื่ อน ามาใช้ในการท างานและชีวิต ประจาวั น การสื่ อ สารในเครื อข่ ายสังคมออนไลน์
อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking,
innovation in digital economy, electronic commerce transaction, office automation
program and software application for multimedia production, search, screening and
selection data for work and daily life, communication through online social networking in
accordance with ethical and related legal regulation
003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มี
ผลต่ อ สุ ข ภาพ การวิ เคราะห์ แ ละวางแผนการรั บ ประทานอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สุขภาพในชีวิตประจาวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออก
กาลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย
ภัย ธรรมชาติ การวางแผนและการจั ดการน้ าในชีวิ ต ประจ าวัน การจั ด การและแปรรูป ขยะ
และการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion,
health factors, analysis and planning of healthy consumption, daily-health product,
relation between emotion and health, recreation and exercise, pandemic, Sexual
Transmitted Infection, traffic accident, planning with accident, natural disaster, water
management in daily life, waste processing and environmental saving
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004101

ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้ า งแรงบั น ดาลใจ การตั้ ง เป้ าหมายและการวางแผนการด าเนิ น ชี วิ ต
การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองและผู้ อื่ น หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การด าเนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยแนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการ
จัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self
value and others, goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy,
lifestyle concept of sufficiency economy,thinking system, positive thinking, analytical
thinking, creative thinking, emotion control and management
004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความส าคั ญ ของบุ คลิ ก ภาพ การเสริ ม สร้ า งบุ ค ลิ ก ภาพ การพั ฒ นา
บุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ต ามอัต ลัก ษณ์ ข องมหาวิทยาลั ยพะเยา การอยู่ ร่วมกัน ในสังคม การปรั บตั วใน
บริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality
development of physical, verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills,
desired traits relating to University of Phayao's identity, living in a society, selfadaptation in the Thai and global social context
183111

ปริทัศน์ดนตรีและนาฏศิลป์

3(3-0-6)

Introduction to Music and Dance
ประวัติ ลักษณะและคุณค่าของดนตรีและนาฎศิลป์ เพื่อให้เกิดสุนทรียะในการชม
ดนตรีและนาฏศิลป์ประเภทต่าง ๆ
History, characteristics and values appreciation of contributing to appreciation of music and
dance
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183121

คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic of Keyboard Skills
คีย์บอร์ดระดับพื้นฐาน การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ อาร์เปจโจ อย่าง
น้อย 2 ชาร์ป 2 แฟลต 1-2 ช่วงเสียง การเล่นอาร์เปจโจ 1 ช่วงเสียง การเล่นบทเพลงอย่าง
น้อย 2 บทเพลง
Basic level of keyboard skills, basic chords, playing major and minor scale at
least 2 sharps 2 flats, 1-2 octaves, arpeggios 1 octave, and playing at least 2 pieces
183122

นาฏศิลป์ไทยพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Classical Thai Dance
ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย และฝึก
ปฏิบัตกิ ารรานาฏศิลป์ไทยพืน้ ฐาน
History, development, characteristics, music, costumes, practice in basic
classical Thai dance
183123

พื้นฐานการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์
3(2-3-6)
Kinetic Arts
ความรูค้ วามเข้าใจเรื่องร่างกายมนุษย์และอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนไหวตาม
ธรรมชาติและการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ การใช้พลัง ช่องว่าง ทิศทาง เจตนารมณ์ และปัจจัย
ต่างๆ ในการเคลื่อนไหว
Knowledge about human body, natural body movement, movement of dramatic arts,
use of energy, space, direction, intension and other factors in movement

183124

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
3(2-3-6)
Traditional Thai Dance
ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย และฝึก
ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
History, development, characteristics, music, costumes, practice in traditional
Thai dance
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183125

องค์ประกอบและเทคนิคการแสดง
3(2-2-5)
Elements and Techniques of Performance
รูปแบบและหน้าที่ใช้สอยของการแต่งกาย อุปกรณ์การแต่งกาย การแต่งหน้า ฉาก
และแสง เทคนิคพิเศษที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์
Forms and functions of costume, costume props, make-up, scenery and
lighting, special techniques for dancing.

183131

ทฤษฎีดนตรีสากล
3(3-0-6)
Theory of Western Music
ความหมายของตัวโน้ต ตัวหยุด เครื่องหมายกากับจังหวะ โครงสร้างของบันได
เสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ โครมาติก โมด ขั้นคู่เสียง โน้ตประดับต่าง ๆ ทรัยแอด คอร์ด การพลิก
กลับ โดมินันท์เซเวนซ์ พืน้ ฐานการเขียนประสานเสียง 4 แนว และการใช้โน้ตนอกคอร์ด
Meaning of the notes, rests, time signature, structure of major and minor,
chromatic scales, mode, intervals, grace notes , triad, chords, inversions, dominant seventh
inversion chord, fundamentals of writing four-part harmony and using non-harmonic notes
183221

ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 1
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble I
ปฏิ บัติเครื่องดนตรีส ากลในระดั บพื้ นฐาน เทคนิ คการวางนิ้ ว โครงสร้างของ
เครื่องดนตรี สรีระของคอ ปาก การดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องดนตรี หรือการดูแลสุขภาพที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตเสียงร้อง การฟังเสียง ฝึกโสตทักษะ การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ บันได
เสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ การเล่นแบบฝึกหัด การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น และการบรรเลงรวม
วงดนตรีสากลในระดับพืน้ ฐานประเภทต่าง ๆ
Practice basics of western musical instruments, fingering techniques, the
structure of music instruments or physiology of throat and mouth, maintenance of
equipment of music instruments or health care that relates to voice production, eartraining, playing major and minor scales, playing the exercises, sight-reading, and playing
pieces in various styles
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183222

ราและระบามาตรฐาน
3(2-3-6)
Ram and Classical Rabam
ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย และฝึก
ปฏิบัติการราและระบามาตรฐาน
History, development, characteristics, music, costumes, practice in Ram and classical
Rabam dancing

183223

ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 2
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble II
เทคนิคการวางนิ้ว การผลิตเสียง การออกเสียงที่ดี ทักษะการอ่านโน้ตในอัตรา
จังหวะที่เร็วขึ้น การเล่น หรือการร้องให้ถูกจังหวะ ระดับเสียง การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ และ
บันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ การเล่นแบบฝึกหัด การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การบรรเลง
รวมวงบทเพลงประเภทต่าง ๆ
Fingering techniques, sound producing, clear singing pronunciation, faster
rhythmic reading skills, playing or singing in the correct rhythm, pitch level, practice of
major and minor scales, playing the exercises, sight – reading and playing pieces in
various styles
183224

การอ่านโน้ตสากลและการฝึกโสตประสาท
3(2-2-5)
Sight-Singing and Aural Training
วิธี ก ารร้ อ ง การอ่ านโน้ ต สากลระบบย้ า ยเสี ย งโทนิ ค ในบั น ไดเสี ย งเมเจอร์
ไมเนอร์ อย่างน้อย 1-2 ชาร์ป 1-2 แฟลต การฟังทางเดินคอร์ดพืน้ ฐาน ทักษะการบันทึกโน้ต
ดนตรีสากลจากการได้ยิน การบันทึกโน้ตทานองคู่และการย้ายบันไดเสียงขั้นพืน้ ฐาน
Sight-singing method, practice of sight-singing in Movable Tonic system in
major and minor scales-at least 1-2 sharps 1-2 flats, basic chord progression listening and
dictation skills from hearing the pitch and the melody, two parts melody dictation and key
modulation
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นาฏศิลป์พ้นื เมืองล้านนา 1
3(2-3-6)
Northern Thai Folk Dance I
ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย
การแสดงของนาฏศิลป์พนื้ เมืองล้านนา
History, development, characteristics, types, music, costumes, practice in
Lanna folk dance.

183226

หลักการสร้างงานดนตรีและนาฏศิลป์
3(2-2-5)
Principles of Dance Creation
หลั ก การสร้ า งงานทางด้ า นดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ แนวความคิ ด กระบวนการ
องค์ประกอบ การสร้างสรรค์ และการผลิตผลงานทางด้านดนตรีและนาฎศิลป์
Principles of dance creation, concepts, processes, components, creative and
production of dance works
183231

ทฤษฏีการประสานเสียง
3(2-2-5)
Theory of Harmony
การวางเสียงประสาน การวางแนวเสียง การดาเนินคอร์ด การวางคอร์ด การ
สร้างแนวทานองและประสานเสียงโดยใช้ทั้งบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ การประสานเสียงที่
มีการย้ายบันไดเสียง การใช้คอร์ดร่วม การใช้คอร์ด 7 และการประสานเสียงจุดพักประโยคเพลง
ศิลปะการใช้โครมาติกคอร์ดรูปแบบต่าง ๆ และการฝึกปฏิบัตกิ ารเขียนแนวประสานเสียง
Harmonization, voicing, chord progression, chord harmonization, creating
melody and harmony, harmonizing lyrical music using major and minor scales, modulation
harmony, using the Pivot Chord, 7th chords and cadence harmony, art of using chromatic
chord in various style and practice in harmony writing.
183311

ดนตรีและนาฏศิลป์ทางสื่อสมัยใหม่
3(2-2-5)
Music and Dance in Modern Media
หลั ก การ วิ ธี ก ารแสดงผ่ า นสื่ อ สมั ย ใหม่ การออกแบบ เทคนิ ค การน าเสนอ
การบันทึกภาพ และเสียง การลาดับภาพ การบรรยาย และการพากย์
Principles and performing techniques by means of modern media, designing,
presentation technique, audio-visual recording, editing, narrating and dubbing.
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183312

การบริหารงานดนตรีและนาฏศิลป์
3(2-2-5)
Music and Dance Administration
หลักการและแนวคิดการบริหารจัดการทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ การเป็น
ผู้ประกอบการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ กฎหมายลิขสิทธิด์ นตรีและนาฏศิลป์
การติดต่อประสานงานการเจรจา ต่อรอง การวางแผน การวิเคราะห์ การนาเสนองาน และ
การจัดการงานทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์รูปแบบต่าง ๆ
Principles and idea of music and dance, enterpreneur, advertising, public
relations, copyright laws relate to music and dance, contacting works, negotiation,
planning, analysis, works presentation and music and dance events management in
various style

183313 ละครเพลง
3(2-2-5)
Musical Theatre
ลักษณะ พัฒนาการ และรูปแบบของละครเพลง การฝึกการแสดงละครเพลง การใช้
ดนตรีรูปแบบต่าง ๆ สาหรับประกอบการร้องเพลง การเต้น และการแสดง
Characteristic, development and forms musical theatre forms, musical theatre
performance practicing, using music in various styles for accompany singing, dancing and performing
183314

ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความหมายและความสาคัญของการวิจัย ขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย การเลือก
แบบ และวิธีการวิจัย การสร้างแบบเก็บข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนและการนาเสนอรายงานการวิจัย
Meaning and significance of research, process of conducting research, the
research methods, design for storage data, sample collection, data collection, data
analysis, writing and presenting research reports.
183321

ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 3
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble III
การปฏิบัติบทเพลงหรือการขับร้องประเภทต่าง ๆ ความถูกต้อง ความแม่นยา การ
ตีความหมายของบทเพลง การใช้จินตนาการในการปฏิบัติบทเพลงด้วยตนเอง การเล่นบันไดเสียง
แล ะอ าร์ เป จ โจ ก ารอ่ านโน้ ต ด น ต รี ทั น ที ที่ เห็ น ก ารรวม วงป ระเภ ท ต่ าง ๆ แ ล ะ
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การแสดงต่อสาธารณชน
Practicing the pieces or singing in various styles, techniques, accuracy, the
interpretation of the pieces, self-imagination for practicing the pieces, playing scales and
arpeggios, sight-reading, ensemble in various kinds and live public performance
183322

การแสดงเป็นชุดเป็นตอน
3(2-3-6)
Production of Dramatic Excerpts
ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย และฝึก
ปฏิบัตกิ ารแสดงเป็นชุดเป็นตอน ชุดพระลอตามไก่ พระสุธนเลือกคู่ รจนาเสี่ยงพวงมาลัย
พระไวยเกีย้ วนางวันทอง
History, development, characteristics, music, costumes, practice in
Pra Lor Tam Kai, Phrasuton Luag Ku, Rojana Siang Puangmalai, Phrawai Kiao Nang
Wanthong
183323

ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 4
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble IV
การปฏิบัตบิ ทเพลงเน้นเทคนิคการบรรเลงหรือการขับร้อง ความถูกต้อง ความ
แม่นยา การตีความหมายของบทเพลง การใช้จินตนาการในการปฏิบัติบทเพลงด้วยตนเอง การ
เล่นบันไดเสียง และอาร์เปจโจครบทุกประเภท การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การบรรเลงบท
เพลงที่ มี จั ง หวะและระดั บ เสี ย งที่ ซั บ ซ้ อ น การรวมวงประเภทต่ า ง ๆ และการแสดงต่ อ
สาธารณชน
Practicing the pieces with emphasize on playing or singing techniques,
accuracy, the interpretation of the pieces, self-imagination for practicing the pieces,
playing all scales and arpeggios, sight-reading, practicing, playing complex rhythms,
complex pitch, ensemble in various kinds and live public performance

183324

นาฏศิลป์ร่วมสมัย 1

3 (2-3-6)

Contemporary Dance I
ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย
สาหรับนาฏศิลป์ร่วมสมัย
History, development, characteristics, types, music, costumes for
contemporary dance
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183325

การขับร้องประสานเสียง
3(2-2-5)
Chorus
ประวัติ วิวัฒนาการของการขับร้องประสานเสียง เทคนิค ทฤษฏีดนตรีสากลที่
เกี่ยวข้องกับการขับร้องประสานเสียง การอานวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียง การอ่านออก
เสียงโน้ตสากลระบบการย้ายโด การขับร้องประสานเสียงตามบทเพลงที่กาหนด และการแสดง
ต่อสาธารณชน
History, development of chorus, techniques, western music theory that
relateing to chorus, chorus conducting, sight-singing in Movable Do system, practicing
chorus pieces according to the instructor’s approval and live public performance
183326

ราหน้าพาทย์
3(2-3-6)
Ram Napat
ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย และ
การราเพลงหน้าพาทย์
History, development, characteristics, types, music, costumes, practice in Napat
Dance

183327

การออกแบบทางนาฏศิลป์
3(2-3-6)
Dance Choreography
หลักการประดิษฐ์และการสร้างสรรค์การแสดง การออกแบบท่าทาง การ
แปรแถว ดนตรีและเครื่องแต่งกาย ทางด้านนาฏศิลป์
Principles of choreographic design and performing arts elements, movement,
procession variety, music and costume designs for dance

183328

นาฏศิลป์พ้นื เมืองล้านนา 2
3(2-3-6)
Northern Thai Folk Dance 2
ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย
การแสดงของศิลปะการแสดงพืน้ เมืองล้านนาพืน้ ฐาน ได้แก่ ฟ้อนแบบสรีเพศ และการฟ้อน
สร้างสรรค์
History, development, characteristics, types, music, costumes, practice in
Lanna folk performing arts, dance in Feminine Style and creative dance of Lanna
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183329

นาฏศิลป์ร่วมสมัย 2
3(2-3-6)
Contemporary Dance II
ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย และการ
แสดงร่วมสมัยระดับปานกลาง
History, development, characteristics, types, music, costumes, for Contemporary
performing arts in intermediate level
183331 ประวัติและวรรณกรรมดนตรีสากล
3(3-0-6)
Western Music History and Literature
ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีสากลตั้งแต่สมัยกลางจนถึงปัจจุบัน พัฒนาการ
ของเครื่องดนตรีที่สาคัญ วงดนตรี บทเพลงที่สาคัญ ชีวประวัตินักดนตรีและคีตกวีตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน
History and development of western music from Middle Ages to present,
development of musical instruments, ensembles, important works, biographies of musicians
and composers from past to present
183341 การประพันธ์และการเรียบเรียงดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Music Composition and Arrangement
การประพันธ์ดนตรีสากล เทคนิค โครงสร้าง งานประพันธ์ชนิดต่าง ๆ โดยอาศัย
แนวการประพั นธ์ของคี ตกวีที่มีชื่อ เสียงของโลกเป็ นแบบอย่าง การเรียบเรียงเสียงประสาน
สาหรับวงออร์เคสตรา วงโยวาทิต วงเชมเบอร์ วงขับร้องประสานเสียง การเรียบเรียงสาหรับวง
ดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ เทคนิคการผสมเสียงเครื่องดนตรีสากลแต่ละชนิด การผสมเสียง
เป็นกลุ่มต่าง ๆ การเรียบเรียงเพลงจากทานองเพลง และการใช้คอมพิวเตอร์หรือการแสดงด้วย
ดนตรีจริงในการนาเสนอผลงาน
Western music composition, techniques, various structure of composition by using
pattern of theGreat composers, musical arrangement for orchestra, military band, chamber
and chorus, arrangement for western music band in various styles, techniques of western
music mixing in each kind, group mixing, arrangement from the melody and using the
computer or live music performance to present the project
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183342

เทคโนโลยีและการบันทึกเสียงสาหรับดนตรี
3(2-2-5)
Technology and Recording for Music
การประยุ ก ต์ ใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในงานดนตรี การบั น ทึ ก โน้ ต เพลง การ
สร้างสรรค์ผลงานดนตรีด้วยโปรแกรมดนตรีสาเร็จรูป ระบบเสียง รูปแบบของสัญญาณเสียง การ
บันทึกเสียงในระบบดิจิทัล เครื่องควบคุมเสียง การตัดต่อเสียง การวางตาแหน่งของไมโครโฟน
และเทคนิคการผสมเสียง
Application of music software in music works, music note recording,
transcribing and creating music works by music software, audio system, format of audio
signals, recording in digital system, sound control, sound editing, positioning using of
microphone and mix-down technique
183421

การแสดงผลงานดนตรี
3(1-4-4)
Music Presentation
การเสนอผลงานการแสดงดนตรีสากลเครื่องเอก นาเสนอผลงานในลักษณะการ
แสดงเดี่ยว หรือการรวมวงดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ หรือการนาเสนอผลงานการประพันธ์
เพลง หรือการเรียบเรียงดนตรีสากล และจัดการแสดงต่อสาธารณชน
Western music recital project of the major instruments performance,
presentation in solo performance or ensemble in various styles or presentation in music
composition or western music arrangement, and live public performance
183422

ศิลปนิพนธ์
3(2-2-5)
Arts Thesis
การบู ร ณาการความรู้ ท างนาฏศิ ล ป์ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ด้ า นการสร้ า งสรรค์
การจั ด ท าเอกสารวิ ช าการประกอบการอธิ บ าย แนวความคิ ด วิ ธี ก าร การจั ด น าเสนอ
การวิเคราะห์และสรุป การจัดการแสดงสูส่ าธารณชนในรูปแบบ
Knowledge of dance, academic document relating to the subject matter,
background thoughts, process, presentation, analysis, conclusion, production management
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183423

ดนตรีไทยและดนตรีพ้นื บ้าน

3(2-2-5)

Thai and Folk Music

องค์ประกอบของดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน หน้าทับประเภทต่าง ๆ โครงสร้าง
ของบทเพลงไทยเดิ ม และพื้ น บ้ า น บทบาทหน้ า ที่ ข องเครื่ อ งดนตรี ไทยและดนตรี พื้ น บ้ า น
สัญลักษณ์ ศัพท์สังคีต การบันทึกโน้ตเพลงไทยแบบต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติการบรรเลงบทเพลง
ไทยและพืน้ บ้านพืน้ ฐานอย่างน้อย 2 บทเพลง
Elements of Thai and Folk music, Natab in various kinds, structures of
Classical Thai and Folk music pieces, roles and duties of Thai and Folk music instruments,
symbol, technical terms, Thai and Folk music notation and basic of Thai music practicing at
least 2 pieces
183424

วรรณกรรมและการประพันธ์บท
3(2-2-5)
Literature and Script Writing
ประวั ติ ว รรณกรรม วรรณ กรรม การเขี ย นบทส าหรั บ การแสดง โครงเรื่ อ ง
บุคลิกภาพตัวละคร ความคิด คาพูด ดนตรีและเสียงประกอบ คาบรรยายฉากและเครื่องแต่งกาย
การลาดับฉาก การลาดับภาพ การเขียนบท
Literature’s history, Literature, script writing for the show, plot, character,
thought, diction, music and sound, description of scenery and costume, the order of the
scenes, editing and writing

183451

สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ การ
อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นดนตรีและนาฏศิลป์
Researching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing
and answering questions in music and dance.
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183452

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
หรือนาฏศิลป์ ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience and skill concerning music or dance
in private or government sectors
183453

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ
และการอภิปราย ในหัวข้อทางด้านดนตรีหรือนาฏศิลป์
Studying, collecting data, analyzing, report writing, presenting and
discussing in music or dance
183454

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัตงิ าน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ
ดนตรีหรือนาฏศิลป์ ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience and skill concerning music or dance as
a apprentice in private or government sectors
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ความหมายของเลขรหัสสาขาวิชา
1. เลขสามตัวแรก หมายถึง กลุ่มเลขรหัสสาขาวิชา
001 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
XXX หมายถึง สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
2. เลขสามตัวหลัง
2.1 เลขรหัสตัวแรก หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่
เลข 1 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
เลข 2 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
เลข 3 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
2.2 เลขรหัสตัวที่สอง หมายถึง กลุ่มวิชาในระดับชั้นที่
เลข 1
หมายถึง กลุ่มวิชาแกน
เลข 2
หมายถึง กลุ่มรายวิชาเอกปฏิบัติ สัมมนา และศิลปะการแสดงนิพนธ์
เลข 3
หมายถึง กลุ่มรายวิชาเอกประวัติ ทฤษฎี ออกแบบ เทคนิค
และประพันธ์
เลข 4
หมายถึง กลุ่มวิชาเอกบริหารจัดการ และเทคโนโลยี
เลข 5
หมายถึง กลุ่มวิชา ฝึกงาน/การศึกษาค้นคว้าอิสระ/
สหกิจศึกษา/
เลขรหัสตัวที่สาม หมายถึง อนุกรมรายวิชา

45

3.2 ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

นายศราวุธ จันทรขา*

2

นายกิตติ์ธเนศ ศิรสิ ุรยิ เสรี*

3

นายธนพงศ์ เด็ดแก้ว*

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36099001XXXXX
11014002XXXXX
16599002XXXXX

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ศศ.ม
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศป.บ.
ศศ.ม.

นาฏยศิลปไทย
นาฏศิลปไทย
ดุรยิ างค์ไทย
ดุรยิ างคศิลป์
วิทยาการดนตรีและ
นาฎศิลป์
ดุรยิ างคศาสตร์
สากล
ศิลปะไทย
ศิลปะไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2550
2547
2551
2549
2555

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2553
2550

วัฒนธรรมศึกษา
การจัดการ
การท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2555

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2547

ศศ.บ.
4

นางสาวปรียาชนก
เกษสุวรรณ*

15009000XXXXX

อาจารย์

5

นายรัตนะ ตาแปง*

35701007XXXXX

อาจารย์

ศ.ม.
ศ.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ศศ.ม.
บธ.บ.

หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

1

นายสุกรี เจริญสุข

รองศาสตราจารย์

D.A.
M.M.E.
กศ.บ.

Woodwind Performance and Pedagogy
Music Education
ภาษาไทย

2

นายธรรศ อัมโร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศศ.ม.
ค.บ.

ดนตรี
ดนตรีศึกษา

3

ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นายศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปร.ด.
ศศ.ม.
ค.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

ภูมิภาคลุ่มแม่นาโขงและสาละวิ
้
นศึกษา
ดนตรี
ดนตรีศึกษา
ดนตรี
วัฒนธรรมศึกษา
ประวัติศาสตร์

5

นางสมพันธ์ วงษ์ดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ค.ด.
M.A.
ศศ.บ.

อุดมศึกษา
Music Education
ดุริยศิลป์

6

นายอนรรฆ จรัณยานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปร.ด.
M.M.
ค.บ.

ดนตรี
Musicology
ดนตรีศึกษา
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ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ
ศศ.ม.
ศป.บ.
วท.ม.
วท.บ.
Advanced Cert.
นศ.ม.
นศ.บ.
Diploma
ศน.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.
M.A.
M.
สถ.บ.
ศศ.ม.
ค.บ (เกียรตินยิ ม)
ศศ.ด.
ศษ.บ.

7

นายกันต์ อิสมันยี

-

8

นางสาวมนชยา ชูวรรธนะะปกรณ์

-

9

นายมนูญ พลอยประดับ

-

10

นายอดิศร ม่วงงาม

-

11

นายสุรพล วิรุฬห์รักษ์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ

12

นางอมรา กล่าเจริญ

รองศาสตราจารย์

13

นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ์

รองศาสตราจารย์

สาขาวิชาเอก
ดนตรี
ดุริยางคศาสตร์สากล
สถิตปิ ระยุกต์
คณิตศาสตร์
Guitar
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
Guitar
ศาสนศาสตร์
ดุริยศิลป์
Drama and Theatre
Drama and Theatre
Architecture
สถาปัตยกรรมศาสตร์
นาฏยศิลป์ไทย
ภาษาไทย
นาฏยศิลป์ไทย
นาฏศิลป์ไทย
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ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ
ศศ.ด.
ศศ.ม.
ศษ.บ.
ศศ.ม.
ศป.บ.
ศศ.ด.
ศศ.ม.
ศป.บ.
ศศ.ด.
ศศ.ม.
ศษ.บ.
ศศ.ม.
ศษ.บ.

14

นางสวภา เวชสุรักษ์

รองศาสตราจารย์

15

นางสาวสุพรรณี บุญเพ็ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

16

นายอนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์

7

นายไพโรจน์ ทองคาสุก

-

8

นางสาวขวัญใจ คงถาวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาเอก
นาฏยศิลป์ไทย
นาฏยศิลป์ไทย
นาฏศิลป์ไทย
นาฏยศิลป์ไทย
นาฏยศิลป์ตะวันตก
นาฏยศิลป์ไทย
นาฏยศิลป์ไทย
นาฏยศิลป์ไทย
นาฏยศิลป์ไทย
นาฏยศิลป์ไทย
นาฏศิลป์ไทย
นาฏยศิลป์ไทย
นาฏศิลป์ไทย

.
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์ จั ด ท าโครงสร้ า งหลั ก สู ต ร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ
และความสามารถดนตรีและนาฏศิลป์ ครอบคลุมทั้งด้านการปฏิบัติเดี่ยว ปฏิบัติการรวมวง
ทฤษฎีดนตรี และการประสานเสียง (Harmony) รวมทั้งการศึกษาทางด้านนาฏศิลป์ทั้งพืน้ เมือง
และไทย รวมถึงการฝึกการแสดงต่อสาธารณะในแต่ละภาคการศึกษา และเปิดโอกาสให้นิสิต
แสดงผลงาน รวมทั้งการฝึกงานดนตรี และนาฏศิลป์ เพื่อให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพ
ก่ อ นเข้ าสู่ ก ารท างานจริง ดั งนั้ น นอกจากการเลื อ กการศึ ก ษาอิ ส ระ (Independent Study)
หลักสูตรยังกาหนดให้นิสิตเลือกการฝึกเป็นแผนฝึกงานหรือสหกิจศึกษา นิสิตแต่คนสามารถ
เลือกแผนใดแผนหนึ่งได้เพื่อฝึกประสบการณ์ภาคสนามภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา/
อาจารย์นิเทศ ดังนี้
การฝึกงาน จานวน 6 หน่วยกิต การนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้ศึกษา
ทางดนตรีสากลนาไปประยุกต์ การสร้างและพัฒนางานดนตรีสากล ในการทางานต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สหกิจศึกษา จานวน 6 หน่วยกิต การนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้ศึกษา
ทางดนตรีสากลนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา เสี ย สละ ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เข้ า ใจวั ฒ นธรรมองค์ ก ร
ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับหน่วยงานที่ไปฝึกประสบการณ์ได้
4.1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ มีภาวะผู้นาและสามารถทางานเป็นทีม
4.1.4 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปใช้กับ การปฏิบัติงานลักษณะต่างๆได้
ทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ได้อย่างเหมาะสม
4.1.5 ให้บริการวิชาการด้านดนตรีและนาฏศิลป์แก่สังคม ชุมชน และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
4.1.6 มีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.2 ช่วงเวลา
ตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การศึ ก ษาอิ ส ระ จ านวน 6 หน่ วยกิ ต ต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ ศาสตร์ ท างด้ านดนตรีแ ละ
นาฏศิลป์ ที่นิ สิตสนใจ โดยได้โครงงานวิจั ยที่มีค วามคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ท างด้ านดนตรี และ
นาฏศิลป์ซึ่งผ่านกระบวนการการวางแผน การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนรายงาน
และการสาธิตผลงาน ตลอดจนสามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาประยุกต์ในการทาวิจัย ประโยชน์
ที่จะได้รับจากการทาหัวข้อวิจัยมีขอบเขตการดาเนินงานวิจัยที่สามารถทาเสร็จได้ นาเสนอ
ผลงานและจัดทารายงานตามรูปแบบภายในเวลาที่หลักสูตรกาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานการวิจัยทางดนตรี และนาฏศิลป์ เพื่อนามาใช้เป็น
พืน้ ฐานของการทาวิจัยตลอดจนระเบียบวิธวี ิจัย สามารถศึกษาวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ และ
สามารถน าไปใช้ ในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ ปั ญ หาหรื อ พั ฒ นางานด้ า นดนตรี และ
นาฏศิลป์ได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นิสิตจัดกลุม่ ตามความสมัครใจ เลือกประเด็นที่สนใจ
5.5.2 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตกลุ่มละ 1 ท่าน
5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกเรื่อง และดาเนินการศึกษาหัวข้อ
วิจัยให้เป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาที่กาหนด
5.5.4 นิสิตนัดหมายขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา นาแบบฟอร์มบันทึกความก้าวหน้า
ให้อาจารย์ลงนามทุกครัง้
5.5.5 จัดให้มกี ารนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาการศึกษา
อิสระ
5.6.2 ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน
5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการทาการศึกษาอิสระ
5.6.4 คณาจารย์ผู้สอนประเมินการนาเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และแบบปาก
เปล่า
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1.1 ด้านบุคลิกภาพ
1) บูรณาการการพัฒนาบุคลิกภาพ ในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอด
ระยะเวลาการศึกษา
1.2 คุณธรรมและจริยธรรม
1) มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ
2) จัด การเรียนการสอนโดยยึด ผู้ เรีย นเป็ น หลั ก
ให้ความสาคัญและปลูกฝังให้นิสิตมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
3)มีการตรวจสอบและส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรม
จริยธรรมในการดารงชีวิต อย่ างต่ อเนื่องตลอด
หลักสูตร
1.3 ด้านภาวะผู้นา
1) ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
เอก ให้ นิ สิ ต ต้ อ งท างานเป็ น กลุ่ ม ทั้ ง ในบทบาท
ของผู้นาและสมาชิกกลุ่ม
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจ
ให้นิสิตร่วมกิจกรรมและส่งเสริมการแสดงความ
คิดเห็นและแสดงออก
3)ก าหนดบรรทั ด ฐานในการ เรี ย นรู้ ใ นกลุ่ ม
ปลูกฝังการมีวินัย ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม
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2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวิต
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
(4) มีจติ อาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
(5) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ก าหนดให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนทุ ก คนต้ อ งสอดแทรกเรื่ อ งคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอนทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
(2) ปลูกฝังจิตสาธารณะ และจิตอาสา ด้วยการจัดกิจกรรมการให้บริการ
ชุมชน ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย
(3) ปลู ก ฝั ง ให้ นิ สิ ต มี ร ะเบี ย บวิ นั ย เน้ น การเข้ า ชั้ น เรี ย นให้ ต รงเวลา
ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่ม
และการเป็นสมาชิกกลุ่ม เข้าใจวิธีทางานเป็นทีม กล้าแสดงความคิดเห็นและเปิดใจกว้างรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น
(5) จั ด กิ จ กรรมยกย่ อ ง เชิ ด ชู เกี ย รติ แก่ นิ สิ ต ที่ ท าดี ท าประโยชน์ แ ก่
ส่วนรวมเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
การประเมิ นใช้ วิ ธี การประเมิ นหลากหลายวิ ธี ทั้ งการประเมิ นก่ อนเรี ยน
ระหว่างเรียน ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา ทั้งในชั้นเรียนและแหล่งฝึกปฎิบัติงาน โดย
อาจเป็นการประเมินตนเอง ประเมินโดยผู้สอน เพื่อนนิสิต อาจารย์ประจาแหล่งฝึกงาน ดังนี้
(1) ประเมิ น จากพฤติ ก รรมการเสี ย สละในจั ด กิ จ กรรมวิช าการ การ
บริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ต่างๆ ที่สอดแทรกในรายวิชา
(2) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิ ตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน
ตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
(3) ประเมิ น จากการมี วิ นั ย และพร้ อ มเพรีย งของนิ สิ ต ในการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมในสโมสรนิสิต
(4) จานวนผลงานหรือรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติของนิสิต
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาที่
ศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรูท้ ี่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) มีความรูใ้ นทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม
(5) มีความรูเ้ กี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพ
ด้านดนตรี
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี
และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง แสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเชิง
วิเคราะห์
(2) ใช้กระบวนการสอนที่เน้นให้เกิดการนาไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
(3) กระตุ้นให้เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจหรืออาจนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพ
(4) รายวิ ชาบังคั บของหลักสู ตรต้ องวางพื้ นฐานและสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างภาคทฤษฏีและปฏิบัติ มีการใช้แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณี ศึกษาเพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
(5) จัดให้ มี การเรียนรู้จากประสบการณ์ ตรงโดยการศึ กษาดู งานหรือใช้
วิธีการเชิ ญผู้เชี่ยวชาญที่ มี ประสบการณ์ ตรงเพื่ อมาเป็ นวิ ทยากรพิ เศษเฉพาะเรื่ องตลอดจน ใช้
วิธีการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
(6) ในกระบวนการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถใน
การค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝน
ทักษะด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอ
เพื่อสร้างทักษะในการอภิปราย นาเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในชั้นเรียน
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2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การประเมินจากแบบทดสอบ
(2) การประเมินจากรายงาน หรือผลงานที่นิสิตจัดทาขึน้
(3) การประเมินการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(4) การประเมินผลจากการอภิปราย
(5) การประเมินการวิเคราะห์กรณีศึกษา
(6) การประเมินพัฒนาการของผู้เรียนจากวิชาปฏิบัติการและการ
(7) ประเมินจากการอภิปรายวิชาสัมมนา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์
และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตมิ าหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
(5) สามารถบูรณาการความรูก้ ับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการและวิชาชีพได้
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
เน้นให้นิสิตคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา
รวมทั้ งแนวคิ ดด้วยตนเอง ไม่ สอนในลั กษณะท่ องจ า โดยใช้วิ ธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การ
อภิปราย การทากรณีศึกษา สถานการณ์จาลอง การทาวิจัยดนตรีและนาฏศิลป์ การสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ การจัดโครงการหรือกิจกรรมบริการทางวิชาการจัดการเรียนการสอนให้
นิสิตได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ แก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิด
อย่างเป็นระบบ ด้วยตนเองและในกลุ่ม มีการจัดการอภิปราย การสัมมนา การวิเคราะห์กรณีศึกษา
การเรียนโดยใช้สถานการณ์ จาลอง อภิ ปรายผลงานทางศิลปกรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ การ
เรียนโดยการปฏิบัติจริง และการจัดทาโครงงาน เป็นต้น
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2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริง โดยการประเมินทักษะทางปัญญา ดังนี้
(1) การประเมินกระบวนการคิด
(2) การทดสอบความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ แก้ ปั ญหาโดยให้ นิ สิ ต
อธิบายแนวคิดของดนตรีและนาฏศิลป์ และการประยุกต์ใช้ดนตรีโดยใช้ความรู้ทีไ่ ด้ทาการศึกษามา
(3) การประเมิ น ผลงาน ได้ แ ก่ รายงานการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์
กรณี ศึ กษารายงานการศึกษาอิสระ รายงานการศึกษาสถานการณ์ จาลอง รายงานผลการ
อภิปรายกลุ่ม และรายงานผลการสัมมนา และสรุปผลงานดนตรีและนาฏศิลป์
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตั วและแสดงความคิ ดเห็ นพร้ อมทั้ งแสดงจุ ดยื นอย่ าง
เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผู้ตาม มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง
ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดาเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม
2.4.2 กลยุ ท ธ์ ก ารส อนที่ ใช้ ใ น การพั ฒ นาการเรี ย น รู้ ด้ า น ทั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ก าหนดกิจกรรมให้มี การท างานที่ต้ องประสานงานกับผู้อื่นข้ามสาขา
หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทางานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมการ
แสดงบทบาทของการเป็นผูน้ าและผู้ตามหลากหลายสถานการณ์
2.4.3 วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมิ น จากพฤติ ก รรมและการแสดงออกของนิ สิ ต ในการน าเสนอ
ผลงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ ดังนี้
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(1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สถานการณ์ แ ละวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ไ ป
ปฏิบัตงิ านได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นา
(6) สามารถวางตั วและบุ คลิ กภาพในการเป็ นผู้ น าและผู้ รั บฟั งได้ อย่ าง
เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนาสถิติ
มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร ด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการ
สื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธกี ารสื่อสารทางศิลปกรรม และนาเสนองานกับกลุม่ คน
หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์
กรณีศึกษา และสถานการณ์จาลอง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตได้ฝึกทักษะการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียน ในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย
(3) การจัดประสบการณ์ เรียนรู้ที่ส่ งเสริมให้นิ สิตได้เรียนรู้เทคนิค การ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ เลือกสารสนเทศและการสื่อสารที่
เหมาะสมกับผู้ฟังและเนือ้ หาที่นาเสนอ
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2.5.3 วิ ธีก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรีย นรู้ ด้ านทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการ
เลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อแก้ปัญหา การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ
ที่มีการนาเสนอต่อชัน้ เรียน
(2) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบประเมิน
ทักษะการนาเสนอ การฟัง และการเขียน
(3) ประเมิ นจากความสามารถในการค้ นคว้าหรือสื บค้ นข้อมู ลโดยใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการอ้างอิงที่มาอย่างถูกต้อง
2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา
ศิลปะและวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) การจัดการเรียนการสอนและเสนอผลงานสร้างสรรค์ในชั้นเรียน
(2) การวิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย และนาเสนอผลงานสร้างสรรค์
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) การประเมินผลงานที่กาหนดในชั้นเรียน
(2) พัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน
(3) การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
(4) ผลสาเร็จของผลงานที่มีคุณภาพ
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ใช้การนาเสนอหน้าชั้นเรียนที่กาหนดให้นิสติ ต้องดาเนินการ
นาเสนอเอง โดยสร้างบรรยากาศ การวางตัว การแต่งกาย และบุคลิกภาพที่เหมาะสมเพื่อ
สร้างความน่าเชื่อถือต่อผลงานที่ได้มกี ารนาเสนอ
(2) ใช้การส่งผลงานในชั้นเรียนแต่ละครัง้ ของนิสิตเพื่อแสดงถึงสุขภาวะ
อนามัย ตลอดจนสุขภาพนิสิตที่เข้ามาเรียน
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(3) การแต่งกายที่เหมาะสมกับวาระโอกาสและสถานที่
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ใช้การประเมินบุคลิกภาพและความน่าเชื่อถือของผลงานที่นิสิตได้นาเสนอ
(2) ใช้การประเมินจากการเข้าเรียนตามเวลาของนิสิต
(3) ใช้ ก ารป ระเมิ นจากการสะท้ อนภาพลั กษณ์ ของนิ สิ ตจาก
บุคคลภายนอกคณะ
2.8 ทักษะพิสัย
2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
(1)สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์
ผลงานของตน
2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) การจัดการเรียนการสอนและเสนอผลงานสร้างสรรค์ในชั้นเรียน
(2) การวิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย และนาเสนอผลงานสร้างสรรค์
2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นสุนทรียภาพ
(1) การประเมินผลงานที่กาหนดในชั้นเรียน
(2) พัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน
(3) การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
(4) ผลสาเร็จของผลงานที่มีคุณภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษ
เตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษ
สู่โลกกว้าง
001204 ภาษาอังกฤษ
ก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา

1. คุณธรรม จริยธรรม

(5) (1) (2) (3) (4)

(5)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)

○ ○ ○

●

○

●

●

● ● ●

●

●

●

●

● ● ●

●

●

● ●

●

●

● ● ●

●

●

● ○

○

○ ●

● ● ●

○

2. ความรู้

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2)

(3)

●

● ○

● ○

○

●

●

● ●

●

●

●

● ●

●

●

●

● ● ●

3. ทักษะทางปัญญา

(4) (1) (2) (3) (4)
●

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

○

●

○

○

8.
7. ทักษะ ทัก
6.
การส่งเสริม ษะ
สุนทรีย สุขภาพและ พิสั
ภาพ
พัฒนา
ย
บุคลิกภาพ
(1)

(1)

(2)

(1)

●

○
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2)
002202 สังคมพหุ
วัฒนธรรม
003201 การสื่อสารใน
สังคมดิจทิ ัล
003202 การจัดการ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
004101 ศิลปะในการ
ดาเนินชีวิต
004201 บุคลิกภาพและ
การแสดงออกในสังคม

● ●

●

(3)

●

3. ทักษะทางปัญญา

(4) (1) (2) (3) (4)
○ ○

(5)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)

●

○

○

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

(5) (1) (2) (3) (4)
● ●

○

○

8.
7. ทักษะ ทัก
6.
การส่งเสริม ษะ
สุนทรีย สุขภาพและ พิสั
ภาพ
พัฒนา
ย
บุคลิกภาพ
(1)

(2)

●

○

(1)

●

●

● ●

●

● ●

○ ○

●

●

●

○

● ●

● ●

●

●

● ●

●

●

●

○

●

● ●

●

● ○

○ ○ ○

● ●

● ●

●

● ●

●

○

(1)

○

●

●

●

●
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม




(4) (1) (2) (3) (4)

(5) (1) (2) (3) (4)

(5)



















 











2. ความรู้

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2)
กลุ่มวิชาแกน
183111 ปริทัศน์ดนตรี

และนาฏศิลป์
183226 หลักการสร้าง

งานดนตรีและนาฏศิลป์
183311 ดนตรีและ

นาฏศิลป์ทางสื่อสมัยใหม่
183312 การบริหารงาน

ดนตรีและนาฏศิลป์
183313 ละครเพลง

183314 ระเบียบวิธวี จิ ัย

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
18312 คีย์บอร์ดขั้นพืน้ ฐาน 

(3)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ





























 















 







































 



 













 







 

























7. ทักษะ
8.
6.
การส่งเสริม ทัก
สุนทรีย สุขภาพและ ษะ
ภาพ
พัฒนา
พิสั
บุคลิกภาพ ย
(1)





























(1)

(2)

(1)
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2)
183122 นาฏศิลป์ไทย
 
พืน้ ฐาน
183123 พืน้ ฐานการ
 
เคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์
183124 นาฏศิลป์ไทย
 
อนุรักษ์
กลุ่มวิชาความคิดสร้างสรรค์ดนตรี
183341 การประพันธ์และ

 
เรียบเรียงดนตรีสากล
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางดนตรี
183342เทคโนโลยี
สาหรับดนตรี

 

3. ทักษะทางปัญญา

(3)

(4) (1) (2) (3) (4)



































(5) (1) (2) (3) (4)














  



















 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ





(5)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)

8.
7. ทักษะ ทัก
6.
การส่งเสริม ษะ
สุนทรีย สุขภาพและ พิสั
ภาพ
พัฒนา
ย
บุคลิกภาพ
(1)

(1)

(2)

(1)
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2)
กลุ่มวิชาเอกดนตรี
183131ทฤษฎีดนตรีสากล 
183221 ทักษะและการ

รวมวงดนตรีสากล 1
183223 ทักษะและการ

รวมวงดนตรีสากล 2
183224การอ่านโน๊ต
สากลและการฝึกโสต

ประสาท
183231 ทฤษฎีการ
ประสานเสียง


3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

8.
7. ทักษะ ทัก
6.
การส่งเสริม ษะ
สุนทรีย สุขภาพและ พิสั
ภาพ
พัฒนา
ย
บุคลิกภาพ

(3)

(4) (1) (2) (3) (4)

(5) (1) (2) (3) (4)
















(1)

(1)

(2)

(1)















 







 





































 































 



 





































 



















 





(5)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2)
กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์
183125 องค์ประกอบ
และเทคนิคการแสดง
183222 ราและระบา
มาตรฐาน
183225 นาฏศิลป์
พืน้ เมืองล้านนา 1
183322 การแสดงเป็นชุด
เป็นตอน
183324
นาฏศิลป์ร่วมสมัย 1







(3)



(5) (1) (2) (3) (4)

(5)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)























3. ทักษะทางปัญญา

(4) (1) (2) (3) (4)

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ









  













































































































8.
7. ทักษะ ทัก
6.
การส่งเสริม ษะ
สุนทรีย สุขภาพและ พิสั
ภาพ
พัฒนา
ย
บุคลิกภาพ
(1)



(1)








(2)

(1)
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2)

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

(3)

(4) (1) (2) (3) (4)

(5) (1) (2) (3) (4)

(5)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)

8.
7. ทักษะ ทัก
6.
การส่งเสริม ษะ
สุนทรีย สุขภาพและ พิสั
ภาพ
พัฒนา
ย
บุคลิกภาพ
(1)

(1)

(2)

(1)

กลุ่มวิชาเอกเลือก
183321 ทักษะและการ

รวมวงดนตรีสากล 3
183323 ทักษะและการ

รวมวงดนตรีสากล 4
183325 การขับร้อง

ประสานเสียง
183331 ประวัติและ

วรรณกรรมดนตรีสากล
183423 ดนตรีไทย และ
 
ดนตรีพืน้ บ้าน
183326 ราหน้าพาทย์
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2)
183327 การออกแบบ


ทางนาฏศิลป์
183328
นาฏศิลป์พืน้ เมืองล้านนา  
2
183329
 
นาฏศิลป์ร่วมสมัย 2
183424 วรรณกรรมและ
 

การประพันธ์บท
กลุ่มวิชาดุริยนิพนธ์และศิลปนิพนธ์
183421 การแสดงผล
   
งานดนตรี
183422 ศิลปนิพนธ์
   

(3)

























 



 



3. ทักษะทางปัญญา

(4) (1) (2) (3) (4)

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

(5) (1) (2) (3) (4)









































 





























 





















 











(5)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)





8.
7. ทักษะ ทัก
6.
การส่งเสริม ษะ
สุนทรีย สุขภาพและ พิสั
ภาพ
พัฒนา
ย
บุคลิกภาพ
(1)

















(1)




(2)

(1)
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชาสัมมนา
183451 สัมมนา

   
กลุ่มวิชาการฝึกงาน สหกิจศึกษา และการศึกษา
183452 การฝึกงาน

183454 สหกิจศึกษา

(5) (1) (2) (3) (4)

(5)









2. ความรู้

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2)

183453 การศึกษาอิสระ

(4) (1) (2) (3) (4)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)

(3)

3. ทักษะทางปัญญา







4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ



































































































8.
7. ทักษะ ทัก
6.
การส่งเสริม ษะ
สุนทรีย สุขภาพและ พิสั
ภาพ
พัฒนา
ย
บุคลิกภาพ
(1)

(1)





(2)

(1)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวั ด ผลและการส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2.กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
ระบบการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรีย นรู้ ข องนิ สิ ต เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของระบบการประกั น
คุณภาพภายในของคณะที่มีการทาความเข้าใจให้ตรงกัน และดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ให้ผู้
ประเมินภายนอกตรวจสอบได้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมี
คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาข้ อ สอบในการวั ด ผลการเรี ย นรู้ ต ามที่
กาหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนการสอน
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต
2.1.3 มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนิสิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
นิสิต
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังสาเร็จการศึกษา
เพื่อ นามาใช้ป รับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและปรับปรุงหลั กสู ตร รวมทั้งการประเมิ น
คุณภาพของหลักสูตร อาจใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 ภาวะการได้ ง านท าของบั ณ ฑิ ต โดยประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่ ส าเร็ จ
การศึ ก ษาในด้ า นของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็ น ต่ อ ความรู้
ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผู้ป ระกอบการและผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสีย เพื่ อประเมิน ความพึ ง
พอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ
2.2.3 การประเมิน จากสถานศึ กษาอื่ น ถึงระดั บความพึ งพอใจในด้านความรู้ ความ
พร้อมและคุณสมบัติด้านอื่นๆของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาใน
สถานศึกษานั้นๆ
2.2.4 การประเมินจากบัณ ฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตรเพื่อนามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดยี ิ่งขึ้น
2.2.5 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกและผู้ประกอบการมาประเมินหลักสูตร

70

3.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1.การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย ที่ให้ความรู้และเข้าใจแก่
อาจารย์ใหม่ในเรื่อง
1.1.1 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
1.1.2 นโยบายของมหาวิทยาลัย
1.1.3 วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายของหลั ก สู ต รตามแนวคิ ด ของกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.2 จัดระบบอาจารย์อาวุโสเป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนาต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่ในด้าน ดังนี้
1.2.1 จรรยาบรรณของอาจารย์
1.2.2 นโยบายของคณะ
1.2.3 หลักสูตรและวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
1.3 ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอน การวิจัยและ
งานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยและงานสร้างสรรค์ในสาขาวิชา การสนับสนุนด้าน
การศึ กษาต่ อ ฝึ กอบรม ดู งานทางวิ ชาการและวิ ชาชี พ ในองค์ ก รต่ างๆ การประชุม ทางวิ ชาการ
นาเสนอผลงานสร้างสรรค์ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมประจาปีเกี่ยวกับทักษะการสอนและการประเมินผลเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
การจัด การเรียนการสอนและการประเมิ นผลให้ทั น สมั ยอย่า งต่อ เนื่อ งเพื่ อ
สนับสนุนความสาเร็จของมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกด้าน
2.1.2 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผล
2.1.3 สนับสนุนให้มีการวิจัยและการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิ
2.1.4 พั ฒ นาทั ก ษะการใช้ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางการศึ ก ษาอาทิ ก ารใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 พัฒนาความเชี่ยวชาญการปฏิบัติเฉพาะสาขาทางวิชาชีพให้มีความทันสมัยอยู่
เสมอ
2.2.2 พั ฒนาทักษะการเขียนตารา หนังสือ การวิจัยและตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2.2.3 สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความรู้และคุณธรรม
2.2.4 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ให้สูงขึน้
2.2.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการและการสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2.2.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานสร้างสรรค์ และเผยแพร่ผลงานต่อ
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
2.2.7 ส่งเสริมอาจารย์ให้เพิ่มพู นความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริม
การสอน การวิจัยและการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยหรือการสร้างสรรค์สนับสนุน
การฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆการประชุม ทางวิชาการทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้เป็นไป
ตามรายละเอีย ดหลั กสู ตรที่ ส ภามหาวิท ยาลัย อนุ มัติ ต ลอดเวลาที่จั ดการศึ กษา คณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร มีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นประธานหลักสูตร และมีอาจารย์ประจา ครบทุกแขนง
วิชาเป็นกรรมการ มีหน้าที่พัฒนาและบริหารหลักสูตรดังนี้
1.1 วางแผนการด าเนิ น งานยกร่ า งหลั ก สู ต รใหม่ ห รื อ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเดิ ม ตาม
แผนการเปิด-ปรับปรุงหลักสูตรระยะ 5 ปีของคณะ รวมทั้งการปิดหลักสูตรกรณีที่มีปัญหา
1.2 กากับให้มีการสารวจความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของบัณฑิต คุณลักษณะ
ของบั ณฑิ ตที่ พึ งประสงค์ และพฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริยธรรมของนิสิ ตที่ ต้องการให้ ส่งเสริมตาม
ความต้ องการของผู้ใช้บั ณฑิ ต เพื่อนามาประกอบการพิ จารณาในการยกร่างหลั กสู ตรใหม่ หรือการ
ปรับปรุงหลักสูตรเดิม
1.3 บริหารหลักสูตร โดยการควบคุมกากับ ติดตามและทบทวนให้เป็นไปตามหลักสูตรที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1.4 ก ากั บ ให้ มี ก ารจั ด ท ารายละเอี ย ดของรายวิ ช าและรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาทุกรายวิชา
1.5 ก ากั บ ให้ มี ก ารจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภคสนามตามแบบ มคอ.5 แล มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
1.6 กากับให้มกี ารจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
1.7 กากับให้มกี ารดาเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ
1.8 กากับให้มีการประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตรเมื่อครบรอบระยะเวลาตาม
แผนการจัดการศึกษา
1.9 กากับให้มีการประเมินหลักสูตรจากบัณ ฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมินทุกปี และ
นามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
1.10 กากับให้มีการประเมินหลักสูตรจากศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันและ
จากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้สว่ นเสียเพื่อนามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร และอย่าง
น้อยทุก 5 ปี นับแต่ปีที่ใช้หลักสูตร
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1.11 กากับให้มีการนาผลการสารวจในข้อ 1.2 รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรในข้อ
1.6 และผลการประเมิ น การด าเนิ น งานของหลั ก สู ต รในข้อ 1.8 1.9 และ 1.10 น ามาด าเนิ น การ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลาที่กาหนด
2.บัณฑิต
บัณฑิตสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นกลุ่มที่สังคมมีความต้องการในการให้บริการแก่สังคมใน
ทางด้านสร้างสรรค์ทางอารมณ์ เนื่องจากบุคคลกลุม่ นี้เป็นผู้มีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน
ดนตรีและนาฏศิลป์ที่ทรงคุณค่ากับบุคคล สังคม การทางานในกลุ่มเหล่านี้บัณฑิตสามารถทางานได้
ในทุกตาแหน่ง ตั้งแต่นักแสดง นักบริหารจัดการองค์กร การทางานเหล่านี้นอกจากจะเป็นการสร้าง
อาชีพและมีงานทาแล้วยังเป็นผู้ทรงคุณค่าทางงานดนตรีและนาฏศิลป์ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่
เคารพรัก และได้รับการยอมรับจากสังคม ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยใช้หลักวิชาการที่ถูกต้อง เหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ เป็นบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน แต่มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศในงาน
ดนตรีและนาฏศิลป์ สามารถสร้างผลงานควบคู่กับการดารงตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ดนตรีและ
นาฏศิลป์ เป็นสาขาที่มีความสาคัญสาขาหนึ่งในทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ เพราะเป็น
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การศึกษาและวัฒนธรรม ปัจจุบัน สถานปฏิบัติการและองค์กรทั้งของรัฐ
และเอกชนมีความต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถเพื่อปฏิบัติงานทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ทั้ง
ในฐานะผูส้ อน ผู้ควบคุมวง ผู้ผลิตงานเพลงในบริษัท ผู้สรรค์สร้างนาฏศิลป์รูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่ง
บัณฑิตจะเป็นบุคลากรสาคัญในการช่วยให้เกิดผลงานดนตรีและนาฏศิลป์ที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์
ต่อองค์กร สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทหรือสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันได้อย่างหลากหลาย
3.นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิ ิต
3.1.1 มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต โดย
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสติ ทุกคน อาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทา
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสติ และอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการทุกคนต้องกาหนด
ชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office Hours ) เพื่อให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรม
เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นิสิต
3.1.2 มี ก ารจั ด บริก ารข้ อ มู ล ข่า วสารที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ นิสิ ต หลากหลายช่ อ งทาง
เช่น เรื่องทุนการศึกษา แหล่งงาน และศึกษาต่อ
3.1.3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต
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3.1.4 มีก ารประเมิ นความพึ งพอใจของนิ สิต ต่อ การให้ บ ริการในข้ อ 5.1.1 ถึง 5.1.3
โดยนักวิชาการศึกษา (ด้านกิจการนิสิต) เป็นผู้ช่วยดาเนินการ ตลอดจนนาผลการประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒ นาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิตในปี
ต่อไป
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคา
ร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ ทั้งนีเ้ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์แ ละศิล ปกรรมศาสตร์ มี ก ารก าหนดคุ ณ สมบั ติข อง
อาจารย์และแนวปฏิบัติในการรับอาจารย์ใหม่ประจา โดยมีคณะกรรมการพิจารณาการดาเนินการ
โดยมีคุณสมบัตดิ ังนี้
4.1.1 มีวุฒิ การศึกษาระดับปริญ ญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีหรือนาฏศิลป์
และมีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีหรือนาฏศิลป์
4.1.2 เข้ารับการสัมภาษณ์ การปฏิบัติ และ/หรือ นาเสนอผลงานวิจัย / ทดสอบการ
สอน ต่อคณาจารย์ของสาขาวิชา และคณาจารย์ของสาขาวิชามีมติเห็นชอบให้รับเป็นอาจารย์ได้
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และคณาจารย์ ผู้สอน จะต้อง
ประชุ ม ร่ว มกั น ในการวางแผนจั ด การเรี ย นการสอน ประเมิ น ผล และให้ ค วามเห็ น ชอบ การ
ประเมินผลทุกรายวิชา มีการนาผลประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และผลประเมินรายวิชา
ของทุกภาคการศึกษา มาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และเตรี ยม
ไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้
บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
4.3.1 รายวิชาที่เป็นรายวิชาเฉพาะ จะเชิญ ผู้มีป ระสบการณ์ ต รงจากการปฏิบั ติใน
สาขานั้น หรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษ
4.3.2 การคั ด เลื อ กอาจารย์ พิ เศษต้ อ งวางแผนล่ ว งหน้ า ก่ อ นเปิ ด ภาคการศึ ก ษา
โดยอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบรายวิชา เสาะหาผู้มี คุณ สมบั ติตรงความต้องการ หรือ ทบทวนผลการ
ประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษ กรณีที่เคยเชิญมาสอนแล้ว ร่ วมกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
และเสนอผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมประวัติและผลงานที่สัมพันธ์กับ
หัวข้อที่จะเชิญสอนในรายวิชานัน้ ๆ เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง
4.3.3 การขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ประธานหลั ก สู ต รเสนอชื่ อ ผ่ า นคณ ะวิ ช าเพื่ อ ให้
มหาวิทยาลัย จัดทาคาสัง่ แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ดาเนินการจัดระบบการ
จัด การศึกษาเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิท ยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึ กษาระดับปริญ ญาตรี พ.ศ.
2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาเนินการเรียนการสอน ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
การประเมิ นผลการเรียนรู้ จั ดให้ มี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึ กษา
ขณะที่กาลังศึกษา การทวนสอบในระดับรายวิชามี การประเมินทั้ งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมี
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน ส่วน
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อดาเนินการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์วางแผนความต้องการทรัพยากร
การศึกษาทุ กประเภท เพื่ อจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีเสนอต่อมหาวิทยาลัยให้
จัดสรรงบประมาณเป็นประจาทุกปีอย่างต่อเนื่อง เช่น งบประมาณจัดซือ้ หนังสือ ตารา วัสดุครุภัณฑ์
การศึ ก ษา โสตทั ศ นู ป กรณ์ ครุภั ณ ฑ์ ค อมพิ วเตอร์ และจุด เชื่อ มต่อ อิ น เตอร์เน็ต ให้ เพี ย งพอเพื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนิสิต
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
6.2.1 มหาวิท ยาลั ยพะเยามี หนั งสื อ ตาราหลัก ทางวิช าชีพ ที่ทั นสมัย และสามารถ
สืบค้นได้จากระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และนิสติ สามารถเข้าถึงระบบการสืบค้นได้อย่างสะดวก
และทุกโอกาส โดยมีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและห้องสมุดเป็นหน่วยงานให้บริการแก่นิสิต
และบุคลากร
6.2.2 คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์ ว างแผน ส ารวจและ
ดาเนินการให้มีหนังสือ ตารา วารสาร และระบบสืบค้นข้อมูล โดยผ่านการบริการของศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษา เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์องค์กรวิชาชีพ ดังนั้นจึงต้องมีทรัพยากรขั้นต่าเพื่อจัดการเรียน
การสอน ดังนี้
6.2.2.1 มีห้องเรียนที่ มีส่ือการสอนและอุป กรณ์ ที่ทัน สมัยเอื้ อให้ค ณาจารย์
สามารถปฏิบัตงิ านสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2.2 มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์ที่พอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการสาหรับการทา
โครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
6.2.2.3 ต้ อ งมีเจ้ า หน้ า ที่ ส นั บ สนุ น ดู แ ลสื่ อ การเรี ย นการสอ นอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับใช้ประกอบการสอน
6.2.2.4 มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอานวยความสะดวกในการสืบค้น
ความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีห นังสือ ตาราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจานวนที่เหมาะสม โดยจานวนตาราที่เกี่ยวข้องต้องมี
เพียงพอ
6.2.2.5 มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการ
เรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการต่อจานวนนิสิตในอัตราส่วนที่เหมาะสม
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3.1 ประสานงานกั บ กองแผนงานมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาผ่ า นศู น ย์ บ รรณสารและ
สื่อการศึกษา ในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อ าจารย์และนิสิตได้ค้นคว้า
และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซือ้ หนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
จะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้นิสิตก็มีส่วนใน
การเสนอแนะรายชื่อหนังสือด้วย
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6.3.2 ประสานงานกับกองแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้จัดสรรครุภัณฑ์ประเภท
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ติดตั้งในห้องเรียนห้องปฏิบัติการของอาคารถาวรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิ ล ปกรรมศาสตร์ ให้ เพี ย งพอและเหมาะสมกั บ กิ จ กรรมการเรีย นการสอนที่ ก าหนดไว้ ใน
รายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
6.4.1 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ ต่อการบริการห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งในเชิงคุณภาพ และ ปริมาณ อย่างต่อเนื่องทุก
ภาคการศึกษา
6.4.2 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริการที่เหมาะสมด้านห้องเรี ยน
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ทั้งในสถานศึกษาและแหล่งฝึกงาน
6.4.3 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ ด้านงานทะเบียนนิสิต
ผ่ านระบบเครือ ข่า ยคอมพิ วเตอร์ การบริก ารอนามั ย และการรัก ษาพยาบาล การจั ด การหรื อ
จัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา
6.4.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ ได้ แก่ ระบบประปา ระบบไฟฟ้ า
ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง
ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่
1

ปีที่
2

ปีที่
3

ปีที่
4

ปีที่
5

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาศิลปกรรมศาสตร์
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่
1

ปีที่
2

ปีที่
3

ปีที่
4

ปีที่
5

4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบมคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา











5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ ตามมาตรฐาน ผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
หลังจากทางานไปแล้วอย่างน้อย 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดนโยบายให้ มี ก ารประชุ ม ออกแบบกลยุ ท ธ์ ก ารสอน
รายวิ ช า โดยอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ผู้ ส อน และ/หรื อ มี ก ารปรึ ก ษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพจากการประเมิน
ตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เยี่ยมสอน รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตรและ
รายวิชา
1.1.3 จั ด ระบบการประเมิ น ผลและประชุ ม ประจ าปี โดยคณะกรรมการพั ฒ นา
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน มีส่วนร่วม
1.1.4 คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร สรุ ป รวบรวมผลการประเมิ น กลยุ ท ธ์
การสอนและข้ อ เสนอแนะในการวางแผนปรับ ปรุง /พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนในปี
การศึกษาต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยใช้แบบประเมินการ
สอนกลางทางออนไลน์ของมหาวิท ยาลัยโดยนิสิต เพราะนิสิ ตสามารถให้ข้อมู ลการสอนที่
ชัดเจนที่สุดจากการเข้าชั้นเรียน ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นอย่างหนึ่งในการพัฒ นาทักษะการจัดเรียน
การสอนของอาจารย์ให้ดียิ่งขึ้นได้
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 คณะกรรมการพั ฒ นาหลั กสู ต ร วางแผนและประเมิ น หลั ก สูต รทั้ งระบบ โดยใช้
กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของ
หลักสูตร ได้แก่ นิสติ และบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรสนับสนุน
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม
สัมภาษณ์ และสังเกต
2.2 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร
คณะฯ กาหนดให้ ใช้ ระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายใน (IQA) ในการประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาและ
ตัวบ่งชี้ที่กาหนดของหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนปรับปรุง
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความ
ต้ อ งการของผู้ ใ ช้ นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา โดยวางแผนปรับ ปรุ ง หลั ก สู ต รทุ ก 5 ปี เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ มี ค วาม
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสภาวการณ์ของสังคมและชุมชน
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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92
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94
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2561 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2563
หมวดวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เกณฑ์
มาตรฐาน
ของ สกอ.
ไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต

มคอ.1
ไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต

1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน
2.2.2 กลุ่มวิชาความคิด
สร้างสรรค์ทางดนตรี
2.2.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดนตรี
2.3 กลุ่มวิชาเอก
2.3.1 วิชาเอกบังคับดนตรี
2.3.2 วิชาเอกบังคับนาฏศิลป์
2.3.4 วิชาเอกเลือก
2.4 ดุริยนิพนธ์และศิลปนิพนธ์
2.5 สัมมนาและหัวข้อพิเศษ
2.6 กลุ่มการฝึกงาน การศึกษาอิสระ
และสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

ไม่นอ้ ยกว่า
84 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า
84 หน่วยกิต

หลักสูตร
หลักสูตร
ปรับปรุง
ปรับปรุง
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2563
30
30
30
-

30
-

94

91

6

88

ไม่นอ้ ยกว่า 6 ไม่นอ้ ยกว่า 6
หน่วยกิต
หน่วยกิต
120
120

18
18
12
3
3
45
15
15
15
3
1
6

6

6

130

127
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2561
กลุ่มวิชาแกน
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2563
หมวดวิชาเฉพาะ
-

-

-

-

183111

-

-

183226

สาระที่ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ปริทัศน์ดนตรีและนาฏศิลป์
Introduction to Music and Dance

ปรับชื่อและ
คาอธิบาย
รายวิชา
หลั ก ก ารสร้ า งงานดนตรี แ ละ ปรับชื่อและ
นาฏศิลป์
คาอธิบาย
Principle of Music and Dance รายวิชา

Creation
-

-

183311

-

-

183312

-

-

183313

-

-

183314

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
183111 ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดง
Performing Arts History
183212 ทฤษฏีและการวิจารณ์ศิลปะการแสดง
Theories and Criticism Performing Arts

ด น ต รี แ ล ะน า ฏ ศิ ล ป์ ท าง สื่ อ ปรับชื่อและ
สมัยใหม่
คาอธิบาย
Music and Dance in Modern รายวิชา

media
การบริ ห ารงานดนตรี แ ละ
นาฏศิลป์
Music and Dance
Administration
ละครเพลง
Musical theatre
ระเบียบวิธวี จิ ัย
Research Methodology

ปรับชื่อและ
คาอธิบาย
รายวิชา
ปรับชื่อและ
คาอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัสรายวิชา
และเปลี่ยนมาอยู่
กลุ่มวิชาแกน
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2561
183313

ระเบียบวิธวี จิ ัย
Research Methodology

183314

การวิจัยทางด้านศิลปะการแสดง
Research for Performing Arts
สัมมนา
Seminar

183415

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2563
หมวดวิชาเฉพาะ
1833124 ระเบียบวิธีวจิ ัย
Research Methodology
183451

สัมมนา
Seminar

183452

สั ม ม น าแ ล ะหั วข้ อ พิ เศ ษ ท าง
นาฏศิลป์
Seminar and Special Topics in
dance

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
183416 ศิลปะการแสดงนิพนธ์
Performing Arts Thesis

183422

ศิลปนิพนธ์
Arts Thesis

183121

องค์ประกอบและเทคนิคการแสดง
Elements and Techniques

183125

183222

ศิลปะการแสดงทางสื่อสมัยใหม่
Performing Arts in Modern Media

183311

สาระที่ปรับปรุง
ปรับรหัสรายวิชา
และเปลี่ยนไปอยู่
กลุ่มวิชาแกน
ปิดรายวิชา
ปรับรหัสรายวิชา
และเปลี่ยนไปอยู่
กลุ่มวิชาสัมมนา

เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา ปรับรหัส
วิชาจาก183416
เป็น 183422
องค์ประกอบและเทคนิคการแสดง ปรับรหัสรายวิชา
Elements and Techniques
จาก 183121 เป็น
183125 และ
เปลี่ยนไปอยู่กลุ่ม
วิชาเอกบังคับ
ดนตรีและนาฏศิลป์ทางสื่อ
ปรับรหัสรายวิชา
สมัยใหม่
จาก 183222
Music and Dance in Modern
เป็น 183311 และ
media
เปลี่ยนชื่อ
รายวิชาและ
เปลี่ยนไปอยู่วิชา
แกน
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2561

183323

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2563
หมวดวิชาเฉพาะ
วรรณกรรมและการประพันธ์บทการแสดง 183424 วรรณกรรมและการประพันธ์บท
การแสดง
การแสดง
Literature and Script Writing for
Literature and Script Writing for
Performing Arts
Performing Arts

183324

การจัดการศิลปะการแสดง
Performing Arts Management

183312

การบริหารงานดนตรีและนาฏิลป์
Music Administration

183325

การออกแบบศิลปะการแสดง
Choreography

183327

การออกแบบทางนาฏศิลป์

Choreography

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
183131 การราเพลงช้า และเพลงเร็ว
Pleng Cha and Pleng Reo Dance

183122

183132

การราแม่บทและระบามาตรฐาน
Ram Mae Bot and Classical Rabam

183222

183233

ละครนอก
Lakon Nok
ละครใน
Lakon Nai

183334

สาระที่ปรับปรุง
ปรับรหัสรายวิชา
จาก 183323
เป็น 183424 และ
เปลี่ยนไปอยู่กลุ่ม
วิชาเอกเลือก
ปรับรหัสรายวิชา
จาก 183324
เป็น 183312
เปลี่ยนชื่อ
รายวิชาเปลี่ยน
เปลี่ยนไปอยู่กลุ่ม
วิชาแกน
ปรับรหัสรายวิชา
และชื่อรายวิชา
และเปลี่ยนไปอยู่
กลุ่มวิชาเอก
บังคับ

นาฏศิลป์ไทยพืน้ ฐาน

ปรับชื่อรายวิชา
วิชา
ปรับรหัสวิชาจาก
183131 เป็น
183122 ไปอยู่
กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน
ราและระบามาตรฐาน
ปรับรหัสรายวิชา
Ram Mae Bot and Classical จาก 183132 เป็น
Rabam
183222
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
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183335

183141

183242

183243
183151

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2561
การราเพลงหน้าพาทย์
Napat Dance

ศิลปะการแสดงพืน้ เมืองล้านนาแบบบุรุษ
เพศ Lanna Folk Performing Arts in
Masculine Style
ศิลปะการแสดงพืน้ เมืองล้านนาแบบสตรี
เพศ
Lanna Folk Performing Arts in Feminine
Style
ศิลปะการแสดงของราชสานักล้านนา
Performing Arts of Royal Lanna Court
จลนศิลป์
Kinetic Arts

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2563
183326 ราหน้าพาทย์
Ram Napat

สาระที่ปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาจาก
183335 ปรับชื่อ
รายวิชา เปลี่ยน
รหัสวิชาจาก
183335 เป็น
183326 และ
เปลี่ยนไปอยู่กลุ่ม
วิชาเอกเลือก
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
183123

พืน้ ฐานการเคลื่อนไหวทางด้าน
นาฏศิลป์
Kinetic Arts

183152

ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 1
Contemporary Performing Arts I

183324

นาฏศิลป์ร่วมสมัย 1
Contemporary Dance I

183253

ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 2
Contemporary Performing Arts II

183329

นาฏศิลป์ร่วมสมัย 2
Contemporary Dance II

ปรับรหัสรายวิชา
จาก 183151 เป็น
183123 และ
เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา
ปรับรหัสรายวิชา
และเปลี่ยนชื่อ
รายวิชา ย้ายไป
อยู่กลุ่มวิชาเอก
ยังคับ
ปรับรหัสรายวิชา
และเปลี่ยนชื่อ
รายวิชา ย้ายไป
อยู่กลุ่มวิชาเอก
เลือก
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2561

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2563
183121
คีย์บอร์ดขั้นพืน้ ฐาน
Basic of Keyboard Skills
183131 ทฤษฎีดนตรีสากล
Theory of Western Music

สาระที่ปรับปรุง
รายวิชาใหม่

183221

รายวิชาใหม่

183223

183224

183231
183321

183323

183423
183331

ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล
1
Western Music Instrumental
Skills and Ensemble I
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล
2
Western Music Instrumental
Skills and Ensemble II
การอ่านโน้ตสากลและการฝึกโสต
ประสาท
Sight-Singing and Aural Training
ทฤษฎีการประสานเสียง
Theory of Harmony
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล
3
Western Music Instrumental
Skills and Ensemble III
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล
4
Western Music Instrumental
Skills and Ensemble IV
ดนตรีไทยและดนตรีพนื้ บ้าน
Thai and Folk Music
ประวัติและวรรณกรรมดนตรี
สากล
History and Literature of Western
Music

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2561

วิชาเอกเลือก
183326 การออกแบบการแต่งหน้าและทาผม เพื่อ
ศิลปะการแสดง
Makeup Design and Hairdressing for
Performing Arts
183327 การออกแบบเครื่องแต่งกาย
ศิลปะการแสดง
Costume Design for Performing Arts
183328
183336

การออกแบบฉากศิลปะการแสดง
Scenery Design for Performing Arts
ละครพันทาง
Lakon Panthang

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2563
183341 การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรี
สากล
Western Music Composition and
Arrangement
183342 เทคโนโลยีและการบันทึกเสียง
สาหรับดนตรี
Technology and Recording for
Music
183124 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
Basic Classical Thai Dance
183225 นาฏศิลป์พนื้ เมืองล้านนา 1
Northern Thai Folk Dance I
183229 นาฏศิลป์พนื้ เมืองล้านนา 2
Northern Thai Folk Dance II
183322 การแสดงเป็นชุดเป็นตอน
Productio of Dramatic Excerpts

สาระที่ปรับปรุง
รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
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183337

183338

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2561
ละครชาตรี
Lakon Chatri

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2563

สาระที่ปรับปรุง
ปิดรายวิชา

ละครดึกดาบรรพ์
Lakon Dukdamban
โขน
Khon
ศิลปะการแสดงอาเซียน
ASEAN Performing Arts

ปิดรายวิชา

การเต้นบัลเล่ตเ์ บือ้ งต้น
Basic Ballet Dance
การเต้นแจ๊สเบือ้ งต้น
Basic Jazz Dance
ศิลปะการแสดงพืน้ เมืองสี่ภาค
Performing Arts in Four Regions

ปิดรายวิชา

183362

ศิลปะการแสดงชาติพันธุใ์ นล้านนา
Performing Arts of Ethnic Lanna

ปิดรายวิชา

183363

ศิลปะการแสดงชาติพันธุล์ ุ่มน้าโขง
Performing Arts of Ethnic Maekong Basin

ปิดรายวิชา

183364

ศิลปะการแสดงชาติพันธุเ์ อเซีย
Performing Arts of Ethnic ASIA

ปิดรายวิชา

183371

ศิลปะการแสดงทางโทรทัศน์ 1
Performing Arts Television I

ปิดรายวิชา

183372

ศิลปะการแสดงทางโทรทัศน์ 2
Performing Arts for Television II
การผลิตรายการแสดงและการกากับการ
แสดงทางโทรทัศน์Television Production
and Directing

ปิดรายวิชา

183339
183354

183355
183356
183361

183373

ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2561

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2563
183326 การออกแบบทางนาฏศิลป์
Choreography

กลุ่มวิชาการฝึกงาน สหกิจศึกษา และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
183481 การฝึกงาน
183453
Professional Training

183482

สหกิจศึกษา
Co – operative Education

การฝึกงาน
Professional Training

183454

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Study

183455

สหกิจศึกษา
Co – operative Education

สาระที่ปรับปรุง
เปิดรายวิชาใหม่

ปรับรหัสรายวิชา
เปลี่ยนไปอยู่กลุ่ม
วิชาการฝึกงาน
สหกิจศึกษา และ
การศึกษาค้นคว้า
อิสระ
รายวิชาใหม่

ปรับรหัสรายวิชา
เปลี่ยนไปอยู่กลุ่ม
วิชาการฝึกงาน
สหกิจศึกษา และ
การศึกษาค้นคว้า
อิสระ

หมวดวิชาเลือกเสรี
นิสติ สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอน
นิสติ สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่
ในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
หรือสถาบันอื่นที่มหาวิทยาลัย
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวด
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา

001102
004101
183111
183131

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2561
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
Arts of Living
ประวัติศาสตร์ศลิ ปะการแสดง
Performing Arts History
การราเพลงช้า และเพลงเร็ว
Pleng Cha and Pleng Reo Dances

3(2-2-5)

001102

3(2-2-5)

004101

183122

001103
001101
003202

183132

183141

183152

3(2-2-5)

3(2-3-6)

183121

จลนศิลป์
Kinetic Arts
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment
Management
การราแม่บทและระบามาตรฐาน
Ram Mae Bot and Classical
Rabam
ศิลปะการแสดงพืน้ เมืองล้านนา
แบบบุรุษเพศ
Lanna Folk Performing Arts in
Masculine Style
ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 1
Contemporary Performing Arts I

3(2-2-5)

3(3-0-6)

183111

183151

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
Arts of Living

3(2-3-6)

183123

15 หน่วยกิต
3(2-2-5)

001103

3(2-2-5)

001101

3(2-2-5)

003202

ปริทัศน์ดนตรีและนาฏศิลป์
3(3-0-6)
Introduction to music and Dance
คีย์บอร์ดขั้นพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Basic of Keyboard Skills
นาฏศิลป์ไทยพืน้ ฐาน
3(2-3-6)
Basic Classical Thai Dance
พืน้ ฐานการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์
3(2-3-6)
Kinetic Arts
รวม
18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environment
Management

3(2-3-6)

3(2-3-6)

3(2-3-6)
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2561
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
183124
183131
183125

รวม

18 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
Basic Classical Thai Dance
ทฤษฎีดนตรีสากล
Theory of Western Music
องค์ประกอบและเทคนิคการแสดง
Elements and Techniques of
Performance
รวม

3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

18 หน่วยกิต

107

108

001204
002202
003201

183121

183233
183242

183253

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2561
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English

001204

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step Up English

3(2-2-5)

สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital
Society
องค์ประกอบและเทคนิคการ
3(2-2-5)
แสดง
Elements and Techniques
ละครนอก
3(2-3-6)
Lakon Nok
ศิลปะการแสดงพืน้ เมือง
3(2-3-6)
ล้านนาแบบสตรีเพศ
Lanna Folk Performing Arts
in Feminine Style
ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 2
3(2-3-6)
Contemporary Performing
Arts II
002201
004201

183221

183222
183231
รวม

21 หน่วยกิต

พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
บุคลิกภาพและการ
แสดงออกในสังคม
Socialized Personality
ทักษะและการรวมวงดนตรี
สากล 1
Western Music Instrumental
Skills and Ensemble I
ราและระบามาตรฐาน
Ram and Classical Rabam
ทฤษฎีการประสานเสียง
Theory of Harmony

3(2-2-5)

รวม

18 หน่วยกิต

3(2-2-5)

3(1-4-4)

3(2-3-6)
3(2-2-5)
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109

004201

002201
146200

183212

183222

183243

183xxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2561

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563

ชั้นปีท่ี 2

ชั้นปีท่ี 2

ภาคการศึกษาปลาย
บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
ภาษาอังกฤษเพื่อ
3(3-0-6)
วัตถุประสงค์เฉพาะ English
for Specific Purpose
ทฤษฏีและการวิจารณ์
3(3-0-6)
ศิลปะการแสดง
Theories and Criticism
Performing Arts
ศิลปะการแสดงทางสื่อ
3(2-3-6)
สมัยใหม่
Performing Arts in Modern
Media
ศิลปะการแสดงของราช
3(2-3-6)
สานักล้านนา
Performing Arts of Royal
Lanna
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
Major Elective

ภาคการศึกษาปลาย

002202
003201

183223

183224

สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital
Society
ทักษะและการรวมวงดนตรี
สากล 2
Western Music Instrumental
Skills and Ensemble II
การอ่านโน้ตสากลและการ
ฝึกโสตประสาท
Sight-Singing and Aural Skills

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(1-4-4)

3(1-4-4)
3(2-2-5)

109

110

183225
183226

รวม

21 หน่วยกิต

นาฏศิลป์พนื้ เมืองล้านนา 1
Northern Thai Folk Dance I
หลักการสร้างงานดนตรีและ
นาฏศิลป์
Principle of Music and
Dance Creation
รวม

3(2-3-6)
3(2-2-5)

18 หน่วยกิต

110

111

183313
183323

183xxx
183xxx
183xxx
Xxxxxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2561

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
วรรณกรรมและการประพันธ์บท
การแสดงการแสดง
Literature and Script Writing for
Performing Arts
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
เลือกเสรี
Free Elective

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
183311

183312

183324

183322

183XXX
183XXX
รวม

18 หน่วยกิต

ดนตรีและนาฏศิลป์ทางสื่อ
สมัยใหม่
Music and Dance in Modern
media
การบริหารงานดนตรีและ
นาฏศิลป์
Music Administration
นาฏศิลป์ร่วมสมัย 1
Contemporary Dance I

3(2-3-6)

การแสดงเป็นชุดเป็นตอน
Production of Dramatic
Excerpts
เอกเลือก
Major Elective
เอกเลือก
Major Elective
รวม

3(2-3-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(X-X-X)
3(X-X-X)
18 หน่ว111
ยกิต

112

183324
183325
183314
183334
183335
183xxx

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการศิลปะการแสดง
Performing Arts Management
การออกแบบศิลปะการแสดง
Choreography
การวิจัยทางด้านศิลปะการแสดง
Performing Arts Research
ละครใน
Lakon Nai
การราเพลงหน้าพาทย์
Napat Dance
วิชาเอกเลือก
Major Elective

ภาคการศึกษาปลาย
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
183314
183341

183313
183342

183XXX
183XXX
รวม

18 หน่วยกิต

ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรี 3(2-2-5)
สากล
Western Music Composition and
Arrangement
ละครเพลง
3(2-2-5)
Musical Theatre
เทคโนโลยีและการบันทึกเสียง
3(2-2-5)
สาหรับดนตรี
Technology and Recording for
Music
เอกเลือก
3(X-X-X)
Major Elective
เอกเลือก
3(X-X-X)
Major Elective
รวม
18 หน่วยกิต

112

113

183415
183416
183xxx
Xxxxxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2561
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
Seminar for Performing Arts
ศิลปะการแสดงนิพนธ์
Performing Arts Thesis
วิชาเอกเลือก
Major Elective
เลือกเสรี
Free Elective

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
1(0-3-2)
6 หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
183421
183422
183451
183XXX
XXXXXXX
XXXXXXX

รวม
183481
183482

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกงาน
Professional Training
สหกิจศึกษา
Co – operative Education

13 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

183452

6 หน่วยกิต

183453
183454

รวม

6 หน่วยกิต

การแสดงผลงานดนตรี*
Music Presentation
ศิลปนิพนธ์*
Arts Thesis
สัมมนา
Seminar
เอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective Subject
วิชาเลือกเสรี
Free Elective Subject
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกงาน
Professional Training
การศึกษาอิสระ
Independence Study
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
รวม

3(1-4-4)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
13 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

114

115

115

116

116

117

ภาคผนวก ง
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร

117

118

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ อาคารปฏิบัตกิ ารสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้เข้าประชุม
1. นายรัตนะ ตาแปง อาจารย์
2. รองศาสตราจารย์ อมรา กล่าเจริญ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิรันดร์ ภักดี
4. รองศาสตราจารย์ นุชนาฏ ดีเจริญ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ จันทรขา
6. ดร.สาวศุลีพร คาชมพู
7. นายอัษฏาวุธ พลอยเขียว
8. นายนคร คาร้อง
9. นายธนพงศ์ เด็ดแก้วอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก กรรมการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ
อาจารย์ กรรมการ
อาจารย์ กรรมการ

นายรัตนะ ตาแปง ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ และเปิดประชุมเวลา 13.00 น. และดาเนินการประชุม
ตามวาระดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ตามที่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้เปิดการเรียน
การสอนเป็นหลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2556 ภายใต้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
เป็นระยะเวลา 6 ปี ซึ่งเป็นช่วงรอบการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
ของสถานการณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน นั้น
เพื่อให้การผลิบัณฑิตของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ผลิตบั ณฑิตด้านศิลปะการแสดงที่มีความรู้ทั้งทางปฏิบัติ ทางวิชาการ จึงขอเรียน
เชิญกรรมการทุกท่านร่วมพิจารณาและร่วมปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยมีการ
ดาเนินงานตาม มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ. 2 ตามหมวด จานวน 8 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
118

119

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-ไม่มี –
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี –
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ประธานการประชุมขอให้ดาเนินการประชุมตามหมวด ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ. 2
ดังนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ประธานที่ประชุมได้เสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังนี้
1. นายรัตนะ ตาแปง
ประธานหลักสูตร
2. รองศาสตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ จันทรขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. ดร.สาวศุลพี ร คาชมพู
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5. นายอัษฏาวุธ พลอยเขียว
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ
คุณ สมบั ติ ของผู้ ของเข้ าศึ ก ษา ทางสาขาได้ กาหนดคุ ณ สมบั ติ ของผู้ สมั ค รเรีย น
ทางด้านดนตรีหรือไม่อย่างไร หรืออาจต้องทาตามระเบียบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยจะส่งผลให้
นิสิตที่เข้ามามีพนื้ ฐานไม่มากพอ
ที่ประชุมมติปรับตามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒใิ ห้ข้อสังเกต
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ประธานที่ประชุมได้เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง ปรัชญาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้
สอดคล้องกับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรม ดังนี้
ปรัชญาของหลักสูตร
ดนตรีและนาฏศิลป์ ศาสตร์แห่งการสร้างคน สร้างงาน สร้างสรรค์สุนทรียะ
บูรณาการภูมปิ ัญญา วิชาการ วิชาชีพสูส่ ังคม
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถทางด้ า นดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถสร้างสรรค์ผลงาน บูรณาการความรู้เป็นศาสตร์
แขนงต่างๆ เพื่อประโยชน์ในทางศิลปกรรมศาสตร์ และสามารถนาไปประกอบอาชีพ
และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสานึกสาธารณะในสาขาวิชาชีพทางศิลปะ
ปฏิบัตติ นอย่างเหมาะสมทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3. เพื่ อให้บั ณ ฑิ ตตระหนัก ถึงคุณ ค่าของศิ ลปวัฒ นธรรมไทยและสากลและพร้อมที่จ ะ
อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา แสวงหาองค์ความรู้ การวิจัย สร้างสรรค์และประยุกต์ให้
สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
4. มีค วามสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิ นคุณ ค่าทางสุ นทรียะได้
อย่างมีจติ วิญญาณ
5. มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น และมีทักษะในการจัดการทางดนตรีและนาฏศิลป์
6. สามารถสื่อสารและนาเสนอแนวความคิดที่ เป็นรูปธรรม ผ่ านผลงานทางดนตรีและ
นาฏศิลป์ได้
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ประธานแจ้ งที่ ป ระชุ ม ทราบถึ งปั ญ หาการด าเนิ น การจั ด การเรี ยนการสอนและ
พัฒ นาการของผู้ เรียนในตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ในเรื่องของการจัดลาดับรายวิชาทั้งทาง
ทฤษฎีและปฏิบัติ ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละกลุม่ รายวิชา
ที่ประชุมจึงมีมติให้ปรับแผนการเรียนการสอนดังนี้
รายวิชาเอกคู่ แขนงวิชาดนตรี
1. ควรปรับ วิชาดนตรีไทย ให้มีการเรียนการสอนวิชาดนตรีพนื้ บ้านเพิ่มเติม เพื่อเป็น
การบ่งบอกถึงความเป็นชุมชน กลุม่ ชน ดนตรีในสังคมทางภาคเหนือ เพราะจะทาให้การเรียนดนตรี
สากลสามารถประยุกต์ทฤษฎีดนตรีเข้าไปใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงมนุษยวิทยาได้
2.การจัดการเรียนการสอนหรือจัดรายวิชาที่เป็นจุดเน้น เพิ่มเสริม “จุดเด่น” ของ
หลักสูตร เช่น การแสดงเดี่ยว (Recital) หรือ การแสดงผลงานดนตรี (Music Presentation) เพื่อเพิ่ม
จุดเด่นของหลักสูตร
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3.รายวิ ชา ทฤษฎี การประพั น ธ์แ ละการเรีย บเรีย งดนตรีส ากลใน 1 รายวิชา จะ
เพียงพอต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีสู่สังคม การเรียนการสอนอาจต้องมีความเข้มข้นของ
เนือ้ หา และการสร้างผลงานอาจใช้เวลานาน
4. การสัมมนา ควรมีหลากประเด็นที่เป็นที่หน้าสนใจในวงการดนตรี ซึ่งอาจจะเป็น
ดนตรีพนื้ บ้าน จึงควรเปิดกว้างสาหรับทุกแนวดนตรี ทุกประเด็นทางดนตรี ไม่ควรจากัดกรอบเฉพาะ
ดนตรีสากลหรือดนตรีไทยเท่านัน้
5. วิชาทฤษฎีการประสานเสียง มีเนื้อหารายวิชายากเกินไปสาหรับการเรียนเพียง 1
รายวิชา เสนอให้ปรับลดเนือ้ หาลง ให้เรียนรู้การประสานเสียงถึงเพียงระดับ Chord 7th
6.ควรปรับรายวิชา ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล ให้มรี ายละเอียด จุดแตกต่าง
กัน เพื่อการจัดการเรียนการสอนเป็นระดับขั้นตามความสามารถของนิสติ ได้ชัดเจนมากขึน้
รายวิชาเอกคู่แขนงวิชานาฏศิลป์
1. จัดให้มกี ารจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร แบบเอกคู่ ให้นิสิตได้เรียนร่วมกันตามเกณฑ์
มคอ. 1 ดังนี้
วิชาแกน หรือ ศึกษาพืน้ ฐาน จานวน 3 รายวิชา 6 หน่วยกิต ได้แก่
183111 ปริทัศน์ดนตรีและนาฏศิลป์
3(3-0-6)
183311 ดนตรีและนาฏศิลป์ทางสื่อสมัยใหม่ 3(3-0-6)
183312 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-2-5)
2. จัดให้มีการปรับโครงสร้างรายวิชาเอกเลือก โดย ให้นิสิตได้เรียนรู้ในศาสตร์ด้านดนตรี
และนาฏศิลป์ ศาสตร์ละ 30 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนตามสายของนาฏศิลป์หรือดนตรี แบ่งเป็น 4
กลุ่ ม ได้ แ ก่ กลุ่ ม วิ ช าปฏิ บั ติ กลุ่ ม วิ ช าทฤษฎี การวิ เคราะห์ แ ละการจั ด การ กลุ่ ม วิ ช า
เทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่ กลุ่มองค์ประกอบ และความคิดสร้างสรรค์
3. จัดให้มกี ารปรับคาอธิบายรายวิชา ดังนี้
รายวิชา 183122 การรานาฏศิลป์ไทยพืน้ ฐาน เพิ่ม การราแม่บทเล็ก ราวงมาตรฐาน
รายวิช า 183123 พื้ น ฐานการเคลื่ อ นไหวทางนาฏศิ ลป์ เน้ น การเคลื่ อ นไหวทาง
นาฏศิลป์ร่วมสมัยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศัพท์ทางนาฏศิลป์ร่วมสมัย
รายวิ ชา 183222 การราและระบ ามาตรฐาน เพลงช้า เพลงเร็ว ระบ ามาตรฐาน
รวมถึงระบาอาวุธพืน้ ฐาน
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
- ไม่มี –

121

122

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
- ไม่มี หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
- ไม่มี หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
- ไม่มี หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
- ไม่มี วาระที่ 4 วาระอื่นๆ
- ไม่มี –

นายอัษฏาวุธ พลอยเขียว
ผู้บันทึกรานงานการประชุม

นายนคร คาร้อง
กรรมการผู้เข้าประชุม

นายรัตนะ ตาแปง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
แบบรายงานผลการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
-----------------------------------------------------------------หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อหลักสูตร
ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
1.3 วิชาเอก
ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
1.4 จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
1.5 รูปแบบของหลักสูตร
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
............................................................................................................................................
1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................
1.7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
1.8 อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผ่าน  มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
กลุ่มอาชีพมีแยกย่อย ควรจัดรวมกลุ่มให้มีความชัดเจนของอาชีพ
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1.9 ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
1.10 สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
1.11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
1.12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
1.13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
2.1 ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง
 ผ่านมีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
3.1 ระบบการจัดการศึกษา
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
3.2 การดาเนินการหลักสูตร
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
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3.3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
รายวิชา
การเปลี่ยนแปลง
183122 การรานาฏศิลป์ไทยพื้นฐาน

รายวิชา 183123 พืน้ ฐานการ
เคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์

รายวิชา 183222 การราและระบา
มาตรฐาน

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มคาอธิบายรายวิชา การ เพื่อให้รายวิชามีความ
ราแม่บทเล็ก ราวงมาตรฐาน ชัดเจน นิสิตสามารถ
เรียนรู้ได้ทั้งดนตรีและ
นาฏศิลป์
เน้นการเคลื่อนไหวทาง
เพื่อให้รายวิชามีความ
นาฏศิลป์ร่วมสมัยให้ผู้เรียน ชัดเจน นิสิตสามารถ
ได้เรียนรู้ศัพท์ทางนาฏศิลป์ เรียนรู้ได้ทั้งดนตรีและ
ร่วมสมัย
นาฏศิลป์

เพลงช้าเพลงเร็ว ราบา
เพื่อให้รายวิชามีความ
มาตรฐาน รวมถึงระบาอาวุธ ชัดเจน นิสิตสามารถ
พืน้ ฐาน
เรียนรู้ได้ทั้งดนตรีและ
นาฏศิลป์

3.4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
3.5 ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงการหรืองานวิจัย
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
4.2 การพัฒนาผลการเรียนเรียนรู้ในแต่ละด้าน
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
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4.3 แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
5.1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................
5.3 เกณฑ์สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
............................................................................................................................................
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
6.1 การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
6.2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
7.1 การบริหารหลักสูตร
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
7.2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
7.3 การบริหารคณาจารย์
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
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7.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................
7.5 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสติ
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
7.6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
7.7 ตัวบ่งชีก้ ารดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
8.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
8.2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
8.3 การประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
8.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนปรับปรุง
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ภาคผนวก จ
ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติ
นายศราวุธ จันทรขา
Mr. Sarawut Juntarakam
นายศราวุธ จันทรขา
36099001XXXXX
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6666 ต่อ 3358
โทรศัพท์
08 9642 1680
artcenter.pyo@gmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2550
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นาฏยศิลปไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2547
ศิลปศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลปไทย)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
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ผลงานวิชาการ
รั ต นะ ตาแปง, ศราวุ ธ จั น ทรข า และสุ ด าพร นิ่ ม ข า. (2562). กระบวนการสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา กรณีศึกษา:เครือข่ายสานักพ่อครู คา กาไวย์ แม่ครู
บั ว เรี ย ว รั ต นมณี ภรณ์ และเครื อ ข่ า ยระดั บ ภาค . การประชุ ม วิ ช าการด้ า น
ความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรมและการออกแบบระดับชาติ ครัง้ ที่ 1. หน้า 5-6.
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562. ไทย: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี
(บทคัดย่อ)
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ประวัติ
นายกิตติ์ธเนศ ศิริสุรยิ เสรี
Mr.Kitthanate Sirisuriyasaeree
นายกิตติ์ธเนศ ศิริสุริยเสรี
ชื่อ-นามสกุล
เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน 11014002XXXXX
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
สถานที่ทางาน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
สถานที่ติดต่อได้สะดวก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466690
โทรศัพท์
satorn_ah@hotmail.com
E-Mail
ประวัติการศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดุริยางค์ไทย)
พ.ศ. 2549
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศิลป์)
พ.ศ. 2551
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ผลงานสร้างสรรค์
นคร คาร้อง, ธนพงศ์ เด็ดแก้ว และกิตติ์ธเนศ ศิริสุรยิ เสรี. (2561). ผลงานสร้างสรรค์
บทเพลง ”ลาวดวงเดือน” ในงานโครงการการแสดงดนตรีไทยสากลร่วมสมัย
ครัง้ ที่ 1 ห้อง UB 004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญโญ)
มหาวิทยาลัยพะเยา 18 เมษายน 2561.
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ประวัติ
นายธนพงศ์ เด็ดแก้ว
Mr.Thanapong Dedkaew
นายธนพงศ์ เด็ดแก้ว
ชื่อ-นามสกุล
เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน 16599002XXXXX
อาจารย์
ตาแหน่งทางวิชาการ
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
สถานที่ทางาน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
หน่วยงานที่ตดิ ต่อได้สะดวก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466690
โทรศัพท์
western_nu@hotmail.com
E-Mail
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2552

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการดนตรีและ
นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์สากล)
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

ผลงานสร้างสรรค์
นคร คาร้อง, ธนพงศ์ เด็ดแก้ว และกิตติ์ธเนศ ศิริสุริยเสรี. (2561). ผลงานสร้างสรรค์
บทเพลง ”ลาวดวงเดือน” ในงานโครงการการแสดงดนตรีไทยสากลร่วมสมัย ครัง้
ที่ 1 ห้อง UB 004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญโญ)
มหาวิทยาลัยพะเยา 18 เมษายน 2561.
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ประวัติ
นางสาวปรียาชนก เกษสุวรรณ
Miss. Preeyachanok Ketsuwan
ปรียาชนก เกษสุวรรณ
15009000xxxxx
อาจารย์
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6666 ต่อ 3355
โทรศัพท์
09 1076 5594
preeyachanok@yahoo.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2553
ศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2549
ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิจัย
ปรียาชนก เกษสุวรรณ (2559). “ม่วน(สุนทรียะ) ชื่น(สุขภาวะ) คืนสุข(ผู้สูงอายุ) ” โครงการพัฒนา
คณะด้วยงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์กรณีศึกษากระบวนการทางสุนทรียะสร้างสุขภาวะ
ในกลุ่ ม ผู้ สู งอายุ บ้ า นโซ้ ต าบลแม่ น าเรื อ อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด พะเยา, พะเยา:
มหาวิทยาลัยพะเยา, ทั้งหมด 210 หน้า
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ประวัติ
นายรัตนะ ตาแปง
Mr. Rattana Tapang
นายรัตนะ ตาแปง
35701007xxxxx
อาจารย์
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6690
โทรศัพท์
rattanatapang@windowslive.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2555
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2547
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานทางวิชาการ
รัตนะ ตาแปง, ศราวุธ จันทรขา, และสุดาพร นิ่มขา. (2562). กระบวนการสร้างเครือข่าย
ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา กรณีศึกษา:เครือข่ายสานักพ่อครูคา กาไวย์ แม่ครู
บัวเรียว รัตนมณีภรณ์ และเครือข่ายระดับภาค. การประชุมวิชาการด้าน
ความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรมและการออกแบบระดับชาติ ครัง้ ที่ 1. หน้า 56. วันที่ 17 พฤษภาคม 2562. ไทย: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,
ชลบุรี
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ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศศ.ม
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศป.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.

นาฏยศิลปไทย
นาฏศิลปไทย
ดุรยิ างค์ไทย
ดุรยิ างคศิลป์
วิทยาการดนตรีและนาฎศิลป์
ดุรยิ างคศาสตร์สากล
ศิลปะไทย
ศิลปะไทย

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

วัฒนธรรมศึกษา
การจัดการ
การท่องเที่ยว

360

360

360

360

360

2.

นายกิตติ์ธเนศ ศิรสิ ุรยิ เสรี

อาจารย์

3.

นายธนพงศ์ เด็ดแก้ว

อาจารย์

4.

นางสาวปรียาชนก
เกษสุวรรณ

อาจารย์

ภาระงานการสอน/ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา
2563 2564 2565 2566 2567

(เกียรตินิยมอันดับ2)

5.

นายรัตนะ ตาแปง

อาจารย์

ศศ.ม.
บธ.บ.
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