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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ 

Bachelor of Fine Arts Program in Music and Dance 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                       มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ                                            สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

                     รหัสหลักสูตร  : 0502 

        ภาษาไทย           : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

                                                      สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ 

                  ภาษาอังกฤษ          : Bachelor of Fine Arts Program in Music and Dance 

 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา  

        ช่ือเต็ม (ไทย)         :ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

                                                     (สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์) 

                   ช่ือยอ่  (ไทย)   : ศป.บ. (ดนตรีและนาฏศิลป์) 

       ช่ือเต็ม (อังกฤษ)  : Bachelor of Fine Arts (Music and Dance) 

         ช่ือยอ่  (อังกฤษ)   : B.F.A (Music and Dance) 

3. วิชาเอก 

    ไมม่ ี

4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 

    จ านวนไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรปรญิญาตรี 4 ปี 

            5.2  ประเภทของหลักสูตร 

    หลักสูตรทางวิชาการ 
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         5.3 ภาษาที่ใช ้

   ภาษาไทย 

 5.4 การรับเข้าศึกษา 

                 รับนสิติไทยและนิสิตต่างชาตทิี่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

    ไมม่ ี

       5.6 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

   ให้ปรญิญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรีและนาฏศิลป์)  

                 มหาวิทยาลัยพะเยา  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1  ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง    

   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 เป็น หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เปิดสอน  

    ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 

 6.2 คณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

               เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครัง้ที 7 วันที่ 13 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2562 

 6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครัง้ที่......12.......วันที่ ...19..เดอืน .......พฤศจิกายน......พ.ศ. 2562 

       6.4 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบ   

               หลักสูตร ในการประชุม ครัง้ที.่..5... วันที.่..27...เดอืน ...พฤศจิกายน... 

               พ.ศ. 2562 

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม  

   ครัง้ที่.................วันที่ .........เดอืน .................พ.ศ. 2562 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

            หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และตามมาตรฐานระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2563 
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติไดห้ลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ศิลปิน  

8.2 บุคลากรทางการศึกษา 

8.3 นักวิจัยและนักวิชาการ 

8.4 ธุรกิจและอุตสาหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ 

8.6 อาชีพอิสระ เช่น  ผู้ ส ร้างสรรค์ ท างด้ านนาฏ ศิลป์  นักประพันธ์ เพลง  

                   นักเรียบเรียงเสียงประสาน ผู้ปรับวงดนตรีสากล และวิทยากรทางด้านดนตรี
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกลุ 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปทีี่ส าเร็จ 

การศึกษา 

1 นายศราวุธ จันทรข า 36099001XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม 

ศศ.บ. 

นาฏยศิลปไทย 

นาฏศิลปไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2550 

2547 

2 นายกิตติ์ธเนศ ศริสิุรยิเสร ี                                                         11014002XXXXX อาจารย์ ศศ.ม. 

ศป.บ. 

ดุรยิางค์ไทย 

ดุรยิางคศิลป์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2551 

2549 

3 นายธนพงศ ์เด็ดแก้ว 16599002XXXXX อาจารย์ ศศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

วิทยาการดนตรีและ

นาฎศิลป์ 

ดุรยิางคศาสตร์

สากล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 

 

2552 

4 นางสาวปรยีาชนก   

เกษสุวรรณ 

15009000XXXXX อาจารย์ ศ.ม. 

ศ.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ศิลปะไทย 

ศิลปะไทย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2553 

2550 

5 นายรัตนะ ตาแปง 35701007XXXXX อาจารย์ ศศ.ม. 

 

บธ.บ. 

วัฒนธรรมศกึษา 

การจัดการ 

การท่องเท่ียว 

มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง 

 

มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง 

2555 

 

2547 
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10. สถานที่จัดการเรยีนการสอน 

  10.1  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร 

 11.1  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

  ดนตรีและนาฏศิลป์ก าหนดให้อยู่ในกลุ่มของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 

Economy) เพราะดนตรีและนาฏศิลป์เป็นการสร้างมูลค่าจากที่ เกิดจากแนวคิดของมนุษย์

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ บนรากฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งานและการใช้

ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เช่ือมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และ

เทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่  โดยได้จัดอยู่ในรูปแบบประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ

ประเทศสหราชอาณาจักร ใช้การแยกตามประเภทสินค้าและบริการ ประเภทการใช้วัฒนธรรม

เป็นหลัก ใช้ศิลปะเป็นหลัก องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ใช้ประเด็นด้านลิขสิทธิ์เป็น

ตัวก าหนด และดนตรีสากลเป็นส่วนหน่ึงของมรดกทางวัฒนธรรม และการแสดง ประเภทของ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ UNCTAD และUNESCO  

  ในปัจจุบันดนตรีและนาฏศิลป์ ได้กลายเป็นเศรษฐกิจระดับอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์(Creative Industries) มีการจัดต้ังบริษัทผลิตงานเพลงมากมาย มียอดการจ าหน่าย

ผลงานเพลงของศิลปินของค่ายเพลงสูงมาก รวมบริษัทการซื้อขายเคร่ืองดนตรี ตลอดจน

โรงเรียนดนตรีเอกชน โรงเรียนสอนนาฏศิลป์ สามารถสร้างเงินหมุนเวียนและสร้างมูลค่าเพ่ิมใน

ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย สิ่งเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงอัตราการพัฒนาของดนตรีและ

นาฏศิลป์ ดังเห็นได้จากการเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ ศาสตร์ดังกล่าวมีส่วนในการพัฒนาสินค้า 

นับว่าเป็นสิ่ งที่ ส าคัญอย่างมากอย่างหน่ึงในการสร้างมูลค่าของสินค้ าต่าง ๆ ให้กับ

ผู้ประกอบการ 

    11.2  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  การวางแผนหลักสูตรได้น าสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

ในดา้น การประยุกต์และปรับใช้วัฒนธรรมต่างชาตใิห้เหมาะสมและมีความสอดคลอ้งกับสังคมไทย 

วิชาดนตรีและนาฏศิลป์เป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ศิลปะดนตรีบางประเภทที่เข้ามาในประเทศ

สามารถพัฒนาสังคมไทยได้อย่างสอดคล้อง โดยมีการปรับใช้ได้อย่างสมดุล และสามารถสร้าง

กระแสของวัฒนธรรมดนตรีและนาฏศิลป์ได้มาหลายยุคหลายสมัย เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนา

สภาพดังกล่าวให้มีความสมดุลกับสภาพการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 11 ในทางด้านยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็น



 

 

 

6 

6 

6 

รากฐานที่มั่นคงของประเทศ เป็นเป้าหมายเชิงคุณภาพ ให้ชุมชนอยู่เย็น  เป็นสุข มีกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพชีวิต มีดุลยภาพในการด ารงชีวิตภายใต้วิถีวัฒนธรรมที่ดีงามในชุมชน ขับเคลื่อนการ

เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม นอกจากน้ียัง

สอดคลอ้งกับนโยบายด้านการศึกษา ให้มกีารขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้ผ่านองค์กรต่าง 

ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ นโยบายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ฟ้ืนฟู 

และเรียนรู้ความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม เป็นการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้สังคมไทย รวมทั้งสามารถปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสังคมไทย เพ่ือสร้าง

สังคมให้เป็นสังคมที่สมบูรณ์แบบผลิต และเพ่ิมความคิดสร้างสรรค์มาใช้ได้อย่างสอดคล้องกับ

สภาพสังคมปัจจุบัน 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ  

พันธกจิของสถาบัน  

       12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

                       การพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา จะต้อง

ด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม

รูปการวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ดนตรีและนาฏศิลป์มีส่วนในการพัฒนา

เศรษฐกิจในรูปของงานสร้างสรรค์สู่ตลาดโลก  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม

ศาสตร์ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาประเทศ การให้ความรู้ความสามารถทางด้าน

ดนตรี สามารถแสดงดนตรี การจัดการดนตรีและนาฏศิลป์ จัดระบบเสียง ควบคุมระบบเสียง 

ท าให้มีความมั่นใจที่จะก้าวไปสู่วงการดนตรีและนาฏศิลป์ และวิชาการระดับประเทศและ

นานาชาติได้ ดังน้ัน คณะฯ จึงได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ขึน้ เพ่ือมุ่งเนน้ให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ความสามารถ มาปรับใช้

และยึดหลักการมาตรฐานสากล   โดยบัณฑิตจะมีความรูค้วามสามารถในการน าองค์ความรู้มา

ใช้ปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพสูง ในการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ของตนเองให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและวัฒนธรรม กฎระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ

ดนตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้สามารถปรับตัวเข้ากับ

งานดา้นวิชาการดนตรีและนาฏศิลป์ งานดา้นระดับปฏิบัติการวิชาชีพดนตรีและนาฏศิลป์อย่างมี

คุณธรรม จริยธรรม อันดงีามของมหาวิทยาลัยและสังคม 
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               12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกจิของสถาบัน 

                     การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและ

นาฏศิลป์ มีความเกี่ยวพันกับพันธกิจของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ใน

ส่วนของการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่ประโยชน์

ต่อสังคมและเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน การพัฒนาความพร้อมของนิสิตที่เข้าเรียนตาม

หลักสูตรพัฒนาระบบการบริหารการวิจัย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในหลักสูตร 

การพัฒนากิจกรรมนอกหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน สังคมและการอยู่และ

เรียนอย่างมีความสุข และการพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพ่ืองานวิชาการและการ

พัฒนาท้องถิ่นสนับสนุน    การท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปกรรม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

นอกจากน้ีหลักสูตรฯ ยังมีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่ได้ต้ังปณิธานไว้ว่า 

“ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน”  โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมครอบคลุมพันธกิจการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นให้นิสติอยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานและเป็นคนดขีองสังคม การ

สร้างงานวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน การท านุบ ารุงภูมิ

ปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล และรวมทั้งการบริหารจัดการ

อย่างมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผลและยึดมั่นในธรรมาภิบาล 

                     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธ

กิจในการบริหารงานภายในคณะ เพ่ือการสร้างการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ครบ

สมบูรณ์ทุกด้านโดยมีพันธกจิที่ตอบสนองการบรหิารงาน การจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 

            1. เพ่ือจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสติอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่าง

มีความสุข จบไปมีงานท าและเป็นคนดขีองสังคม 

            2. เพ่ือท าการวิจัยที่ เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่  (Collective Intelligence) 

เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province)  

            3. เพ่ือบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็ง

ของชุมชน(Community Empowerment)  

            4. เพ่ือท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น            

(Local Wisdom) สูส่ากล 

            5. เพ่ือการบรหิารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสทิธิผลและยึดมั่น

ในธรรมาภิบาล 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 

            13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

                        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  การสื่อสารในสังคมดจิิทัล                                  3(2-2-5) 

                                      Communication in Digital Society 

                         003202  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม                       3(2-2-5) 

                                      Health and Environmental Management 

                         004101   ศิลปะในการด าเนนิชีวิต                                     3(2-2-5) 

                                      Arts of Living 

                         004201   บุคลกิภาพและการแสดงออกในสังคม                  3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

       13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ    

                                      -ไมม่-ี 

 

            13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

    ไมม่ี 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาทีเ่ปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

    ไมม่ี 
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 13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปจ านวนไมน้่อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และ

ได้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1)คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน 

คณบดี เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ 

ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป

ของมหาวิทยาลัย 

2)คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ เป็นประธาน รองคณบด ีเป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ท าหน้าที่    พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอน เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพ่ือให้การ

จัดการเรียนการสอนด าเนินไปในทิศทางเดยีวกัน 

        3)คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 

   13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการในรายวิชาเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และจัดระบบการบริหารจัดการโดยการก าหนดหน้าที่ความ

รับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คือท าหน้าที่

ประสานงาน/ช่วยประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา และอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชา/

คณะวิชาอื่น หรือสถาบันภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนิสิต ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตาราง

เรียน และการประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคญัและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

                  ดนตรีและนาฏศิลป์ ศาสตร์แห่งการสร้างคน สร้างงาน สร้างสรรค์สุนทรยีะ 

บูรณาการภูมิปัญญา วิชาการ วิชาชีพสูส่ังคม 

   1.2 ความส าคัญ  

    ดนตรีและนาฏศิลป์เป็นสาขาที่มีความส าคัญสาขาหน่ึงในทางด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจของชาติ เพราะเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การศึกษาและวัฒนธรรม ปัจจุบัน 

สถานปฏิบัติการและองค์กรทั้งของรัฐและเอกชนมีความต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถเพ่ือ

ปฏิบัติงานทางทั้งด้านดนตรีและนาฏศิลป์ทั้งในฐานะผู้สอน ผู้ควบคุมวง ผู้ผลิตงานเพลงใน

บริษัท ผู้สร้างสรรค์และออกแบบท่าร า เป็นต้น ซึ่งบัณฑิตจะเป็นบุคลากรส าคัญในการช่วยให้

เกิดผลงานดนตรีและนาฏศิลป์ที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สามารถสร้างรายได้ให้แก่

บรษิัทหรือสร้างช่ือเสยีงให้กับสถาบันได้อยา่งหลากหลาย 

                   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ วางแนวทาง

ความพร้อมทางวิชาการ ซึ่งจะง่ายต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ ผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนอง

ต่อความต้องการของสังคม เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยใช้หลัก

วิชาการที่ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นบุคลที่มีภาวะผู้น าภายใต้ความ

ส านึกในคุณธรรม และจริยธรรม ยังเน้นให้นิสิตมีความช านาญเฉพาะทางทั้งทางดา้นดนตรีและ

นาฏศิลป์ เพ่ือตอบรับกับความต้องการของสังคมและชุมชนได้อย่างเหมะสมและมีประสิทธิภาพ 

ควบคู่กับการน าความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดนตรี และระบบเสียง มาปรับใช้ให้เกิด

ประโยชน์เพ่ือให้ได้งานดนตรีและนาฏศิลป์ที่มีคุณภาพสูงสุด และเน้นให้นิสิตมีความช านาญ

เฉพาะทางดนตรีและนาฏศิลป์ เพ่ือตอบรับกับความตอ้งการของสังคมและชุมชน  

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ มีวัตถุประสงค์

เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี ้ 

1.3.1  เพ่ือผลิตบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ทั้ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถสร้างสรรค์ผลงาน บูรณาการความรู้เป็น

ศาสตร์แขนงต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในทางศิลปกรรมศาสตร์ และสามารถน าไป

ประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 
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1.3.2  เพ่ือผลติบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านกึสาธารณะในสาขาวิชาชีพทาง

ศิลปะปฏิบั ติตนอย่างเหมาะสมทั้งต่อตนเอง เพ่ือนร่วมงานและมีความ

รับผิดชอบตอ่สังคม  

 1.3.3  เพ่ือให้บัณฑิตตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและสากลและพร้อมที่

จะอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา แสวงหาองค์ความรู้ การวิจัย สร้างสรรค์และ

ประยุกต์ให้สอดคลอ้งกับสังคมและวัฒนธรรมไทย 

 1.3.4 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินคุณค่าทางสุนทรยีะ

ได้อยา่งมีจิตวิญญาณ 

 1.3.5 มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น และมีทักษะในการจัดการทางดนตรีและ

นาฏศิลป์ 

 1.3.6 สามารถส่ือสารและน าเสนอแนวความคิดที่เป็นรูปธรรม ผ่านผลงานทางดนตรี

และนาฏศิลป์ได้ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

                หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์มีแผนพัฒนา

ปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชีก้ารพัฒนาปรับปรุง คาด

ว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 

 

แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี ้

แผนการพัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตรให้มีมาตรฐาน

ตามที่  สกอ . ก าหนด 

สอดคล้องกับนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ค ว า ม

ต้องการของผู้ ใช้  และ

การเปลี่ ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 

1) พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากล และ

สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

2) ติดตามประเมินหลักสูตร

อย่างต่อเน่ือง ให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานของ สกอ. 

3) ติดตามความต้องการ

ของผู้ใช้ และกาเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี 

1) แตง่ต้ังอาจารย์ 

      ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2) เอกสารหลักสูตร 

3) เอกสารประกอบหลักสูตร 

4) รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

5) รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต

ของหน่วยงานผูใ้ช้บัณฑิต 

 

แผ น ก า ร พั ฒ น าก า ร

จัดการเรียนการสอนที่

เน้ นผู้ เ รียนเป็ นส าคัญ  

ตามมาตรฐานผลการ

เรียน รู้ทั้ ง  5 ด้ านขอ ง 

สกอ. 

1) พัฒนาอาจารย์ผู้ สอน

โดยเน้นการจัดการเรียนการ

สอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

ทั้ง 5 ดา้น 

2) พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

และการเรียนรู้ด้วยตนเองของ

นิสิต 

1) จ านวนแผนงาน/กิจกรรม

การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน ใน

การจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้ เ รี ย น เ ป็ น ส า คั ญ ต า ม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 

ดา้น 

2) ความพึงพอใจของอาจารย์

และนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ที่เนน้ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
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แผนการพัฒนา   

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี ้

แผนการพัฒนานิสิตให้มี

ความพร้อมในการเรียน

การสอนทั้งภาคทฤษฏี

และภาคปฏิบัต ิ

1) พัฒนาการเรียน รู้ของ

นิสิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

สกอ. บูรณาการการจัดการ

เรียนการสอนในหลักสูตร กับ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร การ

บริการวิชาการ และการวิจัย 

จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น

ภาคปฏิบัติ โดยเน้นให้นิสิต

ฝึกทักษะและความช านาญใน

วิชาชีพอย่างเพียงพอและ

ต่ อ เน่ื อ ง  รวมทั้ งส่ ง เส ริ ม

ศิลปวัฒนธรรม 

2) พั ฒ น าก ระบ ว นก า ร

จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น

ภาคปฏิบัติ ที่ เน้นการมีส่วน

ร่วมของ บุคลากรในสถาน

ปฏิบัตกิาร 

3) พัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม

ของอาจารย์และผู้ช่วยสอนใน

แหลง่ฝึกงาน ให้ทันสมัยอยู่

เสมอ 

1) แผนการพัฒนานิสิตให้มี

ความพร้อมในการเรียนการ

ส อ น ทั้ ง ภ า ค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ

ภาคปฏิบัติ 

2) ราย วิ ช าที่ จั ด ให้ มี ก า ร 

บูรณาการการจัดการเรียนการ

สอนในหลักสูตรกับกิจกรรม

เส ริมหลั กสู ต รการบ ริก าร

วิชาการและการวิจัย 

3) ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ร า ย วิ ช า

ภาคปฏิบั ติ  ที่ เน้นให้ นิสิ ตฝึ ก

ทักษะและความช านาญในวิชาชีพ

อย่างเพียงพอและต่อเน่ือง 

4) ร้อยละของสถานปฏิบัติการ 

ที่เป็นแหล่งฝึกงานที่บุคลากรมี

ส่วนร่วมในการจัดการเรียน

การสอน 

5) ร้อยละของอาจารย์และ

ผู้ ช่วยสอนในแหล่งฝึกงาน ที่

ได้ รับการพัฒนาทักษะด้าน

ดนตรีและนาฏศิลป์ในแตล่ะป ี
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

   1.1 ระบบ 

        เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ยการศึกษาระดับปรญิญาตรี   พ.ศ. 2561  

   1.2 การจัดการศกึษาภาคฤดูร้อน 

                ไมม่ ี

   1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

                ไมม่ ี

2. การด าเนนิการหลักสูตร  

    2.1 วัน-เวลาในการด าเนนิการเรยีนการสอน 

         ภาคการศึกษาต้น      เดอืน มิถุนายน      ถึง กันยายน 

         ภาคการศึกษาปลาย   เดอืน พฤศจิกายน  ถึง กุมภาพันธ์            

    2.2คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 2.2.1  เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศึกษาระดับปรญิญาตรี 

พ.ศ. 2561 

 2.2.2 ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 2.2.3  ผ่านการคัดเลอืกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/

หรือเป็นไปตามขอ้บังคับการคัดเลอืกของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผูก้ าหนด  

 2.2.4 การเทียบโอนผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ และ

ระเบียบข้อบังคับตามที่มหาวทิยาลัยพะเยาก าหนด 

   2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเข้า 

          2.3.1 พ้ืนฐานทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 

          2.3.2 พ้ืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษ 

   2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนสิิตในข้อ 2.3 

          2.4.1 ปรับพ้ืนฐานทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ก่อนเปิดภาคเรียน 

2.4.2 เข้าร่วมโครงการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องการปรับพืน้ฐานทางด้าน

ภาษาอังกฤษ 
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   2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศกึษา (คน) 

2563 2564 2565 2566 2567 

ช้ันปีที่ 1 30 30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 2  30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 3   30 30 30 

ช้ันปีที่ 4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 

   2.6 งบประมาณตามแผน     

        ใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีความต้องการงบประมาณ

ส าหรับหลักสูตร ดังน้ี 

         2.6.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ 

 
 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ  

2563 2564 2565 2566 2567 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดือน 

   1.2 หมวดค่าจ้างประจ า 

 

126,560 

   50,000 

 

275,268 

60,000 

 

478,867 

70,000 

 

676,825 

80,000 

 

676,825 

80,000 

2. งบด าเนินการ 

   2.1 หมวดค่าตอบแทน 

   2.2 หมวดค่าใช้สอย 

   2.3 หมวดค่าวัสดุ 

 

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 



 

 

 

16 

16 

16 

2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบชัน้เรียน 

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นส่ือหลัก 

  แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนกิส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

  อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรยีนข้ามสถาบันอุดมศึกษา  

      เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

17 

17 

17 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

    3.1 หลักสูตร 

         3.1.1 จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร 127 หน่วยกิต 

         3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

                 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑ์

มาตรฐาน

ของ สกอ. 

 

มคอ.1 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2561 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2563 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่นอ้ยกว่า 

30 หนว่ยกิต 

ไม่นอ้ยกว่า 

30 หนว่ยกิต 

30 30 

1.1 วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ 

1.2 วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 

  

 

30 

- 

30 

- 

2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ ไม่นอ้ยกว่า 

84 หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกว่า 

84 หน่วยกิต 

94 91 

2.1  กลุ่มวชิาแกน 

2.2 วชิาเฉพาะด้าน 

       2.2.1 กลุ่มวชิาพืน้ฐาน 

       2.2.2 กลุ่มวชิาความคิด

สร้างสรรค์ทางดนตรี 

       2.2.3 กลุ่มวชิาเทคโนโลยีดนตร ี

2.3  กลุ่มวชิาเอก 

       2.3.1 วชิาเอกบังคับดนตรี 

       2.3.2 วชิาเอกบังคับนาฏศลิป์ 

       2.3.4 วชิาเอกเลือก 

2.4 ดุริยนิพนธแ์ละศลิปนิพนธ์ 

2.5 สัมมนา   

2.6 กลุ่มการฝึกงาน การศกึษาอิสระ 

      และสหกิจศกึษา  

  

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

88 

18 

18 

12 

3 

 

3 

45 

15 

15 

15 

3 

1 

6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่นอ้ยกว่า 6 

หนว่ยกิต 

ไม่นอ้ยกว่า 6 

หนว่ยกิต 

6 6 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120  120 130 127 

 

 

 



 

 

 

18 

18 

18 

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ  

       1.หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                                        ไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 

       หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปบังคับ                                            จ านวน  30 หนว่ยกติ 

001101        การใช้ภาษาไทย                                                                   3(2-2-5) 

                Usage of Thai Language 

001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม                                                       3(2-2-5) 

                Ready English 

001103  ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง                                                        3(2-2-5) 

                Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษกา้วหน้า                                                            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  การสื่อสารในสังคมดจิิทัล                                                      3(2-2-5) 

                Communication in Digital Society 

003202  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม                                             3(2-2-5) 

                Health and Environment Management 

004101  ศิลปะในการด าเนนิชีวิต                                                           3(2-2-5) 

                Arts of Living 

004201  บุคลกิภาพและการแสดงออกในสังคม                                         3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

 

        2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ                                           ไม่น้อยกว่า   91  หน่วยกิต 

            2.1   วิชาแกน                                                       จ านวน   18   หน่วยกิต 

183111       ปรทิัศน์ดนตรีและนาฏศิลป ์                                                     3(3-0-6) 

                Introduction to Music and Dance 

183226     หลักการสร้างงานดนตรีและนาฏศิลป ์                                         3(2-2-5) 

                Principle of Music and Dance Creation  

183311      ดนตรีและนาฏศิลป์ทางสื่อสมัยใหม่                                             3(2-2-5)                   

                Music and Dance in Modern media 



 

 

 

19 

19 

19 

183312         การบรหิารงานดนตรีและนาฏศิลป ์                                         3(2-2-5) 

                   Music and Dance Administration                

183313         ละครเพลง                                                                       3(2-2-5) 

                   Musical theatre 

183314         ระเบียบวิธีวิจัย                                                                   3(2-2-5)  

                   Research Methodology 

 

       2.2 วิชาเฉพาะดา้น                                                     จ านวน 18 หน่วยกิต     

  2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                              จ านวน 12 หน่วยกิต 

183121              คีย์บอร์ดขั้นพ้ืนฐาน                                                       3(2-2-5) 

                       Basic of Keyboard Skills             

183122             นาฏศิลป์ไทยพ้ืนฐาน                                                       3(2-3-6)                                  

   Basic Classical Thai Dance 

183123             พ้ืนฐานการเคลื่อนไหวทางด้านนาฏศิลป์                               3(2-3-6)                                                   

                       Kinetic Arts 

183124    นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์                                                      3(2-3-6) 

   Traditional Thai Dance 

 

     2.2.2 กลุ่มวิชาความคิดสร้างสรรค์ดนตรี               จ านวน 3 หน่วยกิต 

183341             การประพันธ์และเรยีบเรียงดนตรีสากล                               3(2-2-5) 

                       Western Music Composition and Arrangement 

     2.2.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดนตรี                            จ านวน 3 หน่วยกิต 

183342              เทคโนโลยีและการบันทึกเสยีงส าหรับดนตรี                         3(2-2-5) 

                         Technology and Recording for Music 

 

2.3 กลุ่มวิชาเอก                                                จ านวน 45 หน่วยกิต 

      2.3.1 กลุ่มวิชาเอกดนตรี                                 จ านวน 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 

 



 

 

 

20 

20 

20 

183223             ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 2                                     3(1-4-4) 

                       Western Music Instrumental Skills and Ensemble II 

183224             การอ่านโน้ตสากลและการฝึกโสตประสาท                            3(2-2-5) 

                       Sight-Singing and Aural Training  

183231             ทฤษฎีการประสานเสยีง                                                    3(2-2-5) 

                        Theory of Harmony    

 

                  2.3.2 กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์                     จ านวน 15 หน่วยกิต   

183125             องค์ประกอบและเทคนคิการแสดง                                     3(2-2-5) 

                       Elements and Techniques of Performance 

183222             ร าและระบ ามาตรฐาน                                                    3(2-3-6) 

   Ram and Classical Rabam 

183225             นาฏศิลป์พ้ืนเมืองลา้นนา  1                                               3(2-3-6) 

   Northern Thai Folk Dance l 

183322             การแสดงเป็นชุดเป็นตอน                                                  3(2-3-6) 

                       Production  of  Dramatic  Excerpts 

183324             นาฏศิลป์ร่วมสมัย 1                                                         3(2-3-6) 

   Contemporary Dance l 

 

                  2.3.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก                                        จ านวน 15 หน่วยกติ 

                        ให้นสิิตเลือกเรยีนเพยีง 1 กลุ่มวิชา 

                       2.3.3.1 กลุ่มวิชาเอกเลือกดนตรี                     จ านวน 15 หน่วยกิต 

183321             ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 3                                    3(1-4-4) 

                       Western Music Instrumental Skills and Ensemble III 

183323             ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 4                                    3(1-4-4) 

                       Western Music Instrumental Skills and Ensemble IV 

183325             การขับรอ้งประสานเสยีง                                                 3(2-2-5) 

                       Chorus  

183331             ประวัตแิละวรรณกรรมดนตรีสากล                                     3(3-0-6) 

                       History and Literature of Western Music 

183423             ดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้าน                                             3(2-2-5) 

                       Thai and Folk Music 



 

 

 

21 

21 

21 

 

                      2.3.3.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกนาฏศิลป์                             15 หน่วยกิต 

183326             ร าหน้าพาทย์                                                              3(2-3-6) 

                       Ram Napat  

183327            การออกแบบทางนาฏศิลป ์                                              3(2-2-5) 

                       Choreography  

183328            นาฏศิลป์พ้ืนเมืองลา้นนา 2                                               3(2-3-6) 

                       Northern Thai Folk Dance II 

183329            นาฏศิลป์ร่วมสมัย 2                                                       3(2-3-6)                                               

            Contemporary Dance II 

183424            วรรณกรรมและการประพันธ์บท                                          3(2-2-5) 

                       Literature and Script Writing 

 

2.4  กลุ่มวิชาดุรยินพินธ์และศิลปนพินธ์                           จ านวน 3  หน่วยกิต 

ให้นิสิตเลอืกเรยีนเพียง 1 รายวิชา 

183421            การแสดงผลงานดนตรี                                                   3(1-4-4) 

                      Music Presentation 

183422            ศิลปนพินธ์                                                                  3(2-2-5)  

                      Arts Thesis 

 

2.5 กลุ่มวิชาสัมมนาและหวัข้อพเิศษ                                จ านวน 1 หน่วยกิต 

ให้นิสิตเลอืกเรยีนเพียง 1 รายวิชา                               

183451            สัมมนา                                                                        1(0-2-1)                                                         

                      Seminar  

 

          2.6  กลุ่มวิชาการฝกึงาน สหกจิศกึษา และการศึกษา     จ านวน 6  หน่วยกิต 

               ค้นคว้าอสิระ   

 ให้นิสิตเลอืกเรยีนเพียง 1 รายวิชา     

183452            การฝึกงาน                                                                   6 หน่วยกิต                                                              

                       Professional Training 

183453             การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                                    6 หน่วยกิต                                                

                       Independent Study 



 

 

 

22 

22 

22 

183454             สหกิจศึกษา                                                                 6 หน่วยกิต                                                   

                       Co-operative Education 

         

3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 

                 นิสิตสามารถเลอืกเรยีนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอื่นที่

มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

23 

23 

23 

3.1.5 แผนการศกึษา  

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

 

004101 ศิลปะในการด าเนนิชีวิต 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

 

183111 ปรทิัศน์ดนตรีและนาฏศิลป์  

Introduction to Music and Dance 

3(3-0-6) 

183121 คีย์บอร์ดขั้นพ้ืนฐาน 

Basic of Keyboard Skills                                                        

3(2-2-5) 

 

183122 

 

นาฏศิลป์ไทยพ้ืนฐาน 

Basic Classical Thai Dance 

3(2-3-6) 

183123 

 

พ้ืนฐานการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ 

Kinetic Arts 

 

3(2-3-6) 

 

 รวม   18 หน่วยกิต 



 

 

 

24 

24 

24 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

001101 การใช้ภาษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001103 

 

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

003202 

 

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environment Management                                  

3(2-2-5) 

183124 

 

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 

Traditional Thai Dance 

3(2-3-6) 

 

183131 

 

ทฤษฎีดนตรีสากล 

Theory of Western Music                                                                            

3(3-0-6) 

183125              

                        

องค์ประกอบและเทคนคิการแสดง 

Elements and Techniques  

3(2-2-5) 

 รวม    18 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

25 

25 

25 

ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

 

001204 ภาษาอังกฤษกา้วหน้า 

Step Up English 

3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

004201 

 

บุคลกิภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

 

183221 

 

ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 1                                  

Western Music Instrumental Skills and Ensemble I 

3(1-4-4) 

 

183222 

 

ร าและระบ ามาตรฐาน 

Ram and Classical Rabam 

3(2-3-6) 

 

183231 

 

ทฤษฎีการประสานเสยีง 

Theory of Harmony 

3(2-2-5)                                                                                         

 

 รวม    18 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

26 

26 

26 

ชั้นปีที่  2   

ภาคการศึกษาปลาย 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 

 

การสื่อสารในสังคมดจิิทัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

183223 

 

183224 

 

ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 2                                  

Western Music Instrumental Skills and Ensemble II 

การอ่านโน้ตสากลและการฝึกโสตประสาท 

Sight-Singing and Aural Skills 

   3(1-4-4) 

 

   3(2-2-5) 

 

183225 

 

183226 

 

นาฏศิลป์พ้ืนเมืองลา้นนา 1 

Northern Thai Folk Dance I 

หลักการสร้างงานดนตรีและนาฏศิลป์                              

Principle of Music and Dance Creation                 

 

3(2-3-6) 

 

3(2-2-5) 

                      รวม                                                                    18   หน่วยกิต   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

27 

27 

27 

ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

183311 

 

ดนตรีและนาฏศิลป์ทางสื่อสมัยใหม่ 

Music and Dance in Modern Media 

3(2-2-5) 

 

183312 

 

183324 

การบรหิารงานดนตรีและนาฏศิลป์  

Music and Dance Administration                

นาฏศิลป์ร่วมสมัย 1 

Contemporary Dance I 

     3(2-2-5) 

 

     3(2-3-6) 

 

183322 

 

183XXX 

 

183XXX 

 

 

การแสดงเป็นชุดเป็นตอน 

Production  of  Dramatic  Excerpts 

เอกเลอืก 

Major Elective 

เอกเลอืก 

Major Elective 

 

3(2-3-6) 

 

3(X-X-X) 

 

3(X-X-X) 

 

 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปทีี่  3 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

183314 

 

183341 

 

183313 

 

183342 

 

183XXX 

 

183XXX 

 

 

ระเบียบวิธวีิจัย 

Research Methodology 

การประพันธ์และเรยีบเรียงดนตรีสากล                                   

Western Music Composition and Arrangement 

ละครเพลง 

Musical Theatre  

เทคโนโลยีและการบันทึกเสยีงส าหรับดนตรี                                                                                                   

Technology and Recording for Music 

เอกเลอืก 

Major Elective 

เอกเลอืก 

Major Elective 

 3(2-2-5) 

 

 3(2-2-5) 

 

  3(2-2-5) 

 

  3(2-3-6) 

 

  3(X-X-X) 

 

 3(X-X-X) 

  รวม 18 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

29 

29 

29 

 

ชั้นปีที่  4 

ภาคการศึกษาต้น 

* นสิติเลอืกเรยีนเพียง 1 รายวิชา               

ชั้นปีที่  4 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

               ให้นิสิตเลอืกเรยีนเพียง 1 รายวิชา 

183452 

 

183453 

การฝึกงาน* 

Professional Training 

การศึกษาอิสระ* 

Independence Study 

6 หน่วยกิต 

 

6 หน่วยกิต 

  183454   

 

 สหกิจศึกษา*                                                                     

Co-operative Education           

6 หน่วยกิต 

 รวม        6 หน่วยกิต 

* นสิติเลอืกเรยีนเพียง 1 รายวิชา               

183421 

 

183422 

การแสดงผลงานดนตรี* 

Music Presentation 

ศิลปนพินธ์*                           

Arts Thesis 

  3(1-4-4) 

 

  3(2-2-5) 

183451 

 

183XXX 

                 

สัมมนา                                                                   

Seminar 

เอกเลอืก 

Major Elective 

  1(0-2-1) 

 

  3(X-X-X) 

 

XXXXXXX    วิชาเลอืกเสรี                                                                   

Free Elective Subject 

  3(X-X-X) 

XXXXXXX   วิชาเลอืกเสรี                                                                  

Free Elective Subject 

  3(X-X-X) 

 รวม    13 หน่วยกิต 
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         3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 

 

          001101          การใช้ภาษาไทย                                                                          3(2-2-5) 

                   Usage of Thai Language 

                  การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และอุปมาโวหารในภาษาไทย 

การจับใจความส าคัญจากการฟังและการอ่าน 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          ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม                                                3(2-2-5) 

                  Ready English 

                  ค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด  

          อ่าน เขียน การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและ 

          บุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการ 

          วางแผนเดนิทาง การสนทนาในร้านอาหาร การเลอืกซื้อสินค้า 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 ค าศัพท์และไวยากรณ์ในการ 

          สื่อสารตามสถานการณ์ ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจอง 

          โรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษใน 

          สนามบิน ประกาศของสนามบิน   การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพัก 

          ในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 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 าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อ ในชีวิตประจ าวัน  

          หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความ 

          จากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการน 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 

                              สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึก 

          สาธารณะ ความกตัญญู 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 

                              ความรู้พ้ืนฐานเทคโนโลยี  ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย  

          นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงาน 

          อัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรร 

          ข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

          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 

          ผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ 

          สุขภาพในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออก 

          ก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย  

          ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ าในชีวิตประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะ 

          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          ศิลปะในการด าเนนิชวีิต        3(2-2-5) 

                   Arts of Living 

                              การสร้างแรงบันดาลใจ การต้ังเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต  

          การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิด 

          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 าคัญ ของบุ คลิกภาพ การเส ริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนา 

          บุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่ 

              พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวใน 

          บรบิทสังคมไทยและสังคมโลก 

                    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, self-  

          adaptation in the Thai and global social context 

 

          183111       ปรทิัศน์ดนตรแีละนาฏศิลป์                                                    3(3-0-6) 

                          Introduction to Music and Dance 

                ประวัติ ลักษณะและคุณค่าของดนตรีและนาฎศิลป์ เพ่ือให้เกิดสุนทรียะในการชม

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 

                 ประวัต ิพัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ดนตรีประกอบ เครื่องแตง่กาย และฝึก 

ปฏิบัตกิารร านาฏศิลป์ไทยพ้ืนฐาน  

                 History, development, characteristics, music, costumes, practice in basic  

classical Thai dance                 

             

            183123      พื้นฐานการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป ์                                       3(2-3-6) 

                  Kinetic Arts 

                  ความรูค้วามเข้าใจเร่ืองรา่งกายมนุษยแ์ละอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนไหวตาม                 

ธรรมชาตแิละการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ 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 

                 ประวัต ิพัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ดนตรีประกอบ เครื่องแตง่กาย 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 

                          รูปแบบและหน้าที่ใช้สอยของการแตง่กาย อุปกรณ์การแตง่กาย 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 เครื่องหมายก ากับจังหวะ โครงสร้างของบนัได

เสยีงเมเจอร์ ไมเนอร์ โครมาตกิ โมด ขั้นคู่เสยีง โน้ตประดับตา่ง ๆ  ทรัยแอด  คอร์ด การพลกิ

กลับ โดมินันท์เซเวนซ ์พ้ืนฐานการเขียนประสานเสยีง 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  

                   ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน เทคนิคการวางนิ้ว โครงสร้างของ

เคร่ืองดนตรี สรีระของคอ ปาก การดูแลรักษาอุปกรณ์เคร่ืองดนตรี หรือการดูแลสุขภาพที่

เกี่ยวข้องกับการผลิตเสียงร้อง การฟังเสียง ฝึกโสตทักษะ การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ บันได

เสยีงไมเนอร์ อาร์เปจโจ การเลน่แบบฝึกหัด การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น และการบรรเลงรวม

วงดนตรีสากลในระดับพ้ืนฐานประเภทตา่ง 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, ear-

training, playing major and minor scales, playing the exercises, sight-reading, and playing 

pieces in various styles  
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         183222        ร าและระบ ามาตรฐาน                                                       3(2-3-6) 

                 Ram and Classical Rabam 

                  ประวัต ิพัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ดนตรีประกอบ เครื่องแตง่กาย และฝึก 

           ปฏิบัติการร าและระบ ามาตรฐาน 
                 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                  

                  เทคนิคการวางน้ิว การผลิตเสียง  การออกเสียงที่ดี ทักษะการอ่านโน้ตในอัตรา

จังหวะที่เร็วขึ้น การเลน่ 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  

วิธีการร้อง  การอ่านโน้ตสากลระบบย้ายเสียงโทนิคในบันไดเสียงเมเจอร์ 

ไมเนอร์ อย่างน้อย 1-2 ชาร์ป  1-2 แฟลต  การฟังทางเดินคอร์ดพืน้ฐาน ทักษะการบันทึกโน้ต

ดนตรีสากลจากการไดยิ้น การบันทึกโน้ตท านองคู่และการย้ายบันไดเสยีงขั้นพืน้ฐาน                   

                     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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        183225            นาฏศิลป์พื้นเมืองลา้นนา 1                                                 3(2-3-6) 

                               Northern Thai Folk Dance I 

                               ประวัต ิพัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท ดนตรีประกอบ เครื่องแตง่กาย  

การแสดงของนาฏศิลป์พ้ืนเมืองลา้นนา  

                    History, development, characteristics, types, music, costumes, practice in  

           Lanna folk dance. 

 

183226      หลักการสร้างงานดนตรีและนาฏศิลป์                                      3(2-2-5) 

                Principles of Dance Creation 

               หลักการสร้างงานทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ แนวความคิด กระบวนการ 

องค์ประกอบ การสร้างสรรค์ และการผลติผลงานทางด้านดนตรีและนาฎศิลป์ 

                         Principles of dance creation, concepts, processes, components, creative and  

           production of dance works 

 

183231         ทฤษฏีการประสานเสียง                                                    3(2-2-5) 

                    Theory of Harmony    

การวางเสียงประสาน การวางแนวเสียง การด าเนินคอร์ด การวางคอร์ด การ

สร้างแนวท านองและประสานเสยีงโดยใช้ทั้งบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ การประสานเสียงที่

มีการย้ายบันไดเสยีง  การใช้คอร์ดร่วม  การใช้คอร์ด 7 และการประสานเสยีงจุดพักประโยคเพลง 

ศิลปะการใช้โครมาติกคอร์ดรูปแบบต่าง ๆ และการฝึกปฏิบัตกิารเขียนแนวประสานเสยีง 

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 

                หลักการ วิธีการแสดงผ่านสื่อสมัยใหม่ การออกแบบ เทคนิคการน าเสนอ                    

การบันทึกภาพ  และเสยีง การล าดับภาพ 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         การบรหิารงานดนตรีและนาฏศิลป์                                       3(2-2-5) 

                   Music and Dance Administration 

                             หลักการและแนวคิดการบรหิารจัดการทางดา้นดนตรีและนาฏศิลป์ การเป็น  

            ผู้ประกอบการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ กฎหมายลขิสิทธิด์นตรีและนาฏศิลป์  

            การติดต่อประสานงานการเจรจา ต่อรอง การวางแผน การวิเคราะห์ การน าเสนองาน 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 ส าหรับประกอบการร้องเพลง 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                                                    

               ความหมายและความส าคัญของการวิจัย ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย การเลือก

แบบ และวิธีการวิจัย การสร้างแบบเก็บข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนและการน าเสนอรายงานการวิจัย  

              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 ความแม่นย า การ

ตีความหมายของบทเพลง การใช้จินตนาการในการปฏิบัติบทเพลงด้วยตนเอง การเล่นบันไดเสียง 

แล ะอ า ร์ เป จ โจ  ก ารอ่ าน โน้ ตดนต รีทั นที ที่ เห็ น  ก ารรวมวงป ระ เภท ต่ าง  ๆ  และ 
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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 

                  ประวัต ิพัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ดนตรีประกอบ เครื่องแตง่กาย และฝึก 

ปฏิบัตกิารแสดงเป็นชุดเป็นตอน ชุดพระลอตามไก่ พระสุธนเลอืกคู่ รจนาเสี่ยงพวงมาลัย  

พระไวยเกีย้วนางวันทอง 

                            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 

     การปฏิบัตบิทเพลงเน้นเทคนิคการบรรเลงหรือการขับรอ้ง ความถูกต้อง ความ

แม่นย า การตีความหมายของบทเพลง การใช้จินตนาการในการปฏิบัติบทเพลงดว้ยตนเอง การ

เล่นบันไดเสียง และอาร์เปจโจครบทุกประเภท การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การบรรเลงบท

เพลงที่มีจังหวะและระดับเสียงที่ซับซ้อน การรวมวงประเภทต่าง ๆ และการแสดงต่อ

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 

                       ประวัต ิพัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท ดนตรีประกอบ เครื่องแตง่กาย  

 ส าหรับนาฏศิลป์ร่วมสมัย  

                       History, development, characteristics, types, music, costumes for          

 contemporary dance  
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183325         การขับร้องประสานเสียง                                                   3(2-2-5) 

                     Chorus 

                     ประวัต ิวิวัฒนาการของการขับรอ้งประสานเสยีง เทคนิค ทฤษฏีดนตรีสากลที่

เกี่ยวข้องกับการขับรอ้งประสานเสยีง การอ านวยเพลงคณะนักร้องประสานเสยีง การอ่านออก

เสยีงโน้ตสากลระบบการย้ายโด การขับรอ้งประสานเสยีงตามบทเพลงที่ก าหนด 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        ร าหน้าพาทย์                                                                 3(2-3-6) 

                  Ram Napat 

                   ประวัต ิพัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท ดนตรีประกอบ เครื่องแตง่กาย และ      

 การร าเพลงหน้าพาทย์ 

            History, development, characteristics, types, music, costumes, practice in Napat            

   Dance  

 

          183327     การออกแบบทางนาฏศิลป์                                             3(2-3-6) 

                         Dance Choreography  

                          หลักการประดิษฐ์และการสร้างสรรค์การแสดง การออกแบบท่าทาง การ  

           แปรแถว ดนตรีและเคร่ืองแต่งกาย ทางด้านนาฏศิลป์ 

                          Principles of choreographic design and performing arts elements, movement,    

           procession variety, music and costume designs for dance 

 

          183328     นาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา 2                                                      3(2-3-6) 

                         Northern Thai Folk Dance 2 

                      ประวัต ิพัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท ดนตรีประกอบ เครื่องแตง่กาย  

การแสดงของศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองลา้นนาพืน้ฐาน ได้แก่ ฟอ้นแบบสรีเพศ 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 

            ประวัต ิพัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท ดนตรีประกอบ เครื่องแตง่กาย 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 

              ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีสากลต้ังแต่สมัยกลางจนถึงปัจจุบัน  พัฒนาการ

ของเคร่ืองดนตรีที่ส าคัญ  วงดนตรี บทเพลงที่ส าคัญ  ชีวประวัตินักดนตรีและคีตกวีต้ังแต่อดีต

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   การประพันธ์และการเรยีบเรยีงดนตรีสากล                                 3(2-2-5)                    

                         Western Music Composition and Arrangement 

               การประพันธ์ดนตรีสากล เทคนิค  โครงสร้าง งานประพันธ์ชนิดต่าง ๆ โดยอาศัย

แนวการประพันธ์ของคีตกวีที่มีช่ือเสียงของโลกเป็นแบบอย่าง การเรียบเรียงเสียงประสาน

ส าหรับวงออร์เคสตรา วงโยวาทิต วงเชมเบอร์ วงขับร้องประสานเสยีง การเรียบเรียงส าหรับวง

ดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ เทคนิคการผสมเสียงเคร่ืองดนตรีสากลแต่ละชนิด การผสมเสียง

เป็นกลุ่มต่าง ๆ การเรียบเรียงเพลงจากท านองเพลง และการใช้คอมพิวเตอร์หรือการแสดงด้วย

ดนตรีจริงในการน าเสนอผลงาน 

                          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 

 

 



 

 

 

42 

42 

42 

 

 

 

183342       เทคโนโลยีและการบันทึกเสียงส าหรับดนตรี                            3(2-2-5) 

                           Technology and Recording for Music 

                   การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานดนตรี การบันทึกโน้ตเพลง การ

สร้างสรรค์ผลงานดนตรีด้วยโปรแกรมดนตรีส าเร็จรูป ระบบเสยีง รูปแบบของสัญญาณเสยีง การ

บันทึกเสียงในระบบดิจิทัล เคร่ืองควบคุมเสียง การตัดต่อเสียง การวางต าแหน่งของไมโครโฟน 

และเทคนิคการผสมเสยีง  

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 

                 การเสนอผลงานการแสดงดนตรีสากลเคร่ืองเอก น าเสนอผลงานในลักษณะการ

แสดงเดี่ยว หรือการรวมวงดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ หรือการน าเสนอผลงานการประพันธ์

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      ศิลปนพินธ์                                                                        3(2-2-5)                                     

                          Arts Thesis 

               การบูรณาการความรู้ทางนาฏศิลป์  ด้านการอนุรักษ์ ด้านการสร้างสรรค์              

การจัดท าเอกสารวิชาการประกอบการอธิบาย แนวความคิด วิธีการ การจัดน าเสนอ               

การวิเคราะห์และสรุป    การจัดการแสดงสูส่าธารณชนในรูปแบบ 

                Knowledge of dance, academic document relating to the subject matter, 

background thoughts, process, presentation, analysis, conclusion, production management 
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183423           ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน                                             3(2-2-5) 

                                   Thai and Folk Music 

                   องค์ประกอบของดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้าน หน้าทับประเภทตา่ง ๆ โครงสร้าง

ของบทเพลงไทยเดิมและพ้ืนบ้าน บทบาทหน้าที่ของเคร่ืองดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน 

สัญลักษณ์ ศัพท์สังคีต การบันทึกโน้ตเพลงไทยแบบต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติการบรรเลงบทเพลง

ไทยและพืน้บ้านพ้ืนฐานอย่างนอ้ย 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  

 ประวัติวรรณกรรม วรรณกรรม การเขียนบทส าหรับการแสดง โครงเร่ือง 

บุคลิกภาพตัวละคร ความคิด ค าพูด ดนตรีและเสียงประกอบ ค าบรรยายฉากและเคร่ืองแต่งกาย 

การล าดับฉาก การล าดับภาพ 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  

                  การสบืค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ 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 เพ่ิมพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรี

หรือนาฏศิลป์ ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 

   Training, learning, gaining experience and skill concerning music or dance 

in private or government sectors 

 

 183453        การศึกษาอสิระ                                                             6 หน่วยกิต 

                               Independent Study    

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ 

และการอภิปราย ในหัวข้อทางด้านดนตรีหรือนาฏศิลป์ 

   Studying, collecting data, analyzing, report writing, presenting and 

discussing in  music or dance 

 

183454       สหกจิศกึษา                                                                    6 หน่วยกิต 

                            Co-operative Education 

                            การปฏิบัตงิาน เรียนรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ          

          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 รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 

เลข   1 หมายถึง   รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 1 

เลข   2 หมายถึง   รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 2 

เลข   3 หมายถึง   รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 3 

เลข   4 หมายถึง   รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 4 

2.2 เลขรหัสตัวที่สอง หมายถึง กลุ่มวิชาในระดับช้ันที่ 

เลข   1            หมายถึง      กลุ่มวิชาแกน 

เลข   2           หมายถึง      กลุ่มรายวิชาเอกปฏิบัต ิสัมมนา และศิลปะการแสดงนิพนธ์ 

เลข   3           หมายถึง      กลุ่มรายวิชาเอกประวัต ิทฤษฎี ออกแบบ เทคนิค  

                                      และประพันธ์  

เลข   4           หมายถึง      กลุ่มวิชาเอกบรหิารจัดการ และเทคโนโลยี 

เลข   5   หมายถึง     กลุ่มวิชา ฝึกงาน/การศึกษาค้นคว้าอิสระ/ 

                                                สหกิจศึกษา/ 

เลขรหัสตัวที่สาม หมายถึง    อนุกรมรายวิชา  
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3.2  ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

                  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปทีี่ส าเร็จ 

การศึกษา 

1 นายศราวุธ จันทรข า* 36099001XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม 

ศศ.บ. 

นาฏยศิลปไทย 

นาฏศิลปไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2550 

2547 

2 นายกิตติ์ธเนศ ศริสิุรยิเสร*ี                                                          11014002XXXXX อาจารย์ ศศ.ม. 

ศป.บ. 

ดุรยิางค์ไทย 

ดุรยิางคศิลป์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2551 

2549 

3 นายธนพงศ ์เด็ดแก้ว* 16599002XXXXX อาจารย์ ศศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

วิทยาการดนตรีและ

นาฎศิลป์ 

ดุรยิางคศาสตร์

สากล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 

 

2552 

4 นางสาวปรยีาชนก   

เกษสุวรรณ* 

15009000XXXXX อาจารย์ ศ.ม. 

ศ.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ศิลปะไทย 

ศิลปะไทย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2553 

2550 

5 

 

นายรัตนะ ตาแปง* 35701007XXXXX อาจารย์ ศศ.ม. 

 

บธ.บ. 

วัฒนธรรมศกึษา 

การจัดการ 

การท่องเท่ียว 

มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง 

 

มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง 

2555 

 

2547 

 

หมายเหต ุ: * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร



 

 

 

47 

47 

47 

3.2.2 อาจารย์พเิศษ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 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 วา่ท่ีร้อยตรีนิรันดร์ ภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

ศศ.ม. 

ค.บ. 

ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและสาละวนิศึกษา 

ดนตรี 

ดนตรีศึกษา 

4 นายศักดิ์ชัย หริัญรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ดนตรี 

วัฒนธรรมศกึษา 

ประวัติศาสตร์ 

5 นางสมพันธ ์ วงษ์ดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ด. 

M.A. 

ศศ.บ. 

อุดมศกึษา 

Music Education 

ดุริยศลิป์ 

6 นายอนรรฆ จรัณยานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

M.M. 

ค.บ. 

ดนตรี 

Musicology 

ดนตรีศึกษา 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

7 นายกันต์ อิสมันยี - ศศ.ม. 

ศป.บ. 

ดนตรี 

ดุริยางคศาสตร์สากล 

8 นางสาวมนชยา ชูวรรธนะะปกรณ์ - วท.ม. 

วท.บ. 

Advanced Cert. 

สถิตปิระยุกต์ 

คณิตศาสตร์  

Guitar 

9 นายมนูญ พลอยประดับ - นศ.ม. 

นศ.บ. 

Diploma 

นิเทศศาสตร์ 

นิเทศศาสตร์ 

Guitar 

10 

 

นายอดิศร ม่วงงาม - ศน.ม. 

ศศ.บ. 

ศาสนศาสตร์ 

ดุริยศลิป์ 

11 นายสุรพล วริุฬหร์ักษ์ 

 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ Ph.D. 

M.A. 

M. 

สถ.บ. 

Drama and Theatre 

Drama and Theatre 

Architecture 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

12 นางอมรา กล่ าเจริญ 

 

รองศาสตราจารย์ ศศ.ม. 

ค.บ (เกียรตินยิม) 

นาฏยศลิป์ไทย 

ภาษาไทย 

13 นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ รองศาสตราจารย์ ศศ.ด. 

ศษ.บ. 

นาฏยศลิป์ไทย 

นาฏศลิป์ไทย 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

14 นางสวภา เวชสุรักษ์ รองศาสตราจารย์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศษ.บ. 

นาฏยศลิป์ไทย 

นาฏยศลิป์ไทย 

นาฏศลิป์ไทย 

15 นางสาวสุพรรณี บุญเพ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม. 

ศป.บ. 

นาฏยศลิป์ไทย 

นาฏยศลิป์ตะวันตก 

16 นายอนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ รองศาสตราจารย์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศป.บ. 

นาฏยศลิป์ไทย 

นาฏยศลิป์ไทย 

นาฏยศลิป์ไทย 

7 นายไพโรจน์ ทองค าสุก - ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

   ศษ.บ. 

นาฏยศลิป์ไทย 

นาฏยศลิป์ไทย 

นาฏศลิป์ไทย 

8 นางสาวขวัญใจ คงถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม. 

ศษ.บ. 

นาฏยศลิป์ไทย 

นาฏศลิป์ไทย 

.
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

              คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดท าโครงสร้างหลักสูตร         

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ เพ่ือผลติบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ

และความสามารถดนตรีและนาฏศิลป์ ครอบคลุมทั้งด้านการปฏิบัติเดี่ยว ปฏิบัติการรวมวง 

ทฤษฎีดนตรี และการประสานเสยีง (Harmony)  รวมทั้งการศึกษาทางดา้นนาฏศิลป์ทั้งพืน้เมือง

และไทย รวมถึงการฝึกการแสดงต่อสาธารณะในแต่ละภาคการศึกษา และเปิดโอกาสให้นิสิต

แสดงผลงาน รวมทั้งการฝึกงานดนตรีและนาฏศิลป์ เพ่ือให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพ

ก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังน้ัน นอกจากการเลือกการศึกษาอิสระ (Independent Study) 

หลักสูตรยังก าหนดให้นิสิตเลือกการฝึกเป็นแผนฝึกงานหรือสหกิจศึกษา นิสิตแต่คนสามารถ

เลือกแผนใดแผนหน่ึงไดเ้พ่ือฝึกประสบการณ์ภาคสนามภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา/

อาจารย์นิเทศ  ดังน้ี 

              การฝึกงาน      จ านวน 6 หน่วยกิต การน าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้ศึกษา

ทางดนตรีสากลน าไปประยุกต์ การสร้างและพัฒนางานดนตรีสากล ในการท างานต่าง ๆ ได้

อย่างมีประสทิธิภาพ  

              สหกิจศึกษา   จ านวน 6 หน่วยกติ  การน าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ไดศึ้กษา

ทางดนตรีสากลน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

4.1 มาตรฐานผลการเรยีนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

          ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   

4.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร

ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับหน่วยงานที่ไปฝึกประสบการณ์ได ้ 

4.1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในการปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์  มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีม 

4.1.4 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปใช้กับการปฏิบัติงานลักษณะต่างๆได้

ทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ได้อยา่งเหมาะสม 

4.1.5 ให้บริการวิชาการด้านดนตรีและนาฏศิลป์แก่สังคม ชุมชน และบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 

4.1.6 มีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์

ได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม 

 4.2  ช่วงเวลา   

                 ตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

          4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

                 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

           การศึกษาอิสระ จ านวน 6 หน่วยกิต ต้องเกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านดนตรีและ

นาฏศิลป์ ที่นิสิตสนใจ โดยได้โครงงานวิจัยที่มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีและ

นาฏศิลป์ซึ่งผา่นกระบวนการการวางแผน การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงาน 

และการสาธิตผลงาน ตลอดจนสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าวิจัย ประโยชน์

ที่จะได้รับจากการท าหัวข้อวิจัยมีขอบเขตการด าเนินงานวิจัยที่สามารถท าเสร็จได้ น าเสนอ

ผลงานและจัดท ารายงานตามรูปแบบภายในเวลาที่หลักสูตรก าหนด  

5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู้ 

           นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานการวิจัยทางดนตรีและนาฏศิลป์เพ่ือน ามาใช้เป็น

พ้ืนฐานของการท าวิจัยตลอดจนระเบียบวิธวีิจัย สามารถศึกษาวิจัยเพ่ือหาองค์ความรู้ใหม่ และ

สามารถน าไปใช้ในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้านดนตรีและ

นาฏศิลป์ได้  

5.3 ช่วงเวลา 

            ภาคการศึกษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกติ 

             6  หน่วยกิต 

5.5 การเตรยีมการ 

 5.5.1 นิสิตจัดกลุม่ตามความสมัครใจ เลอืกประเด็นที่สนใจ 

 5.5.2 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตกลุ่มละ 1 ท่าน 

 5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลอืกเรื่อง และด าเนนิการศึกษาหัวข้อ

วิจัยให้เป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาที่ก าหนด 

 5.5.4 นิสิตนัดหมายขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา น าแบบฟอร์มบันทึกความก้าวหน้า

ให้อาจารย์ลงนามทุกครัง้  

 5.5.5 จัดให้มกีารน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และแบบปากเปลา่ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

 5.6.1 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาการศึกษา

อิสระ 

5.6.2 ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 

5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการท าการศึกษาอิสระ 

5.6.4 คณาจารย์ผู้สอนประเมินการน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอรแ์ละแบบปาก

เปลา่ 
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หมวดท่ี 4   ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนสิิต  

คุณลักษณะพเิศษ  กลยุทธ์หรอืกจิกรรมของนสิิต 

1.1 ดา้นบุคลกิภาพ 1) บูรณาการการพัฒนาบุคลิกภาพ ในรายวิชาที่

เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอด

ระยะเวลาการศึกษา 

1.2 คุณธรรมและจริยธรรม 1) มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตา่งๆ  

2) จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นหลัก 

ให้ความส าคัญและปลูกฝังให้นิสิตมีจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

3) มีการตรวจสอบและส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรม 

จริยธรรมในการด ารงชีวิตอย่างต่อเน่ืองตลอด

หลักสูตร 

1.3 ดา้นภาวะผู้น า  1) ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เอก ให้นิสิตต้องท างานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาท

ของผู้น าและสมาชกิกลุ่ม  

2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจ

ให้นิสิตร่วมกิจกรรมและสง่เสริมการแสดงความ

คิดเห็นและแสดงออก 

3) ก าหนดบรรทัดฐานในการ เรียนรู้ในกลุ่ม 

ปลูกฝังการมีวินัย ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ

ต่อส่วนรวม  
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2.การพัฒนาผลการเรยีนรู้ในแต่ละด้าน 

         2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 (1)  มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการด าเนนิชีวิต  

 (2)  ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย  

 (3)  เคารพสทิธิศักด์ิศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น   

 (4)   มีจติอาสาและส านกึสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

 (5) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  (1) ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอนทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง   

(2)  ปลูกฝังจิตสาธารณะ  และจิตอาสา ด้วยการจัดกิจกรรมการให้บริการ

ชุมชน ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

(3)  ปลูกฝังให้ นิสิตมีระเบียบวินัย เน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา

ตลอดจนการแตง่กายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

(4)  จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่ม

และการเป็นสมาชิกกลุ่ม เข้าใจวิธีท างานเป็นทีม กล้าแสดงความคิดเห็นและเปิดใจกว้างรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่น 

(5)  จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่นิสิตที่ท าดี ท าประโยชน์แก่

สว่นรวมเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

การประเมินใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธี ทั้งการประเมินก่อนเรียน 

ระหว่างเรียน ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา ทั้งในช้ันเรียนและแหล่งฝึกปฎิบัติงาน โดย

อาจเป็นการประเมินตนเอง ประเมินโดยผู้สอน เพ่ือนนิสิต อาจารย์ประจ าแหล่งฝึกงาน ดังนี ้

   (1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเสียสละในจัดกิจกรรมวิชาการ การ

บรกิารวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ต่างๆ ที่สอดแทรกในรายวิชา  

(2)  ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าช้ันเรียน การส่งงาน

ตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 

(3) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดกิจกรรมกลุ่มและกจิกรรมในสโมสรนิสิต 

(4) จ านวนผลงานหรอืรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติของนิสิต 



 

 

 

54 

54 

54 

2.2  ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรยีนรู้ด้านความรู ้

 (1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่

ศึกษา 

 (2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ

สาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

 (3) สามารถบูรณาการความรูท้ี่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 (4) มีความรูใ้นทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรม 

 (5) มีความรูเ้กี่ยวกับมาตรฐานหรอืธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพ

ด้านดนตรี 

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านความรู ้

  (1)  ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี 

และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง แสดงการไดม้าซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเชิง

วิเคราะห์  

  (2)  ใช้กระบวนการสอนที่เน้นให้เกิดการน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน  

  (3)  กระตุ้นให้เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์

ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจหรืออาจน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบวิชาชีพ  

  (4)  รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องวางพื้นฐานและสร้างความเช่ือมโยง

ระหว่างภาคทฤษฏีและปฏิบัติ มีการใช้แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความ

เข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง  

 (5)  จัดให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยการศึกษาดูงานหรือใช้

วิธีการเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเพ่ือมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ืองตลอดจน ใช้

วิธีการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 

  (6)  ในกระบวนการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถใน

การค้นคว้าดว้ยตนเอง ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยการมอบหมายงานเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝน

ทักษะด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์และแก้ปัญหาดว้ยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แลว้มาเสนอ

เพ่ือสร้างทักษะในการอภิปราย น าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในช้ันเรียน 
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 2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านความรู ้ 

(1)  การประเมินจากแบบทดสอบ 

(2) การประเมินจากรายงาน หรือผลงานที่นิสิตจัดท าขึน้ 

(3) การประเมินการน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

(4) การประเมินผลจากการอภิปราย 

(5) การประเมินการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

(6) การประเมินพัฒนาการของผู้เรยีนจากวิชาปฏิบัติการและการ 

(7) ประเมินจากการอภิปรายวิชาสัมมนา 

2.3  ทักษะทางปัญญา 

                 2.3.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (1) คิดอยา่งมีวิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ 

และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 

   (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้

เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

   (3) สามารถสบืค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพ่ือ

ใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

   (4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตมิาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้

อย่างเหมาะสม 

       (5) สามารถบูรณาการความรูก้ับศาสตร์อื่นเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทาง

วิชาการและวิชาชีพได้ 

                   2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 เน้นให้นิสิตคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา

รวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ า โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การ

อภิปราย การท ากรณีศึกษา สถานการณ์จ าลอง การท าวิจัยดนตรีและนาฏศิลป์ การสืบค้นข้อมูล

จากแหล่งข้อมูลต่างๆ การจัดโครงการหรือกิจกรรมบริการทางวิชาการจัดการเรียนการสอนให้

นิสิตได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ แก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิด

อย่างเป็นระบบ ด้วยตนเองและในกลุ่ม มีการจัดการอภิปราย การสัมมนา การวิเคราะห์กรณีศึกษา 

การเรียนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง อภิปรายผลงานทางศิลปกรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ การ

เรียนโดยการปฏิบัติจริง และการจัดท าโครงงาน เป็นต้น 
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2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 ประเมินตามสภาพจริง โดยการประเมินทักษะทางปัญญา ดังนี้ 

 (1)  การประเมินกระบวนการคิด 

 (2)  การทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาโดยให้นิสิต

อธิบายแนวคิดของดนตรีและนาฏศิลป์ และการประยุกต์ใช้ดนตรีโดยใช้ความรู้ทีไ่ดท้ าการศึกษามา 

                (3)  การประเมินผลงาน ได้แก่  รายงานการศึกษาและวิเคราะห์

กรณีศึกษารายงานการศึกษาอิสระ รายงานการศึกษาสถานการณ์จ าลอง รายงานผลการ

อภิปรายกลุ่ม และรายงานผลการสัมมนา และสรุปผลงานดนตรีและนาฏศิลป์ 

 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

     2.4.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

   (1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

   (2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง

เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 (3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผู้ตาม มีความรับผิดชอบตอ่งานของตนเอง 

ท างานเป็นทีมไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

   (4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่าง

ต่อเน่ือง 

        (5)  มีทักษะในการด าเนนิชีวิตในพหุวัฒนธรรม 

 

                  2.4 .2 กลยุท ธ์การสอนที่ ใช้ ในการพัฒ นาการเรียนรู้ ด้ านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

  (1)  ก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นข้ามสาขา

หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น 

  (2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานเป็นทีมเพ่ือส่งเสริมการ

แสดงบทบาทของการเป็นผูน้ าและผู้ตามหลากหลายสถานการณ์ 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอ

ผลงานกลุ่มในช้ันเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยมี

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน

การรับผิดชอบ ดังน้ี 
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(1)  สามารถท างานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

(2)  มีความรับผิดชอบตอ่งานที่ไดรั้บมอบหมาย 

(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไป

ปฏิบัตงิานไดเ้ป็นอยา่งดี 

(4)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 

(5)  มีภาวะผู้น า 

(6)  สามารถวางตัวและบุคลิกภาพในการเป็นผู้น าและผู้ รับฟังได้อย่าง

เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

 

2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    2.5.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                        (1) มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอย่างมีประสทิธิภาพและรู้เท่าทัน 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติ 

มาประยุกต์ใช้ในการด าเนนิชีวิตและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

                        (3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร ดว้ยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการ

สื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธกีารสื่อสารทางศิลปกรรม และน าเสนองานกับกลุม่คน

หลากหลายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

      2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์  

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาตา่ง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์

กรณีศึกษา และสถานการณจ์ าลอง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

(2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตได้ฝึกทักษะการสื่อสาร

ระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียน ในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และ

บุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณท์ี่หลากหลาย 

(3)  การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้เทคนิคการ

ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ เลือกสารสนเทศและการสื่อสารที่

เหมาะสมกับผู้ฟังและเนือ้หาที่น าเสนอ 
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                 2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการ

เลอืกใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อแก้ปัญหา การอภิปราย กรณีศึกษาตา่ง ๆ 

ที่มีการน าเสนอต่อชัน้เรียน  

 (2)  ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบประเมิน

ทักษะการน าเสนอ การฟัง และการเขียน 

 (3)  ประเมินจากความสามารถในการค้นคว้าหรือสืบค้นข้อมูลโดยใช้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการอ้างอิงที่มาอย่างถูกต้อง 

 

2.6 สุนทรยีภาพ 

          2.6.1 ผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา 

ศิลปะและวัฒนธรรม 

           2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) การจัดการเรียนการสอนและเสนอผลงานสร้างสรรค์ในช้ันเรียน 

(2) การวิเคราะห์ วิจารณ ์อภิปราย และน าเสนอผลงานสร้างสรรค์  

                  2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) การประเมินผลงานที่ก าหนดในช้ันเรียน 

(2) พัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน 

(3) การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

(4) ผลส าเร็จของผลงานที่มีคุณภาพ  

2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

           2.7.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

                       (1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อยา่งเหมาะสม 

        2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม 

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

   (1) ใช้การน าเสนอหน้าช้ันเรียนที่ก าหนดให้นิสติต้องด าเนินการ

น าเสนอเอง โดยสร้างบรรยากาศ การวางตัว การแตง่กาย และบุคลกิภาพที่เหมาะสมเพ่ือ

สร้างความนา่เช่ือถอืต่อผลงานที่ได้มกีารน าเสนอ 

 (2) ใช้การสง่ผลงานในช้ันเรียนแตล่ะครัง้ของนิสิตเพ่ือแสดงถึงสุขภาวะ

อนามัย ตลอดจนสุขภาพนิสิตที่เข้ามาเรียน 
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 (3) การแตง่กายที่เหมาะสมกับวาระโอกาสและสถานที่ 

                 2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนาบุคลิกภาพ 

  (1) ใช้การประเมินบุคลกิภาพและความน่าเช่ือถอืของผลงานที่นิสิตได้น าเสนอ 

  (2) ใช้การประเมินจากการเข้าเรียนตามเวลาของนิสิต 

  (3) ใช้การประเมิ นจากการสะท้ อนภาพลั กษณ์ ของนิ สิ ตจาก

บุคคลภายนอกคณะ 

2.8 ทักษะพสิัย 

          2.8.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะพสิัย 

                       (1)สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์

ผลงานของตน 

          2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) การจัดการเรียนการสอนและเสนอผลงานสร้างสรรค์ในช้ันเรียน 

(2) การวิเคราะห์ วิจารณ ์อภิปราย และน าเสนอผลงานสร้างสรรค์  

2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ดา้นสุนทรยีภาพ 

(1) การประเมินผลงานที่ก าหนดในช้ันเรียน 

(2) พัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน 

(3) การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

(4) ผลส าเร็จของผลงานที่มีคุณภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง  

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรยี

ภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8.

ทัก

ษะ

พิสั

ย 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

001101 การใช้ภาษาไทย  ● ● ○   ● ○ ○  ●     ○ ○ ○ ● ○   ● ●    

001102 ภาษาอังกฤษ 

เตรียมพร้อม ●  ●   ● ● ●   ●    ● ● ● ●    ●     

001103 ภาษาอังกฤษ 

สู่โลกกวา้ง 
●  ●   ● ● ●   ●    ● ● ● ●    ●     

001204 ภาษาอังกฤษ  

ก้าวหน้า ●  ●   ● ● ●   ●    ● ● ● ●    ●     

002201 พลเมืองใจอาสา ● ● ● ●  ● ○ ○  ○ ●    ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○    
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรยี

ภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8.

ทัก

ษะ

พิสั

ย 

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

002202 สังคมพหุ

วัฒนธรรม  
 ● ●   ●    ○ ○    ● ●  ○ ● ○ ○ ○ ●    

003201 การสื่อสารใน

สังคมดิจทัิล 
  ●   ● ● ●  ● ●     ○ ○ ●  ● ●  ○    

003202 การจัดการ

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
  ● ●  ● ● ●   ●     ● ● ●  ● ●  ○ ● ○  

004101 ศลิปะในการ

ด าเนินชีวิต  ●  ●   ● ● ●  ● ○    ○ ○ ○   ○  ○ ●    

004201 บุคลิกภาพและ

การแสดงออกในสังคม  
 ● ●   ● ● ●  ● ●    ●       ● ●  ●  
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62 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรยี

ภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8.

ทัก

ษะ

พิสั

ย 

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

กลุ่มวิชาแกน 

183111 ปริทัศนด์นตรี 

และนาฏศลิป์ 
                        

 

 
 

183226 หลักการสร้าง

งานดนตรีและนาฏศลิป์ 
                          

183311 ดนตรีและ

นาฏศลิป์ทางสื่อสมัยใหม่ 
                          

183312 การบริหารงาน

ดนตรีและนาฏศลิป์ 
 
 

                         

183313 ละครเพลง                                                                                                  

183314 ระเบียบวิธวีจิัย                           

กลุ่มวิชาพื้นฐาน                           

18312 คีย์บอรด์ขั้นพืน้ฐาน                           
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรยี

ภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8.

ทัก

ษะ

พิสั

ย 

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

183122 นาฏศลิป์ไทย

พืน้ฐาน                                  
                  

 

 
       

183123 พืน้ฐานการ

เคลื่อนไหวทางนาฏศลิป์                                     
                          

183124 นาฏศลิป์ไทย

อนุรักษ์ 
                          

กลุ่มวิชาความคดิสร้างสรรค์ดนตรี                

183341 การประพันธแ์ละ

เรียบเรียงดนตรีสากล                                
             

 

     
 

   
 

  
 

   

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางดนตรี 

183342เทคโนโลยี

ส าหรับดนตรี 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรยี

ภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8.

ทัก

ษะ

พิสั

ย 

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

กลุ่มวิชาเอกดนตรี                  

183131ทฤษฎีดนตรีสากล                            

183221  ทักษะและการ

รวมวงดนตรีสากล 1 
                          

183223 ทักษะและการ

รวมวงดนตรีสากล 2 
                          

183224การอ่านโน๊ต

สากลและการฝึกโสต

ประสาท 
                          

183231  ทฤษฎีการ

ประสานเสียง  
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65 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรยี

ภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8.

ทัก

ษะ

พิสั

ย 

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

กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ 

183125   องค์ประกอบ

และเทคนิคการแสดง 
                          

183222 ร าและระบ า

มาตรฐาน                                                
                          

183225  นาฏศลิป์ 

พืน้เมืองล้านนา 1                                                  
                  

 

 
    

 

 
  

183322 การแสดงเป็นชุด

เป็นตอน                                                 
                  

 

 
    

 

 
  

183324             

นาฏศลิป์ร่วมสมัย 1    

 

                                                    

                          



 

 

 
66 

66 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรยี

ภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8.

ทัก

ษะ

พิสั

ย 

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

กลุ่มวิชาเอกเลือก                                         

183321  ทักษะและการ

รวมวงดนตรีสากล 3 
                          

183323  ทักษะและการ

รวมวงดนตรีสากล 4 
    

 

         
 

            
 

 

183325 การขับร้อง

ประสานเสียง                                                  
             

 

     
 

  
 

  
 

   

183331  ประวัติและ

วรรณกรรมดนตรีสากล 
 

 

 
                        

183423 ดนตรีไทย และ

ดนตรีพืน้บ้าน  

 

 

 

 

 

 

 

         
 

           

 

 
 

183326 ร าหนา้พาทย์                                                     
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67 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรยี

ภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8.

ทัก

ษะ

พิสั

ย 

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

183327 การออกแบบ

ทางนาฏศลิป์                                           
                          

183328            

นาฏศลิป์พืน้เมืองล้านนา

2   
                  

 

 
    

 

 
  

183329            

นาฏศลิป์ร่วมสมัย 2                       
                          

183424 วรรณกรรมและ

การประพันธบ์ท   
                          

กลุ่มวิชาดุริยนิพนธ์และศิลปนิพนธ์                            

183421  การแสดงผล

งานดนตรี                                                    
                          

183422 ศลิปนิพนธ ์                                                                                            
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรยี

ภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8.

ทัก

ษะ

พิสั

ย 

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

กลุ่มวิชาสัมมนา                                                       

183451  สัมมนา                            

กลุ่มวิชาการฝึกงาน สหกิจศกึษา และการศึกษา      

183452  การฝึกงาน 
                        

 

 
 

183453  การศกึษาอิสระ 
                        

 

 
 

183454  สหกิจศกึษา                           



 

 
 

69 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 
 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2561  

2.กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนสิิต 

ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของคณะที่มีการท าความเข้าใจให้ตรงกัน และด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ให้ผู้

ประเมินภายนอกตรวจสอบได้ 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ขณะนิสิตยังไมส่ าเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมี

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่

ก าหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนการสอน 

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ในการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต 

2.1.3 มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนิสิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ

นิสิต 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังส าเร็จการศึกษา 

เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตร  รวมทั้งการประเมิน

คุณภาพของหลักสูตร อาจใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต  โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จ

การศึกษาในด้านของระยะเวลาในการหางานท า  ความเห็น ต่อความ รู้ 

ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชพี 

2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือประเมินความพึง

พอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าท างานในสถานประกอบการน้ันๆ 

2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความ

พร้อมและคุณสมบัติด้านอื่นๆของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาใน

สถานศึกษาน้ันๆ                 

2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในส่วนของความพร้อมและความรู้

จากสาขาวิชาที่เรยีนตามหลักสูตรเพ่ือน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดย่ิีงขึ้น 

2.2.5 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกและผู้ประกอบการมาประเมินหลักสูตร  
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3.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2561  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1.การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย ที่ให้ความรู้และเข้าใจแก่

อาจารย์ใหม่ในเร่ือง  

1.1.1  บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 

1.1.2  นโยบายของมหาวิทยาลัย 

1.1.3  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐาน   

 คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1.2 จัดระบบอาจารย์อาวุโสเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่ในดา้น ดังน้ี 

1.2.1  จรรยาบรรณของอาจารย์ 

1.2.2  นโยบายของคณะ 

1.2.3  หลักสูตรและวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แห่งชาต ิ

1.3 ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมการสอน การวิจัยและ

งานสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการท าวิจัยและงานสร้างสรรค์ในสาขาวิชา การสนับสนุนด้าน

การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการ

น าเสนอผลงานสร้างสรรค์ทั้งในประเทศและ/หรือตา่งประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรมประจ าปีเกี่ยวกับทักษะการสอนและการประเมินผลเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ

การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ

สนับสนุนความส าเร็จของมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกดา้น 

2.1.2 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอนและการประเมินผล 

2.1.3 สนับสนุนให้มีการวิจัยและการสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิ 

2.1.4 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาอาทิการใช้

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่น ๆ 

2.2.1  พัฒนาความเช่ียวชาญการปฏิบัติเฉพาะสาขาทางวิชาชีพให้มีความทันสมัยอยู่

เสมอ 

2.2.2  พัฒนาทักษะการเขียนต ารา หนังสือ การวิจัยและตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานใน

วารสารวิชาการระดับชาต ิและนานาชาติ 

2.2.3  สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาความรู้และคุณธรรม 

2.2.4  สนับสนุนดา้นการศึกษาต่อ เพ่ือพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ให้สูงขึน้ 

2.2.5  สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและการสร้างสรรค์ 

เพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

2.2.6  สนับสนุนและสง่เสริมให้อาจารย์ท าผลงานสร้างสรรค์ และเผยแพร่ผลงานต่อ

สาธารณะอย่างต่อเน่ือง  

2.2.7  ส่งเสริมอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริม

การสอน การวิจัยและการสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการท าวิจัยหรือการสร้างสรรค์สนับสนุน

การฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆการประชุม ทางวิชาการทั้งในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการ

แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้เป็นไป

ตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา คณะกรรมการ

รับผิดชอบหลักสูตร มีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นประธานหลักสูตร และมีอาจารย์ประจ า ครบทุกแขนง

วิชาเป็นกรรมการ  มีหน้าที่พัฒนาและบริหารหลักสูตรดังนี้ 

 1.1 วางแผนการด าเนินงานยกร่างหลักสูตรใหม่หรือการปรับปรุงหลักสูตรเดิมตาม

แผนการเปิด-ปรับปรงุหลักสูตรระยะ 5 ปีของคณะ รวมทั้งการปิดหลักสูตรกรณีที่มีปัญหา 

 1.2 ก ากับให้มีการส ารวจความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของบัณฑิต คุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตที่ต้องการให้ส่งเสริมตาม

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาในการยกร่างหลักสูตรใหม่ หรือการ

ปรับปรุงหลักสูตรเดิม 

 1.3 บริหารหลักสูตร โดยการควบคุมก ากับ ติดตามและทบทวนให้เป็นไปตามหลักสูตรที่

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

  1.4 ก ากับให้มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดการสอนในแตล่ะภาคการศึกษาทุกรายวิชา 

1.5 ก ากับให้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณ์ภคสนามตามแบบ มคอ.5 แล มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

1.6 ก ากับให้มกีารจัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7  ภายใน 

60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

  1.7 ก ากับให้มกีารด าเนนิการเพ่ือให้ไดรั้บการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ  

 1.8 ก ากับให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรเมื่อครบรอบระยะเวลาตาม

แผนการจัดการศึกษา 

1.9 ก ากับให้มีการประเมินหลักสูตรจากบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมินทุกปี และ

น ามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 

             1.10 ก ากับให้มีการประเมินหลักสูตรจากศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันและ

จากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนไดส้ว่นเสยีเพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร  และอยา่ง

น้อยทุก 5 ปี นับแต่ปีที่ใช้หลักสูตร 
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1.11  ก ากับให้มีการน าผลการส ารวจในข้อ 1.2 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรในข้อ 

1.6 และผลการประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรในข้อ  1.8 1.9 และ 1.10 น ามาด าเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลาที่ก าหนด 

 

2.บัณฑิต 

    บัณฑิตสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นกลุ่มที่สังคมมีความต้องการในการให้บรกิารแก่สังคมใน

ทางด้านสร้างสรรค์ทางอารมณ์ เน่ืองจากบุคคลกลุม่นี้เป็นผู้มีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน

ดนตรีและนาฏศิลป์ที่ทรงคุณค่ากับบุคคล สังคม การท างานในกลุ่มเหลา่นี้บัณฑิตสามารถท างานได้

ในทุกต าแหน่ง ต้ังแต่นักแสดง นักบริหารจัดการองค์กร  การท างานเหล่านี้นอกจากจะเป็นการสร้าง

อาชีพและมีงานท าแล้วยังเป็นผู้ทรงคุณค่าทางงานดนตรีและนาฏศิลป์ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่

เคารพรัก และได้รับการยอมรับจากสังคม ผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 

เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยใช้หลักวิชาการที่ถูกต้อง เหมาะสม และ

มีประสทิธิภาพ เป็นบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะดา้น แต่มีความรู้ความสามารถเป็นเลศิในงาน

ดนตรีและนาฏศิลป์ สามารถสร้างผลงานควบคู่กับการด ารงตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ดนตรีและ

นาฏศิลป์เป็นสาขาที่มีความส าคัญสาขาหน่ึงในทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ เพราะเป็น

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การศึกษาและวัฒนธรรม ปัจจุบัน สถานปฏิบัติการและองค์กรทั้งของรัฐ

และเอกชนมีความต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถเพ่ือปฏิบัติงานทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ทั้ง

ในฐานะผูส้อน ผู้ควบคุมวง ผู้ผลติงานเพลงในบรษิัท ผู้สรรค์สร้างนาฏศิลป์รูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่ง

บัณฑิตจะเป็นบุคลากรส าคัญในการช่วยให้เกิดผลงานดนตรีและนาฏศิลป์ที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์

ต่อองค์กร สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทหรือสร้างช่ือเสยีงให้กับสถาบันไดอ้ย่างหลากหลาย 

                    

3.นสิิต 

 3.1 การให้ค าปรกึษาดา้นวิชาการและอ่ืนๆ แก่นสิิต 

3.1.1 มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต โดย

คณะมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสติทุกคน อาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท า

หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสติ และอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการทุกคนต้องก าหนด

ช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours ) เพ่ือให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรม

เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากจิกรรมแก่นิสิต 

3.1.2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตหลากหลายช่องทาง        

เช่น เร่ืองทุนการศึกษา  แหลง่งาน  และศึกษาต่อ 

3.1.3 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต  
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3.1.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการในข้อ 5.1.1 ถึง 5.1.3 

โดยนักวิชาการศึกษา (ดา้นกิจการนิสิต) เป็นผู้ช่วยด าเนินการ  ตลอดจนน าผลการประเมินคุณภาพ

ของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิตในปี

ต่อไป 

 3.2  การอุทธรณ์ของนสิิต 

กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะย่ืนค า

ร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ

รายวิชาได ้ทั้งน้ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

4. คณาจารย์ 

 4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มีการก าหนดคุณสมบัติของ

อาจารย์และแนวปฏิบัติในการรับอาจารย์ใหม่ประจ า โดยมีคณะกรรมการพิจารณาการด าเนินการ 

โดยมีคุณสมบัตดิังน้ี 

4.1.1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีหรือนาฏศิลป์ 

และมีวุฒกิารศึกษาระดับปรญิญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีหรือนาฏศิลป์ 

4.1.2 เข้ารับการสัมภาษณ์ การปฏิบัติ และ/หรือ น าเสนอผลงานวิจัย / ทดสอบการ

สอน  ต่อคณาจารย์ของสาขาวิชา  และคณาจารย์ของสาขาวิชามีมติเห็นชอบให้รับเป็นอาจารย์ได้ 

 

 4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และคณาจารย์ ผู้สอน จะต้อง

ประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบ    การ

ประเมินผลทุกรายวิชา มีการน าผลประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และผลประเมินรายวิชา

ของทุกภาคการศึกษา มาวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  และเตรียม

ไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้

บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
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 4.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 

4.3.1 รายวิชาที่เป็นรายวิชาเฉพาะ จะเชิญผู้มีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติใน

สาขาน้ัน หรือมีความเช่ียวชาญพิเศษ   

4.3.2 การคัดเลือกอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา   

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  เสาะหาผู้มีคุณสมบัติตรงความต้องการ หรือทบทวนผลการ

ประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษ กรณีที่เคยเชิญมาสอนแล้ว  ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา 

และเสนอผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมประวัติและผลงานที่สัมพันธ์กับ

หัวข้อที่จะเชิญสอนในรายวิชานัน้ๆ เพ่ือขออนุมัติแต่งต้ัง 

4.3.3 การขออนุมั ติแต่งต้ัง ประธานหลักสูตรเสนอช่ือ ผ่านคณะวิชาเพ่ือให้

มหาวิทยาลัย จัดท าค าสัง่แตง่ต้ังอยา่งเป็นทางการ 

 

5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 

             หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ด าเนินการจัดระบบการ

จัดการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ด าเนินการเรียนการสอน ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

ภาคการศึกษาปลาย เดอืนมกราคม – เดอืนพฤษภาคม   

             การประเมินผลการเรียนรู้ จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

ขณะที่ก าลังศึกษา การทวนสอบในระดับรายวิชามี การประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมี

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน ส่วน

การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือด าเนนิการ

ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

         6.1  การบรหิารงบประมาณ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์วางแผนความต้องการทรัพยากร

การศึกษาทุกประเภท เพ่ือจัดท าค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อมหาวิทยาลัยให้

จัดสรรงบประมาณเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเน่ือง เช่น งบประมาณจัดซือ้หนังสือ ต ารา วัสดุครุภัณฑ์

การศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตให้เพียงพอเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ของนิสิต  
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 6.2  ทรัพยากรการเรยีนการสอนที่มีอยู่เดิม 

6.2.1 มหาวิทยาลัยพะเยามีหนังสือต าราหลักทางวิชาชีพที่ทันสมัยและสามารถ

สบืค้นได้จากระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และนิสติสามารถเข้าถึงระบบการสืบค้นได้อยา่งสะดวก

และทุกโอกาส โดยมีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและห้องสมุดเป็นหน่วยงานให้บริการแก่นิสิต

และบุคลากร  

   6.2.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์วางแผน ส ารวจและ

ด าเนินการให้มีหนังสือ ต ารา วารสาร และระบบสืบค้นข้อมูล โดยผ่านการบริการของศูนย์บรรณ

สารและสื่อการศึกษา เพ่ือให้มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและ

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์องค์กรวิชาชีพ ดังน้ันจึงต้องมีทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือจัดการเรียน

การสอน ดังน้ี 

6.2.2.1 มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์

สามารถปฏิบัตงิานสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.2.2.2 มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์ที่พอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการส าหรับการท า

โครงงาน โดยมีการบรหิารจัดการอย่างเป็นระบบ 

6.2.2.3 ต้องมี เจ้ าหน้ าที่ สนับสนุนดู แลสื่ อการเรียนการสอนอุ ปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ และมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ประกอบการสอน 

6.2.2.4 มีห้องสมุดหรือแหลง่ความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสบืค้น

ความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจ านวนที่เหมาะสม โดยจ านวนต าราที่เกี่ยวข้องต้องมี

เพียงพอ 

6.2.2.5 มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ประกอบการเรยีนวิชาปฏิบัติการระหว่างการ

เรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการต่อจ านวนนิสิตในอัตราสว่นที่เหมาะสม 

 

 6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรยีนการสอนเพิ่มเติม 

6.3.1 ประสานงานกับกองแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยาผ่านศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา ในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้า 

และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซือ้หนังสือน้ัน อาจารย์ผู้สอนแตล่ะรายวิชา

จะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้นิสิตก็มีส่วนใน

การเสนอแนะรายช่ือหนังสือดว้ย 
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6.3.2 ประสานงานกับกองแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้จัดสรรครุภัณฑ์ประเภท

สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ติดต้ังในห้องเรียนห้องปฏิบัติการของอาคารถาวรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และศิลปกรรมศาสตร์ ให้เพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ใน

รายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา  

6.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 

6.4.1 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ ต่อการบริการห้องสมุดและ

แหลง่เรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งในเชิงคุณภาพ และ ปริมาณ อย่างต่อเน่ืองทุก

ภาคการศึกษา 

6.4.2 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริการที่เหมาะสมด้านห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ทั้งในสถานศึกษาและแหลง่ฝึกงาน 

6.4.3 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ ด้านงานทะเบียนนิสิต

ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือ

จัดบริการดา้นอาหารและสนามกีฬา 

6.4.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บรกิารดา้นระบบสาธารณูปโภค

และรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ ได้แก่ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า 

ระบบก าจัดของเสยี การจัดการขยะ รวมทั้งมรีะบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบรเิวณอาคารต่าง 

ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปทีี่ 

1 

ปทีี่ 

2  

ปทีี่ 

3 

ปทีี่ 

4 

ปทีี่ 

5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี

สว่นร่วมในการประชุมวางแผน เพ่ือติดตาม และทบทวนการ

ด าเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มรีายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี

สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.

4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศึกษาให้ครบ

ทุกรายวิชา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปทีี่ 

1 

ปทีี่ 

2  

ปทีี่ 

3 

ปทีี่ 

4 

ปทีี่ 

5 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงาน

ผลการด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตาม

แบบมคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษา  ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิติตามมาตรฐาน ผลการ

เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อย

ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์  

การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ

ประเมินการด าเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 ปทีี่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าดา้นการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนไดรั้บการพัฒนาทาง 

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับ

การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ  ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 

ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมน้่อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

หลังจากท างานไปแลว้อย่างน้อย 1 ป ีหลังส าเร็จการศึกษา 

เฉล่ียไมน้่อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

       1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

            1.1.1  มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอน 

รายวิชา โดยอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ/หรือมีการปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญดา้นหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

            1.1.2  จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพจากการประเมิน

ตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เย่ียมสอน รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตรและ

รายวิชา 

            1.1.3 จัดระบบการประเมินผลและประชุมประจ าปี โดยคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน มีส่วนร่วม 

  1.1.4   คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์           

การสอนและข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปี

การศึกษาต่อไป 

        1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยใช้แบบประเมินการ

สอนกลางทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัยโดยนิสิต เพราะนิสิตสามารถให้ข้อมูลการสอนที่

ชัดเจนที่สุดจากการเข้าช้ันเรียน ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างหน่ึงในการพัฒนาทักษะการจัดเรียน

การสอนของอาจารย์ให้ดีย่ิงขึ้นได้  

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

       2.1  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร วางแผนและประเมินหลักสูตรทั้งระบบ โดยใช้

กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของ

หลักสูตร ไดแ้ก่ นิสติและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรสนับสนุน   

ผู้ใช้บัณฑิต ผู้มีสว่นไดส้่วนเสยี ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม 

สัมภาษณ์ และสังเกต  

       2.2  สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือ

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 



 

 
 

 

81 

81 

81 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 

         คณะฯ ก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการ

ด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาและ

ตัวบ่งช้ีที่ก าหนดของหลักสูตร 

  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนปรับปรุง 

         ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความ

ต้องการของผู้ ใช้ นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา โดยวางแผนปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีความ

สอดคลอ้งกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสภาวการณ์ของสังคมและชุมชน 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยพะเยา   

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2561  
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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 เกณฑ์

มาตรฐาน

ของ สกอ. 

 

มคอ.1 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2561 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2563 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่นอ้ยกว่า 

30 หนว่ยกิต 

ไม่นอ้ยกว่า 

30 หนว่ยกิต 

30 30 

1.1 วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ 

1.2 วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 

  

 

30 

- 

30 

- 

3. หมวดวิชาชีพเฉพาะ ไม่นอ้ยกว่า 

84 หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกว่า 

84 หน่วยกิต 

94 91 

2.1  กลุ่มวชิาแกน 

2.2 วชิาเฉพาะด้าน 

       2.2.1 กลุ่มวชิาพืน้ฐาน 

       2.2.2 กลุ่มวชิาความคิด

สร้างสรรค์ทางดนตรี 

       2.2.3 กลุ่มวชิาเทคโนโลยีดนตร ี

2.3  กลุ่มวชิาเอก 

       2.3.1 วชิาเอกบังคับดนตรี 

       2.3.2 วชิาเอกบังคับนาฏศลิป์ 

       2.3.4 วชิาเอกเลือก 

2.4 ดุริยนิพนธแ์ละศลิปนิพนธ์ 

2.5 สัมมนาและหัวข้อพิเศษ   

2.6 กลุ่มการฝึกงาน การศกึษาอิสระ 

      และสหกิจศกึษา  

  

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

88 

18 

18 

12 

3 

 

3 

45 

15 

15 

15 

3 

1 

6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่นอ้ยกว่า 6 

หนว่ยกิต 

ไม่นอ้ยกว่า 6 

หนว่ยกิต 

6 6 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120  120 130 127 
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2563 สาระที่ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน                     

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English  for  Specific  Purposes 

 

- - ปิดรายวชิา 

- - 183111          ปริทัศนด์นตรีและนาฏศลิป์                                 

Introduction to Music and Dance 

ปรับชื่อและ

ค าอธบิาย

รายวชิา 

- - 183226 หลักการสร้างงานดนตรีและ

นาฏศลิป์ 

Principle of Music and Dance 

Creation 

ปรับชื่อและ

ค าอธบิาย

รายวชิา 

- - 183311 ดน ต รี แ ล ะน าฏ ศิ ล ป์ ท าง สื่ อ

สมัยใหม่ 

Music and Dance in Modern 

media 

ปรับชื่อและ

ค าอธบิาย

รายวชิา 

- - 183312 การบ ริหารงานดนตรีและ

นาฏศิลป์ 

Music and Dance 

Administration                                                         

ปรับชื่อและ

ค าอธบิาย

รายวชิา 

- - 183313 ละครเพลง 

Musical theatre                                                                    

ปรับชื่อและ

ค าอธบิาย

รายวชิา 

- - 183314           ระเบียบวธิวีจิัย                                               

Research Methodology 

ปรับรหัสรายวชิา

และเปลี่ยนมาอยู่

กลุ่มวชิาแกน                     

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

  183111 ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดง 

Performing Arts History 

  ปิดรายวชิา 

183212 ทฤษฏีและการวจิารณ์ศิลปะการแสดง 

Theories and Criticism Performing Arts 

 

  ปิดรายวชิา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2563 สาระที่ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะ 

183313 ระเบียบวธิวีจิัย 

Research Methodology 

 

1833124       ระเบียบวธิีวจิัย 

Research Methodology 

ปรับรหัสรายวชิา

และเปลี่ยนไปอยู่

กลุ่มวชิาแกน 

183314 การวจิัยทางด้านศลิปะการแสดง 

Research for Performing Arts  

 - ปิดรายวชิา 

183415 สัมมนา 

Seminar 

 

183451 สัมมนา  

Seminar  

ปรับรหัสรายวชิา 

และเปลี่ยนไปอยู่

กลุ่มวชิาสัมมนา  

                             

  183452 สั ม ม นาแล ะหั ว ข้อพิ เศษทาง

นาฏศลิป์   

Seminar and Special Topics in 

dance 

 

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

183416 ศลิปะการแสดงนิพนธ์  

Performing Arts Thesis 

 

183422 ศลิปนิพนธ์ 

Arts Thesis 

เปลี่ยนชื่อ

รายวชิา ปรับรหัส

วชิาจาก183416 

เป็น 183422 

183121 องค์ประกอบและเทคนิคการแสดง   

Elements and Techniques  

183125   องค์ประกอบและเทคนิคการแสดง                                      

Elements and Techniques 

ปรับรหัสรายวชิา

จาก 183121 เป็น 

183125 และ

เปลี่ยนไปอยู่กลุ่ม

วชิาเอกบังคับ 

183222 ศลิปะการแสดงทางสื่อสมัยใหม่ 

Performing Arts in Modern Media 

183311 

 

ดนตรีและนาฏศลิป์ทางสื่อ

สมัยใหม ่ 

Music and Dance in Modern 

media 

ปรับรหัสรายวชิา 

จาก 183222 

เป็น 183311 และ

เปลี่ยนชื่อ

รายวชิาและ

เปลี่ยนไปอยู่วิชา

แกน      
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2563 สาระที่ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะ 

183323 วรรณกรรมและการประพันธบ์ทการแสดง

การแสดง 

Literature and Script Writing for 

Performing Arts 

183424   วรรณกรรมและการประพันธบ์ท

การแสดง  

Literature and Script Writing for 

Performing Arts 

ปรับรหัสรายวิชา 

จาก 183323 

เป็น 183424 และ

เปลี่ยนไปอยู่กลุ่ม

วชิาเอกเลือก 

183324 การจัดการศลิปะการแสดง 

Performing Arts Management 

183312           การบริหารงานดนตรีและนาฏิลป์ 

Music Administration                     

ปรับรหัสรายวชิา 

จาก 183324 

เป็น 183312 

เปลี่ยนชื่อ

รายวชิาเปลี่ยน

เปลี่ยนไปอยู่กลุ่ม

วชิาแกน 

183325 การออกแบบศลิปะการแสดง 

Choreography 

183327 การออกแบบทางนาฏศลิป์  

Choreography                              

ปรับรหัสรายวชิา

และชื่อรายวชิา

และเปลี่ยนไปอยู่

กลุ่มวชิาเอก

บังคับ 

 

 

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

183131 การร าเพลงช้า และเพลงเร็ว 

Pleng Cha and Pleng Reo Dance         

183122 นาฏศลิป์ไทยพืน้ฐาน ปรับชื่อรายวชิา

วชิา 

ปรับรหัสวิชาจาก 

183131 เป็น 

183122 ไปอยู่

กลุ่มวชิาพืน้ฐาน 

183132 การร าแม่บทและระบ ามาตรฐาน 

Ram Mae Bot and Classical Rabam 

183222 ร าและระบ ามาตรฐาน 

Ram Mae Bot and Classical 

Rabam 

ปรับรหัสรายวชิา

จาก 183132 เป็น 

183222 

183233 ละครนอก 

Lakon Nok 

  ปิดรายวชิา 

183334 ละครใน 

Lakon Nai 

  ปิดรายวชิา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2563 สาระที่ปรับปรุง 

183335 การร าเพลงหนา้พาทย์ 

Napat Dance 

183326 ร าหนา้พาทย์     

Ram Napat                                                    

ปรับรหัสวิชาจาก 

183335 ปรับชื่อ

รายวชิา เปลี่ยน

รหัสวิชาจาก 

183335 เป็น 

183326 และ

เปลี่ยนไปอยู่กลุ่ม

วชิาเอกเลือก 

183141 ศลิปะการแสดงพืน้เมืองล้านนาแบบบุรุษ

เพศ Lanna Folk Performing Arts in 

Masculine Style 

  ปิดรายวชิา 

183242 ศลิปะการแสดงพืน้เมืองล้านนาแบบสตรี

เพศ 

Lanna Folk Performing Arts in Feminine 

Style 

  ปิดรายวชิา 

183243 ศลิปะการแสดงของราชส านักล้านนา 

Performing Arts of Royal Lanna Court 

  ปิดรายวชิา 

183151 จลนศลิป์ 

Kinetic Arts 

183123 พืน้ฐานการเคลื่อนไหวทางด้าน

นาฏศลิป์                              

Kinetic Arts 

ปรับรหัสรายวชิา

จาก 183151 เป็น 

183123 และ

เปลี่ยนชื่อ

รายวชิา 

183152 ศลิปะการแสดงร่วมสมัย 1 

Contemporary Performing Arts I 

183324 นาฏศลิป์ร่วมสมัย 1 

Contemporary Dance I 

ปรับรหัสรายวชิา

และเปลี่ยนชื่อ

รายวชิา ย้ายไป

อยู่กลุ่มวชิาเอก

ยังคับ 

183253 ศลิปะการแสดงร่วมสมัย 2 

Contemporary Performing Arts II 

183329 นาฏศลิป์ร่วมสมัย 2 

Contemporary Dance II 

ปรับรหัสรายวชิา

และเปลี่ยนชื่อ

รายวชิา ย้ายไป

อยู่กลุ่มวชิาเอก

เลือก 
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  183121 คีย์บอร์ดข้ันพืน้ฐาน                                                     

Basic of Keyboard Skills        

รายวชิาใหม่ 

  

 

 

183131  ทฤษฎีดนตรีสากล                                                       

Theory of Western Music 

รายวชิาใหม่ 

  183221      ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 

1                                   

Western Music Instrumental 

Skills and Ensemble I 

รายวชิาใหม่ 

  183223                    ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 

2                                  

Western Music Instrumental 

Skills and Ensemble II 

รายวชิาใหม่ 

  183224                  การอ่านโน้ตสากลและการฝึกโสต

ประสาท                         

Sight-Singing and Aural Training 

รายวชิาใหม่ 

  183231        ทฤษฎีการประสานเสียง                                                

Theory of Harmony 

รายวชิาใหม่ 

  183321 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 

3                    

Western Music Instrumental 

Skills and Ensemble III 

รายวชิาใหม่ 

  183323   ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 

4                              

Western Music Instrumental 

Skills and Ensemble IV 

รายวชิาใหม่ 

  183423   ดนตรีไทยและดนตรีพืน้บ้าน                                                  

Thai and Folk Music 

รายวชิาใหม่ 

  183331 ประวัติและวรรณกรรมดนตรี

สากล                                  

History and Literature of Western 

Music 

 

 

รายวชิาใหม่ 
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  183341 การประพันธแ์ละเรียบเรียงดนตรี

สากล                       

Western Music Composition and 

Arrangement 

รายวชิาใหม่ 

  183342 เทคโนโลยีและการบันทึกเสียง

ส าหรับดนตรี                       

Technology and Recording for 

Music 

รายวชิาใหม่ 

  183124   นาฏศลิป์ไทยอนุรักษ์     

Basic Classical Thai Dance 

รายวชิาใหม่ 

  183225 นาฏศลิป์พืน้เมืองล้านนา 1                                                   

Northern Thai Folk Dance I 

รายวชิาใหม่ 

  183229 นาฏศลิป์พืน้เมืองล้านนา 2                                                   

Northern Thai Folk Dance II 

รายวชิาใหม่ 

  183322 การแสดงเป็นชุดเป็นตอน                                                     

Productio of  Dramatic  Excerpts 

รายวชิาใหม่ 

วิชาเอกเลือก 

183326 การออกแบบการแต่งหน้าและท าผม เพื่อ

ศลิปะการแสดง            

Makeup Design and Hairdressing for 

Performing Arts 

  ปิดรายวชิา 

183327 การออกแบบเครื่องแต่งกาย

ศลิปะการแสดง 

Costume Design for Performing Arts 

 

  ปิดรายวชิา 

183328 การออกแบบฉากศิลปะการแสดง 

Scenery Design for Performing Arts 

  ปิดรายวชิา 

183336 ละครพันทาง 

Lakon Panthang  

 

 

 

 

 

  ปิดรายวชิา 
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183337 ละครชาตรี 

Lakon Chatri  

 

  ปิดรายวชิา 

183338 ละครดึกด าบรรพ์ 

Lakon Dukdamban  

  ปิดรายวชิา 

183339 โขน 

Khon 

  ปิดรายวชิา 

183354 ศลิปะการแสดงอาเซียน 

ASEAN Performing Arts 

 

  ปิดรายวชิา 

183355 การเต้นบัลเล่ตเ์บ้ืองต้น                           

Basic Ballet Dance 

  ปิดรายวชิา 

183356 การเต้นแจส๊เบ้ืองต้น 

Basic Jazz Dance 

  ปิดรายวชิา 

183361 ศลิปะการแสดงพืน้เมืองสี่ภาค 

Performing Arts in Four Regions 

 

  ปิดรายวชิา 

183362 ศลิปะการแสดงชาติพันธุใ์นล้านนา 

Performing Arts of Ethnic Lanna 

 

  ปิดรายวชิา 

183363 ศลิปะการแสดงชาติพันธุล์ุ่มน้ าโขง 

Performing Arts of Ethnic Maekong Basin 

 

  ปิดรายวชิา 

183364 ศลิปะการแสดงชาติพันธุเ์อเซีย 

Performing Arts of Ethnic ASIA 

 

  ปิดรายวชิา 

183371 ศลิปะการแสดงทางโทรทัศน์ 1 

Performing Arts Television I 

 

  ปิดรายวชิา 

183372 ศลิปะการแสดงทางโทรทัศน์ 2 

Performing Arts for Television II       

  ปิดรายวชิา 

183373 การผลิตรายการแสดงและการก ากับการ

แสดงทางโทรทัศน์Television Production 

and Directing 

  ปิดรายวชิา 



 

 
 

 

105 

105 

105 
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  183326 การออกแบบทางนาฏศลิป์ 

Choreography 

 

เปิดรายวชิาใหม่ 

กลุ่มวิชาการฝึกงาน สหกิจศกึษา และการศึกษาค้นคว้าอิสระ       

183481 

 

การฝึกงาน 

Professional Training   

183453 การฝึกงาน 

Professional Training   

ปรับรหัสรายวชิา

เปลี่ยนไปอยู่กลุ่ม

วชิาการฝึกงาน 

สหกิจศกึษา และ

การศกึษาค้นควา้

อิสระ       

  183454 การศกึษาค้นควา้อิสระ                                     

Independent Study 

 

รายวชิาใหม่ 

183482 

 

สหกิจศกึษา 

Co – operative Education 

183455 สหกิจศกึษา 

Co – operative Education 

ปรับรหัสรายวชิา

เปลี่ยนไปอยู่กลุ่ม

วชิาการฝึกงาน 

สหกิจศกึษา และ

การศกึษาค้นควา้

อิสระ       

หมวดวิชาเลือกเสรี 

 นิสติสามารถเลือกเรียนรายวชิาท่ีเปิดสอน

ในมหาวทิยาลัยพะเยา หรือ

สถาบันอุดมศกึษาอ่ืนท่ีมหาวทิยาลัยรับรอง 

ยกเวน้รายวชิาในหมวดวิชาศกึษาท่ัวไป ไม่

น้อยกว่า  6  หนว่ยกิต 

 นิสติสามารถเลือกเรียนรายวชิาท่ี

เปิดสอนในมหาวทิยาลัยพะเยา

หรือสถาบันอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัย

รับรอง ยกเวน้รายวชิาในหมวด

วชิาศกึษาท่ัวไปไม่นอ้ยกว่า                

6  หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา 

  แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2561 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 

ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ ภาคการศึกษาตน้ 

001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวิต 

Arts of Living 

3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชีวิต 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

 

183111 ประวัติศาสตร์ศลิปะการแสดง                      

Performing Arts History 

3(3-0-6)    

183131 

 

การร าเพลงช้า และเพลงเร็ว  

Pleng Cha and Pleng Reo Dances         

3(2-3-6)    

   183111 ปรทิัศน์ดนตรีและนาฏศิลป ์ 

Introduction to music and Dance 

3(3-0-6) 

   183121 คย์ีบอร์ดขั้นพืน้ฐาน 

Basic of Keyboard Skills                                                        

3(2-2-5) 

 

   183122 

 

นาฏศิลป์ไทยพืน้ฐาน 

Basic Classical Thai Dance 

3(2-3-6) 

183151 จลนศิลป ์

Kinetic Arts 

3(2-3-6) 183123 

 

พืน้ฐานการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป ์

Kinetic Arts 

3(2-3-6) 

 

 รวม 15 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 001103 

 

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

001101 การใช้ภาษาไทย 

 Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสขุภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environment 

Management 

3(2-2-5) 003202 

 

การจัดการสขุภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environment 

Management                                  

3(2-2-5) 

183132 การร าแม่บทและระบ ามาตรฐาน          

Ram Mae Bot and Classical 

Rabam 

3(2-3-6)    

183141 ศิลปะการแสดงพืน้เมืองล้านนา

แบบบุรุษเพศ 

Lanna Folk Performing Arts in 

Masculine Style 

3(2-3-6)    

183152 ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 1                              

Contemporary Performing Arts I 

 

3(2-3-6)  
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ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

   183124 

 

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์

Basic Classical Thai Dance 

3(2-3-6) 

 

   183131 

 

ทฤษฎดีนตรีสากล 

Theory of Western Music                                                                            

3(3-0-6) 

   183125    องคป์ระกอบและเทคนิคการแสดง 

Elements and Techniques of 

Performance                                   

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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108 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2561 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001204  

 

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 
3(2-2-5) 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step Up English 

3(2-2-5) 

002202 

 

สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5)    

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 

Communication in Digital 

Society 

3(2-2-5)    

183121 องคป์ระกอบและเทคนิคการ

แสดง    

Elements and Techniques  

3(2-2-5)    

183233 ละครนอก 

Lakon Nok 

3(2-3-6)    

183242 ศิลปะการแสดงพืน้เมือง

ล้านนาแบบสตรีเพศ 

Lanna Folk Performing Arts 

in Feminine Style 

3(2-3-6)    

183253 ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 2 

Contemporary Performing 

Arts II 

3(2-3-6)    

   002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

   004201 

 

บุคลิกภาพและการ

แสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

 

   183221 

 

ทักษะและการรวมวงดนตรี

สากล 1  

Western Music Instrumental 

Skills and Ensemble I 

3(1-4-4) 

 

   183222 

 

ร าและระบ ามาตรฐาน 

Ram and Classical Rabam 

3(2-3-6) 

 

   183231 

 

ทฤษฎกีารประสานเสียง 

Theory of Harmony 

3(2-2-5)                                                                                         

 

 รวม 21 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2561 

ช้ันปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 

ช้ันปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก

ในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5)    

002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5)    

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงคเ์ฉพาะ English 

for Specific Purpose 

3(3-0-6)    

183212 ทฤษฏแีละการวิจารณ์

ศิลปะการแสดง 

Theories and Criticism 

Performing Arts 

3(3-0-6)    

183222 ศิลปะการแสดงทางสื่อ

สมัยใหม ่ 

Performing Arts in Modern 

Media 

3(2-3-6)    

183243 ศิลปะการแสดงของราช

ส านักล้านนา 

Performing Arts of Royal 

Lanna 

3(2-3-6)    

183xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x)    

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

   003201 

 

การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 

Communication in Digital 

Society 

3(2-2-5) 

   183223 

 

ทักษะและการรวมวงดนตรี

สากล 2              

Western Music Instrumental 

Skills and Ensemble II                      

   3(1-4-4) 

   183224 

 

การอ่านโน้ตสากลและการ

ฝึกโสตประสาท 

Sight-Singing and Aural Skills 

 

   3(1-4-4) 

 

   3(2-2-5) 



 

 
 

 

110 

110 

110 

   183225 นาฏศิลป์พืน้เมืองล้านนา 1  

Northern Thai Folk Dance I 

3(2-3-6) 

   183226 หลักการสร้างงานดนตรีและ

นาฏศิลป์                              

Principle of Music and 

Dance Creation                 

3(2-2-5) 

                          รวม 21 หน่วยกิต 

 

                          รวม 18 หน่วยกิต 
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111 

111 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2561 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 

ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ ภาคการศึกษาตน้ 

183313 ระเบียบวิธีวิจัย  

Research Methodology 

3(2-2-5)    

183323 วรรณกรรมและการประพันธ์บท

การแสดงการแสดง 

Literature and Script Writing for 

Performing Arts 

3(2-2-5)    

183xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(2-3-6)    

183xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(2-3-6)    

183xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x)    

Xxxxxx เลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x)    

   183311 

 

ดนตรีและนาฏศลิป์ทางสื่อ

สมัยใหม่ 

Music and Dance in Modern 

media 

3(2-3-6) 

 

   183312 การบรหิารงานดนตรีและ

นาฏศิลป ์

 Music Administration                

3(2-2-5) 

   183324 นาฏศิลป์ร่วมสมัย 1 

Contemporary Dance I  

 

3(2-2-5) 

   183322 การแสดงเป็นชดุเปน็ตอน 

Production  of  Dramatic  

Excerpts 

3(2-3-6) 

   183XXX เอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

   183XXX เอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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112 

112 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

     

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

183324 การจัดการศิลปะการแสดง 

Performing Arts Management 

3(2-2-5)    

183325 การออกแบบศิลปะการแสดง 

Choreography  

3(2-3-6)    

183314 การวิจัยทางด้านศิลปะการแสดง 

Performing Arts Research 

3(2-2-5)    

183334 ละครใน  

Lakon Nai 

3(2-3-6)    

183335 การร าเพลงหน้าพาทย์       

Napat Dance 

3(2-3-6)    

183xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x)    

   183314 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5) 

   183341 การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรี

สากล                                   

Western Music Composition and 

Arrangement 

3(2-2-5) 

   183313 ละครเพลง 

Musical Theatre 

3(2-2-5) 

   183342 เทคโนโลยีและการบันทึกเสียง

ส าหรับดนตรี                                                                                                   

Technology and Recording for 

Music 

3(2-2-5) 

   183XXX เอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

   183XXX เอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

                          รวม 18 หน่วยกิต                           รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2561 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

183415 สัมมนา 

Seminar for Performing Arts 

1(0-3-2) 

 

   

183416 ศิลปะการแสดงนิพนธ์  

Performing Arts Thesis                                                                             

6 หน่วยกิต    

183xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x)    

Xxxxxx เลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x)    

   183421 การแสดงผลงานดนตรี* 

Music Presentation 

3(1-4-4) 

   183422 ศิลปนิพนธ์*                           

Arts Thesis 

3(2-2-5) 

   183451 สัมมนา 

 Seminar  

1(0-2-1) 

   183XXX เอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

   XXXXXXX วิชาเลือกเสรี                                                                   

Free Elective Subject 

3(X-X-X) 

   XXXXXXX วิชาเลือกเสรี                                                                   

Free Elective Subject 

3(X-X-X) 

 รวม 13 หน่วยกิต  รวม 13 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

183481 

 

การฝึกงาน 

Professional Training   

6 หน่วยกิต 183452 การฝึกงาน 

Professional Training 

6 หน่วยกิต 

183482 

 

สหกิจศึกษา 

Co – operative Education   

6 หน่วยกิต 183453 การศึกษาอสิระ 

Independence Study 

6 หน่วยกิต 

   183454 

 

 สหกิจศกึษา                                                                     

Co-operative Education 

6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกติ  รวม 6 หน่วยกติ 
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ภาคผนวก ค 

ค าส่ังแต่งตัง้ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์  

สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ง 

รายงานผลการวพิากษ์หลักสูตร 
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รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1 

หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ อาคารปฏิบัตกิารสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ผู้เข้าประชุม 

1.  นายรัตนะ ตาแปง อาจารย์                               ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ อมรา กล่ าเจริญ                     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิรันดร์ ภักดี   ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก  กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย์ นุชนาฏ ดเีจริญ                      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ จันทรข า                    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ 

6. ดร.สาวศุลีพร ค าชมพู                                     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  กรรมการ 

7. นายอัษฏาวุธ พลอยเขียว                                 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  กรรมการ 

8. นายนคร  ค าร้อง                                           อาจารย์  กรรมการ 

9. นายธนพงศ์ เด็ดแก้วอาจารย์                            อาจารย์  กรรมการ 

 

           นายรัตนะ ตาแปง ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการหลักสูตรศิลปกรรม-     

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ และเปิดประชุมเวลา 13.00 น. และด าเนินการประชุม

ตามวาระดังน้ี 

 

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

              ตามที่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้เปิดการเรียน 

การสอนเป็นหลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2556 ภายใต้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

เป็นระยะเวลา 6 ปี ซึ่งเป็นช่วงรอบการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย

ของสถานการณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน น้ัน 

             เพ่ือให้การผลบิัณฑิตของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ ผลิตบัณฑิตด้านศิลปะการแสดงที่มีความรู้ทั้งทางปฏิบัติ ทางวิชาการ จึงขอเรียน

เชิญกรรมการทุกท่านร่วมพิจารณาและรว่มปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยมีการ

ด าเนนิงานตาม มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ. 2 ตามหมวด จ านวน 8 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์                         

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

-ไมม่ี –  

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

-ไมม่ี –  

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

ประธานการประชุมขอให้ด าเนนิการประชุมตามหมวด ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ. 2 

ดังน้ี 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ประธานที่ประชุมได้เสนอรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังนี ้ 

1. นายรัตนะ ตาแปง                          ประธานหลักสูตร 

2. รองศาสตราจารย์นุชนาฏ ดเีจริญ      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ จันทรข า   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4. ดร.สาวศุลพีร ค าชมพู                     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

5. นายอัษฏาวุธ พลอยเขียว                 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ 

คุณสมบัติของผู้ของเข้าศึกษา ทางสาขาได้ก าหนดคุณสมบัติ ของผู้สมัครเรียน

ทางด้านดนตรีหรือไมอ่ย่างไร หรืออาจต้องท าตามระเบียบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยจะสง่ผลให้

นิสิตที่เข้ามามีพ้ืนฐานไม่มากพอ 

ที่ประชุมมติปรับตามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒใิห้ข้อสังเกต 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง ปรัชญาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้

สอดคลอ้งกับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาศิลปกรรม ดังนี้ 

  ปรัชญาของหลักสูตร 

                  ดนตรีและนาฏศิลป์ ศาสตร์แห่งการสร้างคน สร้างงาน สร้างสรรค์สุนทรยีะ 

บูรณาการภูมปิัญญา วิชาการ วิชาชีพสูส่ังคม 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ผลติบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี ้ 

1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์  ทั้ ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถสร้างสรรค์ผลงาน บูรณาการความรู้เป็นศาสตร์

แขนงต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในทางศิลปกรรมศาสตร์ และสามารถน าไปประกอบอาชีพ

และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 

2.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะในสาขาวิชาชีพทางศิลปะ

ปฏิบัตตินอย่างเหมาะสมทั้งต่อตนเอง เพ่ือนร่วมงานและมคีวามรับผิดชอบตอ่สังคม  

 3.  เพ่ือให้บัณฑิตตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและสากลและพร้อมที่จะ

อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา แสวงหาองค์ความรู้ การวิจัย สร้างสรรค์และประยุกต์ให้

สอดคลอ้งกับสังคมและวัฒนธรรมไทย 

 4. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินคุณค่าทางสุนทรียะได้

อย่างมีจติวิญญาณ 

 5. มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น และมีทักษะในการจัดการทางดนตรีและนาฏศิลป์ 

 6. สามารถสื่อสารและน าเสนอแนวความคิดที่เป็นรูปธรรม ผ่านผลงานทางดนตรีและ

นาฏศิลป์ได้ 

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึงปัญหาการด าเนินการจัดการเรียนการสอนและ

พัฒนาการของผู้เรียนในตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ในเร่ืองของการจัดล าดับรายวิชาทั้งทาง

ทฤษฎีและปฏิบัต ิที่มีผลต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียนในแตล่ะกลุม่รายวิชา 

ที่ประชุมจึงมีมติให้ปรับแผนการเรียนการสอนดังนี้ 

รายวิชาเอกคู่ แขนงวิชาดนตรี 

1. ควรปรับ วิชาดนตรีไทย ให้มีการเรียนการสอนวิชาดนตรีพ้ืนบ้านเพ่ิมเติม เพ่ือเป็น

การบ่งบอกถึงความเป็นชุมชน กลุม่ชน ดนตรีในสังคมทางภาคเหนือ เพราะจะท าให้การเรียนดนตรี

สากลสามารถประยุกต์ทฤษฎีดนตรีเข้าไปใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงมนุษยวิทยาได้ 

 2.การจัดการเรียนการสอนหรือจัดรายวิชาที่เป็นจุดเน้น เพ่ิมเสริม “จุดเด่น” ของ

หลักสูตร เช่น การแสดงเดี่ยว (Recital) หรือ การแสดงผลงานดนตรี (Music Presentation) เพ่ือเพ่ิม

จุดเดน่ของหลักสูตร 
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3.รายวิชา ทฤษฎี การประพันธ์และการเรียบเรียงดนตรีสากลใน 1 รายวิชา จะ

เพียงพอต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีสู่สังคม การเรียนการสอนอาจต้องมีความเข้มข้นของ

เนือ้หา และการสร้างผลงานอาจใช้เวลานาน  

4.  การสัมมนา ควรมีหลากประเด็นที่เป็นที่หน้าสนใจในวงการดนตรี ซึ่งอาจจะเป็น

ดนตรีพ้ืนบ้าน จึงควรเปิดกว้างส าหรับทุกแนวดนตรี ทุกประเด็นทางดนตรี ไมค่วรจ ากัดกรอบเฉพาะ

ดนตรีสากลหรอืดนตรีไทยเท่านัน้ 

5. วิชาทฤษฎีการประสานเสยีง มีเนื้อหารายวิชายากเกินไปส าหรับการเรยีนเพียง 1 

รายวิชา เสนอให้ปรับลดเนือ้หาลง ให้เรียนรู้การประสานเสยีงถึงเพียงระดับ Chord 7th  

6.ควรปรับรายวิชา ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล ให้มรีายละเอียด จุดแตกต่าง

กัน เพ่ือการจัดการเรียนการสอนเป็นระดับขั้นตามความสามารถของนสิติได้ชัดเจนมากขึน้ 

  

รายวิชาเอกคู่แขนงวิชานาฏศิลป ์

1. จัดให้มกีารจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร แบบเอกคู่ ให้นิสิตได้เรยีนร่วมกันตามเกณฑ์ 

มคอ. 1 ดังน้ี 

วิชาแกน หรือ ศึกษาพ้ืนฐาน จ านวน 3 รายวิชา 6 หน่วยกิต ได้แก ่

183111 ปรทิัศน์ดนตรีและนาฏศิลป์                 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 

กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาปฏิบัติ    กลุ่มวิชาทฤษฎี การวิเคราะห์และการจัดการ กลุ่มวิชา

เทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่ กลุ่มองค์ประกอบ และความคิดสร้างสรรค์ 

3. จัดให้มกีารปรับค าอธิบายรายวิชา ดังนี้ 

รายวิชา 183122 การร านาฏศิลป์ไทยพืน้ฐาน เพ่ิม การร าแม่บทเล็ก ร าวงมาตรฐาน 

รายวิชา 183123 พ้ืนฐานการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ เน้นการเคลื่อนไหวทาง

นาฏศิลป์ร่วมสมัยให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้ศัพท์ทางนาฏศิลป์ร่วมสมัย 

รายวิชา 183222 การร าและระบ ามาตรฐาน เพลงช้าเพลงเร็ว ระบ ามาตรฐาน 

รวมถึงระบ าอาวุธพ้ืนฐาน 

หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

- ไมม่ี –  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

- ไมม่ี -  

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์      

- ไมม่ี -  

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

- ไมม่ี -  

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 

- ไมม่ี -  

วาระที่ 4 วาระอื่นๆ 

- ไมม่ี –  

 

 

นายอัษฏาวุธ พลอยเขียว                                                นายนคร  ค าร้อง 

ผู้บันทึกรานงานการประชุม                                       กรรมการผู้เข้าประชุม 

 

 

 

นายรัตนะ ตาแปง 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

แบบรายงานผลการพิจารณาปรับปรุง 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาดนตรีและนาฏศิลป์ 

------------------------------------------------------------------ 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.1  รหัสและชื่อหลักสูตร 

ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

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

1.2  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

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

1.3  วิชาเอก 

ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

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

1.4  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ  

1.5  รูปแบบของหลักสูตร 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

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

1.6  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

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

1.7  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

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

1.8  อาชีพที่สามารถปฏิบัติไดห้ลังส าเร็จการศึกษา 

ผ่าน  มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

กลุ่มอาชีพมีแยกย่อย ควรจัดรวมกลุ่มให้มีความชัดเจนของอาชีพ 
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1.9 ช่ือ-นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

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

1.10  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

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

1.11  สถานการณภ์ายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

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

1.12  ผลกระทบจากขอ้ 11.1  และ  11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

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

1.13  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

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

หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

2.1  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

2.2  แผนพัฒนาปรับปรุง 

 ผ่านมีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ  

 

หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนนิการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

3.1  ระบบการจัดการศึกษา 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

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

3.2  การด าเนนิการหลักสูตร 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

............................................................................................................................................... 
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3.3  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

รายวิชา การเปลี่ยนแปลง เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง 

183122 การร านาฏศิลปไ์ทยพ้ืนฐาน เพ่ิมค าอธิบายรายวิชา การ

ร าแม่บทเล็ก ร าวงมาตรฐาน 

เพ่ือให้รายวิชามีความ

ชัดเจน นิสิตสามารถ

เรียนรู้ไดท้ั้งดนตรีและ

นาฏศิลป์ 

รายวิชา 183123 พ้ืนฐานการ

เคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ 

เน้นการเคลื่อนไหวทาง

นาฏศิลป์ร่วมสมัยให้ผู้เรียน

ได้เรยีนรู้ศัพท์ทางนาฏศิลป์

ร่วมสมัย 

 

เพ่ือให้รายวิชามีความ

ชัดเจน นิสิตสามารถ

เรียนรู้ไดท้ั้งดนตรีและ

นาฏศิลป์ 

รายวิชา 183222 การร าและระบ า

มาตรฐาน 

เพลงช้าเพลงเร็ว   ร าบ า

มาตรฐาน รวมถึงระบ าอาวุธ

พืน้ฐาน 

 

เพ่ือให้รายวิชามีความ

ชัดเจน นิสิตสามารถ

เรียนรู้ไดท้ั้งดนตรีและ

นาฏศิลป์ 

 

3.4  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

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

3.5  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงการหรืองานวิจัย 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

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

หมวดที่  4  ผลการเรยีนรู้  กลยุทธ์การสอน  และการประเมินผล 

4.1  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

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

4.2  การพัฒนาผลการเรียนเรียนรู้ในแตล่ะดา้น 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

............................................................................................................................................... 
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4.3  แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping)  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

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

หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

5.1  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

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

5.2  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

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

5.3  เกณฑ์ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

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

หมวดที่  6  การพัฒนาอาจารย์ 

6.1  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

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

6.2  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

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

หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

7.1  การบรหิารหลักสูตร 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

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

7.2  การบรหิารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

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

7.3  การบรหิารคณาจารย์ 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

...............................................................................................................................................  
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7.4  การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

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

7.5  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านสิติ 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

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

7.6  ความตอ้งการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

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

7.7  ตัวบ่งช้ีการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

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

หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 

8.1  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

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

8.2  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

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

8.3  การประเมินผลการด าเนนิงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

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

8.4  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนปรับปรุง 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ิมเตมิ 

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

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก จ 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

นายศราวุธ จันทรข า 

Mr. Sarawut Juntarakam 

 

ชื่อ-สกุล นายศราวุธ  จันทรข า 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36099001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาศิลปะการแสดง  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาศิลปะการแสดง  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3358 

08 9642 1680 

Email artcenter.pyo@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ.2550 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นาฏยศิลปไทย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2547 ศิลปศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลปไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
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ผลงานวิชาการ 

รัตนะ ตาแปง, ศราวุธ จันทรข า และสุดาพร น่ิมข า. (2562). กระบวนการสร้างเครือข่าย 

ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองล้านนา กรณีศึกษา:เครือข่ายส านักพ่อครูค า กาไวย์ แม่ครู

บัวเรียว รัตนมณี ภรณ์  และเครือข่ายระดับภาค . การประชุมวิชาการด้าน

ความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรมและการออกแบบระดับชาติ ครัง้ที่ 1. หน้า 5-6. 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562. ไทย: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี 

(บทคัดย่อ) 
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ประวัติ 

นายกติติ์ธเนศ ศิริสุรยิเสรี 

Mr.Kitthanate Sirisuriyasaeree 

 

ชื่อ-นามสกุล นายกิตต์ิธเนศ ศิริสุริยเสรี 

เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 11014002XXXXX 

สถานที่ท างาน 

 

 

 

สถานที่ติดต่อได้สะดวก 

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ต าบลแม่กา  

อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ต าบลแม่กา  

อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท์ 

E-Mail 

054-466690 

satorn_ah@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2549 

 

พ.ศ. 2551 

 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดุริยางค์ไทย)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศิลป์)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานสร้างสรรค์ 

นคร ค าร้อง, ธนพงศ์ เด็ดแก้ว และกติติ์ธเนศ  ศิริสุรยิเสรี. (2561).  ผลงานสร้างสรรค์            

                บทเพลง ”ลาวดวงเดอืน” ในงานโครงการการแสดงดนตรีไทยสากลร่วมสมัย  

                ครัง้ที่ 1 ห้อง UB 004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลคีุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญโญ)  

                มหาวิทยาลัยพะเยา 18 เมษายน 2561. 
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ประวัติ 

นายธนพงศ์ เด็ดแก้ว 

Mr.Thanapong Dedkaew 

ชื่อ-นามสกุล นายธนพงศ์ เด็ดแก้ว                 

เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 16599002XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ต าบลแม่กา  

อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

หน่วยงานที่ตดิต่อได้สะดวก 

 

 

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ต าบลแม่กา  

อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 

E-Mail 

054-466690 

western_nu@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2555 

 

พ.ศ. 2552 

 

 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการดนตรีและ

นาฏศิลป์) มหาวทิยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์สากล)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

 

ผลงานสร้างสรรค์ 

นคร ค าร้อง, ธนพงศ์ เด็ดแก้ว และกิตต์ิธเนศ  ศิริสุริยเสรี. (2561).  ผลงานสร้างสรรค์  

                บทเพลง ”ลาวดวงเดอืน” ในงานโครงการการแสดงดนตรีไทยสากลร่วมสมัย ครัง้ 

                ที่ 1 ห้อง UB 004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลคีุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญโญ)  

                มหาวิทยาลัยพะเยา 18 เมษายน 2561. 
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ประวัต ิ

นางสาวปรยีาชนก  เกษสุวรรณ 

Miss. Preeyachanok Ketsuwan 

 

ชื่อ-สกุล ปรยีาชนก   เกษสุวรรณ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15009000xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ   

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ   

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3355 

09 1076 5594 

Email preeyachanok@yahoo.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ.2553  ศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปไทย)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2549 ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2  

มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิจัย 

ปรียาชนก เกษสุวรรณ (2559). “ม่วน(สุนทรียะ) ช่ืน(สุขภาวะ) คืนสุข(ผู้สูงอายุ)” โครงการพัฒนา 

คณะดว้ยงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์กรณีศึกษากระบวนการทางสุนทรียะสร้างสุขภาวะ

ในกลุ่มผู้สูงอายุบ้านโซ้  ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา, พะเยา: 

มหาวิทยาลัยพะเยา, ทั้งหมด 210 หน้า 

 

mailto:preeyachanok@yahoo.com
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ประวัติ 

นายรัตนะ  ตาแปง 

Mr. Rattana  Tapang 

 

ชื่อ-สกุล นายรัตนะ  ตาแปง 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35701007xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาศิลปะการแสดง  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาศิลปะการแสดง  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0 5446 6690  

Email rattanatapang@windowslive.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2555 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)   

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

พ.ศ. 2547 บรหิารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

 

ผลงานทางวิชาการ 

รัตนะ ตาแปง, ศราวุธ จันทรข า, และสุดาพร น่ิมข า. (2562). กระบวนการสร้างเครือข่าย 

ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองลา้นนา กรณีศึกษา:เครอืข่ายส านักพ่อครูค า กาไวย์ แม่ครู

บัวเรียว รัตนมณีภรณ์ และเครอืข่ายระดับภาค. การประชุมวิชาการด้าน

ความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรมและการออกแบบระดับชาติ ครัง้ที่ 1. หน้า 5-

6. วันที่ 17 พฤษภาคม 2562. ไทย: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 

ชลบุรี  

mailto:rattanatapang@windowslive.com
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รัตนะ ตาแปง (2562). กลองปู่จาเมืองภูกามยาว. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

ระดับชาต ิพะเยาวิจัยครัง้ที่ 8. หน้า 2807-2823. วันที่ 24-25 มกราค 2562.  

ไทย: มหาวิทยาลัยพะเยา,พะเยา. 

รัตนะ ตาแปง (2562). กลองปู่จาเมืองภูกามยาว. การประชุมวิชาการพะเยาคร้ังที่ 8. หน้า 

                    453-454. วันที่  24-25 มกราคม 2562. ไทย : มหาวิทยาลัยพะเยา,พะเยา. 

(บทคัดย่อ) 

รัตนะ ตาแปง  (2561). การปรับใช้ศิลปะการแสดงเพ่ือการท่องเที่ยวรอบกว๊านพะเยา  

กรณีศึกษา ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา. การประชุมทาง

วิชาการ พะเยาวิจัย คร้ังที่  7. 420-421. วันที่  25-26 มกราคม 2561. ไทย : 

มหาวิทยาลัยพะเยา,พะเยา. (บทคัดย่อ)  

รัตนะ ตาแปง (2561). การปรับใช้ศิลปะการแสดงเพ่ือการท่องเที่ยวรอบกว๊านพะเยา กรณีศึกษา 

ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยคร้ังที่ 7, 2473-2482. วันที่ 25-26 มกราคม 2561. 

ไทย: มหาวิทยาลัยพะเยา,พะเยา.  

พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์, รัตนะ ตาแปง (2559). ผลการออกก าลังกายฟ้อนเจิงต่อความยดืหยุ่นของ

ร่างกายวัยรุ่นหญงิ, วารสารนเรศวรพะเยา, ปีที่ 9 ฉบับที่ 3, 35 – 39.  

 

ผลงานสร้างสรรค์ 

รัตนะ ตาแปง และคณะ (2562). ผลงานสร้างสรรค์ “สะบัดชัยปู่จา 8 เป็งไหว้สาพระเจ้าตนหลวง” 

การแสดงพิธีเปิดงาน 8 เป็งไหว้สาพระเจ้าตนหลวง งานแปดเป็งไวห้สาพระเจ้าตน

หลวง. ณ วัดศรีโคมค า จังหวัดพะเยา 13 พฤษภาคม 2562 

รัตนะ ตาแปง (2561). ผลงานสร้างสรรค์ “มหกรรมกลองปู่จา ล้านนาตะวันออก” การแสดงพิธี

เปิดมหกรรมกลองปูจา ล้านนาตะวันออก พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน. ส านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 7 กันยายน 2561. ณ ศูนย์การค้า แมคโคร จังหวัดพะเยา  

รัตนะ ตาแปง (2560). ผลงานสร้างสรรค์ กลองชัยยะ สะบัดชัย ล้านนา งานเวียนเทียนกลางน้ า 

จังหวัดพะเยาในการต้อนรับ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกรณ์ รองนายกรัฐมนตรี  

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 7 กรกฎาคม 2560.  

รัตนะ ตาแปง (2560). การแสดง ชุด นาฏตะเภรี  เจ็ดร้อยปี๋ มิ่งสะหรี ศรีล้านนา ผู้ร่วมสร้างสรรค์

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ ในงาน ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา คร้ังที่ 17 สาน

ศิลป์ถิ่นสองแคว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม 2 กุมภาพันธ์ 2560.  
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รัตนะ ตาแปง (2559). การแสดงชุด กลองจัยยะสะบัดชัย เครือข่ายศิลปะการแสดงพืน้เมืองลา้นนา 

งานพะเยาวิจัย ครัง้ที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 31 มกราคม 2559.  
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  ภาคผนวก ฉ 

ภาระการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
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ภาระงานสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ภาระงานการสอน/ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

สาขาวชิาดนตรีและนาฏศลิป์ 

1. นายศราวุธ จันทรข า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม 

ศศ.บ. 

นาฏยศลิปไทย 

นาฏศลิปไทย 

360 360 360 360 360 

2. นายกิตติ์ธเนศ ศริสิุรยิเสร ี                                                         อาจารย์ ศศ.ม. 

ศป.บ. 

ดุรยิางค์ไทย 

ดุรยิางคศิลป์ 

360 360 360 360 360 

3. นายธนพงศ ์เด็ดแก้ว อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

วิทยาการดนตรีและนาฎศิลป์ 

ดุรยิางคศาสตรส์ากล 

360 360 360 360 360 

4. นางสาวปรียาชนก   

เกษสุวรรณ 

อาจารย์ ศ.ม. 

ศ.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ2) 

ศลิปะไทย 

ศลิปะไทย 

360 360 360 360 360 

5. นายรัตนะ ตาแปง อาจารย์ ศศ.ม. 

บธ.บ. 

วัฒนธรรมศกึษา 

การจัดการ 

การท่องเท่ียว 

360 360 360 360 360 

 


