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คณะ/สถาบัน/ส านัก  ศลิปกรรมศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. ช่ือหลักสูตร 
      หลกัสตูรศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชามานษุยดริุยางควิทยา    
 Doctor of Fine and  Applied  Arts  in Ethnomusicology 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
            ภาษาไทย        ช่ือเตม็  :  ศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑิต (มานษุยดริุยางควิทยา)  
            ช่ือยอ่   :  ศศ.ด. (มานษุยดริุยางควิทยา)  
            ภาษาองักฤษ   ช่ือเตม็  :  Doctor  of  Fine and  Applied  Arts  in  Ethnomusicology 
                        ช่ือย่อ   :  D.F. A. (Ethnomusicology) 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี) 
              - 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

ก าหนดให้เรียนไมน้่อยกวา่ 48 หนว่ยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
   5.1 รูปแบบ  
          เป็นหลกัสตูรแบบ 2.1  ระดบัปริญญาเอกตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 
พ.ศ.2552  โดยมีระยะเวลาการศกึษา 3 ปี แตไ่มเ่กิน 6 ปี 
   5.2 ภาษาที่ใช้ 
          ภาษาไทย  เอกสารและต าราท่ีใช้ประกอบการเรียนมีทัง้ภาษาไทย  และภาษาองักฤษ   
 
   5.3 การรับเข้าศึกษา 
          รับผู้ เข้าศกึษาชาวไทยและชาวตา่งประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอยา่งดี 
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   5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
หลกัสตูรเฉพาะของคณะศลิปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  โดยความร่วมมือ

จากหนว่ยงานตา่งประเทศ ดงันี ้
                        ประเทศมาเลเซีย  ร่วมมือกบั University of Malaya, Kuala Lumpur 
  ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมมือกบั Indonesia Institute of Arts, Yogyakarta 
  ประเทศจีน  ร่วมมือกบั Dali University  

ประเทศไต้หวนั   ร่วมมือกบั National University of  Arts 
ประเทศสิงคโปร์   ร่วมมือกบั National University of Singapore 
ประเทศฟิลิปปินส์  ร่วมมือกบั University of the Philippines  

    5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาศลิปกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต (มานษุยดริุยางควิทยา) เพียงสาขาวิชาเดียว  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัตเิหน็ชอบหลักสูตร 
      เป็นหลกัสตูรใหม ่ โดยจะเร่ิมใช้หลกัสตูรนีใ้นภาคการศกึษา 2  ของปีการศกึษา 2556 
 ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยัในการประชมุ 
ครัง้ท่ี...1/2556..... เม่ือวนัท่ี ..24.. เดือน .....มกราคม....... พ.ศ.....2556 ....  
 ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากสภาวิชาการในการประชมุครัง้ท่ี................  
เม่ือวนัท่ี ........ เดือน ........................... พ.ศ.............. 

   ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากสภามหาวิทยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี................  
เม่ือวนัท่ี ........ เดือน ........................... พ.ศ.............. 
 ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากองค์กร (ถ้ามี) .............................................. 
เม่ือวนัท่ี ........ เดือน ........................... พ.ศ.............. 

  
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลกัสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา
แหง่ชาตใินปีการศกึษา 2559 

  
8. อาชีพท่ีประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
    8.1  อาจารย์ผู้สอนทางด้านดนตรีในสถานศกึษา 
    8.2  นกัวิชาการ  นกัวิจยั   ทางด้านดนตรี 
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 9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ
ที่ 

 
รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒกิารศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

1 รศ.ดร.มานพ   วิสทุธิแพทย์ Ph.D. (Music) ,2545 
Master of Music , 2531 
กศ.บ. (ดริุยางคศาสตร์),2521 

University of Delhi  
University of the Philippines 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

3-2301-xxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.รุจี ศรีสมบตัิ  ปร.ด. วฒันธรรมศาสตร์, 2554 
ศป.ม. (มานษุยดริุยางควิทยา) ,2543 
กศ.บ. (ดริุยางคศาสตร์ไทย), 2528 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3-1012-xxxxxxxxx 

3 ดร.ชนิดา  ตงัเดชะหิรัญ D.M.A.(Piano Performance), 2535 
M.M. (Piano  Performance), 2530 
ค.บ. (ดนตรีศกึษา), 2526 

The Ohio State University  
The Ohio State University 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

3-10224xxxxxxxxxx 

  
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ศกึษา   สาขาวิชามานษุยดริุยางควิทยา  คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 11.สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
    11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
             การสิน้สดุของยุคสงครามเย็นและการก้าวเข้าสู่โลกยุคโลกาภิวัตน์ท าให้ประเทศไทยและ
ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องปรับตวัเพ่ือรักษาสถานภาพ ความส าคญัและความเก่ียวข้องขององค์กร
ในภมูิภาค การจดัตัง้ประชาคมอาเซียนจึงเกิดขึน้จากปัจจยัภายในคือ การท่ีอาเซียนไม่สามารถแก้ไขปัญหา
และความท้าทายใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และปัจจยัภายนอกคือโลกาภิวตัน์ท าให้ประเทศต่างๆ 
ต้องพึ่งพากนัและแข่งขนักนัสูงขึน้  ประเทศสมาชิกจึงเห็นความส าคญัของการร่วมมือกนัอย่างใกล้ชิด 
ยิ่งขึน้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและอ านาจตอ่รองให้กบัรัฐสมาชิก    ประชาคมอาเซียน มี 3 เสาหลกั 
หรือ 3  ประชาคมยอ่ย คือ ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  ดงันัน้กระบวนการพฒันาการศึกษาของไทยควร
ด าเนินการโดยการเตรียมความพร้อมผลิตนักวิชาการและนักวิจัยทางมานุษยดุริยางควิทยาท่ีมี
ความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญาไปสู่กระบวนการเรียนการสอน  จากฐานเดิมท่ีดนตรีท า
หน้าท่ีรับใช้สังคมโดยรวมและดนตรีเพ่ือการผ่อนคลายและเพ่ือการบ าบดัให้กับปัจเจกบุคคลให้ 
สามารถบรูณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีมีแนวความคิดเดียวกัน เพ่ือก้าวไปสู่ความส าเร็จท่ีมี
เป้าหมายร่วมกนั  เป็นการพฒันากรอบ แนวคดิ  ทกัษะความสามารถ เพ่ือสืบสาน  สร้างภูมิปัญญา



หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต        สาขาวิชามานษุยดริุยางควิทยา        หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2556 4 

และมาตรฐานความรู้ทางด้านมานุษยดริุยางควิทยา    มีการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ และ
เป็นระบบ  ให้เหมาะสมกับการพฒันาจะเกิดขึน้ตามมา  โดยเฉพาะด้านการพฒันามนษุย์  ซึ่งเป็น
ปัจจัยท่ีส าคัญในการเตรียมก าลังพลเพ่ือขับเคล่ือนในระบบการพัฒนาประเทศ  และยกระดับ
ความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต 
    11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
              ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน(ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC)  
ซึง่เป็นหนึง่ในสามเสาหลกัความร่วมมือเพ่ือสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี 2558  เป็นเป้าหมาย
การรวมตวักนัทางสงัคมและวฒันธรรมของอาเซียน เพ่ือท าให้อาเซียนเป็นสงัคมท่ีสมาชิกมีความเอือ้อาทร 
ตอ่กนั ประชากรมีสภาพความเป็นอยูท่ี่ดี ได้รับการพฒันาในทกุด้าน และมีความมัน่คงทางสงัคมและ 
วฒันธรรม ซึง่เป็นรากฐานส าคญัของการสร้างประชาคมอาเซียน โดยการให้การศกึษาแก่ประชาชน 
สง่เสริมการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม  และปฏิสมัพนัธ์ในหมูป่ระชาชนเพื่อให้ประชาชนตระหนกัวา่
ในทา่มกลางความหลากหลายทางประสบการณ์และมรดกทางวฒันธรรมนัน้ ประชาชนอาเซียนยงัมี
ความเช่ือมโยงกนัด้านประวตัศิาสตร์ แหลง่ท่ีอยูอ่าศยัในเขตท่ีตัง้ทางภมูิศาสตร์ และความมุง่หวงัท่ี
จะเห็นสนัตภิาพและความรุ่งเรืองของภมูภิาคท่ีจะเป็นพืน้ฐานของการสร้างอตัลกัษณ์ร่วมกนัของอาเซียน   
การจดัการศกึษาจงึมีสว่นหาวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเตรียมความพร้อมให้
ประเทศไทยสามารถพฒันาได้ในอนาคต มีการปรับตวัให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงจากภายในและ
ภายนอกประเทศ ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนตอ่ไป ควบคูก่บัการสร้างอตัลกัษณ์ทางสงัคมและ
วฒันธรรมของประเทศไทย   นอกจากนีป้ระชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียนต้องสร้างความพร้อม
เพ่ือการประยกุต์ฐานความรู้ทางด้านศลิปวฒันธรรมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งทางด้านดนตรีเพ่ือพฒันา
องค์ความรู้ร่วมกบัศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ เชน่ จิตวิทยา แพทย์ศาสตร์  และสาขาอ่ืน ๆ ในการบริโภค

วฒันธรรมอยา่งหลากหลาย มีคณุคา่และคณุประโยชน์ตอ่ชีวิตและวิถีชีวิตของมวลสมาชกิในภมูภิาค 
 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจ 

ของสถาบัน 
     12.1 การพัฒนาหลักสูตร                                                            
               ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั 
ถือเป็นปัจจยัส าคญัในการเตรียมความพร้อมของประเทศเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงตา่งๆ  ท่ีอาจจะ 
เกิดขึน้กบัระบบเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของประเทศ  สถาบนัการศกึษาถือเป็นองค์ประกอบ
หนึง่ท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนกลไกในการเตรียมความพร้อมเหลา่นัน้  ดงันัน้มหาวิทยาลยัจงึมีพนัธกิจใน
การเตรียมทรัพยากรบคุคลเพ่ือรองรับตอ่การพฒันาประเทศทางด้านวฒันธรรมดนตรี ผ่านการวางแผน 
และพฒันาหลกัสตูรการศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือการผลิตบณัฑิตท่ีมีสมรรถนะ  ความเช่ียวชาญ 
มีคณุภาพและศกัยภาพสงู รวมทัง้พฒันาบณัฑิตให้มีคณุธรรม จริยธรรม  มีความรอบรู้ และรู้เทา่ทนั
การเปล่ียนแปลงในสงัคมจากกระแสโลกาภิวตัน์  พฒันาตนเอง ทัง้ด้านวิชาการและวิชาชีพ                    
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เพ่ือยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนัในทกุๆ ด้านของประเทศไทยในอนาคต 
     12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
       สาขาวิชามานษุยดริุยางควิทยา คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงาน 
รับผิดชอบในการผลิตบณัฑิตทางด้านมานษุยดริุยางควิทยาท่ีมีคณุภาพสู่สงัคมและประเทศ โดยคณาจารย์ 
ของสาขาวิชามานษุยดริุยางควิทยามีความพร้อมในการผลิตดษุฎีบณัฑิต   มีคณาจารย์ท่ีมีคณุวุฒิ 
มีต าแหนง่วิชาการ  มีประสบการณ์การสอน  และผลงานวิจยัท่ีได้รับการยอมรับทัง้ในระดบัชาติและ
นานาชาติ  ซึ่งแสดงถึงความมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นิสิตระดบั
บณัฑิตศกึษา โดยอาศยัหลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชามานษุยดริุยางควิทยาเป็น
เคร่ืองมือ โดยมีจดุมุ่งหมายให้นิสิตมีความรู้ทางด้านมานษุยดริุยางควิทยา  และพืน้ท่ีภูมิภาคตา่งๆ ใน
รูปแบบสหวิทยาการ ทัง้ทางด้านดริุยางคศาสตร์  สงัคมศาสตร์   มนษุยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
รู้จกัคดิและวิเคราะห์ปัญหาตา่งๆ ได้อยา่งชดัเจนรอบด้าน  สามารถเป็นผู้ เช่ียวชาญในพืน้ท่ีภมูิภาคตา่งๆ 
โดยมีดนตรีเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั  รวมทัง้สร้างองค์ความรู้ใหมด้่านมานษุยดริุยางควิทยาผา่นมิติ
ทางการวิจยั  ซึง่จดุมุง่หมายทัง้หมดนีมี้ความสอดคล้องกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ี
ต้องการผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพและมุง่เน้นการเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัของประเทศ 
 

 13.ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
   ไมมี่ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.   ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

            ดนตรียงัให้เกิดมิตรภาพ 
 

    1.2 ความส าคัญ 
ด้านวฒันธรรมดนตรีนัน้ สาขาวิชามานษุยดริุยางควิทยา (Ethnomusicology)  นบัเป็นสาขาวิชา                          

ท่ีมีความหลากหลายในรูปแบบของมมุมอง มีความยืดหยุน่และปรับตวัอยูเ่สมอ จงึนบัเป็นสาขาวิชาท่ีเหมาะสม
กบัสภาพของวฒันธรรมดนตรีแบบพหภุาพและสอดคล้องกบัโครงสร้างทางวฒันธรรมดนตรีเป็นอยา่งดี  เป็น
วิชาท่ีสามารถตอบโจทย์ทางวฒันธรรมอ่ืนนอกเหนือไปจากดนตรีได้อีกมาก เน่ืองจากเป็นสาขาวิชาท่ีเกิดขึน้เพ่ือ 
สร้างสมดลุระหวา่งด้านเนือ้หาทางดนตรี (Musical Context) ของวิชาดนตรีวิทยา (Musicology) และวฒันธรรม
ดนตรี (Music Culture) ของวิชาทางมานษุยวิทยาและชาติพนัธุ์วิทยา จงึนบัวา่วิชามานษุยดริุยางควิทยา เป็นวิชา
วา่ด้วยปรัชญาทางวฒันธรรมดนตรี ซึง่ตา่งจากวิชาทางปฏิบตัิการ (Skill) อย่างมาก ความรู้เก่ียวกบัมานษุยดริุยางค
วิทยา ยงัเป็นปัจจยัส าคญัยิ่งตอ่การติดตอ่ และการสร้างความสมัพนัธ์  ความเข้าใจระหวา่งกลุม่ชน  ชมุชน  
กลุม่เชือ้ชาติ กลุม่สญัชาตทิัง้ในประเทศและระหวา่งประเทศในประชาคมอาเซียนและกบัประเทศตา่งๆในระดบั
นานาชาต ิความตระหนกัในความส าคญัดงักลา่ว  คณะศลิปกรรมศาสตร์จงึเปิดสอนหลกัสตูรระดบัปริญญาเอก
ศลิปกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต (มานษุยดริุยางควิทยา) เพ่ือผลิตดษุฎีบณัฑิตในฐานะ นกัวิชาการและนกัวิจยั ด้าน
มานษุยดริุยางควิทยา (Ethnomusicologist) ท่ีมีความรู้ในลกัษณะท่ีเป็น สหวิทยาการ (inter-disciplinary) 
ด้านการเมือง  การปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม ศลิปวฒันธรรม และภาษาของประเทศในภมูิภาคตา่ง  ๆโดยมีดนตรี
เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั ตลอดจนมีความรู้ภาษาองักฤษ อยา่ง เข้มข้นเพ่ือเป็นการสร้างบคุลากรกลุม่ใหมท่ี่มีความ
เช่ียวชาญในภมูิภาคศกึษา อนัเป็นก้าวใหมข่องการผลิตทรัพยากรบคุคลของประเทศ และสงัคมโลกสมยัใหมผ่่าน
มิตทิางดนตรี ชว่ยกนัสืบสานวฒันธรรมของกลุ่มอาเซียน เป็นการสง่เสริมแนวทางการพฒันาภมูิปัญญาทางด้าน
มานษุยดริุยางควิทยาและวฒันธรรม เพ่ือสร้างภมูิคุ้มกนัทางศลิปวฒันธรรมร่วมกนัสืบตอ่ไป 

 

    1.3 วัตถุประสงค์ 
1. มีความรู้ทางด้านมานษุยดริุยางควิทยาและพืน้ท่ีภมูิภาคตา่งๆในรูปแบบสหวิทยาการทางด้าน

วฒันธรรมศาสตร์  มานษุยวิทยา  และภาษาศาสตร์   ท่ีมีฐานความรู้ทางด้านดริุยางคศาสตร์  
2. รู้จกัคิดและวิเคราะห์ปัญหาตา่งๆ ได้อยา่งชดัเจนรอบด้าน สามารถเป็นผู้ มีความช านาญในพืน้ท่ี 

ภมูิภาคตา่งๆ โดยมีดนตรีเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั 
3. สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านมานษุยดริุยางควิทยาผา่นมิตทิางการวิจยั  
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4. เป็นฐานความรู้เพ่ือสร้างสรรค์งานทางด้านดนตรีและสร้างนวตักรรมท่ีเก่ียวกบัดนตรีโดยตระหนกั
ถึงอตัลกัษณ์ของแตล่ะวฒันธรรม  ด้วยคณุธรรมและจริยธรรมของนกัวิชาการ 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนพฒันา/แผนการเปล่ียนแปลง กลยทุธ์ ตวับง่ชี ้

1) ปรับปรุงหลกัสตูรทกุ 5 ปีให้มีคณุภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา(สกอ.) และ
ให้สอดคล้องกบัความต้องการและ   
การเปลี่ยนแปลงทางการศกึษา สงัคม
และเศรษฐกิจ 

ประเมินคณุภาพหลกัสตูรโดยการ
วิเคราะห์และวิจยัตามตวับ่งชีค้ณุภาพ
ท่ีส านกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา (สกอ.) ก าหนดอย่าง
ตอ่เน่ืองและศกึษาการเปลี่ยนแปลง
ทางการศกึษาและความต้องการของ
สงัคมและประเมินหลกัสตูรโดยผู้มี
สว่นเก่ียวข้อง (Steakholder) 

1) รายงานผลการประเมิน 
หลกัสตูร 
2) เอกสารหลกัสตูรฉบบั 
ปรับปรุง/รายงานวิจยั 
3) รายงานผลการประเมิน  
หลกัสตูร 
4) เอกสารหลกัสตูรปรับปรุง 
5) รายงานผลการศกึษาความ 
พงึพอใจตอ่หลกัสตูรของ 
บณัฑิต 
6) การประเมินจากหน่วยงานท่ี 
เก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอก 

2) พฒันา เพ่ิมพนูความรู้และ
ประสบการณ์แกบ่คุคลท่ีเก่ียวข้อง 
กบัการเรียนการสอนให้ทนัตอ่กระแส
โลกาภิวฒัน์ 

สนบัสนนุบคุลากรท่ีเก่ียวข้องให้ได้รับ
การเพ่ิมพนูประสบการณ์ความรู้บน
พืน้ฐานการจดัการความรู้ผ่าน
กิจกรรมตา่งๆ เช่นการอบรม 
ประชมุสมัมนา และวิจยั ฯลฯ                        
สูต่ าแหน่งวิชาการ 

1) ร้อยละการด าเนินการจดัการ
ความรู้ตามแผนท่ีวางไว้ 
2) ปริมาณการศกึษาอบรม
ประชมุสมัมนา ฯลฯ ของ
บคุลากร 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต        สาขาวิชามานษุยดริุยางควิทยา        หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2556 8 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

 1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ 

        ระบบการศกึษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศกึษาหนึ่งแบง่ออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกต ิ 
หนึง่ภาคการศกึษาปกตมีิระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกว่า 15 สปัดาห์   
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

        ไมมี่ 
    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

        การเทียบเคียงหนว่ยกิตเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วย 
การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 1 ข้อท่ี 7 และข้อท่ี 8 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
                  ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
     2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 

    ผู้ เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัขัน้ปริญญาโทหรือเทียบเทา่ทางด้าน 
ดนตรี  หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องจากสถาบนัอดุมศกึษาภายใน หรือตา่งประเทศท่ีส านกังานคณะ 
กรรมการการอดุมศกึษารับรอง  และมีคณุสมบตัิทัว่ไปเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 3 ข้อท่ี 17 

    มีคณุสมบตัเิพิ่มเตมิ  โดยพิจารณาคณุสมบตัิตามข้อมลู  ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1)  แฟ้มประวตัแิละผลงานวิชาการ  (Academic  Portfolio) 
(2)  ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ หรือผลงานท่ีเก่ียวข้องทางด้านดนตรี 
(3)  หนงัสือรับรอง (Recommendation) 
(4) เค้าโครงปริญญานิพนธ์ (Dissertation  Proposal) 
(5) ข้อก าหนดอ่ืนๆ ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั 
(6) ผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทสาขาอ่ืน จะต้องมีความรู้ความสามารถทาง

ดนตรีและผา่นการทดสอบจากสาขาวิชา 
     2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
                     มีพืน้ฐานความรู้ทางวิชาการแตกตา่งกนั  รวมทัง้มีความรู้และทกัษะพืน้ฐานด้าน
ภาษาองักฤษคอ่นข้างน้อย 
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      2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
  ให้เข้าเรียนรายวิชาเสริมตามความเหมาะสม  และจดักิจกรรมเสริมเพ่ือให้ความรู้และ 

ทกัษะพืน้ฐานด้านภาษาองักฤษแก่นิสิต 
      2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

           หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต   สาขาวิชามานษุยดริุยางควิทยา   ก าหนดเปิดสอน 
ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2556  โดยก าหนดแผนจ านวนนิสิตท่ีคาดวา่จะรับแตล่ะปีและคาดวา่จะส าเร็จ
การศกึษาตามหลกัสตูร  ระยะ 3 ปี แรก ดงันี ้

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแตล่ะปีการศกึษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ชัน้ปีท่ี 1 5 5 5 5 5 
ชัน้ปีท่ี 2  5 5 5 5 
ชัน้ปีท่ี 3   5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 
คาดวา่จะส าเร็จการศกึษา    5 5 
       
       2.6 งบประมาณตามแผน  
งบประมาณของหลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต    สาขาวิชามานษุยดริุยางควิทยา 
                                                                                                                                    คา่ใช้จา่ย  ยอดสะสม (ตอ่หวั) 
 หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน     

  

คา่ตอบแทนผู้สอน  
- ผู้สอนชาวไทย ( 18 หน่วยกิต × 1500 บาทตอ่ชัว่โมง × 18 ครัง้ตอ่ภาค )                          486,000 

- ผู้สอนชาวตา่งประเทศ ( 6 หน่วยกิต × 1500 บาทตอ่ชัว่โมง × 18 ครัง้ตอ่ภาค )                162,000   

  คา่วสัดปุระกอบการเรียนการสอน (ทัง้หลกัสตูร หรือ คา่ใช้จา่ยตอ่ปี x จ านวนปี)               330,000   

  คา่ใช้จา่ยเพ่ือการประชาสมัพนัธ์                                                                                        100,000   

  กิจกรรมตามที่ระบใุนโครงสร้างหลกัสตูร (เชน่ จดัสมัมนา ภาคสนาม  กิจกรรมนิสิต)          500,000  

  คา่ครุภณัฑ์ที่ใช้ส าหรับนิสติ                                                                            200,000  

  

คา่เดินทางของผู้ทรงคณุวฒิุ 
หรืออ่ืนๆ แล้วแตห่ลกัสตูร    350,000  

  → คา่ใช้จา่ยรวม 2,128,000  

   → คา่ใช้จา่ยตอ่หวั (คา่ใช้จา่ยรวม/จ านวนนิสิตขัน้ต า่    5   คน)    212,800   

     

 หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก     

  งบพฒันาหน่วยงาน (ขัน้ต ่า 5%)        2,500  

  งบวิจยัของหน่วยงาน (ขัน้ต า่ 5%)        2,500  

   คา่สว่นกลางคณะ หรือคา่สาธารณปูโภค         2,000   
          7,000  
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  คา่ใช้จา่ย ยอดสะสม (ตอ่หวั) 
 หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์     

  คา่ตอบแทนกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ (อตัราตอ่หวั)     12,000  

   คา่ตอบแทนกรรมการควบคมุสารนิพนธ์ (อตัราตอ่หวั)              

        12,000  

 หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)     

        22,500  

 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 2,798,000             280,000 
 

      
     2.7 ระบบการศึกษา 

     แบบชัน้เรียน 

     แบบทางไกลผา่นส่ือสิ่งพิมพ์เป็นหลกั 

     แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 

     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 

     แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

     อ่ืนๆ (ระบ)ุ 
 
     2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
          การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษา
ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 7 ข้อท่ี 38 และข้อท่ี 39 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลักสูตร 
           3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

                 หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขามานษุยดริุยางควิทยา  มีจ านวนหนว่ยกิต  
รายวิชา 12  หนว่ยกิตและปริญญานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต รวมตลอดหลกัสูตรไมน้่อยกว่า 48 หนว่ยกิต 

           3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
                  หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขามานษุยดริุยางควิทยา  ศกึษาจ านวน           
หนว่ยกิตรวม ไมน้่อยกวา่ 48  หนว่ยกิต 

1. วิชาบงัคบั            9  หนว่ยกิต 
2. วิชาเลือก        ไมน้่อยกวา่    3 หนว่ยกิต 
3. ปริญญานิพนธ์      36 หนว่ยกิต 
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          3.1.3 รายวิชา 
1.  หมวดวิชาบังคับ  ก าหนดให้เรียน 9  หนว่ยกิต ดงันี ้

มด 711 พฒันาการของมานษุยดริุยางควิทยาและ 
                 แนวคิดของมานษุยดริุยางควิทยาในปัจจบุนั                                 3(3-0-6)  
EM 711     Development  of   Ethnomusicology  and   
                 Concept  of  Contemporary  Ethnomusicology 
มด 712 สมัมนาวิธีวิจยัและการวิจยัทางมานษุยดริุยางควิทยา                    3(1-4-4)  
EM 712     Seminar in Methodology and Research in Ethnomusicology   
มด 713 การแพร่กระจายและการถ่ายโยงทางวฒันธรรมดนตรี 3(3-0-6) 
EM 713      Diffusion  and  Acculturation  on  Music  Culture    

 
2. หมวดวิชาเลือก  ก าหนดให้เลือกเรียนไมน้่อยกว่า 3 หนว่ยกิต จากรายวิชาตอ่ไปนี ้  
มด 811 มานษุยวิทยาการดนตรี                                                             3(3-0-6)     
EM 811      Anthropology  of  Music  
มด 812      เทคนิคงานภาคสนาม                                                                3(1-4-4) 
EM 812      Fieldwork Technique   
มด 813 ทกัษะดนตรี                                                                             3(1-4-4) 
EM 813     Music  Practicum 
มด 814     สมัมนาเชิงปฏิบตักิารดนตรีในเอเชีย                                           3(1-4-4) 
EM 814     Seminar and Workshop on  Music  in  Asia 
มด 815 ภาษาเพ่ือการส่ือสารทางดนตรี                                                 3(3-0-6)  
EM 815     Language  for  Communication  in  Music  fields  
มด 816 ภาคนิพนธ์ทางดนตรี                                                               3(3-0-6)  
EM 816     Term Paper  in  Music 
   
3. หมวดปริญญานิพนธ์ 

 มด  921 ปริญญานิพนธ์ดษุฎีบณัฑิต                                                  36  หนว่ยกิต 
EM  921    Dissertation  
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ความหมายของรหัสวิชา 
            มด                         หมายถึงมานษุยดริุยางควิทยา 
           เลขรหสัตวัแรก         หมายถึงประเภทของรายวิชา 
           7                             หมายถึงรายวิชาบงัคบั 
           8                             หมายถึงรายวิชาเลือก 
           9                             หมายถึงปริญญานิพนธ์ 
เลขรหสัตวักลาง                 หมายถึงชัน้ปีท่ีศกึษา 
เลขรหสัตวัสดุท้าย              หมายถึงล าดบัรายวิชาในหมวดวิชา 
 
             3.1.4   แผนการศึกษา 

 
 
 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2   

วิชาบงัคบั                                                 6  หนว่ยกิต 
มด 711  พฒันาการของมานษุยดริุยางควิทยาและแนวคดิ
ของมานษุยดริุยางควิทยาในปัจจบุนั                     3(3-0-6) 
มด 712  สมัมนานานาชาติการวจิยัทางมานษุยดริุยางค
วิทยา                                                            3(1-4-4) 

วิชาบงัคบั                                              3  หนว่ยกิต 
มด 713  การแพร่กระจายและการถ่ายโยง 
ทางวฒันธรรมดนตรี          3(3-0-6) 
 

 
 

 วิชาเลอืก                                               3  หนว่ยกิต 
มด 812  งานภาคสนาม (การบนัทกึเพลง  เทคนิค   
การวเิคราะห์  และการตีความ)                   3(1-4-4) 
 

 

รวม   6  หนว่ยกิต  รวม   6  หนว่ยกิต   
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

มด  921   ปริญญานิพนธ์ดษุฎีบณัฑิต           36      หนว่ยกิต 
 
เสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์                           (6 หนว่ยกิต) 

มด  921 ปริญญานิพนธ์ดษุฎีบณัฑิต  
 
สอบความก้าวหน้าครัง้ที่ 1                  (12  หนว่ยกิต) 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

มด  921   ปริญญานิพนธ์ดษุฎีบณัฑิต  
 
สอบความก้าวหน้าครัง้ที่ 2                          (12หนว่ยกิต) 

มด  921 ปริญญานิพนธ์ดษุฎีบณัฑิต  
 
สอบปากเปลา่                                    (6  หนว่ยกิต) 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
  1. หมวดวิชาบังคับ 
มด 711   พฒันาการของมานษุยดริุยางควิทยาและแนวคดิของมานษุย                    3(3-0-6) 

                             ดริุยางควิทยาในปัจจบุนั 
EM 711  Development  of   Ethnomusicology  and  Concept  of  Contemporary  

Ethnomusicology 
ศกึษาวิเคราะห์พฒันาการทางด้านมานษุยดริุยางควิทยาตัง้แตย่คุเร่ิมต้นทัง้ในทวีปยโุรปและ

อเมริกา  ศกึษาพฒันาการแนวคิด  เนือ้หาวิชาและวิธีวิทยารวมทัง้พมันาการของการวิจยัทางมานษุยดริุ
ยางควิทยาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแนวคิดของนกัมานษุยดริุยางควิทยาในปัจจบุนั
ทัง้ไทยและตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกบับริบทของเนือ้หาวิชา  ขอบเขต  และการวิจยั 

 
มด 712   สมัมนาวิธีวิจยัและการวิจยัทางมานษุยดริุยางควิทยา                              3(1-4-4)                  
EM 712   Seminar in Methodology and Research in Ethnomusicology   
สมัมนาการวิจยั การศกึษาค้นคว้าทางด้านมานษุยดริุยางควิทยา ระดบัภมูิภาคและระดบั

นานาชาติ จากกรณีศกึษาและสภาพความเป็นจริง การวิเคราะห์ วิจยัปัญหา น าเสนอผลงานวิจยั  
อภิปรายประเด็นใหม่ๆ  ในการท าวิจยั  แลกเปล่ียนข้อมลูและน าเสนอแนวทางในการท าวิจยัในอนาคต 
 

มด 713   การแพร่กระจายและการถ่ายโยงทางวฒันธรรมดนตรี            3(3-0-6) 
EM 713  Diffusion  and  Acculturation  on  Music  Culture    

 ศกึษาค้นคว้า และน าเสนอความคิด เก่ียวกบักลุม่วฒันธรรมดนตรีกลุม่ตา่งๆ  อตัลกัษณ์ของ
กลุม่วฒันธรรมดนตรีเหลา่นัน้  องค์ประกอบ พฤตกิรรมและผลกระทบของการแพร่กระจาย  และการถ่ายโยง 
ของวฒันธรรมดนตรีจากวฒันธรรมหนึง่ไปยงัอีกวฒันธรรมหนึง่ ท่ีมีผลสู่การพฒันาวฒันธรรมทางดนตรี 
 

2. หมวดวิชาเลือก 
           

มด 811   มานษุยวิทยาการดนตรี                             3(3-0-6)     
EM 811   Anthropology  of  Music  

 ศกึษาค้นคว้า และน าเสนอความคิด การศกึษาทฤษฎีและหลกัการทางมานษุยวิทยาท่ีเก่ียวข้อง
กบัดนตรีในแง่มมุ ตา่งๆ ความสมัพนัธ์ของดนตรีกบัมนษุย์  บทบาทหน้าท่ีของดนตรีในสงัคมมนษุย์ 
เพ่ือน ามาเช่ือมโยง กบับริบทของสงัคม  ท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาทางด้านมานษุยดริุยางควิทยา 
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มด 812    งานภาคสนาม                                                                                                      3(1-4-4) 
EM 812   Fieldworks   

   ศกึษาค้นคว้าวิธีการและขัน้ตอนตา่งๆในการปฏิบตังิานภาคสนามทางดนตรี  พร้อมทัง้
ปฏิบตังิานในภาคสนามจริงเพ่ือเก็บข้อมลูอย่างละเอียดและเข้มข้น  และศกึษาแนวคิดจากการศกึษา
ทฤษฎี  และหลกัการวิเคราะห์ทางมานษุยดริุยางควิทยา  การน าหลกัการวิเคราะห์ไปประยกุต์ใช้กบั
ดนตรีในวฒันธรรมตา่งๆ  การถอดโน้ตจากดนตรีประเภทตา่งๆ  เป็นโน้ตเพ่ือการวิเคราะห์  และตีความ
ทางมานษุยดริุยางควิทยา 
 

มด 813   ทกัษะดนตรี                                                3(1-4-4)  
EM 813    Music  Practicum 
ฝึกปฏิบตัเิคร่ืองดนตรีทัง้เคร่ืองดนตรีประจ าชาตแิละเคร่ืองดนตรีพืน้เมือง  ตามแบบฉบบัของ

สงัคมวฒันธรรมดนตรี ท่ีเก่ียวข้องกบับริบทของสงัคม วฒันธรรม  วิถีชีวิตมนษุย์  โดยฝึกการบรรเลง  
บทเพลง และการน าดนตรีไปใช้ในวิถีชีวิตของชาตนิัน้ๆ  โดยต้องมีการจดัการแสดงตามระบบสากล  
น าเสนอตอ่สาธารณชนในรูปแบบของการวิจยัและพฒันา ทัง้ระบบเอกสาร ระบบการน าเสนอ  และผลงาน
สร้างสรรค์ทางดนตรี ตามระเบียบวิธีของการจดัการแสดงดนตรีส าหรับสาธารณชน   

 
มด 814   สมัมนาเชิงปฏิบตัิการดนตรีในเอเชีย                                                      3(1-4-4) 
EM 814   Seminar and Workshop on  Music  in  Asia 
สมัมนาดนตรีของประเทศในทวีปเอเชียในประเดน็ตา่งๆคือ  เคร่ืองดนตรี  วงดนตรี  บทเพลง  

บคุคลส าคญัและวฒันธรรมดนตรีของประเทศนัน้ๆ  รวมทัง้ปฏิบตักิารฝึกเคร่ืองดนตรีเบือ้งต้น                 
จนสามารถจดัแสดงได้ 

 
มด 815   ภาษาเพ่ือการส่ือสารทางดนตรี                            3(3-0-6)  
EM 815   Language  for  Music  Communication  
ศกึษาค้นคว้า และน าเสนอความคิด เก่ียวกบั การพดู อา่น  เขียน  ภาษาตา่งๆ  เพ่ือการ

ส่ือสารทางด้านดนตรีของวฒันธรรมนัน้ๆ โดยเน้นการพดู  และการอ่านเพ่ือการสมัภาษณ์และค้นคว้า
ข้อมลูดนตรีจากแหลง่ข้อมลูปฐมภมูิ  อนัจะสง่ผลสูก่ารวิเคราะห์และการสงัเคราะห์ข้อมลู  การประมวล
ของงานวิจยัทางวฒันธรรมดนตรีนัน้ ๆ จากการวิจยัภาคสนาม 
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มด 816   ภาคนิพนธ์ทางดนตรี                                            3(3-0-6)  
EM 816   Term  Paper  in  Music 
ศกึษาแนวคิดและกระบวนการวิจยั  โดยใช้วิธีการและกระบวนการทางการวิจยั การท า

ภาคนิพนธ์ทางดนตรี  เพ่ือเป็นพืน้ฐานการเก็บข้อมลู  การวิเคราะห์ข้อมลูและการสงัเคราะห์ข้อมลู  
ส าหรับการท าวิทยานิพนธ์  เน้นการท าวิจยัภาคสนาม และน ามาบรูณาการด้านมานษุยดริุยางควิทยา 
 

3. หมวดปริญญานิพนธ์ 
มด  921   ปริญญานิพนธ์ดษุฎีบณัฑิต                                                           36  หนว่ยกิต 
EM  921   Dissertation  
 การท าวิจยัทางด้านมานษุยดริุยางควิทยา  การวิจยัท่ีศกึษาค้นคว้าในลกัษณะสหวิทยาการ  

บรูณาการระเบียบวิธีวิจยัและเป็นการวิจยัภาคสนาม  มุง่เน้นประเดน็ปัญหาทางด้านมานษุยดริุยางควิทยา  
แสวงหาองค์ความรู้ท่ีลุม่ลกึ  คมชดั  เพ่ือสง่เสริมและพฒันาการสงัคมและชมุชนให้เข้มแข็ง  และสร้าง
ความเข้าใจของความหลากหลายทางวฒันธรรมดนตรี  ในฐานะสมาชิกการเป็นประชาคมอาเซียน   
 

       3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์ 
 

            3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ล าดับ
ที่ 

 
รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒกิารศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

*1 รศ.ดร.มานพ   วิสทุธิแพทย์ Ph.D. (Music) ,2545 
Master of  Music , 2531 
กศ.บ. (ดริุยางคศาสตร์),2521 

University of Delhi  
University of the 
Philippines มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ 

3-2301xxxxxxxxx 

*2 ผศ.ดร.รุจี ศรีสมบตัิ  ปร.ด. วฒันธรรมศาสตร์, 2554 
ศป.ม. (มานษุยดริุยางควิทยา) 
,2543 
กศ.บ. (ดริุยางคศาสตร์ไทย), 
2528 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ 

3-1012xxxxxxxxx 

*3 ดร.ชนิดา  ตงัเดชะหิรัญ  D.M.A.(Piano Performance), 
2535 M.M. (Piano  
Performance), 2530 
ค.บ. (ดนตรีศกึษา), 2526 

The Ohio State 
University  
The Ohio State 
University จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 

3-
10224xxxxxxxxxx 
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ล าดับ
ที่ 

 
รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒกิารศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

4 อ.ดร.ฌานิก  หวงัพาณิช Ph.D  ( Music Education) , 2556 
 
M.Mus  (Music),  2549 
 
ศป.บ.(ดริุยางคศาสตร์สากล) 2545 

University  of  New South 
Wales,  Australia 
University  of  New South 
Wales,  Australia 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

Xxxxxxxxxxxxx 

5 อ.ดร.นฏัฐิกา  สนุทรธนผล Ph.D. (MUSIC),  2554   
ศศ.ม. (ดนตรีศกึษา),  2551 
 
ศป.บ.(ดริุยางคศาสตร์สากล),  
2548 

Magadh University  
วทิยาลยัดริุยางคศลิป์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

*อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
 
3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ
ที่ 

 
รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒกิารศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

1 รศ.ดร.มานพ   วิสทุธิแพทย์ Ph.D. (Music) ,2545 
Master of Music , 2531 
กศ.บ. (ดริุยางคศาสตร์),2521 

University of Delhi  
University of the Philippines 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3-2301xxxxxxxxxx 

2 รศ.ดร.กาญจนา  อินทรสนุานนท์ ปร.ด. วฒันธรรมศาสตร์, 2553 
กศ.ม. (การอดุมศกึษา) ,2523 
กศ.บ. (ศิลปศกึษา), 2517 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลยัวิชาการศกึษา 

3-1021xxxxxxxxxx 

3 ผศ.ดร.รุจี ศรีสมบตัิ  ปร.ด. วฒันธรรมศาสตร์, 2554 
ศป.ม. (มานษุยดริุยางควิทยา) ,2543 
กศ.บ. (ดริุยางคศาสตร์ไทย), 2528 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3-101xxxxxxxxxxxx 

4 ดร.ชนิดา  ตงัเดชะหิรัญ  D.M.A.(Piano Performance), 2535 
M.M.. (Piano  Performance), 2530 
ค.บ. (ดนตรีศกึษา), 2526 

The Ohio Stat University  
The Ohio Stat University 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

3-10224xxxxxxxxxx 

5 ดร.วีระ  พนัธุ์เสือ Ph.D. (Music), 2554 
ศป.ม. (มานษุยดริุยางควิทยา) ,2544 
กศ.บ. (ดริุยางคศาสตร์ไทย), 2535 

University of  Delhi 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3-1410xxxxxxxxxx 

6 อ.ดร.ฌานิก  หวงัพาณิช Ph.D  ( Music Education) , 2556 
 
M.Mus  (Music),  2549 
 
ศป.บ.(ดริุยางคศาสตร์สากล) 2545 

University  of  New South 
Wales,  Australia 
University  of  New South 
Wales,  Australia 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

Xxxxxxxxxxxxx 



หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต        สาขาวิชามานษุยดริุยางควิทยา        หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2556 17 

ล าดับ
ที่ 

 
รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒกิารศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

7 อ.ดร.นฏัฐิกา  สนุทรธนผล Ph.D. (MUSIC),  2554   
ศศ.ม. (ดนตรีศกึษา),  2551 
 
ศป.บ.(ดริุยางคศาสตร์สากล),  
2548 

Magadh University  
วทิยาลยัดริุยางคศลิป์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

       
3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

ล าดับ
ที่ 

รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒกิารศึกษา 
 (สาขาวิชา) และปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

1 ศ.พนูพิศ  อมาตยกลุ ศิลปศาสตร์ดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ์  
(ดริุยางคศิลป์ ) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

2 ดร.สิริชยัชาญ  ฟักจ ารูญ ค.ด. พฒันศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
3 รศ.ดร.เจริญชยั  ชนไพโรจน์ Ph.D.Ethnomusicology Kent  State  University  
4 รศ.ดร.ปัญญา   รุ่งเรือง Ph.D.Ethnomusicology Kent  State  University  
5 รศ.ดร.ณรงค์ชยั  ปิฎกรัชต์ ปร.ด. ดนตรี มหาวิทยาลยัมหิดล  
6 ผศ.ดร.เฉลิมพล  งามสทุธิ 

 
Ph.D. Music Education 
 

University of Missouri  
,Columbia 

 

7 ผศ.ดร.อนรรฆ  จรัณยานนท์ ปร.ด. ดนตรี มหาวิทยาลยัมหิดล  
8 ผศ.ดร.ศรัณย์  นกัรบ Ph.D.Ethnomusicology PANJAB University  
9 ดร.สมศกัดิ์  เกตแุก่นจนัทร์ D.Phil. Ethnomusicology University of York  

10 Prof. Dr.Ramon P. Santos Ph.D. Music University of Philippines  
11 Prof. Dr. Sam-ang Sam Ph.D. Ethnomusicology Wesleyan University  
12 Assoc. Prof. Dr. Hanafi Bin 

Hussin 
Ph.D. South East Asian Studies  Malaya University  

13 Assoc.Prof.Dr. Deborah  Wong Ph.D.Ethnomusicology Michigan  State  University  
14 Prof. Dr. Didik Sulistyanto  

 
Ph.D. Biotechnology and 
Biological Control 

University of Christian 
Allbrecht -Kiel 

 

15 Assist. Prof. Dr. Irving Chan 
Johnson  

Ph.D. Social Anthropology Harvard  University  

16 Assist. Prof. Dr. Jan Marzek Ph.D.Social Anthropology Cornell University  
17 Dr. Ajay Kumar Ph.D. Musicology University of Delhi  
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี) 

ไมมี่ 
     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
             ไมมี่  
      4.2 ช่วงเวลา 
            ไมมี่ 
      4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
           ไมมี่ 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
             หลกัสตูรก าหนดให้นิสิตท าการวิจยั โดยใช้วิธีการและกระบวนการทางการวิจยั  เก็บข้อมลู  
วิเคราะห์ข้อมลู สงัเคราะห์ข้อมลู เพ่ือการศกึษาวิจยัในสาขาดนตรีตามแขนงท่ีนิสิตเรียน   
      5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
             นิสิตสามารถก าหนดและนิยามประเด็น ปัญหาการวิจยั  การพฒันากรอบแนวคิดและสมมตฐิาน  
การออกแบบการวิจยั  การพฒันาเคร่ืองมือวิจยั  การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง การเก็บรวบรวม
ข้อมลู  กาวิเคราะห์ข้อมลู  การแปลความหมายข้อมลู  สรุปผลการวิจยั  การเขียนรายงานการวิจยั   และ
เผยแพร่ผลงานวิจยัโดยการน าเสนอผลงานการวิจยัได้   
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนิสิต   
 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
มีความรู้ความสามารถในการวิจยั  สามารถสร้าง องค์
ความรู้ทางด้านมานษุยดริุยางควิทยา 

มีรายวิชาตา่งๆ ท่ีสนบัสนนุและสง่เสริมให้นิสิตมี
ความรู้ความสามารถในการวิจยั ด้วยการใช้การวิจยั
เป็นฐานในการจดัการเรียนรู้  โดยงานวิจยัต้องได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติ 

มีบคุลิกภาพและความเป็นผู้น าในด้านวิชาการทาง
มานษุยดริุยางควิทยา 

สง่เสริมให้นิสิตเข้าร่วมการประชมุวิชาการในระดบัชาติ 
และระดบันานาชาติ  โดยให้มีการน าเสนอการวิจยั
แบบปากเปลา่ในท่ีประชมุ 

มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ความรู้ถงึผลกระทบตอ่สงัคมและข้อกฏหมายท่ี
เก่ียวข้องกบัจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

สามารถสร้างเครือข่ายวิจยัทางด้านมานุษยดริุยางค
วิทยา 

สนบัสนนุให้นิสิตท างานวิจยัร่วมกบันกัวิจยั
ตา่งประเทศ 

มีทกัษะการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างชดัเจน  ใช้
เทคโนโลยีส าหรับการสื่อสารได้เป็นอย่างดี  มีความ 
สามารถในการถ่ายทอดข้อมลูความรู้จากภาษาและ
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.  ยดึมัน่ในคณุธรรม  จริยธรรม มี 

ความซื่อสตัย์สจุริต สามารถจดัการ 
ปัญหาทางคณุธรรมและจริยธรรมที่ 
ซบัซ้อนได้โดยใช้จรรยาบรรณวชิาชีพ 
  2.  มีจิตส านกึและตระหนกัในการ 
ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางวชิาการ 
และวิชาชีพ 
 
 

1.  สอดแทรกเนือ้หาในมิติทาง 

คณุธรรม จริยธรรม  เน้นความ 
มีระเบียบวินยั  และความ 
ซื่อสตัย์ 
 2.  มีรายวชิาที่ปลกูฝังการม ี
จรรยาบรรณทางวชิาการและ 
วิชาชีพ 
 
 

1.  ประเมินจากพฤตกิรรมในชัน้เรียน   

การตรงตอ่เวลา  การแตง่กาย  
 และการปฏิบตัิตนตามระเบยีบ 
ของมหาวิทยาลยั 
  2.  มีการเข้าร่วมกิจกรรมการ 
สง่เสริมและปลกูฝังคณุธรรม   
จริยธรรม 
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ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

3.  สามารถแสดงออกหรือสือ่สาร 
ข้อสรุปของปัญหาโดยค านงึถึง 
ความรู้สกึของผู้อื่น 
4.  มีภาวะผู้น าในการสง่เสริมการ 
ปฏิบตัิตามหลกัคณุธรรม   
จริยธรรมในองค์กร และสนบัสนนุ 
ให้ผู้อื่นใช้ดลุยพินิจทางด้าน 
คณุธรรม จริยธรรมในการแก้ปัญหา 

3.  มีรายวชิาที่สง่เสริมการสือ่สาร 
เพื่อสรุปปัญหาอยา่งมจีริยธรรม  
ทางวชิาการ 
4.  จดักิจกรรมสง่เสริมและปลกูฝัง  
คณุธรรม  จริยธรรม 

3.  ประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมาย   
ความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับ 
มอบหมาย 
4.  ให้นิสติได้ประเมินตนเองในเร่ือง 
คณุธรรม จริยธรรม 

 
2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.  มีความเข้าใจอยา่งถ่องแท้และ 
ลกึซึง้ในหลกัการ  ทฤษฎีและข้อมลู  
เฉพาะที่เป็นแก่นสาขามานษุย 
ดริุยางควิทยา 
2.  สามารถพฒันาการวจิยัและเทคนิค  
ตา่งๆ  ได้อยา่งดีเยีย่มและเป็นท่ี 
ยอมรับ 
3.  สามารถตดิตามความก้าวหน้า 
ทางวชิาการและการวจิยัด้าน 
มานษุยดริุยางควิทยาอยา่งตอ่เนือ่ง   
และสามารถพฒันาข้อสรุปได้เป็น 
อยา่งด ี
 

1.  จดักิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคญั  โดยแนะน าวิธีการ   
เรียนรู้และการสบืค้นข้อมลู 
ด้วยตนเอง 
2. จดัการเรียนการสอนในหลาย 
รูปแบบ เช่น  การบรรยาย   
การฝึกปฏิบตัิ  การสมัมนา 
3.  สง่เสริมกิจกรรมการเรียนรู้   
เช่น เข้าร่วมประชมุวิชาการ   
 

ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และการปฏิบตัิงานของนิสติในด้าน
ตา่งๆ คือ 

1.  ทดสอบยอ่ย 
2.  ทดสอบกลางภาคการศกึษา 
และปลายภาคการศกึษา 
3.  รายงาน 
4.  เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 
5.  การประเมินตนเองของนิสติ 

 
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1. สามารถใช้องค์ความรู้และเทคนิคการ 
แสวงหาความรู้มาวเิคราะห์ประเด็น 
ปัญหาและแก้ไขปัญหาทางมานษุย 
ดริุยางควิทยาได้อยา่งสร้างสรรค์ 
2.  บรูณาการความรู้เพื่อสงัเคราะห์ 
ผลงานวิจยัและความรู้ใหมท่ี่ 
สร้างสรรค์ 

จดักระบวนการเรียนรู้เพื่อให้นิสติ
ได้ฝึกทกัษะการวเิคราะห์  ทกัษะ
การคิด จากสภาพปัญหา  หรือ
สถานการณ์จริง  ทัง้ในระดบับคุคล
และกลุม่  เช่น 
1.  จดัให้มกีารค้นคว้าและทดลอง 
ด้วยตนเอง  มกีารน าเสนอผลงาน 

1.  ประเมินจากงานท่ีได้รับ 
มอบหมาย  ความรับผิดชอบใน 
หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
2.  ประเมินจากข้อสอบท่ีเน้นให้ 
นิสติได้คิด  วิเคราะห์  อธิบาย 
จากแนวคดิของการแก้ปัญหา 
โดยการประยกุต์ความรู้ที่ได้เรียน 
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ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
3.  ออกแบบและด าเนินการโครงการ  
วิจยัที่ส าคญัการพฒันาองค์ความรู้ 
ใหม ่หรือตอ่ยอดองค์ความรู้ใหมไ่ด้ 
อยา่งดีเยี่ยม 
 

จากการค้นคว้า และมีการอภิปราย 
ในห้องเรียนในห้องสมัมนา 
2.  จดัให้มีการน าเสนอและอภิปราย  
แลกเปลีย่นความคิดเห็นในชัน้เรียน 
3.  จดัให้มกีารแก้ปัญหาที่เกิดจาก 
การท างานวิจยัด้วยตนเองโดยมี 
อาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ 
ค าแนะน า 
4.  จดัให้มกีารเข้าร่วมและน าเสนอ 
ผลงานวิจยัในงานประชมุทาง 
วิชาการ 

3.  ประเมินจากความรู้ที่นิสติใช้ 
ในการน าเสนอสมัมนา 
4.  ประเมินจากทกัษะที่นิสติใช้ 
ในการแก้ปัญหาทีเ่กิดขึน้ระหวา่ง 
ท างานวิจยั 
5.  ให้นิสติได้ประเมินตนเอง 

 
   2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.  แสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ   
รวมทัง้สือ่สารและแสดงออกถึงการ 
เป็นผู้น า 
2.  วางแผน วเิคราะห์และแก้ไขปัญหา 
ได้ด้วยตนเอง  พร้อมทัง้วางแผน 
ปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อยา่งมี 
ประสทิธิภาพ 
3. สร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่นได้อยา่ง 
สร้างสรรค์ 
 

1.  จดักิจกรรมการเรียนรู้ในชัน้เรียน 
2.  มอบหมายงานท่ีจดัท าเป็นกลุม่ 

1.  ประเมินจากพฤตกิรรมที่แสดง 
ถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล   
และความรับผิดชอบในการท า 
กิจกรรมกลุม่ 
2.  ประเมินจากการท่ีมีสว่นร่วมใน 
การวิพากษ์วจิารณ์ในชัน้เรียน   
และการยอมรับเหตผุลของผู้ที่ม ี
ความเห็นแตกตา่ง 
3.  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย   
ความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับ 
มอบหมาย 
4.  ให้นิสติประเมินตนเอง 
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2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
การสบืค้น  เก็บรวบรวมข้อมลู และ 
การน าเสนอผลงาน 
2.  คดักรองข้อมลูเชิงตวัเลข และสถิติ   
เพื่อการวิเคาะห์  และสงัเคราะห์ผล 
จากการวิจยั 
3.  น าเสนอผลงานวจิยัทัง้ในรูปแบบที่ 
เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการโดย 
ใช้สือ่อยา่งเหมาะสมและม ี
ประสทิธิภาพตอ่แตล่ะกลุม่บคุคล 
และชมุชน 

1.  มอบหมายงานโดยให้ใช้       
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้น   
เก็บรวบรวมข้อมลูและการ 
น าเสนอผลงานทางมานษุย 
ดริุยางควิทยา 
2.  ฝึกทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข   
การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
 3.  ศกึษาค้นคว้าวจิยั  จากนัน้ 
รวบรวมข้อมลูและน าเสนอ 
ข้อมลูวิจยัโดยใช้สือ่ตา่งๆ 

1.  ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน 
2.  ประเมินจากการน าเสนอ 
ผลงาน  และการเขยีนรายงาน 
3.  นิสติประเมินตนเอง 

 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี ้
ด้านที่ 1  คุณธรรมและจริยธรรม 

 1.  ยดึมัน่ในคณุธรรม  จริยธรรม มีความซ่ือสตัย์สจุริต สามารถจดัการปัญหาทางคณุธรรมและ
จริยธรรมท่ีซบัซ้อนได้โดยใช้จรรยาบรรณวิชาชีพ 

  2.  มีจิตส านกึและตระหนกัในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3.  สามารถแสดงออกหรือส่ือสารข้อสรุปของปัญหาโดยค านงึถึงความรู้สึกของผู้ อ่ืน 
  4.  มีภาวะผู้น าในการสง่เสริมการปฏิบตัิตามหลกัคณุธรรม  จริยธรรมในองค์กร และสนบัสนนุให้

ผู้ อ่ืนใช้ดลุยพินิจทางด้านคณุธรรม จริยธรรมในการแก้ปัญหา 
 
ด้านที่ 2  ความรู้ 
                1.  มีความเข้าใจอยา่งถ่องแท้และลกึซึง้ในหลกัการ  ทฤษฎีและข้อมลูเฉพาะท่ีเป็นแก่นสาขา
มานษุยดริุยางควิทยา 
                 2.  สามารถพฒันาการวิจยัและเทคนิคตา่งๆ  ได้อย่างดีเย่ียมและเป็นท่ียอมรับ 
                 3.  สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจยัด้านมานษุยดริุยางควิทยาอยา่ง
ตอ่เน่ือง  และสามารถพฒันาข้อสรุปได้เป็นอย่างดี 
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ด้านที่ 3  ทักษะทางปัญญา 
                 1. สามารถใช้องค์ความรู้และเทคนิคการแสวงหาความรู้มาวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาและแก้ไข
ปัญหาทางมานษุยดริุยางควิทยาได้อยา่งสร้างสรรค์ 
                 2.  บรูณาการความรู้เพ่ือสงัเคราะห์ผลงานวิจยัและความรู้ใหมท่ี่สร้างสรรค์ 
                 3.  ออกแบบและด าเนินการโครงการวิจยัท่ีส าคญัการพฒันาองค์ความรู้ใหม ่หรือตอ่ยอดองค์
ความรู้ใหมไ่ด้อย่างดีเย่ียม 
 
ด้านที่ 4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
               1.  แสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ  รวมทัง้ส่ือสารและแสดงออกถึงการเป็นผู้น า 
                2.  วางแผน วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง  พร้อมทัง้วางแผนปรับปรุงตนเองและองค์กร
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
               3. สร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนได้อยา่งสร้างสรรค์ 
 
ด้านที่ 5  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                1.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น  เก็บรวบรวมข้อมลู และการน าเสนอผลงาน 
                 2.  คดักรองข้อมลูเชิงตวัเลข และสถิต ิ เพ่ือการวิเคาะห์  และสงัเคราะห์ผลจากการวิจยั 
                3.  น าเสนอผลงานวิจยัทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการโดยใช้ส่ืออย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพตอ่แตล่ะกลุม่บคุคลและชมุชน 
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3.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum  Mapping ) 
● ความรับผิดชอบหลกั ○ ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

รายวิชา 

ด้านที่ 1  
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโน โลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

หมวดวิชาบังคับ                 
มด 711  พฒันาการของมานษุยดริุ
ยางควิทยาและแนวคิดของมานษุย
ดริุยางควิทยาในปัจจบุนั 

○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ 

มด 712 สมัมนาการวจิยัทาง
มานษุยดริุยางควิทยา ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ● 

มด 713 การแพร่กระจายและการ
ถ่ายโยงทางวฒันธรรมดนตรี ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ 

หมวดวิชาเลือก                 
มด 811  มานษุยวิทยาการดนตรี ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ 
มด 812    งานภาคสนาม                    ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● 
มด 813 ทกัษะดนตรี ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● 
มด 814 สมัมนาเชิงปฏิบตัิการ
ดนตรีในเอเชีย ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ 

มด 815 ภาษาเพื่อการสือ่สารทาง
ดนตรี ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ 

มด 816 ภาคนิพนธ์ทางดนตรี ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● 
                 
หมวดปริญญานิพนธ์                 
มด  921 ปริญญานิพนธ์ดษุฎี
บณัฑิต ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.

2554 หมวดท่ี 5 การวดัและประเมินผลการศกึษา สรุปดงันี ้

- การประเมินผลการศกึษาของแตล่ะรายวิชาให้ใช้ระบบคา่ระดบัขัน้ ดงันี ้
ระดบัขัน้ ความหมาย คา่ระดบัขัน้ 

A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0  
  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  

B  ดี (Good) 3.0  

  C+  ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5  
C  พอใช้ (Fair) 2.0  

  D+  ออ่น (Poor) 1.5  
D  ออ่นมาก (Very Poor) 1.0  
E  ตก (Fail) 0.0  

- การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลกัสตูร ได้แก่ การสอบภาษา (Language 
Examination) การสอบวดัคณุสมบตั ิ(Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination)  และการประเมินคณุภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์   ให้ผล
การประเมินเป็น ผา่น P (Pass) หรือ ไมผ่า่น F (Fail)  
  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
2.1  ก าหนดระบบการวดัและประเมินผลในระดบัรายวิชา  และทบทวนระบบด้วยคณะกรรมการ 
2.2  อาจารย์ท่ีรับผิดชอบรายวิชาเดียวกนั ก าหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกนั 

 และให้สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานหลกัสตูร  ท าการทวนสอบโดยการประชมุตดัสินผลการเรียน
ร่วมกนั 
       2.3  จดัการวดัประมวลความรู้  ความสามารถ และคณุลกัษณะของนิสิตก่อนจบการศกึษา 
       2.4  การประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.

2554 หมวดท่ี 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบตัร ข้อท่ี 48  
นิสิตท่ีจะส าเร็จการศกึษาได้ส าหรับหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้

1. มีเวลาเรียนท่ีมหาวิทยาลยันีไ้มน้่อยกวา่ 1 ปีการศกึษา และมีระยะเวลาศกึษาตามท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด 

2. สอบได้จ านวนหนว่ยกิตครบตามหลกัสตูร  
3. ได้คา่คะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไม่ต ่ากว่า 3.00  
4. สอบภาษาตา่งประเทศได้ 
5. สอบวดัคณุสมบตัไิด้  
6. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัและสอบผา่นการสอบปากเปลา่

ปริญญานิพนธ์ขัน้สดุท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปลา่เก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยั
แตง่ตัง้  

7. สง่ปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  
8. ผลงานปริญญานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ จากการการตีพิมพ์หรืออยา่งน้อยด าเนินการให้

ผลงานหรือสว่นหนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาต ิและหรือวารสาร
นานาชาต ิหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการ
ตีพิมพ์ และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้       
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
จดัให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่เพ่ือแนะน าอาจารย์ใหมแ่ละอาจารย์พิเศษ  เพ่ือให้เข้าใจ

นโยบายสถาบนั/คณะ  หลกัสตูร  รายวิชาท่ีสอนในหลกัสตูร และรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบสอน 
 1.1  ก าหนดให้คณาจารย์ใหมเ่ข้าโครงการปฐมนิเทศและสมัมนาคณาจารย์ใหมข่อง
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  และโครงการพฒันาคณาจารย์ใหมข่องคณะศลิปกรรมศาสตร์ 
             1.2  จดัระบบอาจารย์พ่ีเลีย้งส าหรับอาจารย์ใหม ่ เพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเก่ียวกบั
จดุมุง่หมายโครงสร้างหลกัสตูรและรายวิชา  และการพฒันานิสิต  เพ่ือให้อาจารย์ใหม่สามารถให้
ค าแนะน านิสิตเก่ียวกบัหลกัสตูร   การจดัการเรียนการสอนของคณะ  และการพฒันานิสิตได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
              1.3  สง่เสริมให้มีการอบรมเพิ่มความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์สอน  และการวิจยัอยา่ง
ตอ่เน่ือง  สนบัสนนุการศกึษาตอ่  ฝึกอบรม  ดงูานทางวิชาการและวิชาชีพ  การประชมุทางวิชาการทัง้
ในประเทศและตา่งประทศ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
- จดัการประชมุสมัมนาเชิงปฏิบตักิาร  เพ่ือพฒันาอาจารย์ในด้านการจดัการเรียน 

การสอน  การพฒันาส่ือการเรียนการสอน 
- จดัสรรงบประมาณเพื่อให้คณาจาย์ได้พฒันาความรู้ความสามารถเพิ่มเตมิตาม 

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  และตามความต้องการของคณาจารย์ท่ีต้องการอบรม  ซึง่จะน าความรู้มา
พฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

- สนบัสนนุให้คณาจาย์เข้าร่วมโครงการพฒันาความรู้ในด้านทกัษะการจดัการสอน   
การใช้ส่ือการเรียนการสอน  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การจดัการความรู้และการท าวิจยัของ
มหาวิทยาลยัศรีนคนิทรวิโรฒและภายนอกสถาบนั 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
- สง่เสริมและสนบัสนนุให้คณาจารย์พฒันาผลงานทางวิชาการ  เพ่ือพฒันาการเรียน 

การสอน  และพฒันาผลงานทางด้านวิจยั  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหมแ่ละนวตักรรม  ทัง้ในด้านวิชาการ
และวิชาชีพโดยการสนบัสนนุเงินทนุและสง่เสริมการเผยแพร่ในรูปแบบตา่งๆ 

- สร้างกลไกกระตุ้นและจดักิจกรรมแก่คณาจารย์  เพ่ือสง่เสริมทกัษะการเขียนเอกสาร  
ต ารา บทความ  และผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนๆ 
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                  -     สง่เสริมให้ทนุสนบัสนนุการไปเข้าร่วมประชมุเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการใน
ตา่งประเทศ และการเข้าร่วมการสมัมนาระดบัประเทศ/นานาชาติ 
                   -     จดัโครงกาสนบัสนนุให้คณาจารย์ศกึษาตอ่  โดยให้ทนุการศกึษาในรูปแบบตา่งๆ 
ส าหรับผู้ เข้าร่วมโครงการ 
                   -      สร้างสมัพนัธภาพกบัมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศ  รวมทัง้ประเทศใกล้เคียง  เพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และพฒันาองค์ความรู้ในวิชาชีพ 
                    -     สร้างระบบและกลไกในการให้บริการทางวิชาการทางมานษุยดริุยางควิทยาแก่
ชมุชนในลกัษณะบรูณาการกบัการเรียนการสอน  การวิจยั และควบคูก่บัการพฒันาความรู้และ
คณุธรรม 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
      1.1  จดัให้มีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรระดบัคณะ  เพ่ือก ากบัทิศทางการด าเนินงานให้
สอดคล้องกบันโยบายและมาตรฐานการผลิตบณัฑิต 
      1.2  จดัให้มีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร ท าหน้าท่ีดแูลรับผิดชอบการบริหารจดัการการเรียนการ
สอนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลกัสตูรและมาตรฐาน 
      1.3  จดัให้มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  ท าหน้าท่ีจดัท า มคอ. 3 วางแผนการจดัการเรียนการ
สอนร่วมกบัอาจารย์ผู้สอน  ด าเนินการจดัการเรียนการสอน และตดิตามประเมินผลรายวิชาท่ี
รับผิดชอบให้เป็นไปอยา่งมีคณุภาพ 
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
     คณะ/หลกัสตูรจดัสรรงบประมาณแผน่ดนิและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจดัซือ้ต ารา  ส่ือการ 

เรียนการสอน  โสตทศันปูกรณ์  และวสัด ุครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ  เพ่ือสนบัสนนุการเรียน
การสอนในชัน้เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดมิ 
มหาวิทยาลยัมีส านกัหอสมดุกลาง ซึง่เป็นแหลง่ทรัพยากรทางการเรียนการสอนทางด้าน 

มานษุยดริุยางควิทยา รวมทัง้ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีคณุภาพ  โดยส านกัหอสมดุกลาง  มหาวิทยาลยั  
ศรีนครินทรวิโรฒ  มีจ านวนหนงัสืออ้างอิง  ต ารา  วารสาร  งานวิจยัทางด้านมานษุยดริุยางควิทยา 
จ านวน ประมาณ 5,000 เลม่  และมีระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือค้นหาฐานข้อมลูออนไลน์   นอกจากนีค้ณะ
ศลิปกรรมศาสตร์มีการสนบัสนนุการเรียนการสอนโดยจดัให้มีทรัพยากรการเรียนรู้ เชน่ หนงัสือ  
เอกสาร  ต ารา  ส่ือการเรียนรู้ อปุกรณ์การเรียนการสอน  คอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้น  รวมทัง้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้สาขาวิชาเพ่ือใช้ในการจดัการเรียนการสอน  นอกจากนีท้างสาขาวิชา
มานษุยดริุยางควิทยายงัมีแหลง่เรียนรู้ทางมานษุยดริุยางควิทยาในชมุชนตา่งๆ เพ่ือเป็นแหลง่ข้อมลู
ส าหรับนิสิตได้ใช้ศกึษา 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ 
1. ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้ เรียนสามารถเสนอรายช่ือหนงัสือ  ส่ือ  และต ารา ไปยงัแหลง่ 

ค้นคว้าทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
2. จดัสรรงบประมาณและสนบัสนนุการผลิตเอกสาร  ต ารา  และส่ือการเรียนการสอน 
3. จดัระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
4. ห้องส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชาตา่งๆ 
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-  อาคาร 16  คณะศลิปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนคนิทรวิโรฒ 
     ห้องเรียนบรรยาย                                                                     จ านวน    9  ห้อง 
      ห้องเรียนปฏิบตักิาร                                                                 จ านวน  35  ห้อง 
      ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์                                                      จ านวน    2  ห้อง 
     ห้องปฏิบตักิาร หอศลิปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ (นิทรรศการ)         จ านวน    1  ห้อง 
     ห้องปฏิบตักิาร หอนาฏลกัษณ์ (ปฏิบตัิการแสดงดนตรี)               จ านวน    1  ห้อง 
     ห้องสมดุคณะศลิปกรรมศาสตร์                                                 จ านวน    1  ห้อง 
     ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียน                                             จ านวน    40  เคร่ือง 
-    ศนูย์วฒันธรรม หรือแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสถานศกึษาและชมุชน 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
1. ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน  ผู้ เรียน และบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 
2. จดัระบบติดตามการใช้ทรัพยากร  เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการประเมิน 

 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
การคดัเลือกอาจารย์ใหมใ่ห้เป็นไปตามระเบียบและหลกัการณ์ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ  โดยก าหนดให้อาจารย์ใหมต้่องมีคณุวฒุิท่ีสอดคล้องกบัสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และผู้สอนร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการสอน 
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลรายวิชา  เก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการ
ปรับปรุงหลกัสตูร  ตลอดจนปรึกษาหารือ  หาแนวทางท่ีจะท าให้บรรลเุป้าหมายตามหลกัสตูร  และได้
บณัฑิตเป็นไปตามคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ 

3.3 การแต่งตัง้คณาจารย์พเิศษ 
แตง่ตัง้คณาจารย์พิเศษ  โดยพิจารณาคณุวฒุิ  ประสบการณ์  ความรู้ความสามารถ ท่ี 

สอดคล้องกบัรายวิชา  ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ให้มีบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ  เพ่ือท าหน้าท่ีประสานการด าเนินงานของหลกัสตูร  โดยมี

คณุวฒุิไมต่ ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัตงิาน 

            จดัให้มีการอบรม  สมัมนา  ศกึษาดงูาน  เพ่ือเพิ่มทกัษะความรู้และประสบการณ์การ
ปฏิบตังิาน ในด้านตา่งๆ อย่างน้อยคนละ 1 ครัง้ตอ่ปี 
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 

5.1.1  มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านวิชาการ เพ่ือท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการ 
ลงทะเบียน  การเรียน  การร่วมกิจกรรม  การปรับตวั  การพฒันาทกัษะชีวิต และอ่ืนๆ 
             5.1.2  มีอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าโครงการในการท ากิจกรรมของนิสิต 

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
มีการจดัระบบท่ีเปิดโอกาสให้นิสิตอทุธรณ์เร่ืองตา่งๆ โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัวิชาการ  มีการ

ก าหนดเป็นกฏระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาอทุธรณ์เหลา่นัน้  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
5.2.1  นิสิตสามารถย่ืนค าร้องเพ่ือขออทุธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการสอบ  ผลคะแนน  

และวิธีการประเมินผล 
5.2.2  จดัชอ่งทางรับค าร้องเพ่ือขออทุธรณ์ของนิสิต 
5.2.3  จดัตัง้คณะกรรมการในการพิจารณาการอทุธรณ์ของนิสิต 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
6.1 มีการส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตทกุปี  เพ่ือน าข้อมลูไปปรับปรุงหลกัสตูร 
6.2 มีการส ารวจการได้งานท าของบณัฑิตทกุปี 
6.3 น าข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัความต้องการของตลาดแรงงานมาใช้เป็นข้อมลูในการปรับปรุง 

หลกัสตูร 
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7. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตวับง่ชีผ้ลการด าเนินงาน 2557 2558 2559 2560 2561 

(1) อาจารย์ประจ าหลกัสตูรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีสว่นร่วมใน
การประชมุเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลกัสตูร 

 
X 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

(2) มีรายละเอียดของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบั
กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ หรือมาตรฐาน
คณุวฒุิสาขา/สาขาวชิา (ถ้ามี) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

(3) มีรายละเอียดของรายวชิาและรายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อยา่งน้อยก่อน
การเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้ครบทกุรายวชิา  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาที่
เปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูรตามแบบ  
มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา 

 X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทีก่ าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อยา่งน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินการท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

(8) อาจารย์ใหม ่(ถ้าม)ี ทกุคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจดัการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทกุคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

X X X X X 

(10) จ านวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับ
การพฒันาวชิาการ และ/หรือวิชาชีพไมน้่อยกวา่ร้อยละ50ตอ่ปี 

X X X X X 

(11) ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุท้าย/บณัฑิตใหมท่ี่มี
ตอ่คณุภาพหลกัสตูรเฉลีย่ไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

   X X 

(12) ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตที่มตีอ่บณัฑิตใหม่
เฉลีย่ไมน้่อยกวา่3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1  ประเมินคณุภาพการเรียนการสอนรายวิชา  โดยนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน 
1.1.2  ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต 
1.1.3  ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ทัง้ใน 

และนอกชัน้เรียน 
            1.1.4  ประเมินจากผลงานของนิสิตท่ีได้รับมอบหมายในแตล่ะรายวิชา 
            1.1.5  ประเมินวิธีการจดัการเรียนรู้  โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดบัรายวิชาและสาขาวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1  ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแตล่ะรายวิชาโดยนิสิต  ตามแบบประเมินคณุภาพการเรียน

การสอน 
1.2.2  รายงานผลการประเมินทกัษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร

เพ่ือใช้ในการปรับปรุงกลยทุธ์การสอนของอาจารย์ตอ่ไป 
1.2.3  คณะรวบรวมผลการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา/ปรับปรุง

ทกัษะกลยทุธ์การสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1  กลยทุธ์การประเมิน 
       การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม  มีการรวบรวมข้อมลูทัง้หมดเพ่ือการปรับปรุงหลกัสตูรและ 

พฒันาหลกัสตูร  ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนการสอนทัง้ในภาพรวมและแตล่ะรายวิชา  
นอกจากนีป้ระเมินจากการสอบถามความคิดเห็นจากนิสิตและผู้ใช้บณัฑิตด้วย  ซ่ืงรวบรวมข้อคิดเห็น
ทัง้หมดน าไปปรับปรุงหลกัสตูรตอ่ไป 
       2.2.  ดชันีการประเมินผลการด าเนินงาน 
               มีการเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อใช้ก าหนดดชันีบง่ชีผ้ลการด าเนินงานดงันี ้
               2.2.1  ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลกัสตูร   ซึง่ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ
ภายในและภายนอกสถาบนั 
               2.2.2  ประเมินหลกัสตูรในแตล่ะปีการศกึษา  ซึ่งประกอบไปด้วย  การประเมินการจดัการ
เรียนการสอน  การประเมินผลสมัฤทธ์ิของนิสิต และการประมวลความรู้ของนิสิตก่อนจบการศกึษา  
การประเมินผลผลิต ( Output )  และประเมินผลท่ีได้ ( Outcome ) 
               2.2.3  ประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต  
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ด าเนินการประเมินตามตวับง่ชีท่ี้ได้ก าหนดไว้ในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 ตวับง่ชีผ้ลการด าเนินงาน  โดย 

แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินอยา่งน้อย 3 คน  โดยประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  จดัท ารายงานการประเมินหลกัสตูร  เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการในระดบัตา่งๆ คณาจารย์ 
และผู้ เก่ียวข้อง 
       4.2  จดัประชมุ  สมัมนา  การวางแผนปรับปรุงหลกัสตูร  และกลยทุธ์การสอน  โดยใช้ผลการ
ประเมินเป็นข้อมลูในการปรับปรุง 
       4.3  เชิญผู้ มีสว่นได้เสีย ( Stakeholders ) มีสว่นร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
หลกัสตูรและกลยทุธ์การสอน 
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ภาคผนวก 
 
 

ภาคผนวก ก  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 
                       พ.ศ. 2554 
ภาคผนวก ข   ส าเนาค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลกัสตูร  
ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลกัสตูร 
ภาคผนวก ง   ประวตัิและผลงานของอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
ภาคผนวก จ  บทความวิจยั เร่ือง การส ารวจความต้องการศกึษาตอ่ในระดบัปริญญเอก 
                      สาขาวิชามานษุยดริุยาควิทยา 
ภาคผนวก ฉ  บนัทกึความตกลง 
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ภาคผนวก ก  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ว่าด้วยการศกึษา 
ระดบับณัฑิตศกึษาพ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ข   ส าเนาค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลกัสตูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต        สาขาวิชามานษุยดริุยางควิทยา        หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2556 38 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลกัสตูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต        สาขาวิชามานษุยดริุยางควิทยา        หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2556 40 

แบบฟอร์มการตรวจสอบรายการวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑติ   
สาขามานุษยดุริยางควิทยา  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2555 ) 
คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ช่ือผู้ทรงคุณวุฒ ิ       :  ดร.สิริชยัชาญ  ฟักจ ารูญ 
 
 รายการท่ีตรวจสอบ เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 
ข้อคิดเหน็ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 ช่ือหลกัสตูร    
2 ช่ือปริญญา    
3 หลกัการและเหตผุลของหลกัสตูร    
4 ปรัชญาและวตัถปุระสงค์    
5 คณุวฒุิและคณุสมบตัผิู้สมคัรเข้าเป็นนิสิต    
6 โครงสร้างหลกัสตูร 

1. หมวดวิชาบงัคบั 
2. หมวดวิชาเลือก 
3. ปริญญานิพนธ์ 

 
 
 
 

 

  

7 ความเหมาะสมของรายวิชาในแตล่ะหมวดวิชา/
กลุม่วิชา 

   

8 แผนการศกึษาและจ านวนหนว่ยกิตในแตล่ะภาค
การศกึษา 

   

9 ความเหมาะสมและความชดัเจนของรายละเอียด
เนือ้หาวิชา 

   

10 ล าดบัและความตอ่เน่ืองของรายวิชาในหลกัสตูร    
11 ความสอดคล้องของเนือ้หารายวิชากบั

วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
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แบบฟอร์มการตรวจสอบรายการวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑติ   
สาขามานุษยดุริยางควิทยา  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2555 ) 
คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ช่ือผู้ทรงคุณวุฒ ิ       :  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชยั  ปิฎกรัชต์ 
 
 รายการท่ีตรวจสอบ เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 
ข้อคิดเหน็ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 ช่ือหลกัสตูร    
2 ช่ือปริญญา    
3 หลกัการและเหตผุลของหลกัสตูร    
4 ปรัชญาและวตัถปุระสงค์    
5 คณุวฒุิและคณุสมบตัผิู้สมคัรเข้าเป็นนิสิต    
6 โครงสร้างหลกัสตูร 

1. หมวดวิชาบงัคบั 
2. หมวดวิชาเลือก 
3. ปริญญานิพนธ์ 

 
 
 
 

 

  

7 ความเหมาะสมของรายวิชาในแตล่ะหมวดวิชา/
กลุม่วิชา 

   

8 แผนการศกึษาและจ านวนหนว่ยกิตในแตล่ะภาค
การศกึษา 

   

9 ความเหมาะสมและความชดัเจนของรายละเอียด
เนือ้หาวิชา 

   

10 ล าดบัและความตอ่เน่ืองของรายวิชาในหลกัสตูร    
11 ความสอดคล้องของเนือ้หารายวิชากบั

วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
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แบบฟอร์มการตรวจสอบรายการวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑติ   
สาขามานุษยดุริยางควิทยา  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2555 ) 
คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ช่ือผู้ทรงคุณวุฒ ิ       :  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล  งามสทุธิ 
 
 รายการท่ีตรวจสอบ เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 
ข้อคิดเหน็ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 ช่ือหลกัสตูร    
2 ช่ือปริญญา    
3 หลกัการและเหตผุลของหลกัสตูร    
4 ปรัชญาและวตัถปุระสงค์    
5 คณุวฒุิและคณุสมบตัผิู้สมคัรเข้าเป็นนิสิต    
6 โครงสร้างหลกัสตูร 

1. หมวดวิชาบงัคบั 
2. หมวดวิชาเลือก 
3. ปริญญานิพนธ์ 

 
 
 
 

 

  

7 ความเหมาะสมของรายวิชาในแตล่ะหมวดวิชา/
กลุม่วิชา 

   

8 แผนการศกึษาและจ านวนหนว่ยกิตในแตล่ะภาค
การศกึษา 

   

9 ความเหมาะสมและความชดัเจนของรายละเอียด
เนือ้หาวิชา 

   

10 ล าดบัและความตอ่เน่ืองของรายวิชาในหลกัสตูร    
11 ความสอดคล้องของเนือ้หารายวิชากบั

วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
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แบบฟอร์มการตรวจสอบรายการวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑติ   
สาขามานุษยดุริยางควิทยา  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2555 ) 
คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ช่ือผู้ทรงคุณวุฒ ิ       :  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์  นกัรบ 
 
 รายการท่ีตรวจสอบ เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 
ข้อคิดเหน็ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 ช่ือหลกัสตูร    
2 ช่ือปริญญา    
3 หลกัการและเหตผุลของหลกัสตูร    
4 ปรัชญาและวตัถปุระสงค์    
5 คณุวฒุิและคณุสมบตัผิู้สมคัรเข้าเป็นนิสิต    
6 โครงสร้างหลกัสตูร 

1. หมวดวิชาบงัคบั 
2. หมวดวิชาเลือก 
3. ปริญญานิพนธ์ 

 
 
 
 

 

  

7 ความเหมาะสมของรายวิชาในแตล่ะหมวดวิชา/
กลุม่วิชา 

   

8 แผนการศกึษาและจ านวนหนว่ยกิตในแตล่ะภาค
การศกึษา 

   

9 ความเหมาะสมและความชดัเจนของรายละเอียด
เนือ้หาวิชา 

   

10 ล าดบัและความตอ่เน่ืองของรายวิชาในหลกัสตูร    
11 ความสอดคล้องของเนือ้หารายวิชากบั

วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
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แบบฟอร์มการตรวจสอบรายการวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑติ   
สาขามานุษยดุริยางควิทยา  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2555 ) 
คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ช่ือผู้ทรงคุณวุฒ ิ       :  ดร.สมศกัดิ ์ เกตแุก่นจนัทร์ 
 
 รายการท่ีตรวจสอบ เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 
ข้อคิดเหน็ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 ช่ือหลกัสตูร    
2 ช่ือปริญญา    
3 หลกัการและเหตผุลของหลกัสตูร    
4 ปรัชญาและวตัถปุระสงค์    
5 คณุวฒุิและคณุสมบตัผิู้สมคัรเข้าเป็นนิสิต    
6 โครงสร้างหลกัสตูร 

1. หมวดวิชาบงัคบั 
2. หมวดวิชาเลือก 
3. ปริญญานิพนธ์ 

 
 
 
 

 

  

7 ความเหมาะสมของรายวิชาในแตล่ะหมวดวิชา/
กลุม่วิชา 

   

8 แผนการศกึษาและจ านวนหนว่ยกิตในแตล่ะภาค
การศกึษา 

   

9 ความเหมาะสมและความชดัเจนของรายละเอียด
เนือ้หาวิชา 

   

10 ล าดบัและความตอ่เน่ืองของรายวิชาในหลกัสตูร    
11 ความสอดคล้องของเนือ้หารายวิชากบั

วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
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ภาคผนวก ง  ประวตัแิละผลงานของอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ช่ือ – นามสกุล นายมานพ   วิสทุธิแพทย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ศกึษา  คณะศลิปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลยั  

ศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์ตดิต่อ 081 – 424–4524 
E-mail  
สาขาที่เช่ียวชาญ ดริุยางคศาสตร์ไทย  ,มานษุยดริุยางควิทยา 
 
ประวัตกิารศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก Ph.D. (Music) University of Delhi 2545 
ปริญญาโท Master of Music University of the Philippines 2531 
ปริญญาตรี กศ.บ. (ดริุยางคศาสตร์) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2521 

 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

- 
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  

- 
3.  บทความวิชาการ 

- บทความ “นาฏศลิป์ดนตรีไทยไปกรีซ” หนงัสือพิมพ์เดลินิวส์ 28 สิงหาคม 2541 
 
4.  หนังสือ ต ารา 

- เอกสารประกอบวิชาการสอน mu 336 ฆ้องวง 
- ดนตรีไทยวิเคราะห์ 
- ทฤษฎีการบนัทกึโน้ตเพลงไทย 
- หลกัการประพนัธ์เพลงไทยเบือ้งต้น 
- วิเคราะห์เพลงโหมโรงคล่ืนกระทบฝ่ัง 
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- วิเคราะห์เพลงราตรีประดบัดาว 
- Theoretical Concepts on Thai Classical Music 
- จดัท าโน้ตต้นฉบบัท านองหลกัเพลงไทยตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาและวิชาชีพดนตรีไทย 

ขัน้ท่ี 4 - 6 
- จดัท าโน้ตต้นฉบบัท านองหลกัเพลงไทยตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาและวิชาชีพดนตรีไทย 

ขัน้ท่ี 1 -3 
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ 

- วิจยัเร่ือง “การศกึษาวิเคราะห์เพลงระบ าบ้านนา ต าบลบางลกูเสือ อ าเภอองค์รักษ์ 
จงัหวดันครนายก” 2543 

- วิจยัเร่ือง “การสืบทอดเพลงไทยบ้านบางล าพ ู: วฒันธรรมมขุปาฐะ” 2543 
- “LI-GE” Traditional Thai Folk Play 
- An Analysis of Ranad Ek Renditions on Pleng Chaa Soi Son 

 
ภาระงานสอนท่ีมีอยู่เดมิ  
ระดับ รายวิชา 
ปริญญาตรี MUE 233  Recorder 

MUE 323  ทฤษฎีการบนัทกึโน้ตเพลงไทย 
MUE 341  การวิเคราะห์เพลงไทย 
MUE 423  หลกัการแตง่เพลงไทย 

บัณฑติศึกษา MU 523  เทคนิคการวิเคราะห์เพลงไทย 
MU 511  ประวตัดินตรีไทย 

 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ล าดับที่ รายวิชา 
1 EM 712  สมัมนานานาชาติการวิจยัทางมานษุย

ดริุยางควิทยา 
2 EM 823  เทคนิคการวิเคราะห์ การบนัทกึเพลง 

และการตีความทางมานษุยดริุยางควิทยา 
3 EM 999  ปริญญานิพนธ์ดษุฎีบณัฑิตมานษุยดริุ

ยางควิทยา 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ช่ือ – นามสกุล นางกาญจนา  อินทรสนุานนท์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ศกึษา  คณะศลิปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลยั  

ศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์ตดิต่อ 081-627-6557 
E-mail - 
สาขาที่เช่ียวชาญ ดริุยางคศาสตร์ไทย  , คีตศลิป์ไทย , มานษุยดริุยางควิทยา 
 
ประวัตกิารศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก ปร.ด. (วฒันธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2553 
ปริญญาโท กศ.ม. (การอดุมศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2523 
ปริญญาตรี กศ.บ. (ศลิปศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2517 

 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
    -  บทความวิจยัเร่ือง Vocal  Music in Thai Classical  Music ช่ือวารสาร Musika ฉบบัที 4  
ประจ าปี 2551 (2008) จดัพิมพ์โดย U.P.Center for Ethnomusicology มหาวิทยาลยัแหง่ชาติ
ฟิลิปปินส์ 
     - บทความวิจยัเร่ืองการศกึษาภมูิปัญญาการขบัเสภาและการขบัร้องเพลงไทยเพ่ือการสร้าง
จิตส านกึในการอนรัุกษ์และเห็นคณุคา่มรดกทางวฒันธรรม ช่ือเอกสาร 9 ภมูปัญญาไทย  จดัพิมพ์โดย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปี 2553 
     - บทความวิจยัเร่ืองThe  Hand Thread-Tying  Ceremony-The Reassurance.น าเสนอในงาน
สมัมนาดนตรีนานาชาต ิThe3rd International  Rondalla  Fastival ณ เมืองTagum ประเทศฟิลิปปินส์ 
จดัโดย National  Commission for culture and The Arts, มหาวิทยาลยัแหง่ชาตฟิิลิปปินส์ และ
Musicological  Society of the Philippines ประเทศฟิลิปปินส์  ปี 2554 
  



หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต        สาขาวิชามานษุยดริุยางควิทยา        หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2556 49 

2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  
- 

3.  บทความวิชาการ 
     -  บทความวิชาการเร่ือง ครูศริิ  วิชเวช ช่ือวารสารศลิปกรรมสาร  คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1  พ.ศ. 2552 
       - บทความวิชาการเร่ือง ดนตรีไทย:วฒันธรรมไทยในสายตาคนตา่งชาต ิ เอกสารประชมุวิชาการ
คีตนาฏกรรมเอเชียอาคเนย์  งานดนตรีไทยอดุมศกึษา  ครัง้ท่ี 38  มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  ปี 2553 
       - บทความวิชาการเร่ืองเพลงพืน้บ้าน  เอกสารประกอบการสมัมนา เร่ืองเพลงพืน้บ้านภาคกลาง
ในประเทศไทย  สาขาดนตรีชาตพินัธุ์วิทยา  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  พ.ศ.2551 
       - บทความวิชาการเร่ืองเพลงระบ าบ้านนา เอกสารประกอบการสมัมนา เร่ืองเพลงพืน้บ้านภาค
กลางในประเทศไทย  สาขาดนตรีชาตพินัธุ์วิทยา  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  พ.ศ.2551 
       - บทความวิชาการเร่ือง ดนตรีศกึษาเพ่ือเสริมสร้างคณุภาพจิตใจ  วารสารสารานกุรม 60  ปี 60 
ค า ศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  
4.  หนังสือ ต ารา 
     -  ดนตรีนา่รู้    ช่วงชัน้ท่ี 5  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5  ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2554 
      -  ดนตรีนา่รู้    ชว่งชัน้ท่ี 5  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  6  ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2554 
      -  สารานกุรมดนตรีและเพลงไทย 
  
6. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ 
     -  การศกึษาภมูิปัญญาการขบัเสภาและการขบัร้องเพลงไทยเพ่ือการสร้างจิตส านกึในการอนรัุกษ์
และเห็นคณุคา่มรดกทางวฒันธรรม   ทนุวิจยั 9 ภมูิปัญญามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2552 
      - องค์ความรู้ศลิปิน : นายศริิ  วิชเวช   ทนุส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต ิ กระทรวง
วฒันธรรม  ปี 2552 
      - รูปแบบการสร้างพิพิธภณัฑ์ท่ียัง่ยืน :กลุม่ชาตพินัธุ์กะเหร่ียงโปภาคตะวนัตกของประเทศไทย  ปี 
2553 
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ภาระงานสอนท่ีมีอยู่เดมิ  
ระดับ รายวิชา 
ปริญญาตรี - REGIONALLY  THAI  FOLK SONGE 

-TEACHING  CHILDREN IN SECONDARY 
SCHOOL 
-THAI CLASSICAL SINGING 

บัณฑติศึกษา -INTRODUCTION TO CULTURAL 
ANTHROPOLOGY 

 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ล าดับที่ รายวิชา 
1 EM 711  การแพร่กระจายและการถ่ายโยงทาง

วฒันธรรม 
2 EM 826  ภาคนิพนธ์ทางดนตรี 
3 EM 999  ปริญญานิพนธ์ดษุฎีบณัฑิตมานษุยดริุ

ยางควิทยา 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ช่ือ – นามสกุล นางรุจี  ศรีสมบตัิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ศกึษา  คณะศลิปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลยั  

ศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์ตดิต่อ 081-420-4688 
E-mail rujee_jee@hotmail.com 
สาขาที่เช่ียวชาญ Music , มานษุยดริุยางควิทยา  
 
ประวัตกิารศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก ปร.ด. (วฒันธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2554 
ปริญญาโท ศป.ม.(มานษุยดริุยางควิทยา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2543 
ปริญญาตรี กศ.บ. (ดริุยางคศาสตร์ไทย) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2528 

 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
    - บทความวิจยัเร่ือง Laos  Krung WovenClothing : The Conservation, Restoration  and 
Development of woven Clothing Products in Way of Life 
 
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  
    - น าเสนอผลงานวิจยัเร่ือง ผ้าทอลาวคร่ัง : การอนรัุกษ์  ฟืน้ฟ ูและการพฒันาผลิตภณัฑ์ผ้าทอในวิถี
ชีวิต  ณ ห้องประชมุ หอสมดุแหง่ชาต ิท่าวาสกุรี 
 
3.  บทความวิชาการ 
     - บทความวิชาการเร่ือง การเผยแพร่วฒันธรรมไทยในเกาหลี งาน Worldcup Game Official 
Colebration International Kid Featival  เมือง Dea Jeon City พิมพ์ลงหนงัสือครบรอบ 50 ปี 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
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        - บทความวิชาการเร่ือง การเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมไทย ณประเทศเกาหลี  งาน The Gaya 
International Festival o Culture 2006 เมือง Gimhae พมิพ์ลงวารสารสาธิตสาร โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
 
4.  หนังสือ ต ารา 
       -  ต าราเร่ือง ร าวงมาตรฐาน 
       -  เอกสารประกอบการสอนวิชา ดริุยะ 382 
       -  ต าราสารานกุรมนาฏศลิป์ไทย 
       -  เอกสารประกอบการสอนวิชาพืน้ฐานศลิปะ 1 
 
7. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ 
       - งานวิจยัเร่ือง การศกึษาทางร้องเพลงชดุเสภาของครูศริิ  วิชเวช 

       - งานวิจยัเร่ือง แรงจงูใจของผู้ปกครองในการเลือกให้นกัเรียนเข้าศกึษาตอ่ระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
       - งานวิจยัเร่ือง การศกึษาภมูิปัญญาการขบัเสภาและการขบัร้องเพลงไทยเพ่ือสร้างจิตส านกึใน
การอนรัุกษ์และเห็นคณุคา่มรดกทางวฒันธรรม 
       - งานวิจยัเร่ือง ผ้าทอลาวคร่ัง : การอนรัุกษ์  ฟืน้ฟ ูและการพฒันาผลิตภณัฑ์ผ้าทอในวิถีชีวิต 
       - งานวิจยัเร่ือง การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนขบัร้องเพลงไทยตามเกณฑ์มาตรฐานสาขา
วิชาชีพดนตรีไทยขัน้ท่ี 4 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร  
วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุฝึกทกัษะการออกเสียงพืน้ฐานและ
เทคนิคการขบัร้องเพลงไทย 
       - งานวิจยัเร่ือง วฒันธรรมดนตรี “กู่เจิง” ในประเทศไทย   แหลง่ทนุ เงินรายได้คณะศลิปกรรม
ศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปี 2554-2555 
 
ภาระงานสอนท่ีมีอยู่เดมิ  
 
ระดับ รายวิชา 
ปริญญาตรี MUE 334 

MUE 231 
MUE 101 
MUE 532 
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MUE 331 
MUE 409 
MUE 431 

บัณฑติศึกษา MUE 578 
 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ล าดับที่ รายวิชา 
1 EM 821 วิธีการวิจยัทางมานษุยดริุยางควิทยา 
2 EM 822 มานษุยวิทยาการดนตรี 
3 EM 999  ปริญญานิพนธ์ดษุฎีบณัฑิตมานษุยดริุ

ยางควิทยา 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ช่ือ – นามสกุล นางชนิดา  ตงัเดชะหิรัญ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์สากล  คณะศลิปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์ตดิต่อ - 
E-mail - 
สาขาที่เช่ียวชาญ ดนตรีสากล , มานษุยดริุยางควิทยา 
 
ประวัตกิารศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก D.M.A.(Piano Performance) The  Ohio  State University 2535 
ปริญญาโท M.M. (Piano  Performance) The  Ohio  State University 2530 
ปริญญาตรี ค.บ. (ดนตรีศกึษา) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2526 

 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

- 
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  

- 
3.  บทความวิชาการ 

- 
4.  หนังสือ ต ารา 

- 
5.  งานวิจัย / ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

- 
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ภาระงานสอนท่ีมีอยู่เดมิ  
ระดับ รายวิชา 
ปริญญาตรี ดนตรีปฏิบตัิ 
บัณฑติศึกษา Recital 1, 2 

Asia  Music 
 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

 
ล าดับที่ รายวิชา 

1 EM 825 ภาษาเพ่ือการส่ือสารทางดนตรี 
2 EM 826 ภาคนิพนธ์ทางดนตรี 
3 EM 999  ปริญญานิพนธ์ดษุฎีบณัฑิตมานษุยดริุ

ยางควิทยา 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ช่ือ – นามสกุล นายวีระ  พนัธุ์เสือ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ศกึษา  คณะศลิปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลยั  

ศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์ตดิต่อ 085-062-9286 
E-mail veerp@swu.ac.th 
สาขาที่เช่ียวชาญ Music , มานษุยดริุยางควิทยา 
 
ประวัตกิารศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ
การศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D. (Music) University of Delhi 2554 
ปริญญาโท ศป.ม. (มานษุยดริุยางควิทยา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2544 
ปริญญาตรี กศ.บ. (ดริุยางคศาสตร์ไทย) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2535 

 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
    -  บทความวิจยัเร่ือง การศกึษาการบริหารจดัการวงป่ีพาทย์มอญบนพืน้ฐานของความเข้มแข็งทาง
วฒันธรรมและการประกอบอาชีพท่ียัง่ยืน : กรณีศกึษาวงป่ีพาทย์มอญของคณะเจริญศลิป์ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
 
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  
    - น าเสนอผลงานวิชาการในการประชมุระดบัชาต ิเร่ือง ศลิปวฒันธรรมและการพฒันาท้องถ่ิน วนัท่ี 
20 สิงหาคม 2554ณ หอประชมุมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 
3.  บทความวิชาการ 
     - บทความวิชาการเร่ือง Introducing the Hermoniun , T SG. Mails  2009-10  วารสารรายปี 
กลุม่พระนกัศกึษาไทย  มหาวิทยาลยัเดลี ปีท่ี 14 2552-2553 
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4.  หนังสือ ต ารา 
- 

8. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ 
     -  งานวิจยัเร่ือง การศกึษาการบริหารจดัการวงป่ีพาทย์มอญบนพืน้ฐานของความเข้มแข็งทาง
วฒันธรรมและการประกอบอาชีพท่ียัง่ยืน : กรณีศกึษาวงป่ีพาทย์มอญของคณะเจริญศลิป์ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ แหลง่ทนุ เงินรายได้คณะศลิปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปี 
2550-2551 
     -  งานวิจยัเร่ือง วฒันธรรมการประชนัป่ีพาทย์ แหลง่ทนุ เงินรายได้คณะศลิปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปี 2554-2555 
 
ภาระงานสอนท่ีมีอยู่เดมิ  
ระดับ รายวิชา 
ปริญญาตรี MUE 101 

MUE 331 
MUE 431 
MUE 336 
MUE 532 
MUE 231 

บัณฑติศึกษา Recital 1, 2 
Asia  Music 

 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ล าดับที่ รายวิชา 
1 EM 824 ทกัษะดนตรี 
2 EM 826 ภาคนิพนธ์ทางดนตรี 
3 EM 999  ปริญญานิพนธ์ดษุฎีบณัฑิตมานษุยดริุ

ยางควิทยา 
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ภาคผนวก จ  บทความวิจยั เร่ือง การส ารวจความต้องการศกึษาตอ่ในระดบั

ปริญญเอก   สาขาวิชามานษุยดริุยาควิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


