รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ศิลปกรรมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
Doctor of Fine and Applied Arts in Ethnomusicology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (มานุษยดุริยางควิทยา)
ชื่อย่อ : ศศ.ด. (มานุษยดุริยางควิทยา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Fine and Applied Arts in Ethnomusicology
ชื่อย่อ : D.F. A. (Ethnomusicology)
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ ามี)
4. จานวนหน่ วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
กาหนดให้ เรี ยนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสูตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสูตรแบบ 2.1 ระดับปริญญาเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552 โดยมีระยะเวลาการศึกษา 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย เอกสารและตาราที่ใช้ ประกอบการเรี ยนมีทงภาษาไทย
ั้
และภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับผู้เข้ าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่างดี
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5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรเฉพาะของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ โดยความร่วมมือ
จากหน่วยงานต่างประเทศ ดังนี ้
ประเทศมาเลเซีย
ร่วมมือกับ University of Malaya, Kuala Lumpur
ประเทศอินโดนีเซีย
ร่วมมือกับ Indonesia Institute of Arts, Yogyakarta
ประเทศจีน
ร่วมมือกับ Dali University
ประเทศไต้ หวัน
ร่วมมือกับ National University of Arts
ประเทศสิงคโปร์
ร่วมมือกับ National University of Singapore
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ร่วมมือกับ University of the Philippines
5.5 การให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (มานุษยดุริยางควิทยา) เพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัตเิ ห็นชอบหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรใหม่ โดยจะเริ่มใช้ หลักสูตรนี ้ในภาคการศึกษา 2 ของปี การศึกษา 2556
ได้ รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุม
ครัง้ ที่...1/2556..... เมื่อวันที่ ..24.. เดือน .....มกราคม....... พ.ศ.....2556 ....
ได้ รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครัง้ ที่................
เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ..............
ได้ รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้ ที่................
เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ..............
ได้ รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตรจากองค์กร (ถ้ ามี) ..............................................
เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ..............
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คณ
ุ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปี การศึกษา 2559
8. อาชีพที่ประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์ผ้ สู อนทางด้ านดนตรี ในสถานศึกษา
8.2 นักวิชาการ นักวิจยั ทางด้ านดนตรี
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

1

รศ.ดร.มานพ วิสทุ ธิแพทย์

Ph.D. (Music) ,2545
Master of Music , 2531
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ ),2521

University of Delhi
University of the Philippines
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3-2301-xxxxxxxxx

2

ผศ.ดร.รุจี ศรีสมบัติ

ดร.ชนิดา ตังเดชะหิรัญ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
The Ohio State University
The Ohio State University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3-1012-xxxxxxxxx

3

ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์ , 2554
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) ,2543
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ ไทย), 2528
D.M.A.(Piano Performance), 2535
M.M. (Piano Performance), 2530
ค.บ. (ดนตรีศกึ ษา), 2526

3-10224xxxxxxxxxx

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ศกึ ษา สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
11.สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การสิ ้นสุดของยุคสงครามเย็นและการก้ าวเข้ าสู่โลกยุคโลกาภิวั ตน์ทาให้ ประเทศไทยและ
ประเทศสมาชิกอาเซียนต้ องปรับตัวเพื่อรักษาสถานภาพ ความสาคัญและความเกี่ยวข้ องขององค์กร
ในภูมิภาค การจัดตังประชาคมอาเซี
้
ยนจึงเกิดขึ ้นจากปั จจัยภายในคือ การที่อาเซียนไม่สามารถแก้ ไขปั ญหา
และความท้ าทายใหม่ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และปั จจัยภายนอกคือโลกาภิวตั น์ทาให้ ประเทศต่างๆ
ต้ องพึ่งพากันและแข่งขันกันสูงขึ ้น ประเทศสมาชิกจึงเห็นความสาคัญของการร่วมมือกันอย่างใกล้ ชิด
ยิ่งขึ ้นเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งและอานาจต่อรองให้ กบั รัฐสมาชิก ประชาคมอาเซียน มี 3 เสาหลัก
หรื อ 3 ประชาคมย่อย คือ ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ดังนันกระบวนการพั
้
ฒนาการศึกษาของไทยควร
ดาเนินการโดยการเตรี ยมความพร้ อมผลิตนักวิชาการและนักวิจัยทางมานุษยดุริยางควิทยาที่ มี
ความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญาไปสู่กระบวนการเรี ยนการสอน จากฐานเดิมที่ดนตรี ทา
หน้ าที่รับใช้ สังคมโดยรวมและดนตรี เพื่อการผ่อนคลายและเพื่อการบาบัดให้ กับปั จเจกบุคคลให้
สามารถบูรณาการความรู้จากศาสตร์ ต่าง ๆ ที่มีแนวความคิด เดียวกัน เพื่อก้ าวไปสู่ความสาเร็ จที่มี
เป้าหมายร่วมกัน เป็ นการพัฒนากรอบ แนวคิด ทักษะความสามารถ เพื่อสืบสาน สร้ างภูมิปัญญา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
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และมาตรฐานความรู้ ทางด้ านมานุษยดุริยางควิทยา มีการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิ ภาพ และ
เป็ นระบบ ให้ เหมาะสมกับการพัฒนาจะเกิดขึ ้นตามมา โดยเฉพาะด้ านการพัฒนามนุษย์ ซึ่งเป็ น
ปั จ จัยที่ ส าคัญ ในการเตรี ยมกาลัง พลเพื่ อขับเคลื่อนในระบบการพัฒ นาประเทศ และยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC)
ซึง่ เป็ นหนึง่ ในสามเสาหลักความร่วมมือเพื่อสร้ างประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 เป็ นเป้าหมาย
การรวมตัวกันทางสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน เพื่อทาให้ อาเซียนเป็ นสังคมที่สมาชิกมีความเอื ้ออาทร
ต่อกัน ประชากรมีสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดี ได้ รับการพัฒนาในทุกด้ าน และมีความมัน่ คงทางสังคมและ
วัฒนธรรม ซึง่ เป็ นรากฐานสาคัญของการสร้ างประชาคมอาเซียน โดยการให้ การศึกษาแก่ประชาชน
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และปฏิสมั พันธ์ในหมูป่ ระชาชนเพื่อให้ ประชาชนตระหนักว่า
ในท่ามกลางความหลากหลายทางประสบการณ์และมรดกทางวัฒนธรรมนัน้ ประชาชนอาเซียนยังมี
ความเชื่อมโยงกันด้ านประวัตศิ าสตร์ แหล่งที่อยูอ่ าศัยในเขตที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ และความมุง่ หวังที่
จะเห็นสันติภาพและความรุ่งเรื องของภูมภิ าคที่จะเป็ นพื ้นฐานของการสร้ างอัตลักษณ์ร่วมกันของอาเซียน
การจัดการศึกษาจึงมีสว่ นหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเตรี ยมความพร้ อมให้
ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้ ในอนาคต มีการปรับตัวให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงจากภายในและ
ภายนอกประเทศ ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป ควบคูก่ บั การสร้ างอัตลักษณ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศไทย นอกจากนี ้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนต้ องสร้ างความพร้ อม
เพื่อการประยุกต์ฐานความรู้ทางด้ านศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้ านดนตรี เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ร่วมกับศาสตร์ ด้านอื่น ๆ เช่น จิตวิทยา แพทย์ศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ในการบริโภค
วัฒนธรรมอย่างหลากหลาย มีคณ
ุ ค่าและคุณประโยชน์ตอ่ ชีวิตและวิถีชีวิตของมวลสมาชิกในภูมภิ าค
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์หรื อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั
ถือเป็ นปั จจัยสาคัญในการเตรี ยมความพร้ อมของประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ ้นกับระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ สถาบันการศึกษาถือเป็ นองค์ประกอบ
หนึง่ ที่เป็ นแรงขับเคลื่อนกลไกในการเตรี ยมความพร้ อมเหล่านัน้ ดังนันมหาวิ
้
ทยาลัยจึงมีพนั ธกิจใน
การเตรี ยมทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับต่อการพัฒนาประเทศทางด้ านวัฒนธรรมดนตรี ผ่านการวางแผน
และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะ ความเชี่ยวชาญ
มีคณ
ุ ภาพและศักยภาพสูง รวมทังพั
้ ฒนาบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงในสังคมจากกระแสโลกาภิวตั น์ พัฒนาตนเอง ทังด้
้ านวิชาการและวิชาชีพ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
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เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันในทุกๆ ด้ านของประเทศไทยในอนาคต
12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เป็ นหน่วยงาน
รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทางด้ านมานุษยดุริยางควิทยาที่มีคณ
ุ ภาพสู่สงั คมและประเทศ โดยคณาจารย์
ของสาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยามีความพร้ อมในการผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิต มีคณาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิ
มีตาแหน่งวิชาการ มีประสบการณ์การสอน และผลงานวิจยั ที่ได้ รับการยอมรับทังในระดั
้
บชาติและ
นานาชาติ ซึ่งแสดงถึงความมีศกั ยภาพเพียงพอที่จะสามารถถ่ายทอดองค์ ความรู้ให้ แก่นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยอาศัยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยาเป็ น
เครื่ องมือ โดยมีจดุ มุ่งหมายให้ นิสิตมีความรู้ ทางด้ านมานุษยดุริยางควิทยา และพื ้นที่ภูมิภาคต่างๆ ใน
รูปแบบสหวิทยาการ ทังทางด้
้
านดุริยางคศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
รู้จกั คิดและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้ อย่างชัดเจนรอบด้ าน สามารถเป็ นผู้เชี่ยวชาญในพื ้นที่ภมู ิภาคต่างๆ
โดยมีดนตรี เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญ รวมทังสร้
้ างองค์ความรู้ใหม่ด้านมานุษยดุริยางควิทยาผ่านมิติ
ทางการวิจยั ซึง่ จุดมุง่ หมายทังหมดนี
้
้มีความสอดคล้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ที่
ต้ องการผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพและมุง่ เน้ นการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั ของประเทศ
13.ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรั ชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ดนตรี ยงั ให้ เกิดมิตรภาพ
1.2 ความสาคัญ
ด้ านวัฒนธรรมดนตรี นนั ้ สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology)
นับเป็ นสาขาวิชา
ที่มีความหลากหลายในรูปแบบของมุมมอง มีความยืดหยุน่ และปรับตัวอยูเ่ สมอ จึงนับเป็ นสาขาวิชาที่เหมาะสม
กับสภาพของวัฒนธรรมดนตรี แบบพหุภาพและสอดคล้ องกับโครงสร้ างทางวัฒนธรรมดนตรี เป็ นอย่างดี เป็ น
วิชาที่สามารถตอบโจทย์ทางวัฒนธรรมอื่นนอกเหนือไปจากดนตรี ได้ อีกมาก เนื่องจากเป็ นสาขาวิชาที่เกิดขึ ้นเพื่อ
สร้ างสมดุลระหว่างด้ านเนื ้อหาทางดนตรี (Musical Context) ของวิชาดนตรี วิทยา (Musicology) และวัฒนธรรม
ดนตรี (Music Culture) ของวิชาทางมานุษยวิทยาและชาติพนั ธุ์วิทยา จึงนับว่าวิชามานุษยดุริยางควิทยา เป็ นวิชา
ว่าด้ วยปรัชญาทางวัฒนธรรมดนตรี ซึง่ ต่างจากวิชาทางปฏิบตั ิการ (Skill) อย่างมาก ความรู้เกี่ยวกับมานุษยดุริยางค
วิทยา ยังเป็ นปั จจัยสาคัญยิ่งต่อการติดต่อ และการสร้ างความสัมพันธ์ ความเข้ าใจระหว่างกลุม่ ชน ชุมชน
กลุม่ เชื ้อชาติ กลุม่ สัญชาติทงในประเทศและระหว่
ั้
างประเทศในประชาคมอาเซียนและกับประเทศต่างๆในระดับ
นานาชาติ ความตระหนักในความสาคัญดังกล่าว คณะศิลปกรรมศาสตร์ จงึ เปิ ดสอนหลักสูตรระดับปริ ญญาเอก
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (มานุษยดุริยางควิทยา) เพื่อผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตในฐานะ นักวิชาการและนักวิจยั ด้ าน
มานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicologist) ที่มีความรู้ในลักษณะที่เป็ น สหวิทยาการ (inter-disciplinary)
ด้ านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และภาษาของประเทศในภูมิภาคต่างๆ โดยมีดนตรี
เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญ ตลอดจนมีความรู้ภาษาอังกฤษ อย่าง เข้ มข้ นเพื่อเป็ นการสร้ างบุคลากรกลุม่ ใหม่ที่มีความ
เชี่ยวชาญในภูมิภาคศึกษา อันเป็ นก้ าวใหม่ของการผลิตทรัพยากรบุคคลของประเทศ และสังคมโลกสมัยใหม่ผ่าน
มิตทิ างดนตรี ช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมของกลุ่มอาเซียน เป็ นการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาทางด้ าน
มานุษยดุริยางควิทยาและวัฒนธรรม เพื่อสร้ างภูมิค้ มุ กันทางศิลปวัฒนธรรมร่วมกันสืบต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ทางด้ านมานุษยดุริยางควิทยาและพื ้นที่ภมู ิภาคต่างๆในรูปแบบสหวิทยาการทางด้ าน
วัฒนธรรมศาสตร์ มานุษยวิทยา และภาษาศาสตร์ ที่มีฐานความรู้ทางด้ านดุริยางคศาสตร์
2. รู้จกั คิดและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้ อย่างชัดเจนรอบด้ าน สามารถเป็ นผู้มีความชานาญในพื ้นที่
ภูมิภาคต่างๆ โดยมีดนตรี เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญ
3. สร้ างองค์ความรู้ใหม่ด้านมานุษยดุริยางควิทยาผ่านมิตทิ างการวิจยั

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

6

4. เป็ นฐานความรู้เพื่อสร้ างสรรค์งานทางด้ านดนตรี และสร้ างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับดนตรี โดยตระหนัก
ถึงอัตลักษณ์ของแต่ละวัฒนธรรม ด้ วยคุณธรรมและจริยธรรมของนักวิชาการ
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
ตัวบ่งชี ้
1) ปรับปรุ งหลักสูตรทุก 5 ปี ให้ มีคณ
ุ ภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และ
ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการและ
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา สังคม
และเศรษฐกิจ

ประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยการ
วิเคราะห์และวิจยั ตามตัวบ่งชี ้คุณภาพ
ที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กาหนดอย่าง
ต่อเนื่องและศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาและความต้ องการของ
สังคมและประเมินหลักสูตรโดยผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้ อง (Steakholder)

2) พัฒนา เพิ่มพูนความรู้ และ
ประสบการณ์แก่บคุ คลที่เกี่ยวข้ อง
กับการเรี ยนการสอนให้ ทนั ต่อกระแส
โลกาภิวฒ
ั น์

สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้ องให้ ได้ รับ
การเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ บน
พื ้นฐานการจัดการความรู้ ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ เช่นการอบรม
ประชุมสัมมนา และวิจยั ฯลฯ
สูต่ าแหน่งวิชาการ
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ั ฑิต
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1) รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
2) เอกสารหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุ ง/รายงานวิจยั
3) รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
4) เอกสารหลักสูตรปรับปรุ ง
5) รายงานผลการศึกษาความ
พึงพอใจต่อหลักสูตรของ
บัณฑิต
6) การประเมินจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องทังภายในและภายนอก
้
1) ร้ อยละการดาเนินการจัดการ
ความรู้ ตามแผนที่วางไว้
2) ปริ มาณการศึกษาอบรม
ประชุมสัมมนา ฯลฯ ของ
บุคลากร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึง่ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ว่าด้ วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 1 ข้ อที่ 7 และข้ อที่ 8
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
 ผู้เข้ าเป็ นนิสิตต้ องเป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาระดับขันปริ
้ ญญาโทหรื อเทียบเท่าทางด้ าน
ดนตรี หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องจากสถาบันอุดมศึกษาภายใน หรื อต่างประเทศที่สานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมีคณ
ุ สมบัติทวั่ ไปเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้ อที่ 17
 มีคณ
ุ สมบัตเิ พิ่มเติม โดยพิจารณาคุณสมบัติตามข้ อมูล ดังต่อไปนี ้
(1) แฟ้มประวัตแิ ละผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
(2) ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ หรื อผลงานที่เกี่ยวข้ องทางด้ านดนตรี
(3) หนังสือรับรอง (Recommendation)
(4) เค้ าโครงปริญญานิพนธ์ (Dissertation Proposal)
(5) ข้ อกาหนดอื่นๆ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
(6) ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโทสาขาอื่น จะต้ องมีความรู้ความสามารถทาง
ดนตรี และผ่านการทดสอบจากสาขาวิชา
2.3 ปั ญหาของนิสิตแรกเข้ า
มีพื ้นฐานความรู้ทางวิชาการแตกต่างกัน รวมทังมี
้ ความรู้และทักษะพื ้นฐานด้ าน
ภาษาอังกฤษค่อนข้ างน้ อย
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2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจากัดของนิสิตในข้ อ 2.3
ให้ เข้ าเรี ยนรายวิชาเสริมตามความเหมาะสม และจัดกิจกรรมเสริมเพื่อให้ ความรู้ และ
ทักษะพื ้นฐานด้ านภาษาอังกฤษแก่นิสิต
2.5 แผนการรั บนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา กาหนดเปิ ดสอน
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 โดยกาหนดแผนจานวนนิสิตที่คาดว่าจะรับแต่ละปี และคาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ระยะ 3 ปี แรก ดังนี ้
จานวนนิสิต

2556
5

ชันปี
้ ที่ 1
ชันปี
้ ที่ 2
ชันปี
้ ที่ 3
รวม
คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษา

5

จานวนนิสิตแต่ละปี การศึกษา
2557
2558
2559
5
5
5
5
5
5
5
5
10

15

15
5

2560
5
5
5
15
5

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
ค่าใช้ จา่ ย
หมวดค่ าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน
- ผู้สอนชาวไทย ( 18 หน่วยกิต × 1500 บาทต่อชัว่ โมง × 18 ครัง้ ต่อภาค )
- ผู้สอนชาวต่างประเทศ ( 6 หน่วยกิต × 1500 บาทต่อชัว่ โมง × 18 ครัง้ ต่อภาค )
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทังหลั
้ กสูตร หรือ ค่าใช้ จา่ ยต่อปี x จานวนปี )
ค่าใช้ จา่ ยเพื่อการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้ างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ภาคสนาม กิจกรรมนิสิต)
ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ สาหรับนิสติ
ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ
หรืออื่นๆ แล้ วแต่หลักสูตร
→ ค่าใช้ จา่ ยรวม
→ ค่าใช้ จา่ ยต่อหัว (ค่าใช้ จา่ ยรวม/จานวนนิสิตขันต
้ า่ 5 คน)
หมวดค่ าใช้ จ่ายส่ วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขันต
้ ่า 5%)
งบวิจยั ของหน่วยงาน (ขันต
้ า่ 5%)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

ยอดสะสม (ต่อหัว)

486,000
162,000
330,000
100,000
500,000
200,000
350,000
2,128,000
212,800

2,500
2,500
2,000
7,000

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
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ค่าใช้ จา่ ย
หมวดค่ าปริญญานิพนธ์ /สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

ยอดสะสม (ต่อหัว)

12,000
12,000

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)
22,500

2,798,000

ค่ าธรรมเนียมเหมาจ่ ายตลอดหลักสูตร

280,000

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชันเรี
้ ยน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต
อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรี ยนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 7 ข้ อที่ 38 และข้ อที่ 39
3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขามานุษยดุริยางควิทยา มีจานวนหน่วยกิต
รายวิชา 12 หน่วยกิตและปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขามานุษยดุริยางควิทยา ศึกษาจานวน
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
1. วิชาบังคับ
9
หน่วยกิต
2. วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
3. ปริญญานิพนธ์
36 หน่วยกิต

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
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3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ กาหนดให้ เรี ยน 9 หน่วยกิต ดังนี ้
มด 711 พัฒนาการของมานุษยดุริยางควิทยาและ
แนวคิดของมานุษยดุริยางควิทยาในปั จจุบนั
3(3-0-6)
EM 711 Development of Ethnomusicology and
Concept of Contemporary Ethnomusicology
มด 712 สัมมนาวิธีวิจยั และการวิจยั ทางมานุษยดุริยางควิทยา
3(1-4-4)
EM 712 Seminar in Methodology and Research in Ethnomusicology
มด 713 การแพร่กระจายและการถ่ายโยงทางวัฒนธรรมดนตรี
3(3-0-6)
EM 713 Diffusion and Acculturation on Music Culture
2. หมวดวิชาเลือก กาหนดให้ เลือกเรี ยนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้
มด 811 มานุษยวิทยาการดนตรี
3(3-0-6)
EM 811 Anthropology of Music
มด 812 เทคนิคงานภาคสนาม
3(1-4-4)
EM 812 Fieldwork Technique
มด 813 ทักษะดนตรี
3(1-4-4)
EM 813 Music Practicum
มด 814 สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารดนตรี ในเอเชีย
3(1-4-4)
EM 814 Seminar and Workshop on Music in Asia
มด 815 ภาษาเพื่อการสื่อสารทางดนตรี
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 ปริญญานิพนธ์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต
EM 921 Dissertation

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

36 หน่วยกิต

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
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ความหมายของรหัสวิชา
มด
เลขรหัสตัวแรก
7
8
9
เลขรหัสตัวกลาง
เลขรหัสตัวสุดท้ าย

หมายถึงมานุษยดุริยางควิทยา
หมายถึงประเภทของรายวิชา
หมายถึงรายวิชาบังคับ
หมายถึงรายวิชาเลือก
หมายถึงปริญญานิพนธ์
หมายถึงชันปี
้ ที่ศกึ ษา
หมายถึงลาดับรายวิชาในหมวดวิชา

3.1.4 แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

วิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
มด 711 พัฒนาการของมานุษยดุริยางควิทยาและแนวคิด
ของมานุษยดุริยางควิทยาในปั จจุบนั
3(3-0-6)
มด 712 สัมมนานานาชาติการวิจยั ทางมานุษยดุริยางค
วิทยา
3(1-4-4)

วิชาบังคับ
3 หน่วยกิต
มด 713 การแพร่กระจายและการถ่ายโยง
ทางวัฒนธรรมดนตรี
3(3-0-6)

วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
มด 812 งานภาคสนาม (การบันทึกเพลง เทคนิค
การวิเคราะห์ และการตีความ)
3(1-4-4)
รวม 6 หน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
มด 921 ปริ ญญานิพนธ์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต

รวม 6 หน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
36

หน่วยกิต มด 921 ปริ ญญานิพนธ์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต

เสนอเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์
(6 หน่วยกิต)
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

สอบความก้ าวหน้ าครัง้ ที่ 1
(12 หน่วยกิต)
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

มด 921 ปริ ญญานิพนธ์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต

มด 921 ปริ ญญานิพนธ์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต

สอบความก้ าวหน้ าครัง้ ที่ 2

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

(12หน่วยกิต)

สอบปากเปล่า

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
มด 711 พัฒนาการของมานุษยดุริยางควิทยาและแนวคิดของมานุษย
3(3-0-6)
ดุริยางควิทยาในปั จจุบนั
EM 711 Development of Ethnomusicology and Concept of Contemporary
Ethnomusicology
ศึกษาวิเคราะห์พฒ
ั นาการทางด้ านมานุษยดุริยางควิทยาตังแต่
้ ยคุ เริ่มต้ นทังในทวี
้
ปยุโรปและ
อเมริกา ศึกษาพัฒนาการแนวคิด เนื ้อหาวิชาและวิธีวิทยารวมทังพั
้ มนาการของการวิจยั ทางมานุษยดุริ
ยางควิทยาตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดของนักมานุษยดุริยางควิทยาในปั จจุบนั
ทังไทยและต่
้
างประเทศที่เกี่ยวข้ องกับบริ บทของเนื ้อหาวิชา ขอบเขต และการวิจยั
มด 712 สัมมนาวิธีวิจยั และการวิจยั ทางมานุษยดุริยางควิทยา
3(1-4-4)
EM 712 Seminar in Methodology and Research in Ethnomusicology
สัมมนาการวิจยั การศึกษาค้ นคว้ าทางด้ านมานุษยดุริยางควิทยา ระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติ จากกรณีศกึ ษาและสภาพความเป็ นจริง การวิเคราะห์ วิจยั ปั ญหา นาเสนอผลงานวิจยั
อภิปรายประเด็นใหม่ๆ ในการทาวิจยั แลกเปลี่ยนข้ อมูลและนาเสนอแนวทางในการทาวิจยั ในอนาคต
มด 713 การแพร่กระจายและการถ่ายโยงทางวัฒนธรรมดนตรี
3(3-0-6)
EM 713 Diffusion and Acculturation on Music Culture
ศึกษาค้ นคว้ า และนาเสนอความคิด เกี่ยวกับกลุม่ วัฒนธรรมดนตรี กลุม่ ต่างๆ อัตลักษณ์ของ
กลุม่ วัฒนธรรมดนตรี เหล่านัน้ องค์ประกอบ พฤติกรรมและผลกระทบของการแพร่กระจาย และการถ่ายโยง
ของวัฒนธรรมดนตรี จากวัฒนธรรมหนึง่ ไปยังอีกวัฒนธรรมหนึง่ ที่มีผลสู่การพัฒนาวัฒนธรรมทางดนตรี

2. หมวดวิชาเลือก
มด 811 มานุษยวิทยาการดนตรี
3(3-0-6)
EM 811 Anthropology of Music
ศึกษาค้ นคว้ า และนาเสนอความคิด การศึกษาทฤษฎีและหลักการทางมานุษยวิทยาที่เกี่ยวข้ อง
กับดนตรี ในแง่มมุ ต่างๆ ความสัมพันธ์ของดนตรี กบั มนุษย์ บทบาทหน้ าที่ของดนตรี ในสังคมมนุษย์
เพื่อนามาเชื่อมโยง กับบริ บทของสังคม ที่สง่ ผลต่อการพัฒนาทางด้ านมานุษยดุริยางควิทยา

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
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มด 812 งานภาคสนาม
3(1-4-4)
EM 812 Fieldworks
ศึกษาค้ นคว้ าวิธีการและขันตอนต่
้
างๆในการปฏิบตั งิ านภาคสนามทางดนตรี พร้ อมทัง้
ปฏิบตั งิ านในภาคสนามจริงเพื่อเก็บข้ อมูลอย่างละเอียดและเข้ มข้ น และศึกษาแนวคิดจากการศึกษา
ทฤษฎี และหลักการวิเคราะห์ทางมานุษยดุริยางควิทยา การนาหลักการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ กบั
ดนตรี ในวัฒนธรรมต่างๆ การถอดโน้ ตจากดนตรี ประเภทต่างๆ เป็ นโน้ ตเพื่อการวิเคราะห์ และตีความ
ทางมานุษยดุริยางควิทยา
มด 813 ทักษะดนตรี
3(1-4-4)
EM 813 Music Practicum
ฝึ กปฏิบตั เิ ครื่ องดนตรี ทงเครื
ั ้ ่ องดนตรี ประจาชาติและเครื่ องดนตรี พื ้นเมือง ตามแบบฉบับของ
สังคมวัฒนธรรมดนตรี ที่เกี่ยวข้ องกับบริ บทของสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตมนุษย์ โดยฝึ กการบรรเลง
บทเพลง และการนาดนตรี ไปใช้ ในวิถีชีวิตของชาตินนๆ
ั ้ โดยต้ องมีการจัดการแสดงตามระบบสากล
นาเสนอต่อสาธารณชนในรูปแบบของการวิจยั และพัฒนา ทังระบบเอกสาร
้
ระบบการนาเสนอ และผลงาน
สร้ างสรรค์ทางดนตรี ตามระเบียบวิธีของการจัดการแสดงดนตรี สาหรับสาธารณชน
มด 814 สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการดนตรี ในเอเชีย
3(1-4-4)
EM 814 Seminar and Workshop on Music in Asia
สัมมนาดนตรี ของประเทศในทวีปเอเชียในประเด็นต่างๆคือ เครื่ องดนตรี วงดนตรี บทเพลง
บุคคลสาคัญและวัฒนธรรมดนตรี ของประเทศนันๆ
้ รวมทังปฏิ
้ บตั กิ ารฝึ กเครื่ องดนตรี เบื ้องต้ น
จนสามารถจัดแสดงได้
มด 815 ภาษาเพื่อการสื่อสารทางดนตรี
3(3-0-6)
EM 815 Language for Music Communication
ศึกษาค้ นคว้ า และนาเสนอความคิด เกี่ยวกับ การพูด อ่าน เขียน ภาษาต่างๆ เพื่อการ
สื่อสารทางด้ านดนตรี ของวัฒนธรรมนันๆ
้ โดยเน้ นการพูด และการอ่านเพื่อการสัมภาษณ์และค้ นคว้ า
ข้ อมูลดนตรี จากแหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ อันจะส่งผลสูก่ ารวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล การประมวล
ของงานวิจยั ทางวัฒนธรรมดนตรี นนั ้ ๆ จากการวิจยั ภาคสนาม

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
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มด 816 ภาคนิพนธ์ทางดนตรี
3(3-0-6)
EM 816 Term Paper in Music
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการวิจยั
โดยใช้ วิธีการและกระบวนการทางการวิจยั การทา
ภาคนิพนธ์ทางดนตรี เพื่อเป็ นพื ้นฐานการเก็บข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการสังเคราะห์ข้อมูล
สาหรับการทาวิทยานิพนธ์ เน้ นการทาวิจยั ภาคสนาม และนามาบูรณาการด้ านมานุษยดุริยางควิทยา
3. หมวดปริญญานิพนธ์
มด 921 ปริญญานิพนธ์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต
36 หน่วยกิต
EM 921 Dissertation
การทาวิจยั ทางด้ านมานุษยดุริยางควิทยา การวิจยั ที่ศกึ ษาค้ นคว้ าในลักษณะสหวิทยาการ
บูรณาการระเบียบวิธีวิจยั และเป็ นการวิจยั ภาคสนาม มุง่ เน้ นประเด็นปั ญหาทางด้ านมานุษยดุริยางควิทยา
แสวงหาองค์ความรู้ที่ลมุ่ ลึก คมชัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการสังคมและชุมชนให้ เข้ มแข็ง และสร้ าง
ความเข้ าใจของความหลากหลายทางวัฒนธรรมดนตรี ในฐานะสมาชิกการเป็ นประชาคมอาเซียน
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

*1

รศ.ดร.มานพ วิสทุ ธิแพทย์

*2

ผศ.ดร.รุจี ศรี สมบัติ

*3

ดร.ชนิดา ตังเดชะหิรัญ

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
Ph.D. (Music) ,2545
Master of Music , 2531
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ ),2521
ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์ , 2554
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
,2543
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ ไทย),
2528
D.M.A.(Piano Performance),
2535 M.M. (Piano
Performance), 2530
ค.บ. (ดนตรี ศกึ ษา), 2526

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

University of Delhi
University of the
Philippines มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ
The Ohio State
University
The Ohio State
University จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

3-2301xxxxxxxxx
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ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

4

อ.ดร.ฌานิก หวังพาณิช

5

อ.ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา

Ph.D ( Music Education) , 2556

University of New South
Wales, Australia
M.Mus (Music), 2549
University of New South
Wales, Australia
ศป.บ.(ดุริยางคศาสตร์ สากล) 2545 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
Ph.D. (MUSIC), 2554
Magadh University
ศศ.ม. (ดนตรี ศกึ ษา), 2551
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศป.บ.(ดุริยางคศาสตร์ สากล),
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2548

เลขประจาตัว
ประชาชน
Xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

*อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
3.2.2 อาจารย์ ผ้ ูสอน
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1

รศ.ดร.มานพ วิสทุ ธิแพทย์

2

รศ.ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท์

3

ผศ.ดร.รุจี ศรีสมบัติ

4

ดร.ชนิดา ตังเดชะหิรัญ

5

ดร.วีระ พันธุ์เสือ

6

อ.ดร.ฌานิก หวังพาณิช

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา

Ph.D. (Music) ,2545
Master of Music , 2531
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ ),2521
ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์ , 2553
กศ.ม. (การอุดมศึกษา) ,2523
กศ.บ. (ศิลปศึกษา), 2517
ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์ , 2554
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) ,2543
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ ไทย), 2528
D.M.A.(Piano Performance), 2535
M.M.. (Piano Performance), 2530
ค.บ. (ดนตรีศกึ ษา), 2526
Ph.D. (Music), 2554
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) ,2544
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ ไทย), 2535

University of Delhi
University of the Philippines
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
The Ohio Stat University
The Ohio Stat University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Delhi
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Ph.D ( Music Education) , 2556

University of New South
Wales, Australia
M.Mus (Music), 2549
University of New South
Wales, Australia
ศป.บ.(ดุริยางคศาสตร์ สากล) 2545 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
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เลขประจาตัว
ประชาชน
3-2301xxxxxxxxxx
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ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์
อ.ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล

7

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
Ph.D. (MUSIC), 2554
ศศ.ม. (ดนตรี ศกึ ษา), 2551
ศป.บ.(ดุริยางคศาสตร์ สากล),
2548

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

Magadh University
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxxx

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1

ศ.พูนพิศ อมาตยกุล

2
3
4
5
6

ดร.สิริชยั ชาญ ฟั กจารูญ
รศ.ดร.เจริญชัย ชนไพโรจน์
รศ.ดร.ปั ญญา รุ่งเรือง
รศ.ดร.ณรงค์ชยั ปิ ฎกรัชต์
ผศ.ดร.เฉลิมพล งามสุทธิ

7
8
9
10
11
12

ผศ.ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์
ผศ.ดร.ศรัณย์ นักรบ
ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์
Prof. Dr.Ramon P. Santos
Prof. Dr. Sam-ang Sam
Assoc. Prof. Dr. Hanafi Bin
Hussin
Assoc.Prof.Dr. Deborah Wong
Prof. Dr. Didik Sulistyanto

13
14
15
16
17

Assist. Prof. Dr. Irving Chan
Johnson
Assist. Prof. Dr. Jan Marzek
Dr. Ajay Kumar

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

คุณวุฒกิ ารศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ที่จบ
ศิลปศาสตร์ ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
(ดุริยางคศิลป์ )
ค.ด. พัฒนศึกษา
Ph.D.Ethnomusicology
Ph.D.Ethnomusicology
ปร.ด. ดนตรี
Ph.D. Music Education

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปร.ด. ดนตรี
Ph.D.Ethnomusicology
D.Phil. Ethnomusicology
Ph.D. Music
Ph.D. Ethnomusicology
Ph.D. South East Asian Studies

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Kent State University
Kent State University
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Missouri
,Columbia
มหาวิทยาลัยมหิดล
PANJAB University
University of York
University of Philippines
Wesleyan University
Malaya University

Ph.D.Ethnomusicology
Ph.D. Biotechnology and
Biological Control
Ph.D. Social Anthropology

Michigan State University
University of Christian
Allbrecht -Kiel
Harvard University

Ph.D.Social Anthropology
Ph.D. Musicology

Cornell University
University of Delhi

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
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4. องค์ ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ ามี)
ไม่มี
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่ วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
หลักสูตรกาหนดให้ นิสิตทาการวิจยั โดยใช้ วิธีการและกระบวนการทางการวิจยั เก็บข้ อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการศึกษาวิจยั ในสาขาดนตรี ตามแขนงที่นิสิตเรี ยน
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นิสิตสามารถกาหนดและนิยามประเด็น ปั ญหาการวิจยั การพัฒนากรอบแนวคิดและสมมติฐาน
การออกแบบการวิจยั การพัฒนาเครื่ องมือวิจยั การกาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง การเก็บรวบรวม
ข้ อมูล กาวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายข้ อมูล สรุปผลการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั และ
เผยแพร่ผลงานวิจยั โดยการนาเสนอผลงานการวิจยั ได้

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
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หมวดที่ 4 ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล

มีความรู้ ความสามารถในการวิจยั สามารถสร้ าง องค์ มีรายวิชาต่างๆ ที่สนับสนุนและส่งเสริ มให้ นิสิตมี
ความรู้ ทางด้ านมานุษยดุริยางควิทยา
ความรู้ ความสามารถในการวิจยั ด้ วยการใช้ การวิจยั
เป็ นฐานในการจัดการเรี ยนรู้ โดยงานวิจยั ต้ องได้ รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
มีบคุ ลิกภาพและความเป็ นผู้นาในด้ านวิชาการทาง ส่งเสริ มให้ นิสิตเข้ าร่ วมการประชุมวิชาการในระดับชาติ
มานุษยดุริยางควิทยา
และระดับนานาชาติ โดยให้ มีการนาเสนอการวิจยั
แบบปากเปล่าในที่ประชุม
มีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ให้ ความรู้ ถงึ ผลกระทบต่อสังคมและข้ อกฏหมายที่
เกี่ยวข้ องกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ
สามารถสร้ างเครื อข่ายวิจยั ทางด้ านมานุษยดุริยางค
สนับสนุนให้ นิสิตทางานวิจยั ร่ วมกับนักวิจยั
วิทยา
ต่างประเทศ
มีทกั ษะการสื่อสาร
สามารถใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างชัดเจน ใช้
เทคโนโลยีสาหรับการสื่อสารได้ เป็ นอย่างดี มีความ
สามารถในการถ่ายทอดข้ อมูลความรู้ จากภาษาและ
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 ด้ านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
1. ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม มี
ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต สามารถจัดการ
ปั ญหาทางคุณธรรมและจริ ยธรรมที่
ซับซ้ อนได้ โดยใช้ จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีจิตสานึกและตระหนักในการ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. สอดแทรกเนื ้อหาในมิติทาง

1. ประเมินจากพฤติกรรมในชันเรี
้ ยน

คุณธรรม จริ ยธรรม เน้ นความ
มีระเบียบวินยั และความ
ซื่อสัตย์
2. มีรายวิชาที่ปลูกฝั งการมี
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ

การตรงต่อเวลา การแต่งกาย
และการปฏิบตั ิตนตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
2. มีการเข้ าร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริ มและปลูกฝั งคุณธรรม
จริ ยธรรม

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
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ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
3. สามารถแสดงออกหรื อสือ่ สาร
ข้ อสรุปของปั ญหาโดยคานึงถึง
ความรู้สกึ ของผู้อื่น
4. มีภาวะผู้นาในการส่งเสริ มการ
ปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม
จริ ยธรรมในองค์กร และสนับสนุน
ให้ ผ้ อู ื่นใช้ ดลุ ยพินิจทางด้ าน
คุณธรรม จริ ยธรรมในการแก้ ปัญหา

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

3. มีรายวิชาที่สง่ เสริ มการสือ่ สาร
เพื่อสรุปปั ญหาอย่างมีจริ ยธรรม
ทางวิชาการ
4. จัดกิจกรรมส่งเสริ มและปลูกฝั ง
คุณธรรม จริ ยธรรม

3. ประเมินจากงานที่ได้ รับมอบหมาย
ความรับผิดชอบในหน้ าที่ที่ได้ รับ
มอบหมาย
4. ให้ นิสติ ได้ ประเมินตนเองในเรื่อง
คุณธรรม จริ ยธรรม

กลยุทธ์ การสอน
1. จัดกิจกรรมโดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ โดยแนะนาวิธีการ
เรี ยนรู้และการสืบค้ นข้ อมูล
ด้ วยตนเอง
2. จัดการเรี ยนการสอนในหลาย
รูปแบบ เช่น การบรรยาย
การฝึ กปฏิบตั ิ การสัมมนา
3. ส่งเสริ มกิจกรรมการเรี ยนรู้
เช่น เข้ าร่วมประชุมวิชาการ

วิธีการวัดและประเมินผล
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
และการปฏิบตั ิงานของนิสติ ในด้ าน
ต่างๆ คือ
1. ทดสอบย่อย
2. ทดสอบกลางภาคการศึกษา
และปลายภาคการศึกษา
3. รายงาน
4. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5. การประเมินตนเองของนิสติ

กลยุทธ์ การสอน
จัดกระบวนการเรี ยนรู้เพื่อให้ นิสติ
ได้ ฝึกทักษะการวิเคราะห์ ทักษะ
การคิด จากสภาพปั ญหา หรื อ
สถานการณ์จริ ง ทังในระดั
้
บบุคคล
และกลุม่ เช่น
1. จัดให้ มกี ารค้ นคว้ าและทดลอง
ด้ วยตนเอง มีการนาเสนอผลงาน

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากงานที่ได้ รับ
มอบหมาย ความรับผิดชอบใน
หน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมินจากข้ อสอบที่เน้ นให้
นิสติ ได้ คิด วิเคราะห์ อธิบาย
จากแนวคิดของการแก้ ปัญหา
โดยการประยุกต์ความรู้ที่ได้ เรี ยน

2.2 ด้ านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ และ
ลึกซึ ้งในหลักการ ทฤษฎีและข้ อมูล
เฉพาะที่เป็ นแก่นสาขามานุษย
ดุริยางควิทยา
2. สามารถพัฒนาการวิจยั และเทคนิค
ต่างๆ ได้ อย่างดีเยีย่ มและเป็ นที่
ยอมรับ
3. สามารถติดตามความก้ าวหน้ า
ทางวิชาการและการวิจยั ด้ าน
มานุษยดุริยางควิทยาอย่างต่อเนือ่ ง
และสามารถพัฒนาข้ อสรุปได้ เป็ น
อย่างดี

2.3 ด้ านทักษะทางปั ญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปั ญญา
1. สามารถใช้ องค์ความรู้และเทคนิคการ
แสวงหาความรู้มาวิเคราะห์ประเด็น
ปั ญหาและแก้ ไขปั ญหาทางมานุษย
ดุริยางควิทยาได้ อย่างสร้ างสรรค์
2. บูรณาการความรู้เพื่อสังเคราะห์
ผลงานวิจยั และความรู้ใหม่ที่
สร้ างสรรค์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปั ญญา
3. ออกแบบและดาเนินการโครงการ
วิจยั ที่สาคัญการพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ หรื อต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ได้
อย่างดีเยี่ยม

กลยุทธ์ การสอน
จากการค้ นคว้ า และมีการอภิปราย
ในห้ องเรียนในห้ องสัมมนา
2. จัดให้ มีการนาเสนอและอภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน
3. จัดให้ มกี ารแก้ ปัญหาที่เกิดจาก
การทางานวิจยั ด้ วยตนเองโดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้
คาแนะนา
4. จัดให้ มกี ารเข้ าร่วมและนาเสนอ
ผลงานวิจยั ในงานประชุมทาง
วิชาการ

วิธีการวัดและประเมินผล
3. ประเมินจากความรู้ที่นิสติ ใช้
ในการนาเสนอสัมมนา
4. ประเมินจากทักษะที่นิสติ ใช้
ในการแก้ ปัญหาทีเ่ กิดขึ ้นระหว่าง
ทางานวิจยั
5. ให้ นิสติ ได้ ประเมินตนเอง

2.4 ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
กลยุทธ์ การสอน
ความรับผิดชอบ
1. แสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ 1. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยน
รวมทังสื
้ อ่ สารและแสดงออกถึงการ
2. มอบหมายงานทีจ่ ดั ทาเป็ นกลุม่
เป็ นผู้นา
2. วางแผน วิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหา
ได้ ด้วยตนเอง พร้ อมทังวางแผน
้
ปรับปรุงตนเองและองค์กรได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. สร้ างปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นได้ อย่าง
สร้ างสรรค์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดง
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบในการทา
กิจกรรมกลุม่
2. ประเมินจากการที่มีสว่ นร่วมใน
การวิพากษ์ วจิ ารณ์ในชันเรี
้ ยน
และการยอมรับเหตุผลของผู้ที่มี
ความเห็นแตกต่าง
3. ประเมินจากงานที่ได้ รับมอบหมาย
ความรับผิดชอบในหน้ าที่ที่ได้ รับ
มอบหมาย
4. ให้ นิสติ ประเมินตนเอง
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2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้ น เก็บรวบรวมข้ อมูล และ
การนาเสนอผลงาน
2. คัดกรองข้ อมูลเชิงตัวเลข และสถิติ
เพื่อการวิเคาะห์ และสังเคราะห์ผล
จากการวิจยั
3. นาเสนอผลงานวิจยั ทังในรู
้ ปแบบที่
เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการโดย
ใช้ สอื่ อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพต่อแต่ละกลุม่ บุคคล
และชุมชน

กลยุทธ์ การสอน

1. มอบหมายงานโดยให้ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ น
เก็บรวบรวมข้ อมูลและการ
นาเสนอผลงานทางมานุษย
ดุริยางควิทยา
2. ฝึ กทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. ศึกษาค้ นคว้ าวิจยั จากนัน้
รวบรวมข้ อมูลและนาเสนอ
ข้ อมูลวิจยั โดยใช้ สอื่ ต่างๆ

วิธีการวัดและประเมินผล

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน
2. ประเมินจากการนาเสนอ
ผลงาน และการเขียนรายงาน
3. นิสติ ประเมินตนเอง

3. แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
สรุ ปมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ดังนี ้
ด้ านที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม
1. ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริ ยธรรม มีความซื่อสัตย์สจุ ริต สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ซบั ซ้ อนได้ โดยใช้ จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3. สามารถแสดงออกหรื อสื่อสารข้ อสรุปของปั ญหาโดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
4. มีภาวะผู้นาในการส่งเสริมการปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร และสนับสนุนให้
ผู้อื่นใช้ ดลุ ยพินิจทางด้ านคุณธรรม จริยธรรมในการแก้ ปัญหา
ด้ านที่ 2 ความรู้
1. มีความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ และลึกซึ ้งในหลักการ ทฤษฎีและข้ อมูลเฉพาะที่เป็ นแก่นสาขา
มานุษยดุริยางควิทยา
2. สามารถพัฒนาการวิจยั และเทคนิคต่างๆ ได้ อย่างดีเยี่ยมและเป็ นที่ยอมรับ
3. สามารถติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการและการวิจยั ด้ านมานุษยดุริยางควิทยาอย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถพัฒนาข้ อสรุปได้ เป็ นอย่างดี

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
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ด้ านที่ 3 ทักษะทางปั ญญา
1. สามารถใช้ องค์ความรู้และเทคนิคการแสวงหาความรู้มาวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาและแก้ ไข
ปั ญหาทางมานุษยดุริยางควิทยาได้ อย่างสร้ างสรรค์
2. บูรณาการความรู้เพื่อสังเคราะห์ผลงานวิจยั และความรู้ใหม่ที่สร้ างสรรค์
3. ออกแบบและดาเนินการโครงการวิจยั ที่สาคัญการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ หรื อต่อยอดองค์
ความรู้ใหม่ได้ อย่างดีเยี่ยม
ด้ านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. แสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทังสื
้ ่อสารและแสดงออกถึงการเป็ นผู้นา
2. วางแผน วิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหาได้ ด้วยตนเอง พร้ อมทังวางแผนปรั
้
บปรุงตนเองและองค์กร
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สร้ างปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นได้ อย่างสร้ างสรรค์
ด้ านที่ 5 การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ น เก็บรวบรวมข้ อมูล และการนาเสนอผลงาน
2. คัดกรองข้ อมูลเชิงตัวเลข และสถิติ เพื่อการวิเคาะห์ และสังเคราะห์ผลจากการวิจยั
3. นาเสนอผลงานวิจยั ทังในรู
้ ปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการโดยใช้ สื่ออย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพต่อแต่ละกลุม่ บุคคลและชุมชน

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping )
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
ด้ านที่ 1
ด้ านที่ 2
ด้ านที่ 3
ด้ านที่ 4
ด้ านที่ 5
มาตรฐานการเรี ยนรู้
คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
มด 711 พัฒนาการของมานุษยดุริ
ยางควิทยาและแนวคิดของมานุษย
ดุริยางควิทยาในปั จจุบนั
มด 712 สัมมนาการวิจยั ทาง
มานุษยดุริยางควิทยา
มด 713 การแพร่กระจายและการ
ถ่ายโยงทางวัฒนธรรมดนตรี
หมวดวิชาเลือก
มด 811 มานุษยวิทยาการดนตรี
มด 812 งานภาคสนาม
มด 813 ทักษะดนตรี
มด 814 สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
ดนตรี ในเอเชีย
มด 815 ภาษาเพื่อการสือ่ สารทาง
ดนตรี
มด 816 ภาคนิพนธ์ทางดนตรี
หมวดปริญญานิพนธ์
มด 921 ปริ ญญานิพนธ์ดษุ ฎี
บัณฑิต

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ความรู้

ทักษะทาง
ทักษะความ
ปั ญญา
สัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3

1

2

3

การวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้ เทคโน โลยี
สารสนเทศ

1

2

3

○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○
○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ●
○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○
○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○
○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ●
○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ●
○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○
○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○
● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ●

● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ●

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

24

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 หมวดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา สรุปดังนี ้
- การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ ใช้ ระบบค่าระดับขัน้ ดังนี ้
ระดับขัน้
ความหมาย
ค่าระดับขัน้
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B

ดี (Good)

3.0

C+
C
D+
D
E

ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

- การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้ อกาหนดของหลักสูตร ได้ แก่ การสอบภาษา (Language
Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) และการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์ ให้ ผล
การประเมินเป็ น ผ่าน P (Pass) หรื อ ไม่ผา่ น F (Fail)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 กาหนดระบบการวัดและประเมินผลในระดับรายวิชา และทบทวนระบบด้ วยคณะกรรมการ
2.2 อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาเดียวกัน กาหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกัน
และให้ สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานหลักสูตร ทาการทวนสอบโดยการประชุมตัดสินผลการเรี ยน
ร่วมกัน
2.3 จัดการวัดประมวลความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะของนิสิตก่อนจบการศึกษา
2.4 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
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3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 หมวดที่ 9 การขอรับปริญญาหรื อประกาศนียบัตร ข้ อที่ 48
นิสิตที่จะสาเร็จการศึกษาได้ สาหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. มีเวลาเรี ยนที่มหาวิทยาลัยนี ้ไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2. สอบได้ จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
3. ได้ คา่ คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
4. สอบภาษาต่างประเทศได้
5. สอบวัดคุณสมบัตไิ ด้
6. เสนอปริ ญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์ขนสุ
ั ้ ดท้ าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
แต่งตัง้
7. ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
8. ผลงานปริญญานิพนธ์ ได้ รับการเผยแพร่ จากการการตีพิมพ์หรื ออย่างน้ อยดาเนินการให้
ผลงานหรื อส่วนหนึง่ ของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และหรื อวารสาร
นานาชาติ หรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการ
ตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ ใหม่
จัดให้ มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อแนะนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ เพื่อให้ เข้ าใจ
นโยบายสถาบัน/คณะ หลักสูตร รายวิชาที่สอนในหลักสูตร และรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน
1.1 กาหนดให้ คณาจารย์ใหม่เข้ าโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และโครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของคณะศิลปกรรมศาสตร์
1.2 จัดระบบอาจารย์พี่เลี ้ยงสาหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ คาแนะนาและให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับ
จุดมุง่ หมายโครงสร้ างหลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนานิสิต เพื่อให้ อาจารย์ใหม่สามารถให้
คาแนะนานิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอนของคณะ และการพัฒนานิสิตได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.3 ส่งเสริมให้ มีการอบรมเพิ่มความรู้ สร้ างเสริมประสบการณ์สอน และการวิจยั อย่าง
ต่อเนื่อง สนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ การประชุมทางวิชาการทัง้
ในประเทศและต่างประทศ
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เพื่อพัฒนาอาจารย์ในด้ านการจัดการเรี ยน
การสอน การพัฒนาสื่อการเรี ยนการสอน
- จัดสรรงบประมาณเพื่อให้ คณาจาย์ได้ พฒ
ั นาความรู้ความสามารถเพิ่มเติมตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และตามความต้ องการของคณาจารย์ที่ต้องการอบรม ซึง่ จะนาความรู้มา
พัฒนาการเรี ยนการสอนให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
- สนับสนุนให้ คณาจาย์เข้ าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้ านทักษะการจัดการสอน
การใช้ สื่อการเรี ยนการสอน การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และการทาวิจยั ของ
มหาวิทยาลัยศรี นคินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ คณาจารย์พฒ
ั นาผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรี ยน
การสอน และพัฒนาผลงานทางด้ านวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม ทังในด้
้ านวิชาการ
และวิชาชีพโดยการสนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
- สร้ างกลไกกระตุ้นและจัดกิจกรรมแก่คณาจารย์ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเอกสาร
ตารา บทความ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
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- ส่งเสริมให้ ทนุ สนับสนุนการไปเข้ าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการใน
ต่างประเทศ และการเข้ าร่วมการสัมมนาระดับประเทศ/นานาชาติ
- จัดโครงกาสนับสนุนให้ คณาจารย์ศกึ ษาต่อ โดยให้ ทนุ การศึกษาในรูปแบบต่างๆ
สาหรับผู้เข้ าร่วมโครงการ
- สร้ างสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทังประเทศใกล้
้
เคียง เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ
- สร้ างระบบและกลไกในการให้ บริการทางวิชาการทางมานุษยดุริยางควิทยาแก่
ชุมชนในลักษณะบูรณาการกับการเรี ยนการสอน การวิจยั และควบคูก่ บั การพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 จัดให้ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับคณะ เพื่อกากับทิศทางการดาเนินงานให้
สอดคล้ องกับนโยบายและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต
1.2 จัดให้ มีอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้ าที่ดแู ลรับผิดชอบการบริหารจัดการการเรี ยนการ
สอนให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของหลักสูตรและมาตรฐาน
1.3 จัดให้ มีอาจารย์ผ้ ปู ระสานงานรายวิชา ทาหน้ าที่จดั ทา มคอ. 3 วางแผนการจัดการเรี ยนการ
สอนร่วมกับอาจารย์ผ้ สู อน ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่
รับผิดชอบให้ เป็ นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เพื่อจัดซื ้อตารา สื่อการ
เรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรี ยน
การสอนในชันเรี
้ ยนและสร้ างสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ด้วยตนเองของนิสิต
2.2 ทรั พยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยมีสานักหอสมุดกลาง ซึง่ เป็ นแหล่งทรัพยากรทางการเรี ยนการสอนทางด้ าน
มานุษยดุริยางควิทยา รวมทังศาสตร์
้
ที่เกี่ยวข้ องที่มีคณ
ุ ภาพ โดยสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ มีจานวนหนังสืออ้ างอิง ตารา วารสาร งานวิจยั ทางด้ านมานุษยดุริยางควิทยา
จานวน ประมาณ 5,000 เล่ม และมีระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อค้ นหาฐานข้ อมูลออนไลน์ นอกจากนี ้คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มีการสนับสนุนการเรี ยนการสอนโดยจัดให้ มีทรัพยากรการเรี ยนรู้ เช่น หนังสือ
เอกสาร ตารา สื่อการเรี ยนรู้ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน คอมพิวเตอร์ เพื่อการสืบค้ น รวมทังสื
้ ่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น ให้ สาขาวิชาเพื่อใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน นอกจากนี ้ทางสาขาวิชา
มานุษยดุริยางควิทยายังมีแหล่งเรี ยนรู้ทางมานุษยดุริยางควิทยาในชุมชนต่างๆ เพื่อเป็ นแหล่งข้ อมูล
สาหรับนิสิตได้ ใช้ ศกึ ษา
2.3 การจัดหาทรั พยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1. ให้ อาจารย์ผ้ สู อนและผู้เรี ยนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตารา ไปยังแหล่ง
ค้ นคว้ าทังภายในและภายนอกมหาวิ
้
ทยาลัย
2. จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ตารา และสื่อการเรี ยนการสอน
3. จัดระบบการใช้ ทรัพยากรการเรี ยนการสอน
4. ห้ องสาหรับการเรี ยนการสอนในรายวิชาต่างๆ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
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- อาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคินทรวิโรฒ
ห้ องเรี ยนบรรยาย
จานวน
ห้ องเรี ยนปฏิบตั กิ าร
จานวน
ห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
จานวน
ห้ องปฏิบตั กิ าร หอศิลปกรรมศรี นครินทรวิโรฒ (นิทรรศการ)
จานวน
ห้ องปฏิบตั กิ าร หอนาฏลักษณ์ (ปฏิบตั ิการแสดงดนตรี )
จานวน
ห้ องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์
จานวน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยน
จานวน
- ศูนย์วฒ
ั นธรรม หรื อแหล่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตในสถานศึกษาและชุมชน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1. ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรี ยน และบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
2. จัดระบบติดตามการใช้ ทรัพยากร เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการประเมิน

9 ห้ อง
35 ห้ อง
2 ห้ อง
1 ห้ อง
1 ห้ อง
1 ห้ อง
40 เครื่ อง

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้ เป็ นไปตามระเบียบและหลักการณ์ของมหาวิทยาลัยศรี นครินทร
วิโรฒ โดยกาหนดให้ อาจารย์ใหม่ต้องมีคณ
ุ วุฒิที่สอดคล้ องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนร่วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการสอน
ประเมินผลและให้ ความเห็นชอบการประเมินผลรายวิชา เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อเตรี ยมไว้ สาหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารื อ หาแนวทางที่จะทาให้ บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้
บัณฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
3.3 การแต่ งตัง้ คณาจารย์ พเิ ศษ
แต่งตังคณาจารย์
้
พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่
สอดคล้ องกับรายวิชา ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ให้ มีบคุ ลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อทาหน้ าที่ประสานการดาเนินงานของหลักสูตร โดยมี
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัตงิ าน
จัดให้ มีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และประสบการณ์การ
ปฏิบตั งิ าน ในด้ านต่างๆ อย่างน้ อยคนละ 1 ครัง้ ต่อปี
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

30

5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสิต
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอื่นๆ แก่ นิสิต
5.1.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้ านวิชาการ เพื่อทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาและคาปรึกษาในการ
ลงทะเบียน การเรี ยน การร่วมกิจกรรม การปรับตัว การพัฒนาทักษะชีวิต และอื่นๆ
5.1.2 มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจาโครงการในการทากิจกรรมของนิสิต
5.2 การอุทธรณ์ ของนิสิต
มีการจัดระบบที่เปิ ดโอกาสให้ นิสิตอุทธรณ์เรื่ องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่ องเกี่ยวกับวิชาการ มีการ
กาหนดเป็ นกฏระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาอุทธรณ์เหล่านัน้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
5.2.1 นิสิตสามารถยื่นคาร้ องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน
และวิธีการประเมินผล
5.2.2 จัดช่องทางรับคาร้ องเพื่อขออุทธรณ์ของนิสิต
5.2.3 จัดตังคณะกรรมการในการพิ
้
จารณาการอุทธรณ์ของนิสิต
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
6.1 มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตทุกปี เพื่อนาข้ อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
6.2 มีการสารวจการได้ งานทาของบัณฑิตทุกปี
6.3 นาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงานมาใช้ เป็ นข้ อมูลในการปรับปรุง
หลักสูตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
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7. ตัวบ่ งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี ้ผลการดาเนินงาน
2557
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีสว่ นร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
X
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรื อมาตรฐาน
X
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้ อยก่อน
X
การเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ
X
มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรี ยนรู้ทกี่ าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อย
X
ละ 25 ของรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรื อ
X
คาแนะนาด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อ
X
วิชาชีพอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับ
X
การพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้ อยละ50ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มตี อ่ บัณฑิตใหม่
เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรี ยนการสอนรายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยน
1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรี ยนของนิสิต
1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้ าร่วมกิจกรรมการเรี ยนการสอนของนิสิต ทังใน
้
และนอกชันเรี
้ ยน
1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ได้ รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา
1.1.5 ประเมินวิธีการจัดการเรี ยนรู้ โดยคณาจารย์ผ้ สู อนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1.2.1 ประเมินอาจารย์ผ้ สู อนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิต ตามแบบประเมินคุณภาพการเรี ยน
การสอน
1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้ แก่อาจารย์ผ้ สู อนและผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อใช้ ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ตอ่ ไป
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุง
ทักษะกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 กลยุทธ์การประเมิน
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีการรวบรวมข้ อมูลทังหมดเพื
้
่อการปรับปรุงหลักสูตรและ
พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนทังในภาพรวมและแต่
้
ละรายวิชา
นอกจากนี ้ประเมินจากการสอบถามความคิดเห็นจากนิสิตและผู้ใช้ บณ
ั ฑิตด้ วย ซื่งรวบรวมข้ อคิดเห็น
ทังหมดน
้
าไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
2.2. ดัชนีการประเมินผลการดาเนินงาน
มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อใช้ กาหนดดัชนีบง่ ชี ้ผลการดาเนินงานดังนี ้
2.2.1 กาหนดให้ มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึง่ ประกอบไปด้ วยคณะกรรมการ
ภายในและภายนอกสถาบัน
2.2.2 ประเมินหลักสูตรในแต่ละปี การศึกษา ซึ่งประกอบไปด้ วย การประเมินการจัดการ
เรี ยนการสอน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และการประมวลความรู้ของนิสิตก่อนจบการศึกษา
การประเมินผลผลิต ( Output ) และประเมินผลที่ได้ ( Outcome )
2.2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ดาเนินการประเมินตามตัวบ่งชี ้ที่ได้ กาหนดไว้ ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 ตัวบ่งชี ้ผลการดาเนินงาน โดย
แต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นอย่างน้ อย 3 คน โดยประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 จัดทารายงานการประเมินหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆ คณาจารย์
และผู้เกี่ยวข้ อง
4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ ผลการ
ประเมินเป็ นข้ อมูลในการปรับปรุง
4.3 เชิญผู้มีสว่ นได้ เสีย ( Stakeholders ) มีสว่ นร่วมในการให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
หลักสูตรและกลยุทธ์การสอน

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
ภาคผนวก ข สาเนาคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการร่
้
าง/ ปรับปรุง หลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์ หลักสูตร
ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก จ บทความวิจยั เรื่ อง การสารวจความต้ องการศึกษาต่อในระดับปริญญเอก
สาขาวิชามานุษยดุริยาควิทยา
ภาคผนวก ฉ บันทึกความตกลง

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
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ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2554

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
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ภาคผนวก ข สาเนาคาสัง่ แต่งตั ้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
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ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
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แบบฟอร์ มการตรวจสอบรายการวิพากษ์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขามานุษยดุริยางควิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 )
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

: ดร.สิริชยั ชาญ ฟั กจารูญ
รายการที่ตรวจสอบ

เหมาะสม

ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา
หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
ปรัชญาและวัตถุประสงค์
คุณวุฒิและคุณสมบัตผิ ้ สู มัครเข้ าเป็ นนิสิต
โครงสร้ างหลักสูตร
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาเลือก
3. ปริญญานิพนธ์



7 ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา/
กลุม่ วิชา
8 แผนการศึกษาและจานวนหน่วยกิตในแต่ละภาค
การศึกษา
9 ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียด
เนื ้อหาวิชา
10 ลาดับและความต่อเนื่องของรายวิชาในหลักสูตร
11 ความสอดคล้ องของเนื ้อหารายวิชากับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร



1
2
3
4
5
6

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

ไม่
ข้ อคิดเห็นของ
เหมาะสม ผู้ทรงคุณวุฒิ
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แบบฟอร์ มการตรวจสอบรายการวิพากษ์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขามานุษยดุริยางควิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 )
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

: รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชยั ปิ ฎกรัชต์
รายการที่ตรวจสอบ

เหมาะสม

ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา
หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
ปรัชญาและวัตถุประสงค์
คุณวุฒิและคุณสมบัตผิ ้ สู มัครเข้ าเป็ นนิสิต
โครงสร้ างหลักสูตร
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาเลือก
3. ปริญญานิพนธ์



7 ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา/
กลุม่ วิชา
8 แผนการศึกษาและจานวนหน่วยกิตในแต่ละภาค
การศึกษา
9 ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียด
เนื ้อหาวิชา
10 ลาดับและความต่อเนื่องของรายวิชาในหลักสูตร
11 ความสอดคล้ องของเนื ้อหารายวิชากับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร



1
2
3
4
5
6

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

ไม่
ข้ อคิดเห็นของ
เหมาะสม ผู้ทรงคุณวุฒิ
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แบบฟอร์ มการตรวจสอบรายการวิพากษ์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขามานุษยดุริยางควิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 )
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

: ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล งามสุทธิ
รายการที่ตรวจสอบ

เหมาะสม

ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา
หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
ปรัชญาและวัตถุประสงค์
คุณวุฒิและคุณสมบัตผิ ้ สู มัครเข้ าเป็ นนิสิต
โครงสร้ างหลักสูตร
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาเลือก
3. ปริญญานิพนธ์



7 ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา/
กลุม่ วิชา
8 แผนการศึกษาและจานวนหน่วยกิตในแต่ละภาค
การศึกษา
9 ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียด
เนื ้อหาวิชา
10 ลาดับและความต่อเนื่องของรายวิชาในหลักสูตร
11 ความสอดคล้ องของเนื ้อหารายวิชากับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร



1
2
3
4
5
6

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

ไม่
ข้ อคิดเห็นของ
เหมาะสม ผู้ทรงคุณวุฒิ
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แบบฟอร์ มการตรวจสอบรายการวิพากษ์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขามานุษยดุริยางควิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 )
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

: ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ นักรบ
รายการที่ตรวจสอบ

เหมาะสม

ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา
หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
ปรัชญาและวัตถุประสงค์
คุณวุฒิและคุณสมบัตผิ ้ สู มัครเข้ าเป็ นนิสิต
โครงสร้ างหลักสูตร
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาเลือก
3. ปริญญานิพนธ์



7 ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา/
กลุม่ วิชา
8 แผนการศึกษาและจานวนหน่วยกิตในแต่ละภาค
การศึกษา
9 ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียด
เนื ้อหาวิชา
10 ลาดับและความต่อเนื่องของรายวิชาในหลักสูตร
11 ความสอดคล้ องของเนื ้อหารายวิชากับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร



1
2
3
4
5
6

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

ไม่
ข้ อคิดเห็นของ
เหมาะสม ผู้ทรงคุณวุฒิ
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แบบฟอร์ มการตรวจสอบรายการวิพากษ์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขามานุษยดุริยางควิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 )
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

: ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์
รายการที่ตรวจสอบ

เหมาะสม

ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา
หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
ปรัชญาและวัตถุประสงค์
คุณวุฒิและคุณสมบัตผิ ้ สู มัครเข้ าเป็ นนิสิต
โครงสร้ างหลักสูตร
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาเลือก
3. ปริญญานิพนธ์



7 ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา/
กลุม่ วิชา
8 แผนการศึกษาและจานวนหน่วยกิตในแต่ละภาค
การศึกษา
9 ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียด
เนื ้อหาวิชา
10 ลาดับและความต่อเนื่องของรายวิชาในหลักสูตร
11 ความสอดคล้ องของเนื ้อหารายวิชากับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร



1
2
3
4
5
6

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

ไม่
ข้ อคิดเห็นของ
เหมาะสม ผู้ทรงคุณวุฒิ
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ภาคผนวก ง ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ ตดิ ต่ อ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ
ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

นายมานพ วิสทุ ธิแพทย์
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ศกึ ษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ
081 – 424–4524
ดุริยางคศาสตร์ ไทย ,มานุษยดุริยางควิทยา

วุฒกิ ารศึกษาที่ได้ รับ
Ph.D. (Music)
Master of Music
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ )

สถานที่ศึกษา
University of Delhi
University of the Philippines
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ปี ที่จบ
การศึกษา
2545
2531
2521

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. การนาเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
3. บทความวิชาการ
- บทความ “นาฏศิลป์ดนตรี ไทยไปกรี ซ” หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 28 สิงหาคม 2541
4. หนังสือ ตารา
- เอกสารประกอบวิชาการสอน mu 336 ฆ้ องวง
- ดนตรี ไทยวิเคราะห์
- ทฤษฎีการบันทึกโน้ ตเพลงไทย
- หลักการประพันธ์เพลงไทยเบื ้องต้ น
- วิเคราะห์เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่ ง
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
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- วิเคราะห์เพลงราตรี ประดับดาว
- Theoretical Concepts on Thai Classical Music
- จัดทาโน้ ตต้ นฉบับทานองหลักเพลงไทยตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาและวิชาชีพดนตรี ไทย
ขันที
้ ่4-6
- จัดทาโน้ ตต้ นฉบับทานองหลักเพลงไทยตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาและวิชาชีพดนตรี ไทย
ขันที
้ ่ 1 -3
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้ รับ
- วิจยั เรื่ อง “การศึกษาวิเคราะห์เพลงระบาบ้ านนา ตาบลบางลูกเสือ อาเภอองค์รักษ์
จังหวัดนครนายก” 2543
- วิจยั เรื่ อง “การสืบทอดเพลงไทยบ้ านบางลาพู : วัฒนธรรมมุขปาฐะ” 2543
- “LI-GE” Traditional Thai Folk Play
- An Analysis of Ranad Ek Renditions on Pleng Chaa Soi Son
ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม
ระดับ
รายวิชา
ปริญญาตรี
MUE 233 Recorder
MUE 323 ทฤษฎีการบันทึกโน้ ตเพลงไทย
MUE 341 การวิเคราะห์เพลงไทย
MUE 423 หลักการแต่งเพลงไทย
บัณฑิตศึกษา MU 523 เทคนิคการวิเคราะห์เพลงไทย
MU 511 ประวัตดิ นตรี ไทย

ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลาดับที่
รายวิชา
1
EM 712 สัมมนานานาชาติการวิจยั ทางมานุษย
ดุริยางควิทยา
2
EM 823 เทคนิคการวิเคราะห์ การบันทึกเพลง
และการตีความทางมานุษยดุริยางควิทยา
3
EM 999 ปริญญานิพนธ์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตมานุษยดุริ
ยางควิทยา

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ ตดิ ต่ อ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ
ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

นางกาญจนา อินทรสุนานนท์
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ศกึ ษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ
081-627-6557
ดุริยางคศาสตร์ ไทย , คีตศิลป์ไทย , มานุษยดุริยางควิทยา

วุฒกิ ารศึกษาที่ได้ รับ

สถานที่ศึกษา

ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ปี ที่จบ
การศึกษา
2553
2523
2517

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
- บทความวิจยั เรื่ อง Vocal Music in Thai Classical Music ชื่อวารสาร Musika ฉบับที 4
ประจาปี 2551 (2008) จัดพิมพ์โดย U.P.Center for Ethnomusicology มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ฟิ ลิปปิ นส์
- บทความวิจยั เรื่ องการศึกษาภูมิปัญญาการขับเสภาและการขับร้ องเพลงไทยเพื่อการสร้ าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์และเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม ชื่อเอกสาร 9 ภูมปั ญญาไทย จัดพิมพ์โดย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี 2553
- บทความวิจยั เรื่ องThe Hand Thread-Tying Ceremony-The Reassurance.นาเสนอในงาน
สัมมนาดนตรี นานาชาติ The3rd International Rondalla Fastival ณ เมืองTagum ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
จัดโดย National Commission for culture and The Arts, มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปิ นส์ และ
Musicological Society of the Philippines ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ปี 2554

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
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2. การนาเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
3. บทความวิชาการ
- บทความวิชาการเรื่ อง ครูศริ ิ วิชเวช ชื่อวารสารศิลปกรรมสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ที่ 4 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552
- บทความวิชาการเรื่ อง ดนตรี ไทย:วัฒนธรรมไทยในสายตาคนต่างชาติ เอกสารประชุมวิชาการ
คีตนาฏกรรมเอเชียอาคเนย์ งานดนตรี ไทยอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 38 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2553
- บทความวิชาการเรื่ องเพลงพื ้นบ้ าน เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่ องเพลงพื ้นบ้ านภาคกลาง
ในประเทศไทย สาขาดนตรี ชาติพนั ธุ์วิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2551
- บทความวิชาการเรื่ องเพลงระบาบ้ านนา เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่ องเพลงพื ้นบ้ านภาค
กลางในประเทศไทย สาขาดนตรี ชาติพนั ธุ์วิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2551
- บทความวิชาการเรื่ อง ดนตรี ศกึ ษาเพื่อเสริมสร้ างคุณภาพจิตใจ วารสารสารานุกรม 60 ปี 60
คา ศรี นครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
4. หนังสือ ตารา
- ดนตรี นา่ รู้ ช่วงชันที
้ ่ 5 ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช
2554
- ดนตรี นา่ รู้ ช่วงชันที
้ ่ 5 ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช
2554
- สารานุกรมดนตรี และเพลงไทย
6. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้ รับ
- การศึกษาภูมิปัญญาการขับเสภาและการขับร้ องเพลงไทยเพื่อการสร้ างจิตสานึกในการอนุรักษ์
และเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม ทุนวิจยั 9 ภูมิปัญญามหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ปี 2552
- องค์ความรู้ศลิ ปิ น : นายศิริ วิชเวช ทุนสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม ปี 2552
- รูปแบบการสร้ างพิพิธภัณฑ์ที่ยงั่ ยืน :กลุม่ ชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยงโปภาคตะวันตกของประเทศไทย ปี
2553

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
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ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม
ระดับ
รายวิชา
ปริญญาตรี
- REGIONALLY THAI FOLK SONGE
-TEACHING CHILDREN IN SECONDARY
SCHOOL
-THAI CLASSICAL SINGING
บัณฑิตศึกษา -INTRODUCTION TO CULTURAL
ANTHROPOLOGY

ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลาดับที่
รายวิชา
1
EM 711 การแพร่กระจายและการถ่ายโยงทาง
วัฒนธรรม
2
EM 826 ภาคนิพนธ์ทางดนตรี
3
EM 999 ปริญญานิพนธ์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตมานุษยดุริ
ยางควิทยา

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ ตดิ ต่ อ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ

นางรุจี ศรี สมบัติ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ศกึ ษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ
081-420-4688
rujee_jee@hotmail.com
Music , มานุษยดุริยางควิทยา

ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒกิ ารศึกษาที่ได้ รับ

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์ )
ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา)
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ ไทย)

สถานที่ศึกษา

ปี ที่จบ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2554
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 2543
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 2528

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
- บทความวิจยั เรื่ อง Laos Krung WovenClothing : The Conservation, Restoration and
Development of woven Clothing Products in Way of Life
2. การนาเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
- นาเสนอผลงานวิจยั เรื่ อง ผ้ าทอลาวครั่ง : การอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอในวิถี
ชีวิต ณ ห้ องประชุม หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี
3. บทความวิชาการ
- บทความวิชาการเรื่ อง การเผยแพร่วฒ
ั นธรรมไทยในเกาหลี งาน Worldcup Game Official
Colebration International Kid Featival เมือง Dea Jeon City พิมพ์ลงหนังสือครบรอบ 50 ปี
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
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- บทความวิชาการเรื่ อง การเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมไทย ณประเทศเกาหลี งาน The Gaya
International Festival o Culture 2006 เมือง Gimhae พิมพ์ลงวารสารสาธิตสาร โรงเรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
4. หนังสือ ตารา
- ตาราเรื่ อง ราวงมาตรฐาน
- เอกสารประกอบการสอนวิชา ดุริยะ 382
- ตาราสารานุกรมนาฏศิลป์ไทย
- เอกสารประกอบการสอนวิชาพื ้นฐานศิลปะ 1
7. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้ รับ
- งานวิจยั เรื่ อง การศึกษาทางร้ องเพลงชุดเสภาของครูศริ ิ วิชเวช
- งานวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจของผู้ปกครองในการเลือกให้ นกั เรี ยนเข้ าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปี ที่
1 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
- งานวิจยั เรื่ อง การศึกษาภูมิปัญญาการขับเสภาและการขับร้ องเพลงไทยเพื่อสร้ างจิตสานึกใน
การอนุรักษ์และเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม
- งานวิจยั เรื่ อง ผ้ าทอลาวครั่ง : การอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอในวิถีชีวิต
- งานวิจยั เรื่ อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนขับร้ องเพลงไทยตามเกณฑ์มาตรฐานสาขา
วิชาชีพดนตรี ไทยขันที
้ ่ 4 ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นครินทร
วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยชุดฝึ กทักษะการออกเสียงพื ้นฐานและ
เทคนิคการขับร้ องเพลงไทย
- งานวิจยั เรื่ อง วัฒนธรรมดนตรี “กู่เจิง” ในประเทศไทย แหล่งทุน เงินรายได้ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี 2554-2555
ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม
ระดับ
ปริญญาตรี

รายวิชา
MUE 334
MUE 231
MUE 101
MUE 532

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
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MUE 331
MUE 409
MUE 431
บัณฑิตศึกษา MUE 578

ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลาดับที่
รายวิชา
1
EM 821 วิธีการวิจยั ทางมานุษยดุริยางควิทยา
2
EM 822 มานุษยวิทยาการดนตรี
3
EM 999 ปริญญานิพนธ์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตมานุษยดุริ
ยางควิทยา

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ ตดิ ต่ อ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ

นางชนิดา ตังเดชะหิรัญ
อาจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ
ดนตรี สากล , มานุษยดุริยางควิทยา

ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒกิ ารศึกษาที่ได้ รับ

สถานที่ศึกษา

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

D.M.A.(Piano Performance)
M.M. (Piano Performance)
ค.บ. (ดนตรี ศกึ ษา)

The Ohio State University
The Ohio State University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี ที่จบ
การศึกษา
2535
2530
2526

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. การนาเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
3. บทความวิชาการ
4. หนังสือ ตารา
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้ รับ
-

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
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ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม
ระดับ
รายวิชา
ปริญญาตรี
ดนตรี ปฏิบตั ิ
บัณฑิตศึกษา Recital 1, 2
Asia Music

ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลาดับที่
1
2
3

รายวิชา
EM 825 ภาษาเพื่อการสื่อสารทางดนตรี
EM 826 ภาคนิพนธ์ทางดนตรี
EM 999 ปริญญานิพนธ์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตมานุษยดุริ
ยางควิทยา

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ ตดิ ต่ อ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ

นายวีระ พันธุ์เสือ
อาจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ศกึ ษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ
085-062-9286
veerp@swu.ac.th
Music , มานุษยดุริยางควิทยา

ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับ
วุฒกิ ารศึกษาที่ได้ รับ
สถานที่ศึกษา
การศึกษา
ปริญญาเอก Ph.D. (Music)
University of Delhi
ปริญญาโท ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ปริญญาตรี กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ ไทย) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ปี ที่จบ
การศึกษา
2554
2544
2535

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
- บทความวิจยั เรื่ อง การศึกษาการบริหารจัดการวงปี่ พาทย์มอญบนพื ้นฐานของความเข้ มแข็งทาง
วัฒนธรรมและการประกอบอาชีพที่ยงั่ ยืน : กรณีศกึ ษาวงปี่ พาทย์มอญของคณะเจริ ญศิลป์ อาเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. การนาเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
- นาเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับชาติ เรื่ อง ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาท้ องถิ่น วันที่
20 สิงหาคม 2554ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3. บทความวิชาการ
- บทความวิชาการเรื่ อง Introducing the Hermoniun , T SG. Mails 2009-10 วารสารรายปี
กลุม่ พระนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยเดลี ปี ที่ 14 2552-2553

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
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4. หนังสือ ตารา
8. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้ รับ
- งานวิจยั เรื่ อง การศึกษาการบริหารจัดการวงปี่ พาทย์มอญบนพื ้นฐานของความเข้ มแข็งทาง
วัฒนธรรมและการประกอบอาชีพที่ยงั่ ยืน : กรณีศกึ ษาวงปี่ พาทย์มอญของคณะเจริ ญศิลป์ อาเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี แหล่งทุน เงินรายได้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ปี
2550-2551
- งานวิจยั เรื่ อง วัฒนธรรมการประชันปี่ พาทย์ แหล่งทุน เงินรายได้ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี 2554-2555
ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม
ระดับ
รายวิชา
ปริญญาตรี
MUE 101
MUE 331
MUE 431
MUE 336
MUE 532
MUE 231
บัณฑิตศึกษา Recital 1, 2
Asia Music

ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลาดับที่
รายวิชา
1
EM 824 ทักษะดนตรี
2
EM 826 ภาคนิพนธ์ทางดนตรี
3
EM 999 ปริญญานิพนธ์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตมานุษยดุริ
ยางควิทยา

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
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ภาคผนวก จ บทความวิจยั เรื่ อง การสารวจความต้ องการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญเอก สาขาวิชามานุษยดุริยาควิทยา

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
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