
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ  

ครั้งที ่5/2563 
วันศุกร์ที ่4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Microsoft Teams 

…………………………….……………..……… 
 

ผู้เข้าประชุม 
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรศิริ  ปาณินท์ ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์เอกชาติ  จันอุไรรัตน์ กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์  ด่านกิตติกุล กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา  หงษ์อุเทน กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร. ภาวศุทธิ์  พิริยะพงษ์รัตน์ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์  อรรถลังรอง กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวน ้าอ้อย  เดชจุ้ย ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู  พูลสวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. อาจารย์อลิสา  วัชรประภาพงศ์ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาการแสดงดนตรี 
 2. อาจารย์ณัฐวุฒิ  เตียนพลกรัง ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาการแสดงดนตรี 
 3. นางสาวพาฝัน  นุหัง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
   คณะดุริยางคศาสตร์ 
 4. นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร นักวิชาการศึกษาช้านาญการพิเศษ  
   กองบริหารงานวิชาการ 
 5. นางสาวประภัสสร ถวายนิล นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  
   กองบริหารงานวิชาการ 
 6. นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  
   กองบริหารงานวิชาการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จามร  ศุภผล ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาการแสดงดนตรี 
 2. อาจารย์ ดร. ทัศนา  นาควัชระ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาการแสดงดนตรี 
 3. อาจารย์เผ่าพันธุ์  อ้านาจธรรม ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาการแสดงดนตรี 
 

เปิดประชุมเวลา  13.05  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา 
 - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีพิจารณา 

 4.1 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
คณะดุริยางคศาสตร์ 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะดุริยางคศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ดังนี  
  1. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 
   1.1 ข้อ 1. สาระในการปรับปรุงหลักสูตร ข้อย่อยที่ 1.1 ตารางเปรียบเทียบจ้านวน      
หน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง ให้ปรับแก้ข้อความในตารางช่องการเปลี่ยนแปลงจาก 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต การเปลี่ยนแปลง 
หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 

วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 12 6 - 3 

    เป็น 
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หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต การเปลี่ยนแปลง 

หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 

วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 12 6 - 6 
   1.2 ข้อ 3. นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ บรรทัดที่ 1 – 2 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์   
เว้นวรรคข้อความจาก “..... มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตตาม  วิสัยทัศน์ของคณะดุริยางคศาสตร์ 
.....” เป็น “..... มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตตามวิสัยทัศน์ของคณะดุริยางคศาสตร์ .....” 
   1.3 ข้อ 5. การเทียบเคียงหลักสูตรฯกับของสถาบันการศึกษาอ่ืน  ตารางเทียบเคียง
หลักสูตรกับสถาบันการศึกษาอ่ืนที่ใกล้เคียงกัน ระบุข้อมูลไม่ครบ? ให้ตัดข้อความว่า “ระบุข้อมูลไม่ครบ?” 
ออก และรายการที่ 5. จุดเด่นหรือจุดเน้นของหลักสูตร ให้เพ่ิมการระบุข้อมูลการเทียบเคียงหลักสูตรที่ใกล้เคียง
กันทั งหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร และหลักสูตรภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร 
   1.4 ข้อ 8. การตลาดนักศึกษา บรรทัดที่ 2 – 3 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ฉีกค้าจาก 
“คณะดุริ-ยางคศาสตร์” เป็น “คณะดุริยางคศาสตร์” 
   1.5 ข้อ 9. การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและการติดตามผลบัณฑิต ให้ตรวจสอบข้อความ   
ในย่อหน้าที่  2 บรรทัดที่  1 – 2 “..... ในปีการศึกษา 2561 มีบัณฑิตที่จบการศึกษาจาก หลักสูตร                  
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี จ้านวน 22 คน .....” ซึ่งไม่สอดคล้องกับตารางเปรียบเทียบ
บัณฑิตได้งานท้าหรือประกอบอาชีพอิสระ ปีการศึกษา 2561 ที่ระบุว่า “มีจ้านวนบัณฑิตที่จบ 25 คน” ทั งนี  
ให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกัน  
  2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
   2.1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
    2.1.1 ข้อ 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน           
ให้ปรับแก้ข้อความที่พิมพ์ซ ้ากันจาก “..... สาขาศิลปกรรมศาสตร์ศาสตร์ พ.ศ. 2558 .....” เป็น “..... สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 .....” 
    2.1.2 ข้อ 9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ้าตัวประชาชน ต้าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ล้าดับที่ 9.2 และ 9.5 หัวข้อต้าแหน่ง ให้ปรับแก้จาก “อาจารย์” 
เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” 
    2.1.3 ข้อ 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน บรรทัดที่ 3 - 4 ให้ปรับแก้
รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคข้อความจาก “..... สัมพันธ์กับปณิธานในการสร้างบัณฑิต  ของ  หลักสูตร             
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต .....” เป็น “..... สัมพันธ์กับปณิธานในการสร้างบัณฑิตของหลักสูตรดุริยางคศาสตร
บัณฑิต .....” และบรรทัดที่ 10 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... ยังมีความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์
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กระทรวงศึกษาธิการ .....” เป็น “..... ยังมีความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) .....” 
 
   2.2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ข้อ 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) หมวดวิชาเฉพาะ ตารางช่อง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ล้าดับที่ 1 ให้ปรับแก้ข้อความที่พิมพ์ซ ้ากันและรูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคข้อความ
จาก “..... สามารถปรับตัว ตัวให้เข้ากับกระแสความเปลี่ยน แปลง และมีจิตส้านึกที่ดีต่อสังคม” เป็น “..... 
สามารถปรับตัวให้เข้ากับกระแสความเปลี่ยนแปลงและมีจิตส้านึกที่ดีต่อสังคม” 
   2.3 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
    2.3.1 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อย่อยที่ 2.2.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก้าหนด ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้เป็น “2.2.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลัง (ภาคผนวก ก)” 
    2.3.2 ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการด้าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ้ากัดของนักศึกษาใน
ข้อ 2.3 ข้อย่อยที่ 2.4.2 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาทุกคนมีการเรียนปรับพื นฐาน   ในรายวิชา   ทฤษฎีดนตรี และ
โสตทักษะ ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคข้อความเป็น “2.4.2 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาทุกคนมีการเรียน
ปรับพื นฐานในรายวิชาทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ”  
     ทั งนี  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบและปรับแก้รูปแบบการพิมพ์     
เว้นวรรคข้อความในภาพรวมให้ถูกต้องตลอดทั งเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
    2.3.3 ข้อ 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) ให้ตรวจสอบจ้านวนค่าใช้จ่าย
ต่อหัวนักศึกษาในตารางซึ่งไม่สอดคล้องกับหมายเหตุด้านท้ายตาราง ที่ระบุว่า “หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสูงสุดต่อ
คนต่อปี 134,000.00 บาท” ทั งนี  ให้ตรวจสอบและปรับแก้ให้สอดคล้องกัน และท่ีประชุมตั งข้อสังเกตว่าตัวเลข
จ้านวนงบประมาณค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้างระบุไว้ต่้ามาก ทั งนี  เสนอให้ทบทวน 
    2.3.4 ข้อ 3.1.3.1 รหัสวิชา หมวดวิชาเฉพาะ เลขสามหลักแรก ให้ปรับแก้ข้อความ
จาก  
     “662 สาขาการแสดงดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์”  
     เป็น  
     “662 สาขาวิชาการแสดงดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์” 
    2.3.5 ข้อ 3.1.3.3 รายวิชา 
     2.3.5.1 ข้อ 3.2  กลุ่มสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส รายวิชา 663 504 การวิเคราะห์
การฟังดนตรีแจ๊ส ( Jazz Listening Analysis) 2(1-2-3) ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษหลังวงเล็บเป็น “(Jazz Listening Analysis)” 
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     2.3.5.2 ข้อ 3.3 กลุ่มวิชาดนตรีเชิ งพาณิชย์  ให้ปรับแก้ชื่อหั วข้อเป็น        
“3.3 กลุ่มสาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์” 
 
 
 
     2.3.5.3 ข้อ 3.4 กลุ่มวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง  
      1) ให้ปรับแก้ชื่อหัวข้อเป็น “3.4 กลุ่มสาขาวิชาธุรกิจดนตรีและ
บันเทิง”  
      2) รายวิชา 665 109 การตลาดสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงและธุรกิจ
ดนตรี 1 (Music and Entertainment Business Marketing I) 3(3-0-4) จ้านวนหน่วยกิตที่ถูกต้องเป็น 
“3(3-0-6)” หรือไม ่
      3) ที่ประชุมตั งข้อสังเกตรายวิชา 665 109 การตลาดสาขาวิชา
ธุ ร กิ จ บั น เทิ ง แ ล ะ ธุ ร กิ จ ด น ต รี  1  (Music and Entertainment Business Marketing I) 3 (3 -0 -4 )               
และ 665 202 การตลาดสาขาวิชาธุรกิจบันเทิงและธุรกิจดนตรี 2 (Music and Entertainment Business 
Marketing II) 3(3-0-6) ชื่อรายวิชาที่ถูกต้องเป็น “การตลาดสาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง” หรือไม่        
ทั งนี  ให้ตรวจสอบและปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏรายวิชาดังกล่าว 
 
    2.3.6 ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
     2.3.6.1 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 และปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ให้ปรับแก้
ล้าดับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามการเปลี่ยนแปลงของศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา      
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็น 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 

SU101 ศิลปะศิลปากร     3(3-0-6) 
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 

SU301 พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6) 
SUXXX วิชาเลือก 3 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5) 
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SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 
     2.3.6.2 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 รายวิชา 662 209 ประวัติ ศ าสตร์ และ
วรรณกรรมดนตรี 1 ให้ตรวจสอบจ้านวนหน่วยกิตที่ระบุว่า “2(1-2-3)” ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ปรากฏในหน้า 25 
และ 55 ที่ปรากฏเป็น “2(2-0-4)”  
      ทั งนี  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบและปรับแก้จ้านวน   
หน่วยกิตทุกรายวิชาในภาพรวมให้ถูกต้องตลอดทั งเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
    2.3.7 ข้อ 3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา  
     2.3.7.1  รายวิชา 661 102 ทฤษฎีดนตรี 2 (Music Theory II) 2(2-0-4) 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ให้ตรวจสอบรูปแบบตัวอักษร และขนาดตัวอักษร ให้สอดคล้องกัน 
     2.3.7.2  รายวิชา 661 201 ประวัติศาสตร์ดนตรี (History of Music)       
2(2-0-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “ประวัติศาสตร์ดนตรีตั งแต่ก้าเนิด       
อารยธรรมตะวันตกจนถึงศตวรรษท่ี 20 .....” เป็น “ประวัติศาสตร์ดนตรีตั งแต่ก้าเนิดอารยธรรมตะวันตกจนถึง
คริสต์ศตวรรษท่ี 20 .....” 
     2.3.7.3  รายวิชา 662 103 การรวมวง 1 (Ensemble I) 1(0-2-1) และ
รายวิชา 662 104 การรวมวง 2 (Ensemble II) 1(0-2-1) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ที่ประชุมตั งข้อสังเกต
ข้อความ “เสียงประสาน” ไม่ชัดเจนว่าหมายถึงเสียงประสานดนตรี หรือเสียงประสานของคน ทั งนี  เสนอให้
ปรับแก้ให้ชัดเจน โดยสามารถตรวจสอบค้าศัพท์ที่ถูกต้องและเป็นสากลได้จากพจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์ 
ของศาสตราจารย์ ดร. ณัชชา พันธุ์เจริญ 
     2.3.7.4  รายวิชากลุ่มทักษะคีย์บอร์ด ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า หลักสูตร
ก้าหนดให้นักศึกษาเริ่มเรียนในระดับเกรด 2 ในทักษะคีย์บอร์ด 5 ทักษะคีย์บอร์ด 6 ในชั นปีที่ 3 ช้าไปหรือไม่ 
และทักษะคีย์บอร์ด 1 ถึง 4 ไม่ปรากฏชัดเจนว่ามีความเชื่อมโยงกับทักษะคีย์บอดร์ 5 และทักษะคีย์บอร์ด 6  
       ทั งนี  เสนอให้มีการระบุระบบการอบวัดผลในทักษะคีย์บอร์ด 1 
ถึง 4 ให้สอดคล้องกับการระบุระบบการสอบวัดผลในระดับเกรด 2 ตามที่ระบุในทักษะคีย์บอร์ด 5 และทักษะ
คีย์บอร์ด 6 เพ่ือให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับในกลุ่มทักษะคีย์บอร์ด 
     2.3.7.5  รายวิชา 662 201 เครื่อ งเอก 3  (Major Instrument III)      
2(0-4-2) และรายวิชา 662 202 เครื่องเอก 4 (Major Instrument IV) 2(0-4-2) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... และทักษะที่จ้าเป็นส้าหรับการบรรเลงบทเพลงขั นกลาง .....” เป็น “..... 
และทักษะที่จ้าเป็นต่อการบรรเลงบทเพลงขั นกลาง .....” ทั งนี  ให้ตรวจสอบและปรับแก้รายวิชาอ่ืนที่ปรากฏ
เนื อความในลักษณะเดียวกันด้วย 
     2.3.7.6  รายวิชา 662 213 การฝึกซ้อมการแสดง 1 (Performance 
Class I) 1(0-2-1) และรายวิชา 662 214 การฝึกซ้อมการแสดง 2 (Performance Class II) 1(0-2-1) 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... การควบคุมความประหม่าของการแสดงบนเวที 
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.....” เป็น “..... การควบคุมความประหม่าระหว่างการแสดงบนเวที .....” ทั งนี  ให้ตรวจสอบและปรับแก้
รายวิชาอ่ืนที่ปรากฏเนื อความในลักษณะเดียวกันด้วย 
 
 
 
     2.3.7.7  รายวิช า 662 301  เครื่ องเอก  5  (Major Instrument V)       
2(0-4-2) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... การบรรเลงบทเพลงขั นสูงและทักษะ
ที่จ้าเป็นส้าหรับการบรรเลงบทเพลงขั นสูง .....” เป็น “..... การบรรเลงบทเพลงขั นสูงและทักษะที่จ้าเป็นต่อการ
บรรเลงบทเพลงขั นสูง .....” ทั งนี  ให้ตรวจสอบและปรับแก้รายวิชาอ่ืนที่ปรากฏเนื อความในลักษณะเดียวกัน
ด้วย 
     2.3.7.8  รายวิชา 662 309 คีตปฏิภาณ 3  (Improvisation III) 1(0-2-1) 
และรายวิชา 662 310 คีตปฏิภาณ 4 (Improvisation IV) 1(0-2-1) ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าค้าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยไม่สอดคล้องกับที่ปรากฏในภาคผนวก ช ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ทั งนี  ให้ตรวจสอบและ
ปรับแก้ให้สอดคล้องกัน 
     อนึ่ง ที่ประชุมเสนอให้ให้ตรวจสอบและปรับแก้ค้าอธิบายรายวิชาทุกรายวิชา
ในภาพรวมให้ถูกต้องตลอดทั งเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
     2.3.7.9  รายวิชา 662 312 หลักการวิจัยทางดนตรี (Principles of 
Research in Music) 2(2-0-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... การแสวงหา
และรวบรวมข้อมูล ..... การเรียบเรียงและเขียนเอกสาร .....” เป็น “..... การแสวงหาและการรวบรวมข้อมูล 
..... การเรียบเรียงและการเขียนเอกสาร .....” 
     2.3.7.10  รายวิชา 662 313 การแสดงดนตรีชั นปีที่ 3 (Junior Recital) 
2(0-4-2) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคข้อความจาก “..... การฝึกซ้อมและ
การเตรียมความพร้อมส้าหรับการแสดง” เป็น “..... การฝึกซ้อม  และการเตรียมความพร้อมส้าหรับการแสดง” 
     2.3.7.11  รายวิชา 662 401  เครื่องเอก 7 (Major Instrument VII)         
2(0-4-2) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก  “ฝึกทักษะเครื่องดนตรีเอกขั นสูง          
การบรรเลงบทเพลงขั นสูงและทักษะที่จ้าเป็นส้าหรับการบรรเลงบทเพลงขั นสูงต่อจากวิชาเครื่องเอก 6 .....” 
เป็น “ทักษะเครื่องดนตรีเอกขั นสูง การบรรเลงบทเพลงขั นสูงและทักษะที่จ้าเป็นในการบรรเลงบทเพลงขั นสูง
ต่อจากวิชาเครื่องเอก 6 .....” 
     2.3.7.12  รายวิชา 662 407  การผลิตเนื อหาส้าหรับวิดี โอ  (Video 
Content Creative) 2(1-2-3) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคข้อความจาก 
“.....      การถ่ายท้าการตัดต่อ .....” เป็น “..... การถ่ายท้า  การตัดต่อ .....” 
     2.3.7.13  รายวิชา 662 408  การแสดงดนตรี เพ่ือส้าเร็จการศึกษ า 
(Graduate Recital) 2 (จ้านวนไม่น้อยกว่า 90 ชม.) ให้ปรับแก้ข้อความจาก 
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       “วิชาบังคับก่อน : 662 404  เครื่องเอก 8 หรือศึกษาพร้อมกัน       
       เงื่อนไข : ไม่นับหน่วยกิต วัดผลเป็น S หรอื U” 
       เป็น 
       “วิชาบังคับก่อน : 662 402  เครื่องเอก 8  
       เงื่อนไข : อาจเรียนพร้อมกันได้ วัดผลเป็น S หรอื U”                       
     2.3.7.14  รายวิชา 662 503  ทักษะคีย์บอร์ด 5 (Keyboard Skills V) 
1(0-2-1) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ให้ตรวจสอบการพิมพ์สะกดค้าทับศัพท์ค้าว่า “ดนตรีทรินิตี  คอลเล็จ 
ลอนดอน” ว่าถูกต้องหรือไม่ 
     2.3.7.15  รายวิชา 662 504 ทักษะคีย์บอร์ด 6 (Keyboard Skills VI) 
1(0-2-1) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ให้ปรับแก้ข้อความจาก “Grade 2” เป็น “เกรด 2” 
     2.3.7.16  รายวิชา 662 509  บทประพันธ์ส้ าหรับวงออร์ เคสตรา 
(Orchestral Literature) 2(2-0-4) ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้เป็น “(Orchestra Literature)” 
     2.3.7.17  รายวิชา 662 513 สัมมนา 2 (Seminar II) 2(1-2-3) ค้าอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... การคิดวิเคราะห์ การวิจารณ์ สุนทรียสนทนาและการ
อภิปรายต่อจากวิชาสัมมนา 1” เป็น “..... การคิดวิเคราะห์ การวิจารณ์ สุนทรียสนทนาและการอภิปรายที่
กว้างขวางขึ น” 
     2.3.7.18  รายวิชา 662 520 การเคลื่อนไหวประยุกต์ 1 (Movement to 
The Music I) 1(0-2-1) ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้เป็น “Movement to Music I” 
     2.3.7.19  รายวิชา 662 521 การเคลื่อนไหวประยุกต์ 2 (Movement to 
The Music II) 1(0-2-1) ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้เป็น “Movement to Music II” และค้าอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “ฝึกหัดการฟังท่วงท้านองของจังหวะดนตรีผ่านการขับเคลื่อน
ร่างกายประกอบจังหวะได้อย่างถูกต้อง” เป็น “ฝึกหัดการฟังท่วงท้านองของจังหวะดนตรีสู่การเคลื่อนไหว
ร่างกายประกอบจังหวะ” 
     2.3.7.20  รายวิชา 662 522 การเคลื่อนไหวประยุกต์ 3 (Movement to 
The Music III) 1(0-2-1) ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้เป็น “Movement to Music III” 
     2.3.7.21  รายวิชา 662 523 การเคลื่อนไหวประยุกต์ 4 (Movement to 
The Music IV) 1(0-2-1) ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้เป็น “Movement to Music IV” 
       ทั งนี  ที่ประชุมตั งข้อสังเกตในรายวิชาการเคลื่อนไหวประยุกต์     
1 – 4 ต้องนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนโดยเรียงตามล้าดับเลขของรายวิชาหรือไม่ หากต้องเรียงตามล้าดับเลข 
ควรระบุเป็นรายวิชาบังคับก่อนของแต่ละรายวิชาด้วย 
     2.3.7.22  รายวิชา 662 526 การปฏิบัติแนวท้านองในบทประพันธ์ส้าหรับ
วงออร์เคสตรา 2 (Orchestral Music Excerpt II) 2(1-2-3) วิชาบังคับก่อน ให้ปรับแก้รหัสวิชาที่พิมพ์ผิดจาก         
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“662 515 การปฏิบัติแนวท้านองในบทประพันธ์ส้าหรับวงออร์เคสตรา 1” เป็น “662 525 การปฏิบัติแนว
ท้านองในบทประพันธ์ส้าหรับวงออร์เคสตรา 1” 
     2.3.7.23 รายวิช า 662 531 การฝึ ก งาน  (Professional Training)       
2(0-4-2) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ให้หลีกเลี่ยงการใช้ค้าว่า “ได้แก่”  
     2.3.7.24 รายวิชา 662 532 ประวัติศาสตร์ละครเพลง (History of 
Musical Theatre) 2(2-0-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ให้หลีกเลี่ยงการใช้ค้าว่า “ศึกษา” 
     2.3.7.25  ราย วิ ช า  6 62  537  โค รงส ร้ า งก ารผลิ ต ล ะคร เพ ล ง  1 
(Fundamental of production in musical theatre I) 2(2-0-4) และรายวิชา 662 538 โครงสร้างการผลิต
ละครเพลง 2 (Fundamental of production in musical theatre II) 2(2-0-4) ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ    
ให้ ป รั บ แ ก้ รู ป แบ บ ก าร พิ ม พ์ เป็ น  “ (Fundamental of Production in Musical Theatre I)”  แ ล ะ 
“(Fundamental of Production in Musical Theatre II)” ตามล้าดับ 
     2.3.7.26  รายวิชา 663 203  การรวมวงแจ๊ส  (Jazz Ensemble III)         
3(0-4-2) ชื่อรายวิชาภาษาไทย ให้ปรับแก้เป็น “การรวมวงแจ๊ส 3” 
     ทั งนี  ให้ ตรวจสอบและปรับแก้ชื่อรายวิชา และค้าอธิบายรายวิชา                 
ให้สอดคล้องกันทุกแห่งที่ปรากฏด้วย กรณีปรับภาษาไทยแล้วให้ปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกันด้วย 
    3.3.8 ข้อ 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และข้อ 3.2.2 อาจารย์ประจ้า
หลักสูตร อาจารย์ล้าดับที่ 2 และอาจารย์ล้าดับที่ 5 ให้ปรับแก้ค้าน้าหน้าชื่อ – สกุลจาก “อาจารย์” เป็น 
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” 
    3.3.9 ข้อ 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
     3.3.9.1 ให้ปรับรายชื่ออาจารย์พิเศษ ล้าดับที่ 1 ออก 
     3.3.9.2 อาจารย์ล้าดับที่  7 คุณวุฒิระดับปริญญาเอก และปริญญาโท        
ให้ตรวจสอบการระบุคุณวุฒิย่อ “D.M.A.” และ “M.M.” ว่าถูกต้องหรือไม่ 
    3.3.10 ข้อ 5. ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าโครงงานหรืองานวิจัย ข้อย่อยที่  5.3 
ช่วงเวลา ให้ตรวจสอบข้อความที่ระบุว่า “ภาคการศึกษาปลาย ชั นปีที่” โดยให้เพิ่มข้อมูลชั นปีให้ครบถ้วน 
   2.4 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
    2.4.1 ข้อ 2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) หน้า 83 ให้ตัด
ตารางช่อง PLO9 ที่พิมพ์เกินมาออก 
    2.4.2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ให้ทบทวนเนื อความของ PLOs ให้แสดง
ให้เห็นชัดเจนว่าสัมพันธ์กับ TQF ในภาพรวมอีกครั ง ยกตัวอย่างเช่น PLO11 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ส้าหรับการสื่อสารทั งการพูด การเขียนเพ่ือน้าเสนอผลงานและโครงการด้านดนตรี ระบุว่าสอดคล้องกับ TQF 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อย่อยที่ 1 แต่เนื อความใน PLO11 ไม่ปรากฏชัดเจนว่าสัมพันธ์กับความซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ทั งนี ให้ทบทวนทั งหมดทุก PLOs อีกครั ง 
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    2.4.3 ให้ทบทวนเนื อความของ PLOs ให้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าสัมพันธ์กับ มคอ.1 
ในภาพรวมอีกครั ง ยกตัวอย่างเช่น ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อย่อยที่ 5.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ส้าหรับงานดนตรี ยังไม่ปรากฏชัดเจนว่าอยู่ในเนื อความของ PLOs ใด 
    2.4.4 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ้าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
PLOs : Program Learning Outcomes หน้า 110 ให้ตรวจสอบชื่อรายวิชา 665 109 การตลาดสาขาวิชา
ธุรกิจดนตรีและบันเทิง 1 รายวิชา 665 202 การตลาดสาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง 2 และรายวิชา        
665 207 กฎหมายส้าหรับสาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ อ่ืน ๆ ที่ปรากฏ ทั งนี            
ให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกันด้วย  
    2.4.5 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program 
Learning Outcomes จ้าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ 
(ตามล้าดับชั นปี) 
     2.4.5.1 รายวิชา 662 309 คีตปฏิภาณเ 3 และรายวิชา 662 310       
คีตปฏิภาณเ 4 ให้ปรับแก้ชื่อรายวิชาที่พิมพ์ผิดเป็น “คีตปฏิภาณ 3” และ “คีตปฏิภาณ 4” ตามล้าดับ 
     2.4.5.2 รายวิชา 662 313 การแสดงดนตรีชั นปีที่ 3 ตารางช่อง PLO15 
ให้ปรับแก้ระดับที่พิมพ์ผิดจาก “Ap” เป็น “At” 
   2.5 หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ ข้อ 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
ข้อ 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ ข้อย่อยที่ 3 “3) มีการกระตุ้นให้อาจารย์ท้าผลงานทาง
วิชาการและส่งเสริมให้ขอก้าหนดต้าแหน่งทางวิชาการ” ให้ปรับแก้เป็น “3) มีการส่งเสริมให้อาจารย์ท้าผลงาน
ทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก้าหนดต้าแหน่งทางวิชาการ” 
   2.6 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ 3. นักศึกษา การรับนักศึกษา ข้อ 3. 
ก้าหนดเกณฑ์ในการสอบเพ่ือคัดเลือกนักศึกษา ดังนี  ข้อย่อยที่ 3.1 ให้ปรับแก้ค้าที่พิมพ์ผิดจาก “ทฤษฏี” เป็น 
“ทฤษฎี” และการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ข้อย่อยที่ 2 และข้อย่อยที่ 3 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ก้าหนด 
Office Hour ของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน” และ “พดคุย” เป็น “ก้าหนดชั่วโมงให้ค้าปรึกษาของอาจารย์           
ที่ปรึกษาทุกคน” และ “พูดคุย” ตามล้าดับ 
   2.7 ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
    2.7.1 อาจารย์ล้าดับที่ 1 – 5 ให้ปรับแก้ชื่อหัวข้อจาก “ต้าแหน่งวิชาการ” และ 
“คุณวุฒิระดับการศึกษา” เป็น “ต้าแหน่งทางวิชาการ” และ “คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” ตามล้าดับ 
    2.7.2 อาจารย์ล้าดับที่ 2, 3 และ 5 หัวข้อผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ทุกท่าน    
ที่ระบุข้อความว่า “ไม่ปรากฏเลขหน้า” ที่ประชุมเสนอให้ตรวจสอบอีกครั ง โดยระบุเป็นเลขหน้าสูจิบัตรหรือ
เลขหน้าในบทวิเคราะห์ หากเป็นสูจิบัตรที่ไม่ใส่เลขหน้าให้ระบุเป็น “สูจิบัตรไม่ระบุเลขหน้า” 
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    2.7.3 อาจารย์ล้าดับที่ 2 และ 5 หัวข้อต้าแหน่งทางวิชาการ ให้ปรับแก้ข้อความ
จาก “อาจารย์” เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” 
    2.7.4 อาจารย์ล้าดับที่ 5 หัวข้อผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) ผลงาน
สร้างสรรค์  ให้ตรวจสอบสถานที่ที่เผยแพร่ผลงานที่ระบุ “งาน PAOPUN & FRIENDS # 8 MERLIN.” และ 
“งาน PAOPUN AND FRIENDS PERCUSSION ENSEMBLES CONCERT” ว่าถูกต้องหรือไม่ 
   2.8 ภาคผนวก ค สรุปผลการประเมินหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดง
ดนตรี (หลักสูตร พ.ศ. 2559) คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตารางเปรียบเทียบแผนการรับ
นักศึกษา กับจ้านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาจริง ให้เพ่ิมการระบุข้อมูลในตารางช่องร้อยละให้ครบถ้วน 
   2.9 ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดง
ดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
    2.9.1 ข้อ 1. การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง          
ให้ปรับแก้ข้อความในตารางช่องการเปลี่ยนแปลงจาก 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต การเปลี่ยนแปลง 

หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 

วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 12 6 - 3 

    เป็น 
หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต การเปลี่ยนแปลง 

หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 

วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 12 6 - 6 

    2.9.2 ข้อ 2. การเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับ
หลักสูตรปรับปรุง หน้า 191 ตารางช่องหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ให้ตรวจสอบรายวิชา 664 433          
การแสดงบนเวที 1 และรายวิชา 664 434 การแสดงบนเวที 2 ให้ตรวจสอบการระบุ ในตารางช่อง               
การเปลี่ยนแปลงว่าถูกต้องหรือไม่ 
   2.10 ภาคผนวก ช ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
    2.10.1 รายวิชา 661 201  ประวัติศาสตร์ดนตรี  (History of Music) 2(2-0-4) 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “History of music from the beginning of 
western civilization to the 20th century: .....” เป็น “History of music from the beginning of the 
Western civilization to the 20th century: .....” 
    2.10.2 รายวิชา 662 104  การรวมวง 2 (Ensemble II) 1(0-2-1) ค้าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้ค้าท่ีพิมพ์ผิดจาก “kills” เป็น “Skills” 
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    2.10.3 รายวิช า 662 107  ทั กษะคีย์บอร์ด  1 (Keyboard Skills I) 1(0-2-1) 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก  “Basic keyboard skills: understanding 
musical notation; .....” เป็น “Basic keyboard skills: musical notation; .....” 
    2.10.4 รายวิชา 662 108  ทักษะคีย์บอร์ด  2 (Keyboard Skills II) 1(0-2-1) 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Basic keyboard skills: understanding 
musical notation; .....” เป็น “Basic keyboard skills: musical notation; .....” 
    2.10.5 รายวิชา 662 202 เครื่องเอก 4 (Major Intrument IV) 2(0-4-2) ค้าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ตัดการระบุเครื่องหมาย “.” (full stop) ด้านท้ายข้อความเมื่อจบประโยคที่พิมพ์เกิน
มาออกด้วย 
    2.10.6 รายวิชา 662 209 ประวัติศาสตร์และวรรรณกรรมดนตรี 1 (Music History 
and Literature I) 2(2-0-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Concepts, 
philosophy and development of music and its literature from the beginning of western 
civilization to the 18 th century.”  เป็ น  “Concepts, philosophy and development of western 
music and its literature from the beginning of the Western civilization to the 18th century.”                                            
    2.10.7 รายวิชา 662 210 ประวัติศาสตร์และวรรรณกรรมดนตรี 2 (Music History 
and Literature II) 2(2-0-4) ให้ปรับแก้จาก 
     “แนวคิด  ปรัชญ า พัฒ นาการดนตรีและวรรณ กรรมดนตรี  ตั งแต่        
ศตวรรษท่ี18 จนถึงปัจจุบัน 
       Concept, philosophy and development of music and its 
literature from the 18th to present.”  
     เป็น  
                                “แนวคิด  ปรัชญ า พัฒ นาการดนตรีและวรรณ กรรมดนตรี  ตั งแต่        
คริสต์ศตวรรษท่ี 18 จนถึงปัจจุบัน 
       Concept, philosophy and development of western music and 
its literature from the 18th to present.”  
    2.10.8 รายวิชา 662 211 คีตปฏิภาณ 1 (Improvisation I) 1(0-2-1) ค้าอธิบาย
รายวิช าภาษาอังกฤษ  เสนอให้ ป รับแก้ข้ อความจาก  “ ..... free improvisation on a drone and 
ornamentation on an existing melody from the Baroque period.” เป็น “..... free improvisation 
on a drone and ornamentation on an existing melody from the Baroque melody.” 
    2.10.9 รายวิชา 662 311  รูปแบบและการวิ เคราะห์  (Form and Analysis)       
2(1-2-3) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ให้ตรวจสอบข้อความว่า “..... และรูปแบบเชิงซ้อน” ที่ถูกต้องเป็น “..... 
และสัญลักษณ์ท่ีทับซ้อน” หรือไม่ 
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    2.10.10 รายวิชา 662 407  การผลิต เนื อห าส้ าหรับวิดี โอ  (Video Content 
Creative) 2(1-2-3) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ให้ปรับแก้ข้อความจาก “Video contents for online 
platform; .....” เป็น “Video content for online platform; .....” 
    2.10.11รายวิชา 662 408 การแสดงดนตรีเพ่ือส้าเร็จการศึกษา (Graduate  
Recital) 2(จ้านวนไม่น้อยกว่า 90 ชม.) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้เพ่ิมการระบุเครื่องหมาย “.”      
(full stop) ไว้ท้ายข้อความเมื่อจบประโยคด้วย                                        
    2.10.12 รายวิชา 662 505 หลักการอ้านวยเพลง (Principles of Conducting)                                                                 
2(1-2-3) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... hand communication for 
meters, dynamics, and other musical cues or gestures; .....”  เป็ น  “ .....conducty gestures for 
meters, dynamics, and other musical cues; .....” 
    2.10.13 รายวิชาดังต่อไปนี  ให้ตรวจสอบการระบุค้าอธิบายรายวิชา ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับท่ีปรากฏในข้อ 3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา 
     662 520 การเคลื่อนไหวประยุกต์ 1 1(0-2-1) 
      (Applied Movement I) 
     662 521 การเคลื่อนไหวประยุกต์ 2 1(0-2-1) 
      (Applied Movement II) 
     662 522 การเคลื่อนไหวประยุกต์ 3 1(0-2-1) 
      (Applied Movement III) 
     662 523 การเคลื่อนไหวประยุกต์ 4 1(0-2-1) 
      (Applied Movement IV) 
    ทั งนี  ให้ตรวจสอบและปรับแก้ชื่อรายวิชา และค้าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกัน      
ทุกแห่งที่ปรากฏด้วย และให้ตรวจสอบการพิมพ์ค้าว่า “and” ในค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ แต่ไม่ปรากฏ
การแปลในค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ในภาพรวมอีกครั ง 
 ให้เสนอคณะดุริยางคศาสตร์พิจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

และสภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

 

           นางสาวประภัสสร  ถวายนิล

           นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี 

           นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร 

           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

            นางสาวน ้าอ้อย เดชจุ้ย 
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           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

   
  


