
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับหลกัสตูรดุรยิางคศาสตรบัณฑติ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ความเปนมา 
 
  1. มหาวิทยาลัยมหิดลไดมีหนังสือท่ี ศธ 0517/8158 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2550 เสนอหลักสูตร 
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550) ซึง่ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรี ประกอบดวย 7 แขนงวิชา คือ 1) ดนตรีปฏิบัติ 2) ดนตรีแจส 3) ดนตรีสมัยนิยม 4) ดนตรีไทยและ
ดนตรีตะวันออก 5) การประพันธดนตรี 6)  เทคโนโลยีดนตรี และ 7) ธุรกิจดนตรี เพื ่อใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุม
ครั้งท่ี 398 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550 โดยขอใชหลักสูตรดังกลาวยอนหลังกับนักศึกษาที่เขาศึกษาในป
การศึกษา 2548 สรุปผลการดําเนินงานพิจารณาหลักสูตรได ดังตารางตอไปนี้ 
 

วัน/เดอืน/ป การดําเนินงานพิจารณาหลักสูตร 
14 กุมภาพันธ 2551    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจงไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลวา

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550) มีชือ่หลักสูตรและชื่อ
ปริญญาไมสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชือ่
ปริญญา พ.ศ. 2549  พรอมท้ังขอใหทบทวนมาอยางตอเนื่อง 

8 มกราคม 2552  
และ 27 มีนาคม 2552 

   มหาวิทยาลัยมหิดลแจงยืนยันการกําหนดชือ่หลักสูตรและชือ่ปริญญาดุริยางคศาสตร
บัณฑิต โดยมีเหตุผลวาเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551 และชื่อปริญญาดังกลาวเปนวิชาชีพทีมี่คุณสมบัติเฉพาะทางและมีมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศท่ีใชชื่อปริญญาดังกลาว  

4 มิถุนายน 2552    คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 4 
มิถุนายน 2552 ไดมีความเห็นวา 1) ประเด็นขอกฎหมาย กรณีการออกขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย มหิดลซ่ึงเปนสถาบันอุดมศึกษาในกํากับนั้น : เห็นวามหาวิทยาลัยมหิดลจะ
ออกขอบังคับในเรื่องใดจะตองดําเนินการใหสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
ซึง่รัฐมนตรีฯ ลงนามใหมีผลบังคับใชสําหรับสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงดวย 2) ประเด็น
ชือ่หลักสูตรและชือ่ปริญญา : เห็นวาหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาเกณฑ พ.ศ. 2549 
ไดกําหนดใหมีชือ่ปริญญา 4 ประเภท คือ ปริญญาศิลปศาสตร ปริญญาวิทยาศาสตร  
ปริญญาวิชาชีพ และปริญญาทางเทคโนโลยี และมีขอสังเกตวาเดิมมหาวิทยาลัยมหิดล 
ใชชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ซึ่งเปนปริญญาทางวิชาการ การปรับปรุงหลักสูตรโดย
กําหนดชื่อปริญญาเปนดุริยางคศาสตรบัณฑิตนั้น มหาวิทยาลัยไดมีการปรับลักษณะ
เนื้อหาวิชาโดยมีวัตถุประสงคใหเปนวิชาชีพแทนวิชาการหรือไม อยางไร  

15 มิถุนายน 2552    มหาวิทยาลัยมหิดลไดมีหนังสือที่ ศธ 0517/5885 ลงวันที ่15 มิถุนายน 2552 ชี้แจง
เหตุผลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดังนี้  
(1) การปรับปรุงหลักสูตรโดยกําหนดชื่อปริญญาใหมเปนดุริยางคศาสตรบัณฑิตนัน้ ได
ปรับลักษณะเนือ้หาวิชา โดยมีวัตถุประสงคใหเปนวิชาชีพ เนนใหมีวิชาปฏิบัติการดนตรี 
และวิชาเฉพาะสาขาเพ่ือการประกอบอาชีพทางดนตรีมากข้ึน  
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วัน/เดอืน/ป การดําเนินงานพิจารณาหลักสูตร 
(2) ความหมายของชื่อปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิตนัน้ ในวงการวิชาชีพดนตรีระดับ
สากลใหการยอมรับและใหการยกยองในความเปนวิชาชีพทางดนตรีมากกวา 

13 มิถุนายน –  
17 สิงหาคม 2552 

   สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา โดยมอบหมายจากคณะอนุกรรมการดาน
มาตรฐานการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 6/2552 เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2552 
ไดนําหลักสูตรดังกลาวใหผูเชี่ยวชาญดานดนตรี 2 ทานพิจารณาใหความเหน็สรุปไดดังนี้ 
1. โครงสรางหลักสูตรฯยังไมเขมแข็งพอที่จะเปนหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตได เห็น
ควรเปนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีมากกวา 
2. หลักสูตรมีการเปดสอน 7 แขนงวชิา เม่ือพิจารณาตามแขนงวิชาเห็นวา  
   1)  แขนงวิชาดนตรีปฏิบัติและแขนงวิชาการประพันธดนตรี มีเนื้อหารายวิชาที่เนน
วิชาชีพหรือปฏิบัติควรใชชื่อปริญญา“ดุริยางคศาสตรบัณฑิต” 
   2) แขนงวิชาเทคโนโลยีดนตรีแขนงวิชาธุรกิจดนตรีมีเนื้อหารายวิชาที่เนนวิชาการ 
ควรใชชื่อปริญญา“ศิลปศาสตรบัณฑิต” นอกจากนี ้มีหลายรายวิชาทีไ่มเกี่ยวของกับ
ดนตรีแตใชรหัสของวิทยาลัยดุริยางคศิลป เชน หลักการตลาด หลักการบัญชี และ
การเงินธุรกิจเปนตน ซึง่รายวิชาเหลานี้เปนศาสตรเฉพาะแมจะเชือ่มโยงเรือ่งดนตรีก็
เห็นสมควรใหเจาของศาสตรรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 
   3) แขนงวิชาดนตรีแจสเปนชื่อแขนงวิชาที่ไมสื่อวาเนนดานปฏิบัติหรือดานวิชาการ
เพราะแขนงวิชาดังกลาวอาจเนนเรื่องปฏิบัติหรือวิชาการก็ได แมวารายวิชาในหลักสูตร 
ดูเหมือนวาจะเปนปฏิบัติ แตก็ไมชัดเจนเรื่องความลุมลึกของการปฏิบัติ 
   4) แขนงวิชาดนตรีสมัยนิยมเปนชื่อแขนงวิชาที่ไมสื ่อวาเนนดานปฏิบัติหรือดาน
วิชาการแมวารายวิชาในหลักสูตรดูเหมือนวาจะเปนปฏิบัติ แตก็ไมชัดเจนเรื่องความลุม
ลึกของการปฏิบัติ นอกจากนีเ้นือ้หาวิชาการไมเขมขนพอที่เปดสอนในระดับปริญญา
บัณฑิตและแตละรายวิชามีเนื้อหาไมมากพอตามท่ีจํานวนหนวยกิตระบุไว 
  5) แขนงวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกเปนชือ่แขนงวิชาทีไ่มสื่อวาเนนดานปฏิบัติ
หรือดานวิชาการ เนื่องจากเนื้อหาไมครอบคลุมและไมลึกซึ้งเพียงพอและรายวิชาไม
ชัดเจนเรื ่องความลุมลึกของการปฏิบัติ และเห็นสมควรใหสาขาดนตรีไทยและดนตรี
ตะวันออกแยกจากกันเพราะดนตรีไทยเปนศาสตรเฉพาะศาสตรหนึ ่ง สวนดนตรี
ตะวันออกก็มีความหลากหลายและไมเก่ียวของกัน 
   นอกจากนี้ ผูเชี่ยวชาญไดมีขอสังเกตดังนี้  
   1) ปรัชญาของหลักสูตรกลาวถึง “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี” มิใช 
“หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต” 
   2) ชื่อรายวิชาและเนื้อหารายวิชาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษไมสอดคลองกันเปน
จํานวนมาก เชน รายวิชา ดศปว 320 ดนตรีในศตวรรษที่20 ดศทอ 140 ประวัติและ
ทฤษฎีดนตรีไทยข้ันพ้ืนฐาน และ ดศทพ 435 การประพันธดนตรีอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
   3) รายวิชาจํานวนมากไมนาจะหาอาจารยผูสอนทีมี่คุณวุฒิเหมาะสมได เชน รายวิชา
ในแขนงวิชาดนตรีแจส ดนตรีสมัยนิยม เทคโนโลยีดนตรี ธุรกิจดนตรี เปนตน 

3 กนัยายน 2552    กกอ. ในการประชุมครั้งท่ี 9/2552 เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2552 มีมติดังนี้ 
   1. ใหมหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาเนื้อหารายวิชาในแขนงวิชาใน 7 แขนงวิชาอีกครั้ง 
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วัน/เดอืน/ป การดําเนินงานพิจารณาหลักสูตร 
แลวใหเลือกวาแขนงวิชาใดจะสอดคลองกับการใชชือ่ปริญญา/ชือ่หลักสูตรศิลปศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (เนนดานทฤษฎี) หรือชือ่ปริญญา/ชือ่หลักสูตรดุริยางคศาสตร-
บัณฑิต เนนวิชาชีพ/ปฏิบัติ) ตามที่เสนอแนะแลวใหแจงสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  
   2. กําหนดชื่อปริญญาเพิม่เติมในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการ
กําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549  โดยกําหนดในกลุมปริญญาสําหรับศาสตรในลักษณะเชิง
วิชาชีพหรือก่ึงวิชาชีพ ดังนี้  
   สาขาวิชาดุริยางคศาสตร กําหนดปริญญา 3 ระดับ ดังนี้  
   (1) ดุริยางคศาสตรบัณฑิต : ดศ.บ. (Bachelor of Music : B.M. )  
   (2) ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต : ดศ.ม. (Master of Music : M.M.)  
   (3) ดุริยางคศาสตรดุษฎีบณัฑิต : ดศ.ด. (Doctor of Music : D.M.) 

9 มีนาคม 2553    มหาวิทยาลัยมหิดลไดมีหนังสือ ศธ 0517/1524 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2553 ยืนยันใชชื่อ
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ท้ัง 7 แขนงวชิา  

26 เมษายน 2553     มหาวิทยาลัยมหิดลไดมีหนังสือ ศธ 0517/2630 ลงวันที ่26 เมษายน 2553 ชี้แจง
เหตุผล ดังนี้ 
   1. โครงสรางหลักสูตรของทัง้ 7 แขนงวิชา จําแนกตามสัดสวนรายวิชาดนตรีในกลุม
วิชาเฉพาะและวิชาเลือกดนตรี มีสัดสวนของวิชาดนตรีมากกวารายวิชาเฉพาะแขนง  
   2. การรับนักศึกษาเขาศึกษาในทุกแขนงวิชาเนนการสอบปฏิบัติเครือ่งดนตรี ความรู
ทางดนตรี และความรูเฉพาะแขนงวิชา  
   3. การจัดการเรียนการสอนในสวนวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี นักศึกษาไดศึกษากับ
อาจารยเฉพาะเครือ่งดนตรีทุกแขนงวิชา และคณาจารยทีมี่คุณวุฒิ ประสบการณและ
ผลงานตรงสาขาวิชา  
   4. ศาสตรทางดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก มีความเกีย่วของและเชื่อมโยงกันไมวา
จะเปนระดับเสียง ความคลายคลึงของเครื่องดนตรี และการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมทาง
ดนตรี การศึกษาการปฏิบัติเครื ่องดนตรีไทยและการไดรับรู ความรู เครื ่องดนตรี
ตะวันออกจึงเปนการเปดโลกทัศนแกนักศึกษาใหมองเห็นความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม
ดนตรีในทวีปเอเซีย เพ่ือเปนแรงกระตุนในการสรางจินตนาการอันนําไปสูการสรางสรรค
งานดนตรีไทย  
   5. ศาสตรทางดนตรีของวิทยาลัยครอบคลุมเนื้อหาที่มีความลึกซึ้งมากพอดังผลงาน
ของนักศึกษาปรากฏสูสาธารณชนและการไดรับรางวัลทางดนตรีทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ (ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดจาก www.music.mahidol.ac.th)  

20 กนัยายน 2553    คณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการอุดมศึกษาในการประชุมครัง้ที ่8/2553 เม่ือวันท่ี 
20 กันยายน 2553 มีมติ ดังนี้  
   1. มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถใชชือ่หลักสูตรและชื่อปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) ในแขนงวิชา 5 แขนงวิชา ไดแก แขนงวิชาดนตรีปฏิบัติ 
ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ดนตรีสมัยนิยม ดนตรีแจส และการประพันธดนตรี 
เนือ่งจากเนือ้หาหลักสูตรเนนวิชาชีพหรือการปฏิบัติ สําหรับอีก 2 แขนงวิชา คือ แขนง
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วัน/เดอืน/ป การดําเนินงานพิจารณาหลักสูตร 
วิชาเทคโนโลยีดนตรี และแขนงวิชาธุรกิจดนตรีนั้น เห็นควรใหมหาวิทยาลัยมหิดล
จัดแยกเปนอีกหนึ ่งหลักสูตร โดยใชชื ่อหลักสูตรและชื ่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
เนื่องจากเนื้อหาหลักสูตรเนนทางดานวิชาการ  
   2. ใหนําขอมูลและเหตุผลการกําหนดชื่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2550) ใน 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาเทคโนโลยีดนตรี และแขนงวิชา
ธุรกิจดนตรีของมหาวิทยาลัยมหิดลใหผู ทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชีย่วชาญเกีย่วกับ
ดนตรีอีกจํานวน 3 ทานท่ีไมซ้ํากับ 2 ทานพิจารณาใหความเห็นประกอบการใชชื่อ
หลักสูตรและชื่อปริญญาดังกลาวเพ่ิมเติม และเสนอ กกอ. พิจารณา 

3 กุมภาพันธ 2554    กกอ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมือ่วันที่ 3 กุมภาพันธ 2554 มีมติเห็นชอบให
มหาวิทยาลัยมหิดลใชชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2550) ใน 5 แขนงวชิา ไดแก แขนงวิชาดนตรีปฏิบัติ แขนงวิชาดนตรีไทย
และดนตรีตะวันออก แขนงวิชาดนตรีสมัยนิยม แขนงวิชาดนตรีแจส และแขนงวิชาการ
ประพันธดนตรี เนื่องจากเนื้อหาหลักสูตรเนนวิชาชีพหรือการปฏิบัติ สําหรับอีก 2 แขนง
วิชา ไดแก แขนงวิชาเทคโนโลยีดนตรี และแขนงวิชาธุรกิจดนตรีใหจัดแยกเปนอีกหนึ่ง
หลักสูตร โดยใชชื ่อหลักสูตรและชือ่ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เนื่องจากเนื้อหา
หลักสูตรเนนทางดานวิชาการ และใหความเห็นชอบในหลักการให สกอ. ตอบยืนยันมติ
ดังกลาว หากมหาวิทยาลัยมหิดลขอทบวนมาอีกโดยไมตองนําเสนอ กกอ. พิจารณา  

29 มิถุนายน 2554  
 

   มหาวิทยาลัยมหิดลไดมีหนังสือ ศธ 0517/5244 ลงวันที ่29 มิถุนายน 2554 แจง
ยืนยันใชชื่อปริญญาและชื่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ในแขนงวิชาเทคโนโลยี
ดนตรี และแขนงวิชาธุรกิจดนตรี  โดยสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ 449 
เม่ือวันพุธท่ี 15 มิถุนายน 2554 ไดมีมติรับทราบการยืนยันดังกลาว 

8 สิงหาคม 2554  
 

   มหาวิทยาลัยมหิดลไดมีหนังสือ ศธ 0517/6306 ลงวันที ่8 สิงหาคม 2554 เรียนเชิญ
ประธาน กกอ.  กกอ. คณะกรรมการผูทรงคุณวฒุิ และผูทีเ่กี่ยวของเขาเยีย่มชมวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล  

19 สิงหาคม 2554  
 

   มหาวิทยาลัยมหิดลไดมีหนังสือ ศธ 0517/6611 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2554 เสนอ
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) เพื่อให สกอ.พิจารณา
อีกครั้ง โดยเอกสารหลักสูตรท่ีเสนอ พบวา  
   1) ยังมิไดปรับแกไขเนื้อหาหลักสูตรท้ัง 2 แขนงวิชาตามมติ กกอ. 
   2) โครงสรางหลักสูตรที่เสนอมาไมสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึง่ประกอบดวย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี  
   3) รายชื่ออาจารยประจําไมสามารถแสดงถึงคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูสอนท่ีดูแลรับผิดชอบรายวิชาตางๆ ท้ัง 7 แขนงวชิา  
   4) ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตกับสถาบันอุดมศึกษาอืน่ เปน
เอกสารเดิมท่ีไดเคยเสนอคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการอุดมศึกษา และ กกอ. เพือ่
ประกอบการพิจารณาแลว ตามลําดับ  
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   2. นกัศึกษาและคณาจารยจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป  มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเดินทางมา        
ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554  เรยีกรองใหทบทวนการพิจารณารบัทราบ
หลักสูตรดุริยางคศาตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีดนตรีและแขนงวิชาธุรกิจดนตรี  โดยใหเหตุผลวาโครงสราง
หลกัสูตรจํานวนหนวยกิตรวม 139 หนวยกิต นักศึกษาท้ัง 7 แขนงวิชาเรยีนเหมือนกัน คือ  1) หมวดวชิาศึกษา
ท่ัวไปจํานวน  31  หนวยกิต  2) หมวดวชิาดนตรจีํานวน 60 หนวยกิต (หมวดวิชาบังคับทางดนตรี 50 หนวยกิต 
หมวดวชิาเลือกดนตร ี 10 หนวยกิต)  3) รายวชิาตามแขนงวชิาจาํนวนเพียง 42 หนวยกิตเทานัน้ และ  4)  วชิา
เลอืกเสรจีํานวน 6 หนวยกิต  พรอมท้ังขอโอกาสใหผูแทนไดเขาชี้แจงตอคณะกรรมการท่ีเก่ียวของดวย 

3.  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นายสุเมธ แยมนุน) ไดเสนอขอหารือท่ีประชุม 
กกอ.ในการประชุมครั้งท่ี 10/2554  เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2554  เรื่อง มหาวิทยาลัยมหิดลไดมีหนังสือแจง
การปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต พรอมเชิญให กกอ. เยี่ยมชมวิทยาลัยดุริยางคศิลป  ซ่ึง กกอ. ได
มีมติใหตั้งผูทรงคุณวุฒิโดยทําหนาท่ีศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบการจัดหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตใน
สถาบันอุดมศึกษา และจัดทําขอเสนอแนะเพ่ือประกอบการพิจารณาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหิดล และมอบหมายรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองศาสตราจารย กําจร 
ตติยกวี) เปนประธาน แลวรายงาน กกอ. เพ่ือพิจารณาความเห็นอีกครั้ง 

   4. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยมหิดลไดมีการ 
ประชุม 2 ครั้ง เม่ือวันจันทรท่ี 19 กันยายน 2554 และวันพุธท่ี 28 กันยายน 2554 โดยมีความเห็นวา 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  ของมหาวิทยาลัยมหิดล  ประกอบดวย  7 แขนงวชิา  มี  5  แขนงวชิาท่ีมี
จํานวนหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตรท่ีสอดคลองกัน กลาวคือ กลุมวิชาบังคับ  92  หนวยกิต  ประกอบดวย
หมวดวิชาการดนตรี 22 หนวยกิต หมวดปฏิบัติดนตรี 52 หนวยกิต และหมวดวิชาเอกและวิชาเสริม 18 
หนวยกิต สวนแขนงวิชาเทคโนโลยีดนตรี และแขนงวิชาธุรกิจดนตรี  มีโครงสรางหนวยกิตท่ีแตกตางออกไป  
คือ  มีจํานวนหนวยกิตหมวดปฏิบัติดนตรี  28  หนวยกิต  และหมวดวิชาเอกและวิชาเสริม 42 หนวยกิต 
รายละเอียดดังตารางตอไปนี้  
 

แขนงวชิา 

โครงสรางหลักสูตร  (139  หนวยกิต) 

หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

(31หนวยกิต) 

หมวดวิชาเฉพาะ (102  หนวยกิต) 
หมวดวิชาเลือกเสรี 

(6 หนวยกิต) กลุมวิชาบังคับ (92  หนวยกิต) 
กลุมวิชาเลือก

ดนตรี  
(10 หนวยกิต) 

1. ดนตรีปฏิบัติ 
2. ดนตรีแจส  
3. ดนตรีสมัยนิยม  
4. ดนตรีไทยและ
ดนตรีตะวันออก  
5. การประพันธ
ดนตรี  
 
 
 

    
 หมวดวชิาการดนตรี  22  นก. 

หมวดปฏิบัติดนตรี    52  นก. 
 

หมวดวิชาเอกและวิชาเสริม 
18 นก. 
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แขนงวชิา 

โครงสรางหลักสูตร  (139  หนวยกิต) 
 

หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

(31หนวยกิต) 

หมวดวิชาเฉพาะ (102  หนวยกิต)  
หมวดวิชาเลือกเสรี  

(6 หนวยกิต) 
 
กลุมวิชาบังคับ (92  หนวยกิต) 

กลุมวิชาเลือก
ดนตรี  

(10 หนวยกิต) 
6. เทคโนโลยีดนตรี
(ดนตรีตะวันตก) 
และ (ดนตรีไทย
และดนตรี
ตะวันออก) 

  

7. ธุรกิจดนตรี
(ดนตรีตะวันตก) และ 

  

(ดนตรีไทยและ
ดนตรีตะวันออก) 

    
 หมวดวชิาการดนตรี  22  นก. 

หมวดปฏิบัติดนตรี  28  นก. 
 

หมวดวิชาเอกและวิชาเสริม 42 
นก. 

 

 
นอกจากนี้ ผูทรงคุณวุฒิไดเสนอตัวอยางของหลักสูตร  University of Michigan  ใน

หลักสูตร  Bachelor of Music in Music and Technology  จะเนนไปทางดานท่ีเปนการสรางงานทางดาน
ดนตรีข้ึนมาไดดวยการใชเทคโนโลยีเขามาชวยหรือ music technology เชน การแตงดนตรีโดยใชเทคโนโลยี
ไฟฟา การสรางเสียง/แตงเสียง/ควบคุมเสียงโดยใชคอมพิวเตอร แตของมหาวิทยาลัยมหิดลคอนไปทาง music 
engineering เนนการบันทึกเสียงหรือวิศวกรรมเสียงมากกวา  

ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดมีความเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  1) เห็นควรใหมหาวิทยาลัยมหิดลปรับแกจํานวนหนวยกิตหมวดปฏิบัติดนตรีในแขนงวิชา
เทคโนโลยีดนตรี และแขนงธุรกิจดนตรีใหมากข้ึนจาก 28 หนวยกิต เปน 52 หนวยกิต (เพ่ิมข้ึน 24 หนวยกิต)  
และปรับลดจํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาเอกและวิชาเสริมจาก 42 หนวยกิตเปน 18 หนวยกิต (ลดลง 24 
หนวยกิต) ท้ังนี้เพ่ือใหท้ัง 7 แขนงวิชามีโครงสรางหลักสูตรท่ีสอดคลองกัน และสามารถใชชื่อปริญญาเดียวกัน 
ไดโดยไมมีขอขัดแยง 

   2) ปรับเนื้อหาวิชาทางดานเทคโนโลยีและธุรกิจดนตรีเพ่ือเนนการสรางสรรคงานดนตรีโดย
บูรณาการศาสตรทางดานเทคโนโลยีและธุรกิจมาเสริม เพ่ือใหเหมาะสมกับปริญญาทางดานดุริยางคศาสตร 

    3) จากการวิเคราะหโครงสรางหลักสูตร พบวา ชื่อแขนงวิชาเทคโนโลยีดนตรีและธุรกิจ
ดนตรีท่ีแยกออกเปนวิชาเอกดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ทําใหสื่อความหมายสับสน เนื่องจากไมมีการสอน
ดนตรีตะวันออก จึงเสนอใหปรับเปนวิชาเอกดนตรีไทยเพียงอยางเดียว 
                       4)  เสนอใหมหาวิทยาลัยสรรหาอาจารยประจําหลักสูตรสําหรับแขนงวิชาเทคโนโลยีดนตรี 
และดนตรีธุรกิจท่ีมีคุณวุฒิดานนี้โดยตรง 
      5) ปรับชื่อแขนงวิชาปฏิบัติดนตรีใหชัดเจนข้ึนวาเนนการเรียนการสอนดานใด อาทิ ดนตรี 
คลาสสิค หรือดนตรีตะวันตก 
     6) ปรับชื่อแขนงวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก โดยตัดคําวา “ดนตรีตะวันออก” 
ออกเปน “แขนงวิชาดนตรีไทย” เพ่ือใหสอดคลองกับรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน  
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 ท้ังนี้ ประธานไดมอบหมายใหฝายเลขานุการจัดทําวาระเรื่องดังกลาวเสนอคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณา  โดยใหเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการฯ 1 ทานเปนผูแทนเขารวมชี้แจง
และใหเรียนเชิญผูแทนมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีรับผิดชอบหลักสูตรดังกลาวมารับฟงและชี้แจงตอท่ีประชุม กกอ.  
               5. เมื ่อวันพฤหัสบดี ที ่ 29 กันยายน 2554 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา                           
(รองศาสตราจารยนายแพทยกําจร ตติยกวี)  ไดแจงผลการพิจารณาขางตนของคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยมหิดล กับผูแทนมหาวิทยาลัยมหิดล ตอมามหาวิทยาลัยมหิดล
ไดมีหนังสือที ่ ศธ 0517 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2554 แจงการปรับปรุงแกไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตฯ               
มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

แขนงวชิา 

โครงสรางหลักสูตร  139  หนวยกิต 

หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

(31หนวยกิต) 

หมวดวิชาเฉพาะ (102  หนวยกิต) 
หมวดวิชาเลือก

เสรี  
(6 หนวยกิต) 

กลุมวิชาบังคับ  (92 หนวยกิต) 
กลุมวิชาเลือก

ดนตรี 
(10 หนวยกิต) 

1. ปฏิบัติดนตรี
คลาสลิค 
2. ดนตรีแจส  
3. ดนตรีสมัยนิยม  
4. ดนตรีไทยและ
ดนตรีตะวันออก  
5. การประพันธดนตร ี 
6. เทคโนโลยีดนตรี  
7. ธุรกิจดนตร ี 

    
 หมวดวชิาการดนตรี  22  นก. 

หมวดปฏิบัติดนตรี    52  นก. 
 

หมวดวิชาเอกและวิชาเสริม 
18 นก. 

 

 
6. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดวิเคราะหหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)  ของมหาวิทยาลัยมหิดลแลว เห็นวา มหาวิทยาลัยมหิดลไดดําเนินการ
ปรับแกไขหลักสูตรตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยมหิดล  และไดเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 

7.  คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี  11/2554  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 3 พฤศจิกายน  
2554  ไดประชุมพิจารณาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดลแลวมีมติ  ดังนี้ 

1) เหน็ชอบใหรบัทราบหลักสูตรดรุยิางคศาสตรบัณฑิต  (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2550) ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 7 แขนงวิชา ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดมีการปรับแกตามมติและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสตูรดรุยิางคศาสตรบัณฑิตของมหาวทิยาลัยมหดิล แลว   และมอบใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)ดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 
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2) ให สกอ. แจงขอสังเกตเพ่ิมเติม ของ กกอ. ตอมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ 
            (1) การใชชื่อปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต บัณฑิตท่ีจบจะตองมีความสามารถข้ันมือ
อาชีพทางดานดนตรีซ่ึงถือเปนมาตรฐานทางวิชาชีพ  สวนการใชชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตทางดนตรีนั้น  
บัณฑิตจะสามารถใชความรูทางดานดนตรีทํางานในสาขาตาง ๆ ไดอยางกวางขวางกวา 
     (2)  เพ่ือประโยชนตอการทํางานของบัณฑิต  มหาวิทยาลัยควรจัดทําหลักสูตรแยกตาม
สาขาวิชาใหชัดเจน  หรือระบุแขนงวิชาไวในใบบันทึกผลการศึกษา (transcript)  

3)  สกอ. ควรเผยแพรผลการพิจารณาหลักสูตรดรุิยางคศาสตรบณัฑิต ของมหาวิทยาลยัมหิดล  
ไวบน website ของ สกอ.  เพ่ือเปนหลักฐานท่ีเปนขอเท็จจริงตอสาธารณะ 
  4) สกอ. ควรประชาสัมพันธ สรางความเขาใจใหสาธารณะไดรับทราบวา  มหาวิทยาลยัมหิดล             
ไดปรับหลักสูตรให สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการตามขอเสนอแนะเรียบรอย
แลวจึงรับทราบหลักสูตร 
 

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


