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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรี
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สาขาวิชา

: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
: Bachelor of Arts Program in Music

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรี )
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ดนตรี )
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Music)
ชื่อย่อ : B.A. (Music)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตที่เรียนตลอดหลักสู ตร
129 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
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5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและหรื อนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่ีจดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
6.1 เป็ นหลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553 ปรับปรุ งจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรี พ.ศ. 2548
6.2 เริ่ มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554 เป็ นต้นไป
6.3 คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรนี้
ในการประชุม ครั้งที่ 1 / 2553 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2553
6.4 คณะกรรมการวิชาการ พิจารณาหลักสูตรนี้ ในการประชุม ครั้งที่ 3 / 2553
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553
6.5 คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่ กรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ ในการประชุม
ครั้งที่ 3 / 2553 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553
6.6 สภาวิชาการเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรนี้ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 7 / 2553 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553
6.7 สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิหลักสูตรนี้ ในการประชุม ครั้งที่ 7 / 2553
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร้อมเผยแพร่ หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิชาดนตรี ในปี การศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครู ผสู้ อนดนตรี ในโรงเรี ยนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เมื่อเรี ยนประกาศนียบัตรวิชาชีพครู อีก 1 ปี
8.2 อาจารย์ผสู้ อนดนตรี ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.3 ผูจ้ ดั การโรงเรี ยนดนตรี เอกชน
8.4 ผูจ้ ดั การ / เจ้าของสถานประกอบการ
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8.5 นักเรี ยบเรี ยงเสียงประสาน
8.6 นักดนตรี อาชีพ
8.7 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 นาย นิคม ศรี รักสูงเนิน

ตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

2

นาย ธนวุฒิ ตั้งสอนบุญ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

3

นาย ธงรบ ขุนสงคราม

อาจารย์

4

นาย วีระยุทธ์ พรมดิราช

อาจารย์

5

นาย ธนเสฏฐ์ ชั้นพิภพ

อาจารย์

คุณวุฒิ / สาขา
สถาบัน : ปี ที่สาเร็จการศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ดนตรี ศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล : พ.ศ. 2545
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)
มานุษยดุริยางควิทยา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร : พ.ศ. 2547
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ดนตรี ชาติพนั ธุว์ ิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : พ.ศ. 2549
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ดนตรี ชาติพนั ธุว์ ิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : พ.ศ. 2549
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
ดนตรี สากล
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ : พ.ศ. 2541

4

มคอ.2

3. หลักสู ตรและอาจารย์ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
และเลือกอีก
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่นอ้ ยกว่า

ไม่นอ้ ยกว่า

ไม่นอ้ ยกว่า

129 หน่ วยกิต
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
93 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
77 หน่ วยกิต
61 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต
7 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
ความหมายของเลขรหัสวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัสสามตัวแรก หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
เลขรหัสตัวที่สี่ หมายถึง ชั้นปี ที่เปิ ดสอน
เลขรหัสตัวที่หา้ หมายถึง ลักษณะกลุ่มวิชา โดยกาหนดดังนี้
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาไทย
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
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เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิ ตศาสตร์
เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เลขรหัสตัวที่หก-เจ็ด หมายถึง ลาดับก่อนหลังรายวิชาในกลุ่มวิชาของรหัสตัวที่หา้
2) หมวดวิชาเฉพาะ
เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมาย ดังนี้
เลขรหัสสามตัวแรก ห
มายถึง สาขาวิชาดนตรี
เลขรหัสตัวที่สี่
หมายถึง ชั้นปี ที่เปิ ดสอน
เลขรหัสตัวที่หา้
หมายถึง ลักษณะกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน โดยกาหนดดังนี้
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชา
ทฤษฎีดนตรี
เลข 2
หมายถึง กลุ่มวิชาปฏิบตั ิดนตรี
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาประวัติดนตรี
และดนตรี ร่วมสมัย
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาหลักการ การอานวยเพลง
การประพันธ์ และการเรี ยบเรี ยงเสียงประสาน
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาสุนทรี ยศาสตร์ สวนศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
ดนตรี วิทยา
และ
มานุษยวิทยาทางดนตรี
เลข 6
หมายถึง กลุ่มวิชาดนตรี ไทย และดนตรี พ้นื บ้านไทย
เลข 7
หมายถึง กลุ่มวิชาสนับสนุนวิชาชีพทางดนตรี
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชา
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ
ดนตรี นิพนธ์
วิทยานิพนธ์ การสัมมนา
การวิจยั และการศึกษาดนตรี เอกเทศ
เ
ลข 9
หมายถึง กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
เลขรหัสตัวที่หก-เจ็ด หมายถึง ลาดับก่อนหลังรายวิชาในกลุ่มวิชาของรหัสตัวที่หา้
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รายวิชาตามโครงสร้ างหลักสู ตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1)

2)

3)

4)

ไ

ม่นอ้ ยกว่า

30 หน่ วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา ให้เรี ยน
9 หน่ วยกิต
0001101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3 (3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
0001201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English for Communication
0001202
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3 (3-0-6)
English for Academic Purposes I
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้
เรี ยน
0001401
สุนทรี ยศาสตร์และจริ ยธรรมในการดารงชีวิต
Aesthetics and Ethics in Everyday Life
0001402
จิตวิทยาการดาเนินชีวิตกับการพัฒนาตน
Psychology of Living and Self - development

6 หน่ วยกิต
3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้
เรี ยน
0002501
ท้องถิ่นศึกษา
Local Studies
0002502
การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้น
สาหรับชีวิต
Thai Politics and Introduction to Laws for Life

6 หน่ วยกิต
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ ให้เรี ยน
6 หน่ วยกิต
0002601
วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน
ในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Fundamental Sciences and Mathematic for
Everyday Life
0002701
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3 (2-2-5)
Computer and Information Technology for Life
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หมายเหตุ จานวนหน่วยกิตที่เหลืออีก 3 หน่ วยกิต เลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้
หรื อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตร
0002203
0002301
0002302
0002303
0002403
0002404
0002405
0002406
0002503

0002504
0002505
0002506
0002507

ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
English for Academic Purposes II
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
Khmer for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
จริ ยธรรมกับการดาเนินชีวิต
Ethics in Everyday Life
สุนทรี ยศาสตร์กบั ชีวิต
Aesthetics and Life
ดนตรี สาหรับชีวิต
Music for Life
การรู้สารสนเทศ
Information Literacy
ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม
Thai Wisdom with Social and Cultural Changes
ประเทศไทยในสังคมโลก
Thailand in the Global Societies
การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวตั น์
Thai Politics and the Globalization
กฎหมายเบื้องต้นสาหรับชีวิต
Introduction to Laws for Life
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย
Thai Resources and Environment Management

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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0002508
0002509
0002602
0002801
0002802
0002803
0002804
0002805
0002806
0002807
0002808

เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
Economics in Everyday Life
หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น
Introduction to Business Principles
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sciences for Quality of Life Development
วิทยาศาสตร์พ้นื ฐานกับชีวิตประจาวัน
Fundamental Sciences for Everyday Life
วิทยาศาสตร์ประยุกต์สาหรับการดารงชีวิต
Applied Sciences for Everyday Life
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Life and the Environment
เกษตรในชีวิตประจาวัน
Agriculture in Everyday Life
การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ
The Royal New Theory of Agriculture
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน
Fundamental Industrial Technology
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดารงชีวิตในท้องถิ่น
Appropriate Technology for Local Everyday Life

มคอ.2
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
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หมวดวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ ยกว่า
กลุ่มวิชาแกน
เลือกเรี ยนในรายวิชาต่อไปนี้

93 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

1541207 ศิลปะการพูด 3 (2-2-5)
The Arts of Speaking
2021401 ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน 3 (3-0-6)
Northeastern Local Arts
2033901
ระเบียบวิธีวิจยั ทางมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
Introduction to Research Methodology in Humanities
and Social Sciences
2532202 กระบวนการเสริ มสร้างจิตสาธารณะ 3 (2-2-5)
Public Mind Creative Processing
3572207
ศิลปะการบริ การ 3 (2-2-5)
The Arts of Service
2)

กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน

77 หน่ วยกิต
61 หน่ วยกิต

2.1) วิชาบังคับ
(1) วิชาบังคับร่ วม
2061101
2061102
2061201
2061202
2061291

47 หน่วยกิต

ทฤษฎีดนตรี สากลขั้นพื้นฐาน
Introduction to Music
ทฤษฎีดนตรี สากล 1
Music Theory I
การอ่านและการเขียนโน้ต
Note Reading and Writing
ฝึ กโสต 1
Ear Training I
กิจกรรมวงโยธวาทิต
Military Band Activity

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2(

1-2-3)
2

(0-4-2)
1 (0-2-1)

10
2061311
20

61601
2061701
2062103
2062104
2062261
2062262
2062401
2062505
2062706
2063105
2063111
2063263
2063264
2063271

ประวัติดนตรี ตะวันตก 1 2 (2-0-4)
History of Western Music I
ดนตรี ไทยและดนตรี พ้นื บ้านไทย
Thai Music and Thai Folk Music
คอมพิวเตอร์ ดนตรี ข้นั พื้นฐาน
Introduction to Music Computer
ทฤษฎีดนตรี สากล 2
Music Theory II
ทฤษฎีดนตรี สากล 3
Music Theory III
ปฏิบตั ิรวมวงเล็ก 1
Small Ensemble I
ปฏิบตั ิรวมวงเล็ก 2
Small Ensemble II
หลักการประพันธ์เบื้องต้น
Principles of Composition
มานุษยวิทยาทางดนตรี
Foundations of Ethnomusicology
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี
Computer Aider Music
ทฤษฎีดนตรี สากล 4
Music Theory IV
รู ปแบบและการวิเคราะห์ดนตรี
Musical Form and Analysis
ปฏิบตั ิรวมวงเล็ก 3
Small Ensemble III
ปฏิบตั ิรวมวงเล็ก 4
Small Ensemble IV
ปฏิบตั ิรวมวงใหญ่ 1
Band Ensemble I

มคอ.2

3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)

11
2063272
20

ปฏิบตั ิรวมวงใหญ่ 2
Band Ensemble II
63291 การแสดงเดี่ยว
Recital
2063414
การเรี ยบเรี ยงเสียงประสานสาหรับดนตรี
สมัยนิยม 2
Arranging for Popular Music
2064295
การเสนอผลงานทางดนตรี
Music Presentation

(2) วิชาบังคับเลือกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรี
ให้เลือกเรี ยนปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เพียงกลุ่มเดียว
2061211
2061212
2062213
2062214
2063215
2063216
2061251
ให้เรี ยนรายวิชานี้

มคอ.2
1 (0-2-1)
2 (0-4-2)

(1-2-3)
2 (1-2-3)
14 หน่วยกิต

(2.1) กลุ่มปฏิบัตเิ ครื่องลมไม้ (Woodwind Performance)
ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้ 1
2 (0-4-2)
Woodwind Performance I
ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้ 2
2 (0-4-2)
Woodwind Performance II
ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้ 3
2 (0-4-2)
Woodwind Performance III
ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้ 4
2 (0-4-2)
Woodwind Performance IV
ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้ 5
2 (0-4-2)
Woodwind Performance V
ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้ 6
2 (0-4-2)
Woodwind Performance VI
ปฏิบตั ิเปี ยโน 1
2 (0-4-2)
Piano Performance I
ในชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

12

มคอ.2

(2.2) กลุ่มปฏิบัตเิ ครื่องทองเหลือง (Brass Performance)
2061221
ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลือง 1
2 (0-4-2)
Brass Performance I
2061222
ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลือง 2
2 (0-4-2)
Brass Performance II
2062223
ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลือง 3
2 (0-4-2)
Brass Performance III
2062224
ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลือง 4
2 (0-4-2)
Brass Performance IV
2063225
ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลือง 5
2 (0-4-2)
Brass Performance V
2063226
ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลือง 6
2 (0-4-2)
Brass Performance VI
2061251 ปฏิบตั ิเปี ยโน 1
2 (0-4-2)
Piano Performance I
ให้เรี ยนรายวิชานี้ให้เรี ยนรายวิชานี้
ในชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
2061231
2061232
2062233
2062234
2063235
2063236

(2.3) กลุ่มปฏิบัตเิ ครื่องสายสากล (String Performance)
ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 1
2 (0-4-2)
String Performance I
ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 2
2 (0-4-2)
String Performance II
ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 3
2 (0-4-2)
String Performance III
ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 4
2 (0-4-2)
String Performance IV
ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 5
2 (0-4-2)
String Performance V
ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 6
2 (0-4-2)
String Performance VI

13

มคอ.2

2061251 ปฏิบตั ิเปี ยโน 1
2 (0-4-2)
Piano Performance I
ให้เรี ยนรายวิชานี้
ในชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
2061241
2061242
2062243
2062244
2063245
2063246
2061251
ให้เรี ยนรายวิชานี้
2061251
2061252
2062253
2062254

(2.4) กลุ่มปฏิบัตกิ ตี าร์ (Guitar Performance )
ปฏิบตั ิกีตาร์ 1
Guitar Performance I
ปฏิบตั ิกีตาร์ 2
Guitar Performance II
ปฏิบตั ิกีตาร์ 3
Guitar Performance III
ปฏิบตั ิกีตาร์ 4
Guitar Performance IV
ปฏิบตั ิกีตาร์ 5
Guitar Performance V
ปฏิบตั ิกีตาร์ 6
Guitar Performance VI
ปฏิบตั ิเปี ยโน 1
Piano Performance I
ในชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
(2.5) กลุ่มปฏิบัตเิ ปี ยโน (Piano Performance)
ปฏิบตั ิเปี ยโน 1
Piano Performance I
ปฏิบตั ิเปี ยโน 2
Piano Performance II
ปฏิบตั ิเปี ยโน 3
Piano Performance III
ปฏิบตั ิเปี ยโน 4
Piano Performance IV

2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)

2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)

14

มคอ.2

2063255

ปฏิบตั ิเปี ยโน 5
2 (0-4-2)
Piano Performance V
2063256
ปฏิบตั ิเปี ยโน 6
2 (0-4-2)
Piano Performance VI
20
61241 ปฏิบตั ิกีตาร์ 1
2 (0-4-2)
Guitar Performance I
ให้เรี ยนรายวิชานี้
ในชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
2.2) วิชาเลือก
2061203

20

ฝึ กโสต 2 2 (0Ear Training II
2061204
การเก็บรักษาและการซ่อมเครื่ องดนตรี เบื้องต้น
Introduction to Music Instrument Maintenance
and Repair
61281 ปฏิบตั ิขบั ร้องเพลงไทยสากล 3 (
Thai Popular Song Singing
2061282 ปฏิบตั ิขบั ร้องเพลงตามสมัยนิยม
Popular Song Singing
2061312
ประวัติดนตรี ตะวันตก 2
History of Western Music II
2061501
พื้นฐานดนตรี วิทยา
Introduction to Musicology
2061502
พื้นฐานสังคมวิทยาทางดนตรี
Introduction to Sociology of Music
2061503
ดนตรี ชาติพนั ธุว์ ิทยา
Introduction to Ethnomusicology
2061504
สุนทรี ยศาสตร์ทางดนตรี
Aesthetics of Music
2061602
ระบบเสียงดนตรี ไทย
Tuning System of Thai Music

16 หน่ วยกิต
4-2)
2 (1-2-3)

2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

15
2061702

การจัดเก็บระบบข้อมูลดนตรี
Systemization of Musical Data
2061703
ระบบบันทึกและประมวลผลข้อมูลทางดนตรี
Sequencing and Note Processing
2061704
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักดนตรี
Information Technology for Musicians
2062205
ปฏิบตั ิขบั ร้องประสานเสียง
Vocalist Performance
2062281
การสอนขับร้องประสานเสียง
Chorus Pedagogy
2062282
การสอนขับร้องสากล
Voice Pedagogy
2062313
เครื่ องดนตรี สากล
Music Instruments
2062314
ประวัติเครื่ องดนตรี
History of Musical Instruments
2062315
ดนตรี ในยุคบาโร้ค
Music in the Baroque Period
2062316 ดนตรี ในยุคคลาสสิก
Music in the Classical Period
2062403
หลักการบรรจุเพลงเพื่อการแสดง
Principles of Thai Incidental
2062404
หลักการโยธวาทิต
Principles of Military Band
2062405
การบริ หารวงโยธวาทิต
Management of Military Band
2062406
เครื่ องกระทบสาหรับวงโยธวาทิต
Percussion for Military Band
2062407
การอานวยเพลงวงโยธวาทิต
Conducting for Military Band

มคอ.2
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (0-4-2)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

16
2062506

พื้นฐานเครื่ องสังเคราะห์เสียง
Introduction to the Sound Synthesizer
2062507
เทคนิคการใช้เครื่ องสังเคราะห์เสียง
Synthesizer Operational Technique
20
62508 สวนศาสตร์ทางดนตรี 2 (
Musical Acoustics
2062509
ปรัชญาของดนตรี
Philosophy of Music
2062510
จิตวิทยาดนตรี
Music Psychology
2062603
ศิลปิ นและนักประพันธ์ไทย
Thai Artists and Composers
2062604
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ไทย
กับดนตรี ตะวันตก 2
Thai Music Related to Western Music
2062705
การสร้างสื่อการสอนวิชาดนตรี
Musical Instructional Materials
2062707
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนดนตรี
Computer for Music Instruction
2062708
การใช้คอมพิวเตอร์สาหรับดนตรี สนาม
Computer for Marching and Display
2063112 การสอดประสานทานอง
Counterpoint
2063283
การสอนวงโยธวาทิต
Military Band Teaching
20
63291 การแสดงเดี่ยว
Recital
2063292
ดนตรี สนาม
Marching and Display
2063293
ดนตรี และการแสดง
Music and Acting

มคอ.2
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

(2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (0-4-2)
3 (0-6-3)
3 (2-2-5)

17
2063317
2063318
2063319
2063320
2063321
2063322
2063408
2063409
2063410
2063411
2063412
2063413
2063415
2063416
ประสานเสียง
2
2063417

ดนตรี ในยุคโรแมนติก
Music in the Romantic Period
ดนตรี ในสมัยศตวรรษที่ 20
Twentieth Century Music
ประวัติดนตรี เชิงปฏิบตั ิ
Collegiums Music History
ประวัติดนตรี แจ๊ส
Jazz Music History
เทคนิคการศึกษาดนตรี ประจาถิน่
Technique of Folk Music Study
เพลงไทยสากลเชิงประวัติ
History of Thai Popular Song
การอานวยเพลงเบื้องต้น
Introduction to Conducting
การอานวยเพลงขับร้องประสานเสียง
Choral Conducting
การประพันธ์ดนตรี 1
Music Composition I
การประพันธ์ดนตรี 2
Music Composition II
การประพันธ์ดนตรี ประกอบสื่อ
Music Composition for Visual Media
การประพันธ์ดนตรี โดยเสรี
2
Free Composition
การเรี ยบเรี ยงเสียงประสานสาหรับวงแบนด์ 2
Arranging for Band
การเรี ยบเรี ยงเสียงประสานสาหรับการขับร้อง

มคอ.2
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
(1-2-3)
(1-2-3)

(1-2-3)
Arranging for Chorus
การเรี ยบเรี ยงเสียงประสานสาหรับดนตรี แจ๊ส
Arranging for Jazz

2 (1-2-3)

18
2063418
2063511
2063512

การเรี ยบเรี ยงเสียงประสานสาหรับวงโยธวาทิต
Arranging for Military Band
จิตวิทยาและแนะแนวสาหรับครู ดนตรี
Psychology and Guidance for Music Teacher
จิตวิทยาการสอนดนตรี และกระบวนการ

เรี ยนดนตรี

20

มคอ.2
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)

2 (2-0-4)
Psychology and Principles of Learning Music
2063513
การวัดผลและประเมินผลวิชาดนตรี
Measurement and Evaluation of Music
2063605
ดนตรี พิธีกรรม
Ritual Music
63606 อิทธิพลดนตรี เหนือพฤติกรรม 2 (2-0-4)
Influence of Music on Behavior
2063607
ดนตรี และความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่น
Music and its Relationships with other Arts
2063709
การจัดการวงดนตรี
Music Management
2063710
การบันทึกเสียง
Recording Studio
2063711
การผลิตผลงานทางดนตรี ดว้ ยคอมพิวเตอร์
Productions of Computerized Music
2063712
กฎหมายธุรกิจดนตรี
Music Business Law
2063801
การศึกษาดนตรี เอกเทศ
Independent Study in Music
2063802
การศึกษาดนตรี ภาคสนาม
Field Music Research
2063803
การสัมมนาเทคโนโลยีดนตรี
Seminar in Music Technology
2063804
การสัมมนาดนตรี คลาสสิก
Seminar in Classical Music

2 (2-0-4)
2 (1-2-3)

2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

19
2063805
2064266
2064294
2064323
2064324
2064325
2064326
2064327
2064328
2064329
2064330
2064331
2064332
2064333

สัมมนาดนตรี
Seminar in Music
การปฏิบตั ิเฉพาะแนว
Performance Practices
ดนตรี ทศั นา
Music Visual Education
การศึกษาประวัติดนตรี เชิงลึก
Music History Study in Depth
ดนตรี เอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้
East and Southeast Asian Music
ดนตรี เอเชียใต้และตะวันออกกลาง
South Asian and Middle East Music
ดนตรี อเมริ กาและแปซิฟิก
Music of the Americas and the Pacific
ดนตรี บาบัด
Music Therapy
ดนตรี ร่วมสมัย
Contemporary Music
ดนตรี เปรี ยบเทียบ
Comparative Music
ดนตรี นานาชาติ
International Music
ดนตรี โลก
World Music
วรรณกรรมดนตรี
Music Literature
การเขียนวิจารณ์ดนตรี
Writing Music Criticism

มคอ.2
3 (2-2-5)
2 (0-4-2)
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
2

(2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

20
2064806
2064807

ดนตรี นิพนธ์
Music Composes
โครงการพิเศษ
Special Project

3) กลุ่มพืน้ ฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
20
20

มคอ.2
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

7 หน่ วยกิต

63901 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพดนตรี
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Music
64902 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพดนตรี
5 (350)
Field Experience in Music
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า

6 หน่ วยกิต

ให้
เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้เป็ นรายวิชาเลือกเสรี โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาหนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสาเร็ จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา
XXXXXXX ศึกษาทัว่ ไป
XXXXXXX ศึกษาทัว่ ไป
XXXXXXX ศึกษาทัว่ ไป
2061101 ทฤษฎีดนตรี สากลขั้นพื้นฐาน
2061201 การอ่านและการเขียนโน้ต
2061202 ฝึ กโสต 1
# 2061211 ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้ 1
# 2061221 ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลือง 1
# 2061231 ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 1
# 2061241 ปฏิบตั ิกีตาร์ 1
# 2061251 ปฏิบตั ิเปี ยโน 1
หมายเหตุ รายวิชาที่ทาเครื่ องหมาย # หมายถึง ให้เลือกเรี ยน
1 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิ
2061291 กิจกรรมวงโยธวาทิต
2061311 ประวัติดนตรี ตะวันตก 1
รวม

หน่ วยกิต
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)

1 (0-2-1)
2 (2-0-4)
21
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ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
(กลุ่มเลือก)
เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา
XXXXXXX ศึกษาทัว่ ไป
XXXXXXX ศึกษาทัว่ ไป
0002404 สุนทรี ยศาสตร์กบั ชีวิต
2061102 ทฤษฎีดนตรี สากล 1
2061203 ฝึ กโสต 2
# 2061212 ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้ 2
# 2061222 ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลือง 2
# 2061232 ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 2
# 2061242 ปฏิบตั ิกีตาร์ 2
# 2061252 ปฏิบตั ิเปี ยโน 2
หมายเหตุ รายวิชาที่ทาเครื่ องหมาย # หมายถึง ให้เลือกเรี ยน
1 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิต่อเนื่องจาก # ปฏิบตั ิ - - 1
2061312 ประวัติดนตรี ตะวันตก 2
2061601 ดนตรี ไทยและดนตรี พ้นื บ้านไทย
2061701 คอมพิวเตอร์ดนตรี ข้นั พื้นฐาน
รวม

หน่ วยกิต
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)

2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
23
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

เลือกเสรี

รหัสและชื่อวิชา
XXXXXXX ศึกษาทัว่ ไป
XXXXXXX ศึกษาทัว่ ไป
2062103 ทฤษฎีดนตรี สากล 2
# 2062213 ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้ 3
# 2062223 ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลือง 3
# 2062233 ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 3
# 2062243 ปฏิบตั ิกีตาร์ 3
# 2062253 ปฏิบตั ิเปี ยโน 3
หมายเหตุ รายวิชาที่ทาเครื่ องหมาย # หมายถึง ให้เลือกเรี ยน
1 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิต่อเนื่องจาก # ปฏิบตั ิ - - 2
และสาหรับผูท้ ี่เลือกเรี ยนปฏิบตั ิเปี ยโน 3 ให้เรี ยนวิชาปฏิบตั ิ
ดังนี้
* 2061241 ปฏิบตั ิกีตาร์ 1
และสาหรับผูท้ ี่เลือกเรี ยนปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้ 3, ปฏิบตั ิเครื่ อง
ทองเหลือง 3, ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 3 และปฏิบตั ิกีตาร์ 3
ให้เรี ยนวิชาปฏิบตั ิ ดังนี้
* 2061251 ปฏิบตั ิเปี ยโน 1
2062205 ปฏิบตั ิขบั ร้องประสานเสียง
2062261 ปฏิบตั ิรวมวงเล็ก 1
2062505 มานุษยวิทยาทางดนตรี
2062705 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี
XXXXXXX
รวม

หน่ วยกิต
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
3 (3-0-6)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)

2 (0-4-2)

2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
1 (0-2-1)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
3 (X-X-X)
23
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา
XXXXXXX ศึกษาทัว่ ไป
XXXXXXX ศึกษาทัว่ ไป
2021401 ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน
2062104 ทฤษฎีดนตรี สากล 3
# 2062214 ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้ 4
# 2062224 ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลือง 4
# 2062234 ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 4
# 2062244 ปฏิบตั ิกีตาร์ 4
# 2062254 ปฏิบตั ิเปี ยโน 4
หมายเหตุ รายวิชาที่ทาเครื่ องหมาย # หมายถึง ให้เลือกเรี ยน
1 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิต่อเนื่องจาก # ปฏิบตั ิ - - 3
2062262 ปฏิบตั ิรวมวงเล็ก 2
2062401 หลักการประพันธ์เบื้องต้น
2062404 หลักการโยธวาทิต
2532202 กระบวนการเสริ มสร้างจิตสาธารณะ
รวม

หน่ วยกิต
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)

1 (0-2-1)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
22
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
เฉพาะ

เลือกเสรี

รหัสและชื่อวิชา
2063105 ทฤษฎีดนตรี สากล 4
2063111 รู ปแบบและการวิเคราะห์ดนตรี
# 2063215 ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้ 5
# 2063225 ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลือง 5
# 2063235 ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 5
# 2063245 ปฏิบตั ิกีตาร์ 5
# 2063255 ปฏิบตั ิเปี ยโน 5
หมายเหตุ รายวิชาที่ทาเครื่ องหมาย # หมายถึง ให้เลือกเรี ยน
1 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิต่อเนื่องจาก # ปฏิบตั ิ - - 4
2063263 ปฏิบตั ิรวมวงเล็ก 3
2063271 ปฏิบตั ิรวมวงใหญ่ 1
2063410 การประพันธ์ดนตรี 1
2063709 การจัดการวงดนตรี
2063711 การผลิตผลงานทางดนตรี ดว้ ยคอมพิวเตอร์
3572207 ศิลปะการบริ การ
XXXXXXX
รวม

หน่ วยกิต
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)

1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
3 (X-X-X)
21
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา
# 2063216 ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้ 6
# 2063226 ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลือง 6
# 2063236 ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 6
# 2063246 ปฏิบตั ิกีตาร์ 6
# 2063256 ปฏิบตั ิเปี ยโน 6
หมายเหตุ รายวิชาที่ทาเครื่ องหมาย # หมายถึง ให้เลือกเรี ยน
1 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิต่อเนื่องจาก # ปฏิบตั ิ - - 5
2063264 ปฏิบตั ิรวมวงเล็ก 4
2063272 ปฏิบตั ิรวมวงใหญ่ 2
2063291 การแสดงเดี่ยว
2063411 การประพันธ์ดนตรี 2
2063414 การเรี ยบเรี ยงเสียงประสานสาหรับดนตรี สมัยนิยม
2063712 กฎหมายธุรกิจดนตรี
2063805 สัมมนาดนตรี
2063901 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพดนตรี
รวม

หน่ วยกิต
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)

1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
2 (0-4-2)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)
3 (2-2-5)
2 (90)
17
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ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา
2064902 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพดนตรี
รวม

หน่ วยกิต
5 (350)
5

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา
2064295 การเสนอผลงานทางดนตรี
2064807 โครงการพิเศษ
รวม

หน่ วยกิต
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
5
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาบังคับ
0001101

ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสารและการสืบค้น
3 (3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
ความสาคัญของภาษาไทยที่เป็ นเครื่ องมือสื่อสารและการแสวงหาความรู้
หลักการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เช่น การจับ ใจ
ความสาคัญ การตีความ การย่อความ การสรุ ปความ การวินิจสาร การวิเคราะห์
การวิจารณ์ ฯลฯ การพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
และการ จัดเก็บ การสืบค้นของทรัพยากรสารนิเทศในรู ปแบบต่าง ๆ

0001201

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
3 (3-0-6)
English for Communication
ศึกษาและพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษ เพื่อการติดต่อและการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ การทักทาย การกล่าว
ลา การแนะนา ตนเองและผูอ้ ื่น การให้ขอ้ มูลและคาแนะนา การสนทนา การแสดง
ความรู้สึก การอ่าน และการเขียนเพื่อการสื่อความหมายและการติดต่อ การอ่าน
ประกาศ โฆษณา ฉลากที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การใช้พจนานุกรม การกรอก
แบบฟอร์มและการเขียนรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน

0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ
1
3 (3-0-6)
English for Academic Purposes I
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ที่จาเป็ นต่อการศึกษาในระดับ ปริ ญญา
ตรี โดยเน้นทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการ
0001401

สุ นทรียศาสตร์ และจริยธรรมในการดารงชีวติ
3 (3-0-6)
Aesthetics and Ethics in Everyday Life
ศึกษาความหมายในศาสตร์ของงานด้านทัศนศิลป์ โสตศิลป์ และนาฏศิลป์
เพื่อการพัฒนาศักยภาพของการรับรู้ทางสุนทรี ยศาสตร์ สามารถเชื่อมโยง
ประสบการณ์นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งศึกษาความหมาย และความสาคัญ
ของจริ ยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างจริ ยธรรมกับจริ ยศาสตร์ หลักจริ ยธรรมใน
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พ

ระพุทธศาสนา ปัญหาเกี่ยวกับจริ ยธรรม การใช้จริ ยธรรมในการแก้ปัญหา
เชื่อมโยงประสบการณ์นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อให้สามารถดารงชีวิตได้
อย่างมีความสุข

0001402

จิตวิทยาการดาเนินชีวติ กับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
Psychology of Living and Self - development
ความเข้าใจหลักการดาเนินชีวิตและการทางาน ความเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น
การพัฒนาเชาว์อารมณ์ การปรับตัวและสุขภาพจิต การสื่อสารระหว่างบุคคล การ
ฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมเพื่อการทางานและการดาเนินชีวิต

พั
0002501

ท้ องถิ่นศึกษา
3 (3-0-6)
Local Studies
วิถีชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งโครงการในพระราชดาริ
ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย เพื่อพัฒนาสังคมไทยอย่างยัง่ ยืน
โดยเน้นบริ บทด้านสภาพภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น รวมทั้งสังคม
การเมือง การปกครอง และด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น

0002502 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบือ้ งต้นสาหรับชีวติ
3 (3-0-6)
Thai Politics and Introduction to Law for Life
ศึกษาความรู้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง หน้าที่ของรัฐ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน สิทธิ เสรี ภาพ บทบาทหน้าที่ของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ กระบวนการทางการเมืองตามระบบประชาธิปไตย รวมทั้งศึกษา
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรี ภาพ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
ที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตในยุคปัจจุบนั
0002601

วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ พนื้ ฐานในชีวติ ประจาวัน
3 (3-0-6)
Sciences and Fundamental Mathematic for Everyday Life
หลักการในการ นาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์มาใช้ในการ
ดารงชีวิต อันได้แก่ โภชนาการ สารเคมีในชีวิตประจาวัน การออกกาลังกาย และการ
ดูแลสุขภาพตนเอง การแปลความหมายและการสื่อสารทางคณิ ตศาสตร์ ความน่าจะเป็ น
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ารศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ รวมทั้งการประยุกต์ใช้สถิติ
าดการณ์และการแก้ปัญหา

0002701

มคอ.2
เพื่อการ

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ชีวติ
3 (2-2-5)
Computer and Information Technology for Life
ศึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพล
และมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เครื่ องและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การแสวงหาความรู้
บนระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และจากฐานข้อมูลต่าง ๆ สาหรับการศึกษาค้นคว้า
การทารายงาน การนาเสนอผลงาน และการดารงชีวิตประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยคานึงถึงจริ ยธรรมและความปลอดภัย ตลอดจนการเคารพสิทธิทางปัญญา

2) กลุ่มวิชาเลือก
0002203

ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3 (3-0-6)
English for Academic Purposes II
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษขั้นสูงที่จาเป็ นต่อการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
โดยเน้นทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการ เป็ นรายวิชา
ต่อเนื่องจากรายวิชาภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1

0002301

ภาษาเขมรเพือ่ การสื่อสาร
3 (3-0-6)
Khmer for Communication
ศึกษาอักษร การประสมอักษร การสร้างคา ประโยคพื้นฐานเขียนและอ่าน
ภาษาเขมรพื้นฐาน สนทนาภาษาเขมรพื้นฐาน เช่น การทักทาย การแนะนาตัว การพูด
ขอโทษ ขอบคุณ ฝึ กทักษะการฟัง และการสนทนาในชีวิตประจาวัน การใช้ถอ้ ยคา
ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม ใช้คาศัพท์และ
โครงสร้างในระดับพื้นฐาน
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ภาษาจีนเพือ่ การสื่อสาร
3 (3-0-6)
Chinese for Communication
ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกเสียงคา
และสานวนต่าง ๆ ฝึ กทักษะการฟัง และพูดเน้นสานวนที่ใช้ในการสนทนาใน
ชีวิตประจาวัน เช่น การทักทาย การแนะนาคน การบอกเวลา การซื้อของ เป็ นต้น
ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมและประเพณี ของจีน

0002303 ภาษาญี่ปุ่นเพือ่ การสื่อสาร
3 (3-0-6)
Japanese for Communication
ศึกษารู ปประโยคพื้นฐาน เพื่อนามาใช้แต่งประโยคแบบง่าย ๆ ฝึ กการออก
เสียง การอ่านและการเขียนอักษรโรมันจิ รวมทั้งฝึ กทักษะการฟังและความเข้าใจ โดย
การถาม-ตอบ เน้นสานวนที่ใช้ในสถานการณ์ที่พบบ่อยในชีวิตประจาวัน ฝึ กการ
ทักทาย การกล่าวแนะนาตัว การสนทนาทางโทรศัพท์ การถาม -บอกทาง เป็ นต้น
ต
ลอดจนศึกษาวัฒนธรรมและประเพณี ของญี่ปุ่น
0002403

จริยธรรมกับการดาเนินชีวติ
3 (3-0-6)
Ethics in Everyday Life
ศึกษาความหมายและความสาคัญของจริ ยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่าง
จริ ยธรรมกับจริ ยศาสตร์ จริ ยศึกษา และวัฒนธรรม หลักจริ ยธรรมสากล หลัก
จริ ยธรรมในพระพุทธศาสนา ปัญหาเกี่ยวกับจริ ยธรรม การใช้จริ ยธรรมในการ
แก้ปัญหา การประเมินจริ ยธรรม จริ ยธรรมกับอาชีพชีวิตที่มีความสุข และสังคมที่มี
สันติภาพ

0002404 สุ นทรียศาสตร์ กบั ชีวติ
3 (3-0-6)
Aesthetics and Life
ศึกษาความหมายในศาสตร์ของงานทางการเห็น
การได้ยนิ และการ
เคลื่อนไหว สู่การพัฒนาศักยภาพของการรับรู้ เข้าใจทัศนศิลป์ ดนตรี และการแสดง
สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
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0002405

ดนตรีสาหรับชีวติ
3 (3-0-6)
Music for Life
ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของดนตรี ต่าง ๆ ที่มีในสมัยปัจจุบนั รู ปแบบดนตรี
ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของการชมและฟังดนตรี หลักการ
รับรู้และเข้าใจดนตรี การชมการแสดงดนตรี สดในรู ปแบบต่าง ๆ

0002406

การรู้สารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Literacy
การศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา การรู้สารสนเทศ การจัดเก็บและการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ การใช้เครื่ องมือช่วยค้นคว้าทั้งในระบบมือและ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ การเขียนเอกสารอ้างอิง
และบรรณานุกรมประกอบการศึกษาค้นคว้าและการวิจยั

0002503

ภูมปิ ัญญาไทยกับการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Thai Wisdom with Social and Cultural Changes
ศึกษาแนวคิด ความหมาย ความสาคัญของภูมิปัญญาไทย กระบวนการเรี ยนรู้
การถ่ายทอด การผสมผสานภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือ ง และสิ่งแวดล้อม
ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
และสังคม
ศึกษา กรณี ตวั อย่างภูมิปัญญาไทยสาขาต่าง ๆ

0002504

ประเทศไทยในสังคมโลก
3 (3-0-6)
Thailand in the Global Societies
สังคมไทยในฐานะสมาชิกของประชาคมโลกและกลุ่มผลประโยชน์
ผลกระทบของกระแสโลกาภิวตั น์ในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย แนวทาง
การปรับปรุ งประเทศเพื่อธารงรักษาเอกลักษณ์และความเป็ นไทย รวมถึงความเป็ นชาติ
ที่มีบทบาทสาคัญในโลก

0002505

การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวตั น์
3 (3-0-6)
Thai Politics and the Globalization
ศึกษาความรู้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง หน้าที่ของรัฐ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน ศึกษาสิทธิ เสรี ภาพ บทบาทหน้าที่ของ
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ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ศึกษากระบวนการทางการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย การมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อระบบการเมืองไทยที่สอดคล้อง
กับกระแสโลกาภิวตั น์
0002506

กฎหมายเบือ้ งต้นสาหรับชีวติ
3 (3-0-6)
Introduction to Laws for Life
ศึกษาความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกี่ยวกับสิทธิ เสรี ภาพ และหน้าที่
ของปวงชนชาวไทยที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต
ในยุคปัจจุบนั ที่ประชาชนควรทราบ กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่าด้วยบุคคล นิติกรรม
สัญญาหนี้ ครอบครัว มรดก และเอกเทศสัญญาต่าง ๆ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง อาญา เฉพาะในส่วนความรู้เบื้องต้น

0002507 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย
3 (3-0-6)
Thai Resources and Environment Management
ความหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทและความสาคัญ
ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขและป้ องกันปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายสิ่งแวดล้อมและหลักการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
0002508 เศรษฐกิจในชีวติ ประจาวัน
3 (3-0-6)
Economics in Everyday Life
ความหมายของเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ ความหมายของระบบเศรษฐกิจ
และลัทธิเศรษฐกิจในสังคมไทย สังคมเอเชียและสังคมโลก ดัชนีช้ ีวดั พื้นฐานทาง
เศรษฐกิจที่ควรรู้และมีการนาไปใช้บ่อย ๆ ความหมายของการผลิต การจาหน่าย
จ่ายแจก การแบ่งปัน และการบริ โภค ความหมายเบื้องต้นของอุปสงค์และอุปทาน
สถาบันที่สาคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
0002509 หลักการประกอบธุรกิจเบือ้ งต้น
3 (3-0-6)
Introduction to Business Principles
ศึกษาลักษณะของธุรกิจ ความสาคัญของธุรกิจที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ ประเภทของธุรกิจในประเทศไทย
การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจ เช่น การผลิต การตลาด การจัดองค์การ
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การจัดการธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและภาษีอากร จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของผูป้ ระกอบการ สภาพปัญหาของการดาเนินธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจ
เพื่อนาไปใช้ในการประกอบธุรกิจของตนเองและครอบครัว
0002602 การคิดและการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กาหนดการ
เชิงเส้น การนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและการตัดสินใจ
0002801

วิทยาศาสตร์ เพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ
3 (3-0-6)
Sciences for Quality of Life Development
ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจากอดีตสู่ปัจจุบนั การนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาพัฒนาคุณภาพชีวิต ตระหนักถึงผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์ท้งั โลกปัจจุบนั และอนาคต

0002802

วิทยาศาสตร์ พนื้ ฐานกับชีวติ ประจาวัน 3
(3-0-6)
Fundamental Sciences for Everyday Life
กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแก้ไขปัญหาโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ การทางานของระบบต่าง ๆ ในร่ างกาย ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ประโยชน์และโทษของการใช้สารเคมี
สารเคมีที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม สารเคมีปราบศัตรู พืช หลักการทางาน วิธีใช้และการ
แก้ปัญหาเบื้องต้นของอุปกรณ์ไฟฟ้ าในบ้าน การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์พลังงาน
ในรู ปแบบต่าง ๆ

0002803 วิทยาศาสตร์ ประยุกต์สาหรับการดารงชีวติ
3 (3-0-6)
Applied Sciences for Everyday Life
ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาหรับการนาไปใช้
ในการดารงชีวิต อันได้แก่ ความสาคัญของอาหารและโภชนาการที่มีต่อสุขภาพ
สารอาหาร อาหารหลัก การกินอาหารให้พอดีกบั ความต้องการของร่ างกาย เมแทบอลิ
ซึ
ม แหล่งพลังงานและการใช้ การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค หลักการใช้ยา สารพิษ และพืช
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สมุนไพรในชีวิตประจาวัน และการดูแลสุขภาพตนเอง สุขอนามัยส่วนบุคคลและ
ปัจจุบนั พยาบาล การออกกาลังกาย การวางแผนการออกกาลังกาย วิธีออกกาลัง
กายอย่างถูกต้อง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การวัดผลและประเมินผลก่อน
และหลังการออกกาลังกาย เพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย
0002804

ชีวติ กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
Life and the Environment
กาเนิดชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สภาวะของโลก
ในเรื่ องปัญหาสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม การรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ความสมดุลธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิต การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ประเทศและโลก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

0002805

เกษตรในชีวติ ประจาวัน
3 (2-2-5)
Agriculture in Everyday Life
ความหมายและการพัฒนาการเกษตร ความสัมพันธ์ดินกับการเจริ ญเติบโต
ของพืช ธาตุอาหาร การปลูกพืช การขยายพันธุพ์ ืช เคมีภณ
ั ฑ์ และการกาจัดศัตรู พืช
การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ เช่น ไก่ สุกร โค กระบือ การเลี้ยงปลา การถนอม
และแปรรู ปผลิตผลการเกษตร

0002806

การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ
3 (3-0-6)
The Royal New Theory of Agriculture
ความหมาย ความสาคัญ และวิธีการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ
หลักการทาไร่ นาสวนผสม เทคนิคการทาและการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ การใช้วสั ดุ
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ การจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน
(Integrated Pest Management)
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0002807

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน
3 (2-2-5)
Fundamental Industrial Technology
ศึกษาความหมายและความสาคัญของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาหรับช่าง
ศึกษาทฤษฎีหรื อหลักการในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงต่าง ๆ และปฏิบตั ิ
ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐานสาหรับช่าง เพื่อเป็ นพื้นฐานในการประยุกต์
เทคโนโลยีทางช่างมาใช้ในงานประจาวัน

0002808

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดารงชีวติ ในท้ องถิ่น
3 (3-0-6)
Appropriate Technology for Local Everyday Life
ศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เกี่ยวกับพลังงานและพลังงานทดแทน คุณภาพชีวิต
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกบั วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์
เทคนิคและคุณภาพชีวิต การนาเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการพัฒนาชนบท การพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยีที่เหมาะสม กับการดารงชีวิตในท้องถิ่น ศึกษาและ
เก็บรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีทอ้ งถิ่นพร้อม กับปฏิบตั ิการ ออกแบบและพัฒนาให้
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบนั
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน

1541207

2021401

ศิลปะการพูด
3 (2-2-5)
The Arts of Speaking
ศึกษาความสาคัญของการพูด หลักการพูด การสร้างบุคลิกในการพูด การ
เตรี ยมการพูด การฝึ กพูดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในแบบต่าง ๆ เช่น การพูดจูงใจ
พิธีกร สุนทรพจน์ อภิปราย ปราศรัย โอวาท สดุดี อวยพร ไว้อาลัย เปิ ด-ปิ ดงาน
ต้อนรับ ขอบคุณ มอบสิ่งของและแนะนาวิทยากร รวมทั้งการประเมินการพูด

ศิลปกรรมท้ องถิ่นอีสาน
3 (3-0-6)
Northeastern Local Arts
ศึกษาและวิเคราะห์
รู ปแบบทางศิลปกรรมด้านดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์
เพื่อบูรณาการสู่การประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริ บทของ
ท้องถิ่นอีสานและ สังคม
ปัจจุบนั
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2033901 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เบือ้ งต้น 3 (
2-2-5)
Introduction to Research Methodology in Humanities and Social Sciences
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย แนวคิดและหลักการของการวิจยั ทางมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ การระบุปัญหางานวิจยั การทบทวนวรรณกรรม การกาหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยั การดาเนินการวิจยั การใช้สถิติ แหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนรายงานการวิจยั การอ่านผลการวิจยั การนาวิธีการและ
ผลการวิจยั ไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน การเขียนโครงการวิจยั ฝึ กปฏิบตั ิการดาเนินงาน
วิจยั ภาคสนามทุกขั้นตอน
2532202

กระบวนการเสริมสร้ างจิตสาธารณะ 3 (
2-2-5)
Public Mind Creative Processing
ศึกษาความหมาย แนวคิด ความสาคัญของจิตสาธารณะ จิตอาสา ประเภทและ
รู ปธรรมของจิตสาธารณะ ศึกษาชีวประวัติของบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่ามีจิต
สาธารณะทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ศึกษากระบวนการ
วิธีการเสริ มสร้างจิตสาธารณะ การฝึ กปฏิบตั ิภาคสนามและจัดทาโครงการเสริ มสร้าง
จิตสาธารณะ

3572207

ศิลปะการบริการ
3(
2-2-5)
The Arts of Services
ศึกษาแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพ ประเภทของบุคลิกภาพ องค์ประกอบ
ที่ทาให้มนุษย์มีบุคลิกต่างกัน การสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการทางาน รวมทั้ง
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของความต้องการของบุคคล และแนวคิดในเรื่ องการนาเอา
ทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้กบั ความต้องการในด้านการบริ การของบุคคล
นอกจากนั้นแล้วยังศึกษาถึงหลักในการให้บริ การให้มีประสิทธิภาพ เทคนิคการจูงใจ
ลูกค้า เทคนิคการแก้ไขปัญหาเมื่อลูกค้าไม่พอใจและเทคนิคการใช้มนุษยสัมพันธ์
ในการบริ การ
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2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน
2.1) กลุ่มวิชาบังคับ
(1) วิชาบังคับร่ วม
2061101 ทฤษฎีดนตรี
สากลขั้นพืน้ ฐาน
3 (3-0-6)
Introduction to Music
ศึกษาจังหวะ อัตราจังหวะธรรมดาและผสม การบันทึกโน้ต การจับกลุ่มตัว
โน้ตตามจังหวะ ระดับเสียง กุญแจประจาหลัก เครื่ องหมายแปลงเสียง บันไดเสียง
ขั้นคู่เสียง คอร์ดไทรแอด (Triad Chord) การฝึ กอ่านโน้ตง่าย ๆ การบันทึกโน้ต
ศัพท์สงั คีตทัว่ ไป
2061102

ทฤษฎีดนตรีสากล 1
3 (3-0-6)
Music Theory I
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2061101 ทฤษฎีดนตรี สากลขั้นพื้นฐาน
การเขียนประสาน
เสียง 4 แนว ศึกษาการใช้คอร์ดในรู ปพื้นต้น ศึกษาการใช้
เครื่ องหมายกากับแนวเบส
(Figured Bass) การพลิกกลับของคอร์ดครั้งที่ 1 (First
Inversion) จุดพักเพลง (Cadence) แบบต่าง ๆ และการเคลื่อนที่ของคอร์ด (Chord
Progression)

2061201 การอ่านและการเขียนโน้ ต
2 (1-2-3)
Note Reading and Writing
ฝึ กอ่าน ฝึ กโสตประสาท ฝึ กเขียนโน้ตดนตรี
ตะวันตก แนวใดแนวหนึ่ง
จากการฟังหลายแนว ฟังและสามารถระบุคอร์ดที่ซบั ซ้อนขึ้น
2061202 ฝึ กโสต

1
2 (0-4-2)
Ear Training I
ฝึ กอ่านและเขียนโน้ตเบื้องต้น ทั้งแบบ
Sight Singing และ Dictation ฝึ กฟัง
ขั้นคู่ที่เป็ น Diatonic Interval ฝึ กฟัง Triad ชนิด Major Minor Diminished และ
Augmented
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2061291 กิจกรรมวงโยธวาทิต 1
(0-2-1)
Military Band Activity
การปฏิบตั ิรวมวงโยธวาทิต ระเบียบแถว การเดิน และการแปรขบวนแถว
การฝึ กพื้นฐาน การปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ในวงโยธวาทิต มุ่งพัฒนาความสามารถ
ในการรวมวง การปรับตนให้เข้ากับกลุ่ม
ความมีระเบียบวินยั และความสามัคคี
2061311

ประวัตดิ นตรีตะวันตก 1
2
(2-0-4)
History of Western Music I
ศึกษาความคิดเกี่ยวกับการเกิดของดนตรี โบราณ ดนตรี สมัยกรี ก ดนตรี สมัย
กลาง ดนตรี สมัยฟื้ นฟูศิลปะวิทยา
และสมัยบาโร้ค ศึกษาวิวฒั นาการของรู ปแบบ
ต่าง ๆ ความคิดใหม่ในด้านการประสานเสียง การใช้เครื่ องดนตรี บุคคลสาคัญและ
ผลงานที่สาคัญ

2061601

ดนตรีไทยและดนตรีพนื้ บ้ านไทย
3 (3-0-6)
Thai Music and Thai Folk Music
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของดนตรี ไทยและดนตรี พ้นื บ้านในแต่ละภูมิภาค
ของประเทศไทย
ศึกษาเกี่ยวกับระบบเสียง บทเพลง เครื่ องดนตรี การบรรเลง
บริ บททางดนตรี รวมถึงวิเคราะห์รูปแบบ

2061701 คอมพิวเตอร์ ดนตรีข้ันพืน้ ฐาน
2 (1-23)
Introduction to Music Computer
ประวัติความเป็ นมาของ
Music Computer ส่วนประกอบหลัก (Hardware)
ระบบปฏิบตั ิการ (Operating System) การใช้โปรแกรมดนตรี แบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการใช้งานทางดนตรี
2062103 ทฤษฎีดนตรี
สากล 2
3 (3-0-6)
Music Theory II
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2061102 ทฤษฎีดนตรี สากล 1
ศึกษาการประสานเสียงโดยใช้ การพลิกกลับของคอร์ดครั้งที่
2 (Second
Inversion) ในแบบต่าง ๆ การใช้โน้ตนอกคอร์ดแบบต่าง ๆ
(Non Chord Tone)
การประสานเสียงแบบไดอาโทนิค
(Diatonic Harmony) การใช้คอร์ด คู่ 7 คอร์ด คู่ 9
การย้ายบันไดเสียงแบบ Diatonic Modulation
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2062104 ทฤษฎีดนตรี
สากล 3
3 (3-0-6)
Music Theory III
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2062103 ทฤษฎีดนตรี สากล 2
ศึกษาการประสานเสียงแบบโครมาติค
(Chromatic Harmony) ศึกษาการใช้
คอร์ดโครมาติกต่างแบบต่าง ๆ เช่น อัลเตอร์
คอร์ด (Alter Chord) คอร์ดนีอาโปลีแตน
คู่
6 (Neapolitan Sixth) คอร์ดเซกันดารี ดอมิแนนท์ คู่ 7 (Secondary Dominant
Seventh) คอร์ดดิมินิช คู่ 7 (Diminish Seventh Chord) คอร์ดฮาร์ฟดิมินิช คู่ 7
(Half Diminish Seventh Chord) คอร์ดอ๊อกเมนเต็ท คู่ 6 (Augmented Sixth)
ชนิดต่าง ๆ
2062261 ปฏิบัตริ วมวงเล็ก
1
1 (0-2-1)
Small Ensemble I
ฝึ กทักษะการบรรเลงรวมวง ตั้งแต่
2 - 9 ชิ้น ฝึ กความพร้อมเพรี ยงในการ
บรรเลงร่ วมกัน การบรรเลงให้น้ าเสียงของเครื่ องดนตรี ในวงกลมกลืนกัน
ศึกษา
รายละเอียดต่าง ๆ ของการบรรเลงในด้านความถูกต้องของเสียงและอารมณ์เพลง
2062262 ปฏิบัตริ วมวงเล็ก 2
1 (0-2-1)
Small Ensemble II
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2061261 ปฏิบตั ิรวมวงเล็ก 1
ฝึ กทักษะการบรรเลงรวมวง ตั้งแต่
2 - 9 ชิ้น ฝึ กความพร้อมเพรี ยงในการ
บรรเลงร่ วมกัน การบรรเลงให้น้ าเสียงของเครื่ องดนตรี ในวงกลมกลืนกัน
ศึกษา
รายละเอียดต่าง ๆ ของการบรรเลงในด้านความถูกต้องของเสียง และอารมณ์ เพลง
ฝึ กปฏิบตั ิบทเพลงสูงกว่าในระดับ 1
2062401 หลักการประพันธ์ เบือ้ งต้น
Principles of Composition
ศึกษาถึงการประพันธ์ดนตรี เบื้องต้น เทคนิคในการประพันธ์
สร้างสรรค์ในการประพันธ์ดนตรี อย่างง่าย

2 (1-2-3)
และความคิด
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2062505 มานุษยวิทยา
ทางดนตรี
2
(2-0-4)
Foundations of Ethnomusicology
ศึกษาความหมายและขอบเขตของมานุษยวิทยา
ทางดนตรี แนวทางการศึกษา
และวิธีการทางมานุษยวิทยา
ทางดนตรี เพื่อใช้ในการศึกษาดนตรี สภาพและบทบาท
ของดนตรี ที่มีความสัมพันธ์ต่อชีวิตมนุษย์ในสังคมและวัฒนธรรม
2062706 การใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยงานดนตรี 2 (1-2-3)
Computer Aider Music
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในงานดนตรี
Notation Software
Sequencing Software และอื่นๆ การเขียนโปรแกรมช่วยงาน การเขียนโปรแกรม
สัง่ งานดนตรี ผา่ นระบบ
MIDI
2063105 ทฤษฎีดนตรี
สากล 4
3 (3-0-6)
Music Theory IV
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2062104 ทฤษฎีดนตรี สากล 3
ศึกษาการประสานเสียงที่ใช้ในศตวรรษที่
20 ตอนต้น ศึกษาการใช้คอร์ด
คู่ 13 ศึกษาการสร้างและใช้คอร์ดควอทอล (Quatal) และควินทอล (Quintal) ศึกษาการ
ประสานเสียงแบบโพลีคอร์ด
(Poly Chord) การสร้างเสียงประสานในดนตรี ที่เป็ น
แบบซีเรี ยลมิวสิค
(Serial Music)
2063111 รูปแบบและการวิเคราะห์ ดนตรี
2 (2-0-4)
Musical Form and Analysis
ศึกษาและวิเคราะห์ถึงรู ปแบบต่าง ๆ ของดนตรี ตะวันตกในทุกยุคสมัย เช่น
ไบนารี
(Binary) เทอร์นารี (Ternary) รอนโด (Rondo) โซนาตา (Sonata) เป็ นต้น
ศึกษารู ปแบบของดนตรี ที่เป็ นดนตรี แบบโพลิโฟนี
(Polyphony) ทั้งที่เป็ นดนตรี
สาหรับเพลงร้อง
(Vocal Music) และดนตรี สาหรับเครื่ องดนตรี (Instrumental Music)
2063263 ปฏิบัตริ วมวงเล็ก 3
1 (0-2-1)
Small Ensemble III
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2062262 ปฏิบตั ิรวมวงเล็ก 2
ฝึ กทักษะการบรรเลงรวมวง ตั้งแต่
2 - 9 ชิ้น ฝึ กความพร้อมเพรี ยงในการ
บรรเลงร่ วมกัน การบรรเลงให้น้ าเสียงของเครื่ องดนตรี ในวงกลมกลืนกัน
ศึกษา
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และอารมณ์ เพลง

2063264 ปฏิบัตริ วมวงเล็ก 4
1 (0-2-1)
Small Ensemble IV
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2062263 ปฏิบตั ิรวมวงเล็ก 3
ฝึ กทักษะการบรรเลงรวมวง ตั้งแต่
2 - 9 ชิ้น ฝึ กความพร้อมเพรี ยงในการ
บรรเลงร่ วมกัน การบรรเลงให้น้ าเสียงของเครื่ องดนตรี ในวงกลมกลืนกัน
ศึกษา
รายละเอียดต่าง ๆ ของการบรรเลงในด้านความถูกต้องของเสียง และอารมณ์ เพลง
ฝึ ก
ปฏิบตั ิบทเพลงสูงกว่าในระดับ 3
2063271 ปฏิบัตริ วมวงใหญ่
1
Band Ensemble I
ฝึ กทักษะการบรรเลงรวมวง ฝึ กความพร้อมเพรี ยงในการบรรเลงร่ วมกัน
การบรรเลงให้น้ าเสียงของเครื่ องดนตรี ในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ
ของการบรรเลงในด้านความถูกต้องของเสียงและอารมณ์เพลง ปฏิบตั ิรวมวงใหญ่
ใช้ผแู้ สดงตั้งแต่
13 คนขึ้นไป

1 (0-2-1)

2063272 ปฏิบัตริ วมวงใหญ่
2
1 (0-2-1)
Band Ensemble II
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2063271 ปฏิบตั ิรวมวงใหญ่ 1
ฝึ กทักษะการบรรเลงรวมวง ฝึ กความพร้อมเพรี ยงในการบรรเลงร่ วมกัน
การบรรเลงให้น้ าเสียงของเครื่ องดนตรี ในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ
ของการบรรเลงในด้านความถูกต้องของเสียงและอารมณ์เพลง ปฏิบตั ิรวมวงใหญ่
ใช้ผแู้ สดงตั้งแต่
13 คนขึ้นไป การปฏิบตั ิรวมวงใหญ่ในขั้นนี้ให้ฝึก ปฏิบตั ิ บทเพลง
สูงกว่าในระดับ 1
2063291 การแสดงเดี่ยว
2 (0-4-2)
Recital
การแสดงเดี่ยวสาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่
3 นักศึกษาทุกคนจะต้องแสดงเดี่ยว
เครื่ องดนตรี หลักของตนเองต่อสาธารณะชน ซึ่งบทเพลงและเวลาที่ใช้ในการแสดง
เดี่ยว ต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผสู้ อนปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี หลักของนักศึกษา
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และในการจัดการแสดงเดี่ยวต้องมีการประชาสัมพันธ์ การจัดลาดับรายการแสดง
การประสานงาน ด้านสถานที่ และผูช้ ม โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านเกณฑ์
การแสดงตามที่สาขาวิชาฯ กาหนด
2063414 การเรียบเรียงเสียงประสานสาหรับดนตรี
สมัยนิยม
2
(1-2-3)
Arranging for Popular Music
ศึกษาเทคนิคการเรี ยบเรี ยงเสียงประสาน โดยอาศัยทานองเพลงที่เป็ นที่
นิยม ฝึ กการเรี ยบเรี ยงโดยใช้คอร์ดขั้นพื้นฐานและซับซ้อนมากขึ้น ฝึ กการสร้าง
แบคกราวนด์
(Background) การประสานเสียง 2 แนว 3 แนว 4 แนว และการปรับ
ป
ระยุกต์แนวทานอง
2064295 การเสนอผลงานทางดนตรี
2 (1-2-3)
Music Presentation
ให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสเสนอผลงานของตนในรู ปแบบต่าง ๆ จัดแสดงผลงาน
และการประเมินผลโครงการที่ชดั เจน โดยเลือกกิจกรรมต่อไปนี้
ปริ ญญานิพนธ์
ดนตรี นิทศั น์ การแสดงเดี่ยว หรื อการเสนอผลงานด้านการประพันธ์ เพียง 1 กิจกรรม
เท่านั้น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผสู้ อนรายวิชานี้
(2) วิชาบังคับเลือกปฏิบัตเิ ครื่องดนตรี
(2.1) กลุ่มปฏิบัตเิ ครื่องลมไม้
2061211 ปฏิบัตเิ ครื่องลมไม้
1
2 (0-4-2)
Woodwind Performance I
การเรี ยนการสอนเครื่ องลมไม้ มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็มขีด
ความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่ อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สาเนียง
(ความเพี้ยนเสียงสูง-ต่า ) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่ า (เทคนิค ) การถ่ายทอด
อารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี และการแสดง
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2061212 ปฏิบัตเิ ครื่องลมไม้
2
2 (0-4-2)
Woodwind Performance II
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2061211 ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้ 1
การเรี ยนการสอนเครื่ องลมไม้ มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็มขีด
ความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่ อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี
ท่าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สาเนียง
(ความเพี้ยนเสียงสูง-ต่า ) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่ า (เทคนิค ) การถ่ายทอด
อารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กในระดับ
นี้ให้เป็ นระดับที่สูงกว่าในระดับที่
1 และให้นกั ศึกษาได้แสดงผลงานในลักษณะของ
การแสดงเดี่ยวหรื อการรวมวงเครื่ องลมไม้ อย่างน้อยภาคเรี ยนละ
2 ครั้ง
2062213 ปฏิบัตเิ ครื่องลมไม้ 3
2 (0-4-2)
Woodwind Performance III
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2061212 ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้ 2
การเรี ยนการสอนเครื่ องลมไม้ มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็มขีด
ความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่ อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี
ท่าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สาเนียง
(ความเพี้ยนเสียงสูง-ต่า ) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่ า (เทคนิค ) การถ่ายทอด
อารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กในระดับ
นี้ให้เป็ นระดับที่สูงกว่าในระดับที่
2 และให้นกั ศึกษาได้แสดงผลงานในลักษณะของ
การแสดงเดี่ยว หรื อการรวมวงเครื่ องลมไม้ อย่างน้อยภาคเรี ยนละ
2 ครั้ง
2062214 ปฏิบัตเิ ครื่องลมไม้ 4
2 (0-4-2)
Woodwind Performance IV
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2062213 ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้ 3
การเรี ยนการสอนเครื่ องลมไม้ มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็มขีด
ความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่ อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี
ท่าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สาเนียง
(ความเพี้ยนเสียงสูง-ต่า ) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่ า (เทคนิค ) การถ่ายทอด
อารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กในระดับ
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นี้ให้เป็ นระดับที่สูงกว่าในระดับที่
3 และให้นกั ศึกษาได้แสดงผลงานในลักษณะของ
การแสดงเดี่ยว หรื อการรวมวงเครื่ องลมไม้ อย่างน้อยภาคเรี ยนละ
2 ครั้ง
2063215 ปฏิบัตเิ ครื่องลมไม้
5
2 (0-4-2)
Woodwind Performance V
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2062214 ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้ 4
การเรี ยนการสอนเครื่ องลมไม้ มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็มขีด
ความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่ อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี
ท่าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สาเนียง
(ความเพี้ยนเสียงสูง-ต่า ) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่ า (เทคนิค ) การถ่ายทอด
อารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กในระดับ
นี้ให้เป็ นระดับที่สูงกว่าในระดับที่
4 และให้นกั ศึกษาได้แสดงผลงานในลักษณะของ
การแสดงเดี่ยว หรื อการรวมวงเครื่ องลมไม้ อย่างน้อยภาคเรี ยนละ
2 ครั้ง
2063216 ปฏิบัตเิ ครื่องลมไม้
6
2 (0-4-2)
Woodwind Performance VI
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2063215 ปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้ 5
การเรี ยนการสอนเครื่ องลมไม้ มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็มขีด
ความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่ อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี
ท่าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สาเนียง
(ความเพี้ยนเสียงสูง-ต่า ) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่ า (เทคนิค ) การถ่ายทอด
อารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กในระดับ
นี้ให้เป็ นระดับที่สูงกว่าในระดับที่
5 และให้นกั ศึกษาได้แสดงผลงานในลักษณะของ
การแสดงเดี่ยว หรื อการรวมวงเครื่ องลมไม้ อย่างน้อยภาคเรี ยนละ
2 ครั้ง
(2.2) กลุ่มปฏิบัตเิ ครื่องทองเหลือง
2061221 ปฏิบัตเิ ครื่องทองเหลือง
1
2 (0-4-2)
Brass Performance I
การเรี ยนการสอนเครื่ องทองเหลือง มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็ม
ขีดความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของ
เครื่ องดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก
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สาเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง-ต่า ) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่ า (เทคนิค )
การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี และการแสดง
2061222 ปฏิบัตเิ ครื่องทองเหลือง
2
2 (0-4-2)
Brass Performance II
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2061221 ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลือง 1
การเรี ยนการสอนเครื่ องทองเหลือง มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็ม
ขีดความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของ
เครื่ องดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก
สาเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง-ต่า ) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่ า (เทคนิค )
การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
การฝึ กในระดับนี้ให้เป็ นระดับที่สูงกว่าในระดับที่
1 และให้นกั ศึกษาได้แสดงผลงาน
ในลักษณะของการแสดงเดี่ยวหรื อการรวมวงเครื่ องทองเหลือง อย่างน้อยภาคเรี ยนละ
2 ครั้ง
2062223 ปฏิบัตเิ ครื่องทองเหลือง
3
2 (0-4-2)
Brass Performance III
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2061222 ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลือง 2
การเรี ยนการสอนเครื่ องทองเหลือง มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็ม
ขีดความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของ
เครื่ องดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี
ท่าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก
สาเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง-ต่า ) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่ า (เทคนิค )
การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
การฝึ กในระดับนี้ให้เป็ นระดับที่สูงกว่าในระดับที่
2 และให้นกั ศึกษาได้แสดงผลงาน
ในลักษณะของการแสดงเดี่ยวหรื อการรวมวงเครื่ องทองเหลือง อย่างน้อยภาคเรี ยนละ
2 ครั้ง
2062224 ปฏิบัตเิ ครื่องทองเหลือง
4
2 (0-4-2)
Brass Performance IV
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2062223 ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลือง 3
การเรี ยนการสอนเครื่ องทองเหลือง มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็ม
ขีดความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของ
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เครื่ องดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก
สาเนียง
(ความเพี้ยนเสียงสูง-ต่า ) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่ า (เทคนิค )
การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
การฝึ กในระดับนี้ให้เป็ นระดับที่สูงกว่าในระดับที่
3 และให้นกั ศึกษาได้แสดงผลงาน
ในลักษณะของการแสดงเดี่ยวหรื อการรวมวงเครื่ องทองเหลือง
อย่างน้อยภาคเรี ยนละ
2 ครั้ง
2063225 ปฏิบัตเิ ครื่องทองเหลือง
5
2 (0-4-2)
Brass Performance V
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2062224 ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลือง 4
การเรี ยนการสอนเครื่ องทองเหลือง มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็ม
ขีดความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของ
เครื่ องดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก
สาเนียง
(ความเพี้ยนเสียงสูง-ต่า ) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่ า (เทคนิค )
การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
การฝึ กในระดับนี้ให้เป็ นระดับที่สูงกว่าในระดับที่
4 และให้นกั ศึกษาได้แสดงผลงาน
ในลักษณะของการแสดงเดี่ยวหรื อการรวมวงเครื่ องทองเหลือง อย่างน้อยภาคเรี ยนละ
2 ครั้ง
2063226 ปฏิบัตเิ ครื่องทองเหลือง
6
2 (0-4-2)
Brass Performance VI
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2063225 ปฏิบตั ิเครื่ องทองเหลือง 5
การเรี ยนการสอนเครื่ องทองเหลือง มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็ม
ขีดความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของ
เครื่ องดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก
สาเนียง
(ความเพี้ยนเสียงสูง-ต่า ) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเป่ า (เทคนิค )
การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
การฝึ กในระดับนี้ให้เป็ นระดับที่สูงกว่าในระดับที่
5 และให้นกั ศึกษาได้แสดงผลงาน
ในลักษณะของการแสดงเดี่ยวหรื อการรวมวงเครื่ องทองเหลือง อย่างน้อยภาคเรี ยนละ
2 ครั้ง

48

มคอ.2

(2.3) กลุ่มปฏิบัตเิ ครื่องสายสากล
2061231

ปฏิบัตเิ ครื่องสายสากล 1
2 (0-4-2)
String Performance I
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี
ให้เต็มขีดความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบ
ของเครื่ องดนตรี
การหยิบจับเครื่ องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สาเนียง
(ความเพี้ยนของเสียงสูง-ต่า) การใช้คนั ชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง
ฝึ กเล่นบันไดเสียง บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี และการ
แสดง

2061232

ปฏิบัตเิ ครื่องสายสากล 2
2 (0-4-2)
String Performance II
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2061231 ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 1
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี
ให้เต็มขีดความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบ
ของเครื่ องดนตรี การหยิบจับเครื่ องมือ การดูแลรักษา
การขึ้นสาย การตั้งเสียง สาเนียง
(ความเพี้ยนของเสียงสูง-ต่า) การใช้คนั ชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง
ฝึ กเล่นบันไดเสียง
บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
การฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กในขั้นสูงกว่าระดับที่ 1 และให้นกั ศึกษาได้แสดงผลงานในลักษณะ
ของการแสดงเดี่ยวหรื อการรวมวงเครื่ องสายสากล อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง

2062233 ปฏิบัตเิ ครื่องสายสากล
3
2 (0-4-2)
String Performance III
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2061232 ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 2
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี
ให้เต็มขีดความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบ
ของเครื่ องดนตรี การหยิบจับเครื่ องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สาเนียง
(ความเพี้ยนของเสียงสูง-ต่า) การใช้คนั ชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง
ฝึ กเล่นบันไดเสียง บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
การฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กในขั้นสูงกว่าระดับที่ 2 และให้นกั ศึกษาได้แสดงผลงานในลักษณะ
ของการแสดงเดี่ยวหรื อการรวมวงเครื่ องสายสากล อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง
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2062234 ปฏิบัตเิ ครื่องสายสากล
4
2 (0-4-2)
String Performance IV
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2062233 ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 3
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี
ให้เต็มขีดความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบ
ของเครื่ องดนตรี การหยิบจับเครื่ องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สาเนียง
(ความเพี้ยนของเสียงสูง-ต่า) การใช้คนั ชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง
ฝึ กเล่นบันไดเสียง บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี
การแสดง
การฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กในขั้นสูงกว่าระดับที่ 3 และให้นกั ศึกษาได้แสดงผลงานในลักษณะ
ของการแสดงเดี่ยวหรื อการรวมวงเครื่ องสายสากล อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง
2063235 ปฏิบัตเิ ครื่องสายสากล
5
2 (0-4-2)
String Performance V
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2062234 ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 4
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี
ให้เต็มขีดความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบ
ของเครื่ องดนตรี การหยิบจับเครื่ องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สาเนียง
(ความเพี้ยนของเสียงสูง-ต่า) การใช้คนั ชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง
ฝึ กเล่นบันไดเสียง บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
การฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กในขั้นสูงกว่าระดับที่ 4 และให้นกั ศึกษาได้แสดงผลงานในลักษณะ
ของการแสดงเดี่ยวหรื อการรวมวงเครื่ องสายสากล อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง
2063236 ปฏิบัตเิ ครื่องสายสากล
6
2 (0-4-2)
String Performance VI
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2063235 ปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล 5
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิเครื่ องสายสากล มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี
ให้เต็มขีดความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบ
ของเครื่ องดนตรี การหยิบจับเครื่ องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สาเนียง
(ความเพี้ยนของเสียงสูง-ต่า) การใช้คนั ชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง
ฝึ กเล่นบันไดเสียง บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
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การฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กในขั้นสูงกว่าระดับที่ 5 และให้นกั ศึกษาได้แสดงผลงานในลักษณะ
ของการแสดงเดี่ยวหรื อการรวมวงเครื่ องสายสากล อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง
(2.4) กลุ่มปฏิบัตกิ ตี าร์
2061241 ปฏิบัตกิ ตี าร์
1
2 (0-4-2)
Guitar Performance I
การเรี ยนปฏิบตั ิกีตาร์คลาสสิก มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็มขีด
ความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่ อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี และการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สาเนียง
การวางนิ้ว เทคนิคการตีคอร์ด การเกากีตาร์ การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี และการแสดง
2061242 ปฏิบัตกิ ตี าร์
2
2 (0-4-2)
Guitar Performance II
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2061241 ปฏิบตั ิกีตาร์ 1
การเรี ยนปฏิบตั ิกีตาร์คลาสสิก มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็มขีด
ความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่ อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี และการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สาเนียง
การวางนิ้ว การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนัก
ดนตรี การแสดง การฝึ ก
ปฏิบตั ิ ให้ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ 1 และให้นกั ศึกษาได้
แสดงผลงานในลักษณะของการแสดงเดี่ยวหรื อการรวมวง อย่างน้อยภาคเรี ยนละ
2 ครั้ง
2062243 ปฏิบัตกิ ตี าร์
3
2 (0-4-2)
Guitar Performance III
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2061242 ปฏิบตั ิกีตาร์ 2
การเรี ยนปฏิบตั ิกีตาร์คลาสสิก มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็มขีด
ความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่ อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี และการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สาเนียง
การวางนิ้ว การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนัก
ดนตรี การแสดง การฝึ ก
ปฏิบตั ิ ให้ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ 2 และให้นกั ศึกษาได้
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แสดงผลงานในลักษณะของการแสดงเดี่ยวหรื อการรวมวง อย่างน้อยภาคเรี ยนละ
2 ครั้ง
2062244 ปฏิบัตกิ ตี าร์
4
2 (0-4-2)
Guitar Performance IV
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2062243 ปฏิบตั ิกีตาร์ 3
การเรี ยนปฏิบตั ิกีตาร์คลาสสิก มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็มขีด
ความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่ อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี และการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สาเนียง
การวางนิ้ว การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนัก
ดนตรี การแสดง การฝึ ก
ปฏิบตั ิ ให้ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ 3 และให้นกั ศึกษาได้
แสดงผลงานในลักษณะของการแสดงเดี่ยวหรื อการรวมวง อย่างน้อยภาคเรี ยนละ
2 ครั้ง
2063245 ปฏิบัตกิ ตี าร์
5
2 (0-4-2)
Guitar Performance V
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2062244 ปฏิบตั ิกีตาร์ 4
การเรี ยนปฏิบตั ิกีตาร์คลาสสิก มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็มขีด
ความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่ อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี และการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สาเนียง
การวางนิ้ว การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนัก
ดนตรี การแสดง การฝึ ก
ปฏิบตั ิ ให้ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ 4 และให้นกั ศึกษาได้
แสดงผลงานในลักษณะของการแสดงเดี่ยวหรื อการรวมวง อย่างน้อยภาคเรี ยนละ
2 ครั้ง
2063246 ปฏิบัตกิ ตี าร์
6
2 (0-4-2)
Guitar Performance VI
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2063245 ปฏิบตั ิกีตาร์ 5
การเรี ยนปฏิบตั ิกีตาร์คลาสสิก มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ให้เต็มขีด
ความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่ อง
ดนตรี การหยิบจับเครื่ องดนตรี และการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สาเนียง
การวางนิ้ว การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนัก
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ดนตรี การแสดง การฝึ ก
ปฏิบตั ิ ให้ฝึกในระดับที่สูงกว่าระดับ 5 และให้นกั ศึกษาได้
แสดงผลงานในลักษณะของการแสดงเดี่ยว หรื อการรวมวง อย่างน้อยภาคเรี ยนละ
2 ครั้ง
(2.5) กลุ่มปฏิบัตเิ ปี ยโน
2061251 ปฏิบัตเิ ปี ยโน 1
2 (0-4-2)
Piano Performance I
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิคียบ์ อร์ด มุ่งพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนให้เต็ม
ขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่ องดนตรี การหยิบ
จับ ท่าทาง การดูแลรักษา
การไล่เสียง บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี และการแสดง
2061252 ปฏิบัตเิ ปี ยโน
2
2 (0-4-2)
Piano Performance II
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2061251 ปฏิบตั ิเปี ยโน 1
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิคียบ์ อร์ด มุ่งพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนให้เต็ม
ขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่ องดนตรี การหยิบ
จับ ท่าทาง การดูแลรักษา การไล่เสียง บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
การฝึ กปฏิบตั ิให้ ฝึกใน
ระดับที่สูงกว่าระดับ 1 และให้นกั ศึกษาได้แสดงผลงานในลักษณะของการแสดงเดี่ยว
หรื อการรวมวง อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง
2062253 ปฏิบัตเิ ปี ยโน
3
2 (0-4-2)
Piano Performance III
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2061252 ปฏิบตั ิเปี ยโน 2
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิคียบ์ อร์ด มุ่งพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนให้เต็ม
ขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่ องดนตรี การหยิบ
จับ ท่าทาง การดูแลรักษา การไล่เสียง
บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กปฏิบตั ิให้ ฝึกใน
ระดับที่สูงกว่าระดับ 2 และให้นกั ศึกษาได้แสดงผลงานในลักษณะของการแสดงเดี่ยว
หรื อการรวมวง อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง
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2062254 ปฏิบัตเิ ปี ยโน
4
2 (0-4-2)
Piano Performance IV
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2062253 ปฏิบตั ิเปี ยโน 3
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิคียบ์ อร์ด มุ่งพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนให้เต็ม
ขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่ องดนตรี การหยิบ
จับ ท่าทาง การดูแลรักษา
การไล่เสียง บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กปฏิบตั ิให้ ฝึกใน
ระดับที่สูงกว่าระดับ 3 และให้นกั ศึกษาได้แสดงผลงานในลักษณะของการแสดงเดี่ยว
หรื อการรวมวง อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง
2063255 ปฏิบัตเิ ปี ยโน
5
2 (0-4-2)
Piano Performance V
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2062254 ปฏิบตั ิเปี ยโน 4
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิคียบ์ อร์ด มุ่งพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนให้เต็ม
ขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่ องดนตรี การหยิบ
จับ ท่าทาง การดูแลรักษา การไล่เสียง บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กปฏิบตั ิให้ ฝึกใน
ระดับที่สูงกว่าระดับ 4 และให้นกั ศึกษาได้แสดงผลงานในลักษณะของการแสดงเดี่ยว
หรื อการรวมวง อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง
2063256 ปฏิบัตเิ ปี ยโน
6
2 (0-4-2)
Piano Performance VI
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2063255 ปฏิบตั ิเปี ยโน 5
การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิคียบ์ อร์ด มุ่งพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนให้เต็ม
ขีดความสามารถ โดยคานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนประกอบของเครื่ องดนตรี การหยิบ
จับ ท่าทาง การดูแลรักษา
การไล่เสียง บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง
(เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กปฏิบตั ิให้ ฝึกใน
ระดับที่สูงกว่าระดับ 5 และให้นกั ศึกษาได้แสดงผลงานในลักษณะของการแสดงเดี่ยว
หรื อการรวมวง อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง
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2.2) วิชาเลือก
2061203 ฝึ กโสต

2
2 (0-4-2)
Ear Training II
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2061202 ฝึ กโสต 1
ฝึ กต่อเนื่องจากวิชาฝึ กโสต
1 แต่ให้มีความยากและซับซ้อนมากขึ้น รวมไปถึง
การฝึ กเขียน
Diatonic โน้ต 2 แนว ฝึ กฟังและจาแนก พร้อมทั้งระบุข้นั คู่เสียงแบบโคร
มาติกและการเคลื่อนที่ของคอร์ด (Chord Progression) ที่ต่อเนื่องกันได้

2061204 การเก็บรักษาและการซ่ อมเครื่องดนตรีเบือ้ งต้น
Introduction to Music Instrument Maintenance and Repair
การหยิบจับเครื่ องมือ การทาความสะอาด เรี ยนรู้การกาเนิดเสียงของเครื่ อง
ดนตรี แต่ละชนิด การปฏิบตั ิเบื้องต้น เพื่อเป็ นพื้นฐานที่จะนาไปสู่การซ่อมเครื่ อง
ดนตรี

2 (1-2-3)

2061312

ประวัตดิ นตรีตะวันตก 2
2 (2-0-4)
History of Western Music II
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2061311 ประวัติดนตรี ตะวันตก 1
ศึกษาประวัติและพัฒนาการของดนตรี ตะวันตก ตั้งแต่ยคุ คลาสสิกจนถึงยุค
สมัยใหม่ ศึกษาลักษณะผลงานดนตรี ในรู ปแบบต่าง ๆ ของแต่ละยุค ความคิดใหม่
ในด้านการประพันธ์ การประสานเสียง การใช้เครื่ องดนตรี ผลงานของนักประพันธ์
และนักทฤษฎีสาคัญ ๆ และผลงานที่มีชื่อเสียงของแต่ละยุค

2061501 พืน้ ฐานดนตรีวทิ ยา
2
Introduction to Musicology
ศึกษาความเป็ นมาและหลักการของวิชาดนตรี วิทยา ตลอดจนเนื้อหา
และบทบาทของดนตรี วิทยา ที่มีต่อวิวฒั นาการของดนตรี ท้งั ในด้านวิชาการและ
ศิลปะการแสดง

(2-0-4)
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2061502

พืน้ ฐานสังคมวิทยาทางดนตรี
2
(2-0-4)
Introduction to Sociology of Music
ศึกษาเชิงสารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับแบบแผนของสังคม
เช่น สังคมเมือง สังคม
ชนบท สังคมอุตสาหกรรม สังคมเกษตร เป็ นต้น กับศึกษาแบบแผนของดนตรี
วงดนตรี และการนาเสนอดนตรี ในสังคมนั้น ๆ

2061503

ดนตรีชาติพนั ธุ์วทิ ยา 2 (2-0-4)
Introduction to Ethnomusicology
ศึกษาความเป็ นมา หลักการ และขอบข่ายของวิชาดนตรี ชาติพนั ธุว์ ิทยา
ซึ่งเป็ นการนาวิธีการทางดนตรี วิทยามาปรับใช้ร่วมกับการศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี
พิธีกรรม หรื อความเชื่อทางชาติพนั ธุห์ นึ่ง ๆ วิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นต้อง
ศึกษาควบคู่ ผลการค้นคว้าหรื อวิจยั ด้านนี้ที่ควรนามาศึกษา ความจาเป็ นและบทบาท
ของวิชานี้ต่องานด้านดนตรี

2061504 สุ นทรียศาสตร์ ทางดนตรี 2 (2-0-4)
Aesthetics of Music
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของความงาม
และความสาคัญของดนตรี
ต่อชีวิต สังคม การเมือง และการศึกษาจากนักปรัชญาสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อม รวมทั้งวรรณกรรมทางดนตรี ที่ได้รับการยกย่อง
2061602 ระบบเสียงดนตรีไทย
2 (2-0-4)
Tuning System of Thai Music
บันไดเสียงที่ใช้ในดนตรี ไทย การตั้งเสียง เสียงดนตรี ไทยกับลักษณะ
วิ
ทยาศาสตร์คลื่นเสียง เสียงของเครื่ องดนตรี ตระกูลต่าง ๆ การปรับเสียงของเครื่ อง
ดนตรี ให้เข้าระดับกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับเสียง
2061702 การจัดเก็บระบบข้ อมูลดนตรี
2 (1-2-3)
Systemization of Musical Data
ศึกษาวิธีการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลดนตรี ภาคสนาม หลักมนุษย
สัมพันธ์ การสังเกต สัมภาษณ์ การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมดนตรี วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ให้เป็ นระบบ หมวดหมู่ ได้แก่ ข้อมูลจากการจดบันทึก เทปบันทึกเสียง วีดิทศั น์
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แผ่นเสียง โน้ตเพลง บัตรรายการ การเชื่อมโยงข้อมูล ภาพถ่าย การจัดบรรณานุกรม
ข้อมูล การนาคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการจัดเก็บข้อมูลดนตรี
2061703 ระบบบันทึกและประมวลผลข้ อมูลทางดนตรี
2 (1-2-3)
Sequencing and Note Processing
ศึกษาระบบ
MIDI (Musical instrument Digital Interface) การบันทึกข้อมูล
แบบ
Step และแบบ Real Time การวิเคราะห์ (Analysis) แก้ไขปรับปรุ ง (Edit)
และการประยุกต์ใช้ขอ้ มูล
2061704 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักดนตรี
Information Technology for Musicians
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี การใช้เครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลในการสื่อสารเพื่อใช้ในการค้นคว้าแหล่งข้อมูล ศึกษา
ลักษณะของสารสนเทศ เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าทางดนตรี
การพัฒนาวิชาชีพดนตรี

2 (1-2-3)

2062205 ปฏิบัตขิ ับร้ องประสานเสียง
2 (0-4-2)
Vocalist Performance
หาพิสยั ความสูง
-ต่าของเสียงผูร้ ้อง จัดกลุ่มตามพิสยั ฝึ กการหายใจที่ถกู ต้อง
ฝึ กการออกเสียงจากตาแหน่งต่าง ๆ ฝึ กการใช้เสียงทุกระดับ ฝึ กการออกเสียงสระ
ต่าง ๆ
ฝึ กการเทียบเสียงกับเครื่ องดนตรี มาตรฐาน การย้ายเสียงขึ้นลง ใช้บทเพลง
ที่ค่อนข้างง่ายไม่เกิน 3 แนว
2062281 การสอนขับร้ องประสานเสียง
2 (1-2-3)
Chorus Pedagogy
ศึกษาวิธีการสอนขับร้องประสานเสียงแบบต่าง ๆ วิธีการเลือกบทเพลง
ที่เหมาะสมกับกลุ่มขับร้อง การนาความรู้ทางการเรี ยบเรี ยง
เสียงประสานเสียง สาหรับ
การขับร้องประสานเสียงมาใช้การจัดซ้อม
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2062282 การสอนขับร้ องสากล
2 (1-2-3)
Voice Pedagogy
ศึกษากระบวนการสอนขับร้องสากล ประวัติ
และวิวฒั นาการวิธีสอนของ
แต่ละทฤษฎี สังเกตการสอนขับร้องสากล สารวจรวบรวมและวิเคราะห์สื่อ การ
เลือกใช้สื่อให้มีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ศึกษาเทคนิคเฉพาะของการขับร้องสากล
การทดลองสอน
2062313 เครื่องดนตรีสากล
2 (1-2-3)
Music Instruments
ศึกษาลักษณะรู ปร่ างและคุณสมบัติเฉพาะตัวของเครื่ องดนตรี ที่ใช้วงดนตรี
ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นศึกษาเรื่ องพิสยั
(Range) ช่วงระดับเสียง (Tonal Register) เทคนิค
และสาเนียงของการปฏิบตั ิ
2062314

ประวัตเิ ครื่องดนตรี 2 (2-0-4)
History of Musical Instruments
ศึกษาวิวฒั นาการของเครื่ องดนตรี ทุกตระกูลตั้งแต่แรกเริ่ มใช้จนถึงปัจจุบนั
ศึกษาบริ บทของการสร้างเครื่ องดนตรี เหตุการณ์สาคัญในยุคต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
วิวฒั นาการของเครื่ องดนตรี

2062315 ดนตรีในยุคบาโร้ ค
2 (2-0-4)
Music in the Baroque Period
ศึกษาพัฒนาการของดนตรี ตะวันตกยุคบาโร้ค ศึกษาผลงานดนตรี ต่าง ๆ
ที่เป็ นเอกลักษณ์ของยุค ศึกษาหลักการประสานเสียง การใช้เครื่ องดนตรี ศึกษา
รู ปแบบ
(Form) ของดนตรี ที่เกิดในยุคบาโร้ค ศึกษาผลงานของนักประพันธ์ และนัก
ทฤษฎีสาคัญ ๆ และที่มีชื่อเสียงของยุค
2062316 ดนตรีในยุคคลาสสิก
2 (2-0-4)
Music in the Classical Period
ศึกษาพัฒนาการของดนตรี ตะวันตกยุคคลาสสิก ศึกษาผลงานดนตรี ต่าง ๆ
ที่เป็ นเอกลักษณ์ของยุค ศึกษาหลักการประสานเสียง การใช้เครื่ องดนตรี ศึกษา
รู ปแบบ
(Form) ของดนตรี ต่าง ๆ ที่เกิดในยุคคลาสสิก เช่น ดนตรี สาหรับเปี ยโน
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ดนตรี ออร์เคสตร้า ศึกษาพัฒนาการของโซนาตา ศึกษาผลงานของนักประพันธ์
ที่สาคัญ ๆ และที่มีชื่อเสียงของยุค
2062402 หลักการแสดงเบือ้ งต้น
2 (1-2-3)
Principles of Basic Performance
ศึกษาจิตวิทยาในการแสดง วาทศิลป์ ที่เกี่ยวกับการแสดง การกากับเวที
การจัดระบบแสงเสียง การวางแผนจัดการแสดง มารยาทของนักแสดง
2062403

หลักการบรรจุเพลงเพือ่ การแสดง
2 (1-2-3)
Principles of Thai Incidental
ศึกษาเพลงที่ใช้ประกอบแสดงประเภทต่าง ๆ
บทขับร้อง บทละคร และ
บทเพื่อการแสดง การเลือกใช้เพลงให้เหมาะสมกับการแสดง ในด้านลีลา อารมณ์
สาเนียง ภาษา และความหมาย ฝึ กการบรรจุเพลงสาหรับการแสดงทุกประเภท
ทั้งเพลงหน้าพาทย์ และเพลงขับร้องให้สอดคล้องกับการแสดงทุกประเภท ฝึ กการ
แต่งบทร้องประกอบการแสดงโอกาสต่าง ๆ และเขียนบทเพื่อการแสดงพร้อมบรรจุ
ทานองเพลงให้ถกู ต้องเหมาะสม

2062404 หลักการโยธวาทิต
2 (1-2-3)
Principles of Military Music
ศึกษาประวัติและหน้าที่ของวงโยธวาทิต รวมถึงวงดนตรี อื่นที่มีลกั ษณะการ
จัดวงคล้ายคลึงกัน ศึกษาเทคนิคและหน้าที่ของเครื่ องดนตรี ที่ใช้ในวงโยธวาทิต
การจัดรู ปแบบของวงในลักษณะต่าง ๆ
บทเพลงที่ใช้ประกอบพิธีการและบทเพลง
อื่น ๆ สาหรับดนตรี วงโยธวาทิต
2062405

การบริหารวงโยธวาทิต
2
(1-2-3)
Management of Military Band
หลักการบริ หารบุคคลในวงดนตรี ว่าด้วยตาแหน่ง และความรับผิดชอบ
หลักการ และระเบียบการฝึ กซ้อม การกาหนดแผนการบริ หาร แนวนโยบาย
และ
เป้ าหมายการวางแผนตารางการฝึ กซ้อม ระบบการเก็บเครื่ องอุปกรณ์ดนตรี โน้ตเพลง
การคัดเลือกวรรณกรรมทางดนตรี ที่มีความเหมาะสมกับขนาดและความสามารถ
ของวงดนตรี
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับวงดนตรี
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เครื่องกระทบสาหรับวงโยธวาทิต
2
Percussion for Military Band
ศึกษาเครื่ องประกอบจังหวะทุกชนิดที่ใช้ในวงโยธวาทิต เทคนิคการบรรเลง
ทุกระดับขั้น การบันทึกโน้ต การเรี ยบเรี ยงเพื่อประกอบการบรรเลง

มคอ.2
(1-2-3)

2062407 การอานวยเพลงวงโยธวาทิต 2 (1-2-3)
Conducting for Military Band
ศึกษาวรรณกรรมดนตรี สาหรับวงโยธวาทิต การอานวยเพลงแบบคอนเสิร์ต
(
Concert Band) การกาหนดตาแหน่งที่นงั่ แนวดนตรี รวมไปถึงการอานวยเพลงดนตรี
สนาม ฝึ กอ่าน
Score และการตีความหมาย ฝึ กเทคนิคการใช้บาตองให้สอดคล้องกับ
ลีลาเครื่ องหมาย
ความสมดุลและความกลมกลืนของเสียงเครื่ องดนตรี ให้เหมาะสม
กับรู ปแบบของวง
2062506 พืน้ ฐานเครื่องสังเคราะห์ เสียง
2
(2-0-4)
Introduction to the Sound Synthesizer
พื้นฐานการใช้เครื่ องดนตรี อิเล็คทรอนิค การใช้เครื่ อง
Synthesizer ทาให้เกิด
ประสบการณ์และการสร้างเสียงใหม่ ตลอดจนเทคนิคการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการ
บันทึกเสียง
2062507 เทคนิคการใช้ เครื่องสังเคราะห์ เสียง
Synthesizer Operational Technique
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่ องสังเคราะห์เสียง ลาดับขั้นตอนการทางาน
การประยุกต์ใช้ในลักษณะต่าง ๆ การจัดโปรแกรม และการควบคุม

2 (2-0-4)

2062508 สวนศาสตร์ ทางดนตรี
2 (2-0-4)
Musical Acoustics
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของเสียง อัตราส่วนไพธากอรัส อนุกรม
ฮาร์โมนิคของเสียง ดีกรี ต่าง ๆ ของ
Consonance และ Dissonance ความเป็ นมาของ
บันไดเสียงแบบต่าง ๆ ศึกษาความจุของห้องแสดงดนตรี ขนาดใหญ่ การคานวณอัตรา
สภาวะเสียงก้อง การออกแบบเพื่อลดเสียงสะท้อนในห้องแสดงดนตรี ศึกษาวิธีการ
คานวณออกแบบเพื่อจัดแสดงกลางแจ้ง
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2062509 ปรัชญาของดนตรี
2
(2-0-4)
Philosophy of Music
ดนตรี เป็ นปัจจัยที่จะปรุ งแต่งชีวิตให้สวยสดงดงามจากภายในของมนุษย์
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี กบั ชีวิต ศาสนา
วัฒนธรรม สังคม การเมือง จิตวิทยา
การศึกษาธุรกิจ ศึกษาแนวคิดของนักปรัชญาที่เกี่ยวกับดนตรี
2062510 จิตวิทยาดนตรี
2 (2-0-4)
Music Psychology
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาการจิตวิทยากับพื้นฐานความถนัดทางดนตรี
ประสาทการรับรู้ดนตรี ความแตกต่างของบุคคลกับจิตวิทยาการฟังดนตรี อารมณ์
และการตีความหมายดนตรี
2062603 ศิลปิ นและนักประพันธ์ ไทย 2 (2-0-4)
Thai Artists and Composers
ศึกษาชีวประวัติและผลงานด้านดนตรี ของศิลปิ นและนักประพันธ์เพลงไทย
ที่ได้รับการยกย่องในแต่ละยุคสมัย
2062604

ความสัมพันธ์ ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตก
2
(2-0-4)
Thai Music Related to Western Music
ศึกษาประวัติดนตรี ตะวันตกที่เข้ามามีบทบาทในสังคมและวัฒนธรรมไทย
การนาดนตรี ไทยไปสัมพันธ์กบั ดนตรี ตะวันตก การนาดนตรี ตะวันตกเข้ามาสัมพันธ์
กับดนตรี ไทย ทั้งในด้านเครื่ องดนตรี วงบรรเลง บทเพลงและระบบเสียง

2062705 การสร้ างสื่อการสอนวิชาดนตรี
2 (1-2-3)
Musical Instructional Materials
ศึกษาและเรี ยนรู้ การนาวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นมาสร้างสื่อ เพื่อนาไปใช้
สู่การเข้าใจเนื้อหาดนตรี การผลิตและใช้สื่อเบื้องต้นจากเครื่ องมือและอุปกรณ์
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น จัดโปรแกรมบทเพลง บทขับร้อง ตามเนื้อหาที่สอดคล้อง
เป็ นแผนภูมิ เทปเพลง วีดิทศั น์ เป็ นต้น
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2062707 การใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนดนตรี
2 (1-2-3)
Computer for Music Instruction
ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการสอนดนตรี
Notation
Software Sequencing Software และอื่น ๆ การเขียนโปรแกรมช่วยสอนดนตรี เกี่ยวกับ
เนื้อหาทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
Ear Training
2062708

การใช้ คอมพิวเตอร์ สาหรับดนตรีสนาม
2 (1-2-3)
Computer for Marching and Display
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในงานดนตรี สนาม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ดนตรี กบั แผนภาพที่สร้างขึ้น
โดยสัง่ งานผ่านระบบ MIDI การนาแผนภาพที่สร้างขึ้น
ไปปฏิบตั ิใช้งานจริ งกับวงดนตรี

2063112 การสอดประสานทานอง
2 (2-0-4)
Counterpoint
ศึกษาการสร้างการสอดประสานทานองแบบโทนอล
(Tonal Counterpoint)
ในสพีซี่ (Species) แบบต่าง ๆ จากแนวคันตุส เฟี ยร์มุส (Cuntus Firmus) ตั้งแต่ 2 แนว
ขึ้นไป และศึกษาการเขียนแบบฟรอริ ด
(Frorid) และการสอดประสานทานองแบบ
พลิกกลับ
(Invertable Counterpoint) ศึกษาและวิเคราะห์การเขียนการสอดประสาน
ทานองในสไตล์แบบต่าง ๆ ที่ศึกษาได้จากบทประพันธ์
ที่เป็ น คอนทราพังทอล มิวสิค
(Contrapuntal Music) หรื อโพลีโฟนิค มิวสิค (Polyphony Music) เช่น แคนนอน
(Canon) อินเวนชัน่ (Invention) ฟิ วจ์ (Fugue) คอราล พรี ลดู (Choral Prelude)
2063283

การสอนวงโยธวาทิต
2 (1-2-3)
Military Band Teaching
เทคนิคการสอนปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ในวงโยธวาทิต เทคนิคในการฝึ กซ้อม
ในวงโยธวาทิต
การเทียบเสียง ความสมดุลของเสียง การสอนวรรณกรรมทางดนตรี
ที่เหมาะสมกับขนาดและความสามารถของวงโยธวาทิต

2063292

ดนตรีสนาม
3 (0-6-3)
Marching and Display
ศึกษาระเบียบแถว ท่าทางการถือเครื่ องมือ
การจัดขนาดของวงให้เหมาะสม
กับจานวนนักดนตรี การจัดตาแหน่งจุดยืนของเครื่ องดนตรี เพื่อให้เกิดความสมดุลของ
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เสียง การสร้างแผนภาพ รู ปแบบ
การฝึ กซ้อมดนตรี สนาม
การใช้ไม้คทาในการควบคุมวง
เช่น ธง ริ บบิ้น คทาสั้น เป็ นต้น

มคอ.2

(Code Design) สาหรับแปรขบวนแถว (Display)
ทั้งการเดินแถว (Marching) และการแปรขบวนแถว ศึกษา
ฝึ กการใช้อุปกรณ์ประกอบในการแสดงดนตรี สนาม

2063293 ดนตรีและการแสดง 3 (
2-2-5)
Music and Acting
ศึกษาความรู้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการแสดงของไทยและสากล ภาษาท่า นาฎยศัพย์
ท่าราต่าง ๆ การแสดงพื้นบ้าน จินตลีลา การเต้น การนาดนตรี มาใช้ประกอบการแสดง
ประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างดุริยางคศิลป์ วรรณศิลป์
และนาฏศิลป์
2063317 ดนตรีในยุคโรแมนติก
2 (2-0-4)
Music in the Romantic Period
ศึกษาพัฒนาการของดนตรี ตะวันตกยุคโรแมนติก
ศึกษาผลงานดนตรี ต่าง ๆ
ที่สาคัญ
และเป็ นเอกลักษณ์ของยุค ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของดนตรี ที่เกิดขึ้นใน
ยุคโรแมนติก ทั้งในด้านของปรัชญาดนตรี
สภาพสังคม ศึกษาผลงานของนักประพันธ์
ที่สาคัญ ๆ และที่มีชื่อเสียงของยุค
2063318 ดนตรีในสมัยศตวรรษที่ 20 2 (2-0-4)
Twentieth Century Music
ศึกษาดนตรี ในศตวรรษที่ 20 ในด้านพัฒนาการของดนตรี และความ
หลากหลายที่เกิดขึ้นในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรี ในยุคนี้ที่มีพ้นื ฐานปรัชญาแนวคิด
ทางดนตรี ที่มีความแตกต่างกันศึกษาลักษณะผลงานดนตรี ในรู ปแบบต่าง ๆ ของยุค
ผลงานของนักประพันธ์และนักทฤษฎีสาคัญ ๆ และผลงานที่มีชื่อเสียง
2063319 ประวัตดิ นตรีเชิงปฏิบัติ
2
Collegiums Music History
ศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมดนตรี ที่มิได้อยูใ่ นกลุ่มวรรณกรรมดนตรี ทวั่ ไป
ศึกษาวิธีปฏิบตั ิดนตรี เฉพาะแนว ทั้งทางร้องและบรรเลง
ประกอบการเรี ยน

(1-2-3)

ฝึ กปฏิบตั ิรวมวง
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2063320 ประวัตดิ นตรีแจ๊ส
2 (2-0-4)
Jazz Music History
ศึกษาความเป็ นมาของดนตรี แจ๊ส
ตั้งแต่ ค.ศ. 1890 จนถึงปัจจุบนั ศึกษาดนตรี
แรกไทม์
บลูส์ และระยะแรกของดิ๊กซีแลนด์ นิวออร์ลีน สวิง บีบ๊อบ คูลแจ๊ส จนถึง
แจ๊สหลาย ๆ รู ปแบบที่มีในปัจจุบนั ศึกษาการแพร่ กระจาย
และการผสมผสาน
ของดนตรี แจ๊สกับดนตรี อื่น ๆ
ผลงานที่สร้างชื่อเสียง
2063321 เทคนิคการศึกษาดนตรีประจาถิ่น
2 (1-2-3)
Technique of Folk Music Study
ศึกษาวิเคราะห์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทอ้ งถิน่ และอิทธิพลที่มีผลกระทบ
หลักการและทฤษฎีในการศึกษาและวิเคราะห์การศึกษา วิเคราะห์ลกั ษณะวงดนตรี
และเครื่ องดนตรี ประจาถิ่น การค้นคว้า การวิเคราะห์ดนตรี ประจาถิ่นในแง่ต่าง ๆ
การหาแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการค้นคว้าและการวิเคราะห์ วิธีการเรี ยบเรี ยงและการ
นาเสนอ ข้อมูล วิธีการประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการศึกษาและ
วิเคราะห์ การฝึ กแสดง
2063322 เพลงไทยสากลเชิงประวัติ 2 (2-0-4)
History of Thai Popular Song
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพลงไทยสากลอย่างเป็ นระบบ ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั เพื่อคลี่คลายความเป็ นมาของเพลงไทยสากล ทั้งประเภทเพลงลูก
กรุ ง (ซึ่งประกอบด้วยเพลงปลุกใจ เพลงเพื่อชีวิต) เพลงลูกทุ่ง เพลงสตริ ง เพลงร็ อค
เพลงแร็ พ เป็ นต้น เพื่อศึกษาแนวคิดวิเคราะห์ดา้ นสังคม วัฒนธรรมของไทยในยุคสมัย
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาของดนตรี
2063408 การอานวยเพลงเบือ้ งต้น
2 (1-2-3)
Introduction to Conducting
ศึกษาและฝึ กการใช้ไม้บาตอง
(Baton) การฝึ กซ้อมวง การเตรี ยมสกอร์
การถ่ายทอดอารมณ์
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2063409 การอานวยเพลงขับร้ องประสานเสียง
Choral Conducting
ศึกษาเทคนิคและฝึ กอานวยเพลงขับร้องประสานเสียงสาหรับชั้นประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา ฝึ กฟังและกาหนดความสมดุลของเสียงของคณะนักร้อง
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2 (1-2-3)

2063410 การประพันธ์ ดนตรี
1
2 (1-2-3)
Music Composition I
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2062401 หลักการประพันธ์เบื้องต้น
ศึกษาวิธีการและกระบวนการในการประพันธ์ดนตรี ฝึ กประพันธ์บทเพลง
2 ท่อน 3 ท่อน ศึกษาการประพันธ์ดนตรี ที่มีลกั ษณะเป็ นฟอร์มขยาย
(Extended
Forms) โดยอาศัยปัจจัยและหลักการทางทฤษฎีดนตรี ศึกษาเทคนิคและวิเคราะห์
ผลงานจากบทประพันธ์ที่สาคัญ เพื่อทาความเข้าใจในหลักการและวิธีการประพันธ์
ฝึ กประพันธ์บทเพลงสาหรับเครื่ องดนตรี
2 - 3 ชิ้น และบทเพลงสาหรับวงดนตรี
2063411

การประพันธ์ ดนตรี 2
2 (1-2-3)
Music Composition II
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2063410 การประพันธ์ดนตรี 1
ศึกษาวิธีการและกระบวนการในการประพันธ์ดนตรี ที่มีสไตล์ของดนตรี โร
แมนติค และดนตรี ในศตวรรษที่
20 ศึกษาวัตถุดิบและเครื่ องมือที่จะนามาใช้ในการ
ประพันธ์ ศึกษาเทคนิคและวิเคราะห์ผลงานจากบทประพันธ์ที่สาคัญ เพื่อทาความ
เข้าใจในหลักการและวิธีการประพันธ์ ฝึ กประพันธ์บทเพลงสาหรับเครื่ องดนตรี
2-3
ชิ้น และบทเพลงสาหรับวงดนตรี

2063412 การประพันธ์ ดนตรีประกอบสื่อ
2 (1-2-3)
Music Composition for Visual Media
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสื่อต่าง ๆ กับเสียง บทบาทของดนตรี ที่ใช้
ประกอบสื่อต่าง ๆ ศึกษารายละเอียดของสคริ ปต์
(Script) สตอรี่ บอร์ด (Story Board)
ศึกษาการประพันธ์ การเรี ยบเรี ยงและตัดต่อคนตรี ประกอบสื่อต่าง ๆ
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2063413

การประพันธ์ ดนตรีโดยเสรี
2
(1-2-3)
Free Composition
คิดค้นสไตล์ของดนตรี ที่แปลกใหม่ที่ควรเกิดขึ้นในสภาพปัจจุบนั โดยมี
อิสรภาพในด้านแนวความคิดพื้นฐานของการสร้างงานนาผลงานออกเสนอต่อ
สาธารณะชน

2063415 การเรียบเรียงเสียงประสานสาหรับวงแบนด์
2 (1-2-3)
Arranging for Band
ศึกษาวิธีการเรี ยบเรี ยงเสียงประสานสาหรับวงดนตรี และเทคนิคการเรี ยบ
เรี ยงเสียงประสานที่ได้สาเนียงของวงดนตรี เครื่ องเป่ าในสไตล์ต่าง ๆ วิธีการและ
เทคนิคการผสมเครื่ องดนตรี รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์จากบทประพันธ์ที่มีความ
สมบูรณ์ในด้านการเรี ยบเรี ยงเสียงประสาน
2063416 การเรียบเรียงเสียงประสานสาหรับการขับร้ องประสานเสียง
2 (1-2-3)
Arranging for Chorus
ศึกษาการเขียนประสานเสียง
4 แนว สาหรับการขับร้องประสานเสียง
ตามแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ ศึกษาการเขียนประสานเสียงสาหรับกลุ่มขับร้อง
แบบต่าง ๆ เช่น
SSA TTB STB หรื อ SATB ศึกษาคาร้อง ทานอง และสไตล์ของการ
ขับร้องประสานเสียงแบบต่าง ๆ เพื่อเป็ นแบบแผนและเกิดประโยชน์ในการเรี ยบเรี ยง
เสียงประสาน
2063417 การเรียบเรียงเสียงประสานสาหรับดนตรีแจ๊ส
2 (1-2-3)
Arranging for Jazz
ศึกษาถึงวิธีการเรี ยบเรี ยงเสียงประสานดนตรี แจ๊ส การใช้เสียงแทนการ
ประสานเสียง ลักษณะโน้ตที่ใช้ในเพลงแจ๊ส ลีลาของแจ๊สแต่ละประเภท เครื่ องดนตรี
และ
Transposition Chord Pattern และ Chord Progression รวมทั้ง Bass Line
ประสานเสียง
2 แนว 3 แนว 4 แนว และ 5 แนว คีตปฎิภาณ (Improvisation)
การเรี ยบ เรี ยงในวงขนาดต่าง ๆ
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2063418 การเรียบเรียงเสียงประสานสาหรับวงโยธวาทิต 2 (1-2-3)
Arranging for Military Band
ศึกษาถึงเทคนิคของการเรี ยบเรี ยงเสียงประสานสาหรับวงโยธวาทิตและ
วงดนตรี อื่นที่มีลกั ษณะการจัดวงคล้ายคลึงกัน เครื่ องดนตรี ตระกูลต่าง ๆ ที่ใช้ใน
วงโยธวาทิต การจัดระบบเครื่ องดนตรี การใช้เครื่ องดนตรี ทดแทน การนาบทเพลง
จากวงดนตรี ประเภทอื่น ๆ มาเรี ยบเรี ยงสาหรับวงโยธวาทิต
วิธีการเขียนสกอร์
(
Score) ทั้ง Short Score และ Full Band การคัดลอกสกอร์สาหรับเครื่ องดนตรี
(
Transposition)
2063511 จิตวิทยาและแนะแนวสาหรับครูดนตรี 2 (2-0-4)
Psychology and Guidance for Music Teacher
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาการจิตวิทยาและการแนะแนวกับพื้นฐาน
ความถนัดทางดนตรี พัฒนาการทางร่ างกายและอารมณ์กบั การรับรู้ดนตรี ความ
แตกต่างของบุคคลกับจิตวิทยาการฟังดนตรี อารมณ์ และการตีความหมาย ดนตรี ที่
เกี่ยวกับเด็กวัยรุ่ น
2063512 จิตวิทยาการสอนดนตรีและกระบวนการเรียนดนตรี 2 (2-0-4)
Psychology and Principles of Learning Music
ศึกษาพัฒนาการของหลักสูตรและการเรี ยนการสอนวิชาดนตรี ศึกษา
องค์ประกอบหลักสูตร การใช้ความรู้และทักษะทางดนตรี ในการเรี ยนการสอน
วิธีการพัฒนาครู ผสู้ อนวิชาดนตรี วิธีการบริ หารและจัดการการเรี ยนการสอนวิชา
ดนตรี อย่างมีมาตรฐาน ให้สอดคล้องกับความพร้อมของผูเ้ รี ยนและความต้องการ
ของท้องถิ่น ศึกษาพัฒนาการและจิตวิทยาวัยรุ่ น มาตรฐานในการวัดและประเมินผล
ทางดนตรี
2063513 การวัดผลและประเมินผลวิชาดนตรี 2 (2-0-4)
Measurement and Evaluation of Music
ศึกษาองค์ประกอบและวิธีการวัดผลประเมินผลวิชาดนตรี การวัดผลทฤษฎี
ดนตรี การวัดผลปฏิบตั ิทางดนตรี การวัดผลจิตพิสยั ทางดนตรี ตามจุดมุ่งหมายทางการ
ศึกษา ศึกษามาตรฐานการวัดผลดนตรี ในแต่ละหลักสูตร สถาบันดนตรี ในประเทศ
และต่างประเทศ ปฏิบตั ิการใช้และพัฒนาเครื่ องมือวัดผลและประเมินผลดนตรี เพื่อใช้
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ในการวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอนวิชาดนตรี ในชั้นเรี ยนได้ตามเนื้อหาและ
จุดประสงค์ของการสอนในหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐาน ฝึ กการใช้สถิติอย่างง่าย
ในการวัดผลและประเมินผล
2063605 ดนตรีพธิ ีกรรม
2 (1-2-3)
Ritual Music
ศึกษาดนตรี พิธีกรรมสาหรับงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีกรรม
ที่เกี่ยวกับความเชื่อ ลัทธิ
ศาสนา ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล โดยศึกษาวงดนตรี
บทเพลง บทร้อง ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สมั พันธ์ระหว่างดนตรี กบั พิธีกรรม
2063606 อิทธิพลดนตรีเหนือพฤติกรรม
2 (2-0-4)
Influence of Music on Behavior
ศึกษาถึงการใช้ดนตรี เพื่อแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา กระบวนการ
สร้างอิทธิพลของเสียงดนตรี เหนือพฤติกรรม การสังเกตการณ์ บันทึกความ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมทั้งผูท้ ี่มีพรสวรรค์และไม่มีพรสวรรค์ทางดนตรี
2063607 ดนตรีและความเกีย่ วพันกับศิลปะแขนงอืน่
2 (2-0-4)
Music and its Relationships with other Arts
ศึกษาศิลปะแขนงอื่น ๆ ที่เกี่ยวพันกับดนตรี คือ วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ และ
นาฎศิลป์ โดยศึกษาถึงโครงสร้าง แนวคิด สุนทรี ยศาสตร์ ประวัติของศิลปะนั้น ๆ
ตลอดจนศึกษาความแตกต่างจากดนตรี
2063709 การจัดการวงดนตรี
Music Management
หลักการบริ หารบุคคลในวงดนตรี ว่าด้วยตาแหน่ง และความรับผิดชอบ
หลักการและระเบียบการฝึ กซ้อม ระเบียบการเก็บเครื่ องอุปกรณ์ดนตรี โน้ตเพลง
การบริ หารธุรกิจบันเทิงด้านดนตรี การโฆษณา การคิดค่าจ้างและค่าตอบแทน

2 (1-2-3)
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2063710 การบันทึกเสียง
2
(1-2-3)
Recording Studio
ศึกษาการบันทึกเสียงเบื้องต้น การฟัง การใช้ไมโครโฟน การบันทึกระบบ
แอนะล็อก (Analog) การผสมเสียง (Mix Down) และการใช้เครื่ องมือต่าง ๆ ที่ใช้
ในการบันทึกเสียง
2063711 การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์ 2 (1-2-3)
Productions of Computerized Music
กระบวนการผลิตผลงานเพื่อเผยแพร่ ในรู ปของ Visual Media การจัดพิมพ์
โน้ตเพลง การสร้างฐานข้อมูลโน้ตดนตรี กระบวนการผลิตผลงาน เพื่อเผยแพร่ ในรู ป
ของ
Audio Visual Media การบันทึกเสียงในห้องสตูดิโอ
2063712 กฎหมายธุรกิจดนตรี
Music Business Law
ระเบียบราชการเกี่ยวกับการซื้อเครื่ องอุปกรณ์ดนตรี ให้กบั หน่วยราชการ
ด้วยกัน กฎหมายเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดนตรี กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายแรงงาน
กฎหมายการเสียภาษีอากร การซื้อขายเครื่ องดนตรี กฎหมายเกี่ยวกับการตีพิมพ์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2 (2-0-4)

2063801 การศึกษาดนตรีเอกเทศ
2(
1-2-3)
Independent Study in Music
นักศึกษาเสนอโครงการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับดนตรี ที่สนใจซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้ว ทาการศึกษาค้นคว้าและนาเสนอเป็ นรายงาน
โดยมีขอบข่ายของเรื่ องที่จะทาการศึกษาดังนี้
ศึ กษาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งในหลักสูตร
ที่เรี ยนมาแล้วให้ละเอียดลึกซึ้ง หรื อศึกษาค้นคว้าเรื่ องอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการวิชา
ในหลักสูตรที่เรี ยนมา หรื อศึกษาค้นคว้าวิทยาการหรื อสิ่งค้นพบใหม่ ๆ ในสาขาดนตรี
2063802 การศึกษาดนตรีภาคสนาม
Field Music Research
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิงานดนตรี ภาคสนามเพื่อสารวจ วางแผน เก็บรวบรวม
ข้อมูล การจัดกระทากับข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ปผล และเขียนรายงาน
ผลการศึกษา โดยผูศ้ ึกษาต้องผ่านรายวิชาการจัดเก็บระบบข้อมูลดนตรี มาก่อน

2 (1-2-3)
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2063803

การสัมมนาเทคโนโลยีดนตรี
Seminar in Music Technology
สัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดนตรี ในปัจจุบนั เครื่ องมือที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีดนตรี เทคนิคการใช้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดนตรี
หน้าที่ของเทคโนโลยีดนตรี ที่มีต่อวงการดนตรี และสังคม

มคอ.2
2 (1-2-3)

บทบาทและ

2063804 การสัมมนาดนตรีคลาสสิก
2 (1-2-3)
Seminar in Classical Music
สัมมนาเกี่ยวกับสภาพของดนตรี คลาสสิกในปัจจุบนั การศึกษาดนตรี
คลาสสิกในปัจจุบนั การจัดการแสดงดนตรี คลาสสิก การสร้างผลงานดนตรี คลาสสิก
บทบาทและหน้าที่ของนักดนตรี คลาสสิกที่มีต่อสังคม
2063805 สัมมนาดนตรี
2 (1-2-3)
Seminar in Music
ศึกษาเพื่อให้เกิดความรอบรู้เกี่ยวกับเนื้อหาดนตรี ดา้ นต่าง ๆ และสามารถ
คิดวิเคราะห์ได้ ศึกษาเรี ยนรู้เรื่ องวิธีการจัดการสัมมนา เพื่อสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันต่อไปได้
2064266

การปฏิบัตเิ ฉพาะแนว
2 (04-2)
Performance Practices
ศึกษาถึงการปฏิบตั ิดนตรี เฉพาะแนว เฉพาะสมัย จากคีตวรรณกรรมที่ปรากฏ
ทัศนคติในทางสุนทรี ยะ ทฤษฎีเบื้องต้นของดนตรี ปฏิบตั ิในแต่ละสมัย

2064323 การศึกษาประวัตดิ นตรีเชิงลึก
2
Music History Study in Depth
ศึกษาผลงานดนตรี ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรื อผลงานของนักประพันธ์ที่มี
ความสาคัญในด้านประวัติและการวิเคราะห์ เพื่อนาเสนอเป็ นภาคนิพนธ์

(2-0-4)
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2064324 ดนตรีเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้
2 (2-0-4)
East and Southeast Asian Music
ศึกษาดนตรี ประเพณี ของชาวเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เกี่ยวกับแบบแผนของดนตรี เครื่ องดนตรี
วงดนตรี และบริ บททางสังคมและ
วัฒนธรรม
2064325

ดนตรีเอเชียใต้และตะวันออกกลาง
South Asian and Middle East Music
ศึกษาดนตรี ประเพณี ของชาวเอเชียใต้และตะวันออกกลาง
ของดนตรี เครื่ องดนตรี วงดนตรี และบริ บททางสังคมและวัฒนธรรม

2 (2-0-4)
เกี่ยวกับแบบแผน

2064326 ดนตรีอเมริกาและแปซิฟิก 2 (2-0-4)
Music of the Americas and the Pacific
ศึกษาดนตรี ประเพณี ของชนพื้นเมืองเดิมในทวีปอเมริ กาเหนือ อเมริ กากลาง
อเมริ กาใต้
และชนเผ่าต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกแถบโปลิเนเซีย เมลาเนเซีย
เกี่ยวกับแบบแผนของดนตรี เครื่ องดนตรี
วงดนตรี และบริ บททางสังคมและ
วัฒนธรรม
2064327 ดนตรีบาบัด
2 (2-0-4)
Music Therapy
ศึกษาความหมายของดนตรี บาบัด และประวัติความเป็ นมา ทฤษฎีและการ
นาไปใช้ การนาองค์ประกอบดนตรี ไปใช้บาบัดผูป้ ่ วย เทคนิคพื้นฐานในการบาบัด
ผูป้ ่ วย โดยใช้กิจกรรมดนตรี บาบัดเพื่อผูป้ ่ วยทางร่ างกาย ผูป้ ่ วยในระบบประสาท
ระบบกระดูกและระบบทางเดินหายใจ ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการฟื้ นฟูสภาพร่ างกาย ตลอดจน
เด็กที่มีปัญหาทางการพูด การฟัง การเคลื่อนไ
หวร่ างกาย เป็ นต้น
2064328 ดนตรีร่วมสมัย
2 (2-0-4)
Contemporary Music
ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ถึงรู ปแบบโครงสร้าง ผลงานของนักประพันธ์ที่มี
ความสาคัญ เทคนิคที่ใช้ในบทเพลงร่ วมสมัย และการปฏิบตั ิขบั ร้องบทเพลงร่ วมสมัย

71

มคอ.2

2064329

ดนตรีเปรียบเทียบ
2 (2-0-4)
Comparative Music
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2061602 ระบบเสียงดนตรี ไทย
เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ และความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมดนตรี
ตะวันออกกับวัฒนธรรมดนตรี ตะวันตก กล่าวถึงโครงสร้างการรับใช้สงั คม และการ
พัฒนาของดนตรี ท้งั สองกลุ่ม ระบบเสียงของเครื่ องดนตรี

2064330 ดนตรีนานาชาติ
2 (2-0-4)
International Music
ศึกษาองค์ประกอบ และบทบาทของดนตรี ของชนชาติในตะวันออกกลาง
และกลุ่มชาติพนั ธุต์ ่าง ๆ ที่นอกเหนือไปจากดนตรี แบบแผนในยุโรปและดนตรี เอเชีย
เช่น
ดนตรี ชาวเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ดนตรี ของชนเผ่าต่าง ๆ ในแอฟริ กา
และชาวอินเดียแดงในทวีปอเมริ กา เป็ นต้น
2064331 ดนตรีโลก
2 (2-0-4)
World Music
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะที่สาคัญของดนตรี กลุ่มชนต่าง ๆ ในโลก ได้แก่ ดนตรี
ยุโรป แอฟริ กา อเมริ กาใต้ และดนตรี ในเอเชีย เช่น ดนตรี ญี่ปุ่น ดนตรี จีน ดนตรี
อินเดีย ดนตรี ชวาและบาหลี ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่าง
ดนตรี ของกลุ่มชนต่าง ๆ
2064332 วรรณกรรมดนตรี
2 (2-0-4)
Music Literature
ศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมดนตรี ตะวันตกที่มีความสาคัญ
และนักประพันธ์
ที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับในแต่ละยุคสมัยในเชิงลึก ในด้านของโครงสร้างของบทเพลง
ประเภทของบทเพลง เอกลักษณ์ของวรรณกรรมดนตรี ในแต่ละยุค
2064333

การเขียนวิจารณ์ดนตรี
2
Writing Music Criticism
ศึกษาการเขียนเชิงศิลปะดนตรี โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจในฐานะผูฟ้ ัง
ดนตรี กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเขียน การรวบรวมความคิดเชิงวิชาการที่ถือเอา
เหตุผลในการสนับสนุนการเขียนวิจารณ์ดนตรี

(2-0-4)
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2064806 ดนตรีนิพนธ์
3 (2-2-5)
Music Composes
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์บทเพลง
หรื อหัวข้อเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับดนตรี ศึกษา
ค้นคว้าแล้วนาเสนอเป็ นรายงานที่แสดงภูมิหลัง แนวคิด จุดมุ่งหมาย วิธีดาเนินการ
สรุ ปผลการศึกษาค้นคว้า โดยเลือกหัวข้อจากประเด็นต่อไปนี้ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์
หัวข้อเรื่ องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี หรื อ บทประพันธ์เพลง หรื องานสร้างสรรค์
ที่เกี่ยวกับดนตรี ทั้งดนตรี ตะวันตก ดนตรี ไทย และดนตรี พ้นื บ้าน
2064807 โครงการพิเศษ
3 (2-2-5)
Special Project
เป็ นรายวิชาสาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่
4 เพื่อให้นกั ศึกษาเสนอโครงการที่เป็ น
ความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี โดยการใช้เทคโนโลยีดนตรี ภายใต้การให้คาปรึ กษา
ของอาจารย์ผคู้ วบคุม มีการนาเสนอโครงการในรู ปแบบของการนาเสนอผลงานดนตรี
และทาสิทธิบตั รเป็ นของนักศึกษาและ
สาขาวิชาร่ วมกัน
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3. กลุ่มพืน้ ฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
2063901 การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพดนตรี
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Music
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการรับรู้
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา ตนของ
ผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
และการศึกษาสังเกต มีส่วนร่ วมในการฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จริ ง
2064902 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพดนตรี
5 (350)
Field Experience in Music
รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 2063901 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพดนตรี
กาหนดให้นกั ศึกษาเลือกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพทางดนตรี ดังนี้
การฝึ กงานในหน้าที่ของนักดนตรี นักแสดงในสถานประกอบ
การของเอกชน หรื อ การฝึ กงานในหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับดนตรี และการแสดง
หรื อ การฝึ กงานในหน้าที่ของครู อาจารย์สอนดนตรี และการแสดงในสถานศึกษา
ของรัฐและเอกชน
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้
เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ที่มหาวิทยาลัย กาหนดให้เป็ นรายวิชาเลือกเสรี โดยไม่ซ้ า
กับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาหนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสาเร็ จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

