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1. กลุมวิชาเอก
บังคับ
ทฤษฎี
MUS 1102 ทฤษฏีการประสานเสียง 1
3(3-0)
Harmony 1
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 1101 พื้นฐานทฤษฎีดนตรีสากล
3(3-0)
ทรัยแอด (Triad) คอรด (Chord) และการพลิกกลับของคอรด (Inversion) จุดพัก
เพลง (Cadence) การเคลื่อนที่ของคอรดทรัยแอด การพลิกกลับ การเขียนและวิเคราะหทํานอง
การประสานเสียง 4 แนว การฝกโสตประสาทใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา
MUS 1201 พื้นฐานคอมพิวเตอรดนตรี
3(2-2)
Introduction to Music Computer
ประวัติความเปนมาของ Music Computer สวนประกอบหลัก (Hardware)
ระบบปฏิบัติการ (Operating System) การใชโปรแกรมดนตรีแบบตาง ๆ
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MUS 2103 ทฤษฎีการประสานเสียง 2
3(3-0)
Harmony 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 1102 ทฤษฎีการประสานเสียง 1 3(3-0)
คอรดทบ 7 (7th chord) ทบ 9 (9th chord) ฯลฯ การยายบันไดเสียงแบบ Diatonic
modulation การใช Secondary dominant การใช Sequence การฝกโสตประสาทใหสอดคลองกับ
เนื้อหาวิชา

MUS 2104 ทฤษฎีการประสานเสียง 3
3(3-0)
Harmony 3
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 2103 ทฤษฎีการประสานเสียง 2 3(3-0)
ศึกษาการใชคอรดยืม (borrow chord) โครมาติกคอรด (chromatic chord) คอรดที่
แปลงเสียง (alter chord) การเปลี่ยนกุญแจเสียงแบบโครมาติก (chromatic modulation) การฝกโสต
ประสาทใหสอดคลองกับเนือ้ หาวิชา
MUS 2501 ประวัติดนตรีตะวันตกตัง้ แตยุคโบราณถึง ค.ศ.1750
3(3-0)
Music from Antiquity to 1750
ศึกษาความคิดเกี่ยวกับการเกิดของดนตรีโบราณ ดนตรีสมัยกรีก ดนตรีสมัยกลาง
ดนตรีสมัยฟนฟูศิลปะวิทยา และสมัยบาโรค ศึกษาวิวัฒนาการของรูปแบบตาง ๆ ความคิดใหมใน
ดานการประสานเสียง การใชเครื่องดนตรี บุคคลสําคัญ และผลงานที่สําคัญ
MUS 2502 ประวัติดนตรีตะวันตกตัง้ แตศตวรรษที่ 18 ถึงปจจุบัน
3(3-0)
Music from 1700 to Modern
ศึกษาดนตรีสมัยโรโคโค คลาสสิก โรแมนติก และสมัยใหม โดยพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบวงดนตรี แนวคิดชาตินิยม ดนตรีระบบ Whole Tone และ Serial Music ศึกษา
ผลงานและบุคคลที่สําคัญ
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MUS 3107 รูปแบบและการวิเคราะหดนตรีตะวันตก 1
3(3-0)
Forms and Analysis
ศึกษาถึงโครงสรางของรูปแบบดนตรีที่เริม่ จากวลีเพลง (Motif) ไปจนกระทั่งถึง
การวิเคราะหรปู แบบของโชนาตา (Sonata) รอนโด (Rondo) และรูปแบบของการแปรทํานอง
(Variation Forms) กอนลงทะเบียนนักศึกษาตองเรียนวิชา MUS 2302 ทฤษฏีดนตรีสากล 3 มา
กอน

TMUS 1201 พื้นฐานดนตรีไทย
3(2-2)
Fundamental of Thai Music
ศึกษาคุณคาและความสําคัญของดนตรีไทย ความสัมพันธของดนตรีไทยตอสังคม
และวั ฒนธรรมไทยตามยุคสมัย ตางๆ ความหมายและความขาใจดนตรีดานบทเพลง ทํ านอง
จังหวะ ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยอยางนอย 1 เครื่องมือ โดยสามารถบรรเลงเพลงในอัตราสอง
ชั้นไดอยางนอย 3 เพลง
TMUS 1202 พื้นฐานดนตรีลานนา
3(2-2)
Fundamental of Lanna Music
ศึกษาคุณคาและความสําคัญของดนตรีลานนา ความสัมพันธของดนตรีลานนาตอ
ชาว ลานนาในอดีตและปจจุบัน ความหมายและความเขาใจดนตรีดานบทเพลง ทํานอง จังหวะ
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีลานนาอยางนอย 1 เครื่องมือ โดยสามารถบรรเลงเพลงลานนาไดอยางนอย
3 เพลง
ปฏิบัติ
MUS 1311 ปฏิบตั ิเครื่องสายสากล 1
2(0-4)
String Performance 1
การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็ม
ขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี
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การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สําเนียง (ความเพี้ยนของเสียงสูง - ต่ํา)
การใชคันชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง ฝกเลนบันไดเสียง บทฝกและวรรณกรรม
ทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง

MUS 1312 ปฏิบตั ิเครื่องสายสากล2
2(0-4)
String Performance 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 1311 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1
2(0-4)
การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็ม
ขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี
การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สําเนียง (ความเพี้ยนของเสียงสูง-ต่ํา)
การใชคั นชักและการวางนิ้ ว การตั้งเสียงและการเกิดเสีย ง ฝก เลน บันไดเสียง, บทฝ กและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกปฏิบัติ ฝกในขั้นสูงกวาระดับที่ 1
MUS 1321 ปฏิบตั ิกีตารคลาสสิก 1
2(0-4)
Classical Guitar 1
การเรี ย นปฏิ บั ติ กี ต าร ค ลาสสิ ก มุ ง พั ฒ นาการปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี ใ ห เ ต็ ม ขี ด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การ
หยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สําเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตี
คอรด การเกากีตาร การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี
การแสดง
MUS 1322 ปฏิบตั ิกีตารคลาสสิก 2
Classical Guitar 2

2(0-4)
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รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 1321 ปฏิบัติกีตารคลาสสิก 1
2(0-4)
การเรี ย นปฏิ บั ติ กี ต าร ค ลาสสิ ก มุ ง พั ฒ นาการปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี ใ ห เ ต็ ม ขี ด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การ
หยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สําเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตี
คอรด การเกากีตาร การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี
การแสดง การฝกใหฝกในระดับที่สูงกวาระดับ 1

MUS 1331 ปฏิบตั ิกีตารประชานิยม 1
2(0-4)
Popular Guitar 1
การเรียนปฏิบัติอคูสติกกีตาร หรือ อิเล็กตริกกีตาร (Acoustic Guitar or Electric
Guitar) โดยมุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็มขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน ในหัวขอ
ตอไปนี้ การขึ้นสาย การตั้งเสียง การใชนิ้ว หรือ ปก (Pick) เทคนิคอารเปโจ การอานแท็บ (Tab)
การเลนริทึม การโซโล การถายทอดอารมณ สวีฟ ปกกิง (Sweep Picking) การเลนเลกาโตดวย 2 มือ
หรือ เมจิก ทัช (Magic Touch) บทฝกและวรรณกรรมทางกีตาร
MUS 1332 ปฏิบตั ิกีตารประชานิยม 2
2(0-4)
Popular Guitar 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 1331 ปฏิบัติกีตารประชานิยม 1
2(0-4)
การเรียนปฏิบัติอคูสติกกีตาร หรือ อิเล็กตริกกีตาร (Acoustic Guitar or Electric
Guitar) โดยมุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็มขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน ในหัวขอ
ตอไปนี้ การขึ้นสาย การตั้งเสียง การใชนิ้ว หรือ ปก (Pick) เทคนิคอารเปโจ การอานแท็บ (Tab)
การเลนริทึม การโซโล การถายทอดอารมณ สวีฟ ปกกิง (Sweep Picking) การเลนเลกาโตดวย 2 มือ
หรือ เมจิก ทัช (Magic Touch) บทฝกและวรรณกรรมทางกีตาร โดยมีความยากกวาระดับ 1
MUS 1341 ปฏิบตั ิเครื่องลมไม 1
Woodwind Performance 1

2(0-4)
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การเรี ย นการสอนเครื่ อ งลมไม มุ ง พั ฒ นาการปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี ใ ห เ ต็ ม ขี ด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การ
หยิบจับเครื่องดนตรี ทาทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สําเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง –
ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง

MUS 1342 ปฏิบตั ิเครื่องลมไม 2
2(0-4)
Woodwind Performance 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 1341 ปฏิบัติเครื่องลมไม 1
2(0-4)
การเรี ย นการสอนเครื่ อ งลมไม มุ ง พั ฒ นาการปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี ใ ห เ ต็ ม ขี ด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การ
หยิบจับเครื่องดนตรี ทาทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สําเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง –
ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกในระดับนี้ใหเปนระดับที่สูงกวาในระดับที่ 1
MUS 1351 ปฏิบตั ิเครื่องทองเหลือง 1
2(0-4)
Brass Performance 1
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การ
หยิบจับเครื่องดนตรี ทาทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สําเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง –
ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
MUS 1352 ปฏิบตั ิเครื่องทองเหลือง 2
Brass Performance 2

2(0-4)
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รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 1351 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1
2(0-4)
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การ
หยิบจับเครื่องดนตรี ทาทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สําเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง –
ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกในระดับนี้ใหเปนระดับที่สูงกวาในระดับที่ 1

MUS 1361 ปฏิบตั ิคียบอรด 1
2(0-4)
Keyboard Performance 1
การเรียนการสอนปฏิบัติคียบอรด มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเต็มขีด
ความสามารถ โดยคํ านึงถึงหั วขอตอไปนี้ ส วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับ ทาทาง
การดูแลรักษา การไลเสียง บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถายทอด
อารมณ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
MUS 1362 ปฏิบตั ิคียบอรด 2
2(0-4)
Keyboard Performance 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 1361 ปฏิบัติคียบอรด 1
2(0-4)
การเรียนการสอนปฏิบัติคียบอรด มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเต็มขีด
ความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับ ทาทาง การ
ดูแลรักษา การไลเสียง บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถายทอด
อารมณ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝกในระดับที่สูงกวาระดับ 1
MUS 1371 ปฏิบตั ิเครื่องกระทบ 1
Percussion Performance 1

2(0-4)
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การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนแตละคนให
เต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบ การหยิบจับ ทาทาง การดูแลรักษา
บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศีลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
MUS 1372 ปฏิบตั ิเครื่องกระทบ 2
2(0-4)
Percussion Performance 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 1371 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
2(0-4)
การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนแตละคนให
เต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบ การหยิบจับ ทาทาง การดูแลรักษา
บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศีลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝก
ใหปฏิบัติสูงกวาในระดับ 1

MUS 1381 ปฏิบตั ิขับรองสากล 1
2(0-4)
Voice Performance 1
การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนให
เต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ ทาทาง การหายใจ การออกเสียงภาษา การถายทอด
อารมณ ศิลปะการรองเพลง (เทคนิค) บทฝกและวรรณกรรมดนตรีปรัชญา ดนตรีการแสดง
MUS 1382 ปฏิบตั ิขับรองสากล 2
2(0-4)
Voice Performance 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 1381 ปฏิบัติขับรองสากล 1
2(0-4)
การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนให
เต็ ม ขี ด ความสามารถ โดยคํา นึ ง ถึงหั ว ข อต อ ไปนี้ ท า ทาง การหายใจ การออกเสี ย ง ภาษา การ
ถายทอดอารมณ ศิลปะการรองเพลง (เทคนิค) บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี
การแสดง การฝกปฏิบัติ ฝกในขั้นสูงกวาระดับที่ 1
MUS 2313 ปฏิบตั ิเครื่องสายสากล 3
String Performance 3
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 1312 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2

2(0-4)
2(0-4)
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การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็ม
ขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี
การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สําเนียง (ความเพี้ยนของเสียงสูง-ต่ํา)
การใชคั นชักและการวางนิ้ ว การตั้งเสียงและการเกิดเสีย ง ฝก เลน บันไดเสียง, บทฝกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกปฏิบัติ ฝกในขั้นสูงกวาระดับที่ 2

MUS 2314 ปฏิบตั ิเครื่องสายสากล 4
2(0-4)
String Performance 4
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 2313 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3 2(0-4)
การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็ม
ขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี
การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สําเนียง (ความเพี้ยนของเสียงสูง-ต่ํา)
การใชคันชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง ฝกเลนบันไดเสียง บทฝกและวรรณกรรม
ทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกปฏิบัติ ฝกในขั้นสูงกวาระดับที่ 3
MUS 2323 ปฏิบตั ิกีตารคลาสสิก 3
2(0-4)
Classical Guitar 3
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 1322 ปฏิบัติกีตารคลาสสิก 2
2(0-4)
การเรี ย นปฏิ บั ติ กี ต าร ค ลาสสิ ก มุ ง พั ฒ นาการปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี ใ ห เ ต็ ม ขี ด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การ
หยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สําเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตี
คอรด การเกากีตาร การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี
การแสดง การฝกใหฝกในระดับที่สูงกวาระดับ 2
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MUS 2324 ปฏิบตั ิกีตารคลาสสิก 4
2(0-4)
Classical Guitar 4
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : รายวิชา MUS 2323 ปฏิบัติกีตารคลาสสิก 3
2(0-4)
การเรี ย นปฏิ บั ติ กี ต าร ค ลาสสิ ก มุ ง พั ฒ นาการปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี ใ ห เ ต็ ม ขี ด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การ
หยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สําเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตี
คอรด การเกากีตาร การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี
การแสดง การฝกใหฝกในระดับที่สูงกวาระดับ 3

MUS 2333 ปฏิบตั ิกีตารประชานิยม 3
2(0-4)
Popular Guitar 3
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 1332 ปฏิบัตกิ ีตารประชานิยม 2 2(0-4)
การเรียนปฏิบัติอคูสติกกีตาร หรือ อิเล็กตริกกีตาร (Acoustic Guitar or Electric
Guitar) โดยมุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็มขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน ในหัวขอ
ตอไปนี้ การขึ้นสาย การตั้งเสียง การใชนิ้ว หรือ ปก (Pick) เทคนิคอารเปโจ การอานแท็บ (Tab)
การเลนริทึม การโซโล การถายทอดอารมณ สวีฟ ปกกิง (Sweep Picking) การเลนเลกาโตดวย 2 มือ
หรือ เมจิก ทัช (Magic Touch) บทฝกและวรรณกรรมทางกีตาร โดยมีความยากกวาระดับ 2
MUS 2334 ปฏิบตั ิกีตารประชานิยม 4
2(0-4)
Popular Guitar 4
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 2333 ปฏิบัติกีตารประชานิยม 3 2(0-4)
การเรียนปฏิบัติอคูสติกกีตาร หรือ อิเล็กตริกกีตาร (Acoustic Guitar or Electric
Guitar) โดยมุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็มขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน ในหัวขอ
ตอไปนี้ การขึ้นสาย การตั้งเสียง การใชนิ้ว หรือ ปก (Pick) เทคนิคอารเปโจ การอานแท็บ (Tab)
การเลนริทึม การโซโล การถายทอดอารมณ สวีฟ ปกกิง (Sweep Picking) การเลนเลกาโตดวย 2 มือ
หรือ เมจิก ทัช (Magic Touch) บทฝกและวรรณกรรมทางกีตาร โดยมีความยากกวาระดับ 3
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MUS 2343 ปฏิบตั ิเครื่องลมไม 3
2(0-4)
Woodwind Performance 3
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 1342 ปฏิบัติเครื่องลมไม 2
2(0-4)
การเรี ย นการสอนเครื่ อ งลมไม มุ ง พั ฒ นาการปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี ใ ห เ ต็ ม ขี ด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การ
หยิบจับเครื่องดนตรี ทาทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สําเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง –
ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกในระดับนี้ใหเปนระดับที่สูงกวาในระดับที่ 2

MUS 2344 ปฏิบตั ิเครื่องลมไม 4
2(0-4)
Woodwind Performance 4
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 2343 ปฏิบัติเครื่องลมไม 3
2(0-4)
การเรี ย นการสอนเครื่ อ งลมไม มุ ง พั ฒ นาการปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี ใ ห เ ต็ ม ขี ด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การ
หยิบจับเครื่องดนตรี ทาทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สําเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง –
ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกในระดับนี้ใหเปนระดับที่สูงกวาในระดับที่ 3
MUS 2353 ปฏิบตั ิเครื่องทองเหลือง 3
2(0-4)
Brass Performance 3
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 1352 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2 2(0-4)
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การ
หยิบจับเครื่องดนตรี ทาทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สําเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง –
ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกในระดับนี้ใหเปนระดับที่สูงกวาในระดับที่ 2
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MUS 2354 ปฏิบตั ิเครื่องทองเหลือง 4
2(0-4)
Brass Performance 4
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 2353 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3
2(0-4)
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การ
หยิบจับเครื่องดนตรี ทาทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สําเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง –
ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกในระดับนี้ใหเปนระดับที่สูงกวาในระดับที่ 3

MUS 2363 ปฏิบตั ิคียบอรด 3
2(0-4)
Keyboard Performance 3
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 1362 ปฏิบัติคียบอรด 2 2(0-4)
การเรียนการสอนปฏิบัติคียบอรด มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเต็มขีด
ความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่อง ดนตรี การหยิบจับ ทาทาง
การดูแลรักษา การไลเสียง บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถายทอด
อารมณ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝกในระดับที่สูงกวาระดับ 2
MUS 2364 ปฏิบตั ิคียบอรด 4
2(0-4)
Keyboard Performance 4
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 2363 ปฏิบัติคียบอรด 3
2(0-4)
การเรียนการสอนปฏิบัติคียบอรด มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเต็มขีด
ความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับ ทาทาง การ
ดูแลรักษา การไลเสียง บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถายทอด
อารมณ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝกในระดับที่สูงกวาระดับ 3
MUS 2373 ปฏิบตั ิเครื่องกระทบ 3

2(0-4)
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Percussion Performance 3
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 1372 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
2(0-4)
การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนแตละคนให
เต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบ การหยิบจับ ทาทาง การดูแลรักษา
บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศีลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝก
ใหปฏิบัติสูงกวาในระดับ 2

MUS 2374 ปฏิบตั ิเครื่องกระทบ 4
2(0-4)
Percussion Performance 4
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 2373 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
2(0-4)
การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนแตละคนให
เต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบ การหยิบจับ ทาทาง การดูแลรักษา
บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศีลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝก
ใหปฏิบัติสูงกวาในระดับ 3
MUS 2383 ปฏิบตั ิขับรองสากล 3
2(0-4)
Voice Performance 3
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 1382 ปฏิบัติขับรองสากล 2
2(0-4)
การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนใหเต็ม
ขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ ทาทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา การถายทอด
อารมณ ศิลปะการรองเพลง (เทคนิค) บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
การฝกปฏิบัติ ฝกในขั้นสูงกวาระดับที่ 2
MUS 2384 ปฏิบตั ิขับรองสากล 4

2(0-4)
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Voice Performance 4
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 2383 ปฏิบัติขับรองสากล 3
2(0-4)
การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนใหเต็ม
ขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ ทาทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา การถายทอด
อารมณ ศิลปะการรองเพลง (เทคนิค) บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
การฝกปฏิบัติ ฝกในขั้นสูงกวาระดับที่ 3
MUS 2401 ปฏิบตั ิรวมวงดนตรี 1
1(0-2)
Ensemble 1
ฝก ทักษะการบรรเลงรวมวง ฝ ก ความพรอมเพรียงในการบรรเลงรว มกัน การ
บรรเลงใหน้ําเสียงของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของการบรรเลงใน
ดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลง
MUS 2402 ปฏิบตั ิรวมวงดนตรี 2
1(0-2)
Ensemble 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 2401 ปฏิบัติรวมวงดนตรี 1
1(0-2)
ฝ ก ทั ก ษะการบรรเลงรวมวง ฝ ก ความพร อ มเพรี ย งในการบรรเลงร ว มกั น
การบรรเลงใหน้ําเสียงของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของการบรรเลง
ในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลง ฝกบทเพลงสูงกวาในระดับ 1
MUS 2405 ปฏิบตั ิขับรองประสานเสียง 1
1(0-2)
Chorus Vocal 1
หาพิสัยความสูงต่ําของเสียงผูรอง จัดกลุมตามพิสัย ฝกการหายใจที่ถูกตอง ฝกการ
ออกเสียงจากตําแหนงตาง ๆ ฝกการใชเสียงทุกระดับ ฝกการออกเสียงสระตาง ๆ ฝกการเทียบเสียง
กับเครื่องดนตรีมาตรฐานยายเสียงขึ้นลง ใชบทเพลงที่คอนขางงายไมเกิน 3 แนว
MUS 2406 ปฏิบตั ิขับรองประสานเสียง 2
1(0-2)
Chorus Vocal 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 2405 ปฏิบัติขับรองประสานเสียง 1 1(0-2)
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ฝกการออกเสียงที่ยากขึ้น ฝกการยายเสียง โด ไปในบันไดเสียงตาง ๆ ใชบทเพลง
ที่ยากกวาในระดับที่ 1 และเพิ่มเปนเพลง 4 แนว
MUS 3315 ปฏิบตั ิเครื่องสายสากล 5
2(0-4)
String Performance 5
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 2314 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 4 2(0-4)
การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็ม
ขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี
การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สําเนียง (ความเพี้ยนของเสียงสูง-ต่ํา)
การใชคันชักและการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง ฝกเลนบันไดเสียง บทฝกและวรรณกรรม
ทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกปฏิบัติ ฝกในขั้นสูงกวาระดับที่ 4

MUS 3316 ปฏิบตั ิเครื่องสายสากล 6
2(0-4)
String Performance 6
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 3315 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5
2(0-4)
การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็ม
ขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี
การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สําเนียง (ความเพี้ยนของเสียงสูง-ต่ํา)
การใชคั นชั กและการวางนิ้ ว การตั้งเสียงและการเกิดเสีย ง ฝก เลน บันไดเสี ยง, บทฝกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกปฏิบัติ ฝกในขั้นสูงกวาระดับที่ 5
MUS 3325 ปฏิบตั ิกีตารคลาสสิก 5
2(0-4)
Classical Guitar 5
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 2324 ปฏิบัติกีตารคลาสสิก 4
2(0-4)
การเรี ย นปฏิ บั ติ กี ต าร ค ลาสสิ ก มุ ง พั ฒ นาการปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี ใ ห เ ต็ ม ขี ด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การ
หยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สําเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตี
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คอรด การเกากีตาร การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี
การแสดง การฝกใหฝกในระดับที่สูงกวาระดับ 4
MUS 3326 ปฏิบตั ิกีตารคลาสสิก 6
2(0-4)
Classical Guitar 6
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 3325 ปฏิบัติกีตารคลาสสิก 5
2(0-4)
การเรี ย นปฏิ บั ติ กี ต าร ค ลาสสิ ก มุ ง พั ฒ นาการปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี ใ ห เ ต็ ม ขี ด
ความสามารถของผู เ รี ย นแต ละคน โดยคํ านึงถึงหัว ขอตอไปนี้ ส วนประกอบของเครื่ อ งดนตรี
การหยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สําเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการ
ตีคอรด การเกากีตาร การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี
การแสดง การฝกใหฝกในระดับที่สูงกวาระดับ 5

MUS 3335 ปฏิบตั ิกีตารประชานิยม 5
2(0-4)
Popular Guitar 5
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 2334 ปฏิบัติกีตารประชานิยม 4 2(0-4)
การเรียนปฏิบัติอคูสติกกีตาร หรือ อิเล็กตริกกีตาร (Acoustic Guitar or Electric
Guitar) โดยมุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็มขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน ในหัวขอ
ตอไปนี้ การขึ้นสาย การตั้งเสียง การใชนิ้ว หรือ ปก (Pick) เทคนิคอารเปโจ การอานแท็บ (Tab)
การเลนริทึม การโซโล การถายทอดอารมณ สวีฟ ปกกิง (Sweep Picking) การเลนเลกาโตดวย 2 มือ
หรือ เมจิก ทัช (Magic Touch) บทฝกและวรรณกรรมทางกีตาร โดยมีความยากกวาระดับ 4
MUS 3336 ปฏิบตั ิกีตารประชานิยม 6
2(0-4)
Popular Guitar 6
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 2335 ปฏิบัติกีตารประชานิยม 4 2(0-4)
การเรียนปฏิบัติอคูสติกกีตาร หรือ อิเล็กตริกกีตาร (Acoustic Guitar or Electric
Guitar) โดยมุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็มขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน ในหัวขอ
ตอไปนี้ การขึ้นสาย การตั้งเสียง การใชนิ้ว หรือ ปก (Pick) เทคนิคอารเปโจ การอานแท็บ (Tab)
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การเลนริทึม การโซโล การถายทอดอารมณ สวีฟ ปกกิง (Sweep Picking) การเลนเลกาโตดวย 2 มือ
หรือ เมจิก ทัช (Magic Touch) บทฝกและวรรณกรรมทางกีตาร โดยมีความยากกวาระดับ 4
MUS 3345 ปฏิบตั ิเครื่องลมไม 5
2(0-4)
Woodwind Performance 5
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 3344 ปฏิบัติเครื่องลมไม 4
2(0-4)
การเรี ย นการสอนเครื่ อ งลมไม มุ ง พั ฒ นาการปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี ใ ห เ ต็ ม ขี ด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การ
หยิบจับเครื่องดนตรี ทาทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สําเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง –
ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกในระดับนี้ใหเปนระดับที่สูงกวาในระดับที่ 4

MUS 3346 ปฏิบตั ิเครื่องลมไม 6
2(0-4)
Woodwind Performance 6
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 3345 ปฏิบัติเครื่องลมไม 5
2(0-4)
การเรียนการสอนเครื่องลมไม มุงพัฒนาการปฏิบัติใหเต็มขีดความสามารถของ
ผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี
ทาทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สําเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง
ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี
การแสดง การฝกในระดับนี้ใหเปนระดับที่สูงกวาในระดับที่ 5
MUS 3355 ปฏิบตั ิเครื่องทองเหลือง 5
2(0-4)
Brass Performance 5
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 2354 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 4 2(0-4)
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็มขีด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การ
หยิบจับเครื่องดนตรี ทาทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สําเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง –
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ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี
ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกในระดับนี้ใหเปนระดับที่สูงกวาในระดับที่ 4
MUS 3356 ปฏิบตั ิเครื่องทองเหลือง 6
2(0-4)
Brass Performance 6
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 3355 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 5 2(0-4)
การปฏิ บั ติเครื่องทองเหลื อง มุงพัฒนาการปฏิบัติใหเ ต็มขีดความสามารถของ
ผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี
ทาทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สําเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง
ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี
การแสดง การฝกในระดับนี้ใหเปนระดับที่สูงกวาในระดับที่ 5

MUS 3365 ปฏิบตั ิคียบอรด 5
2(0-4)
Keyboard Performance 5
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 3364 ปฏิบัติคียบอรด 4
2(0-4)
การเรียนการสอนปฏิบัติคียบอรดมุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเต็มขีด
ความสามารถ โดยคํ านึงถึงหัวข อต อไปนี้ ส วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับ ท าทาง
การดูแลรักษา การไลเสียง บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถายทอด
อารมณ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝกในระดับที่สูงกวาระดับ 4
MUS 3366 ปฏิบตั ิคียบอรด 6
2(0-4)
Keyboard Performance 6
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 3365 ปฏิบัติคียบอรด 5
2(0-4)
การเรียนการสอนปฏิบัติคียบอรดมุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเต็มขีด
ความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับ ทาทาง การ
ดูแลรักษา การไลเสียง บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถายทอด
อารมณ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝกในระดับที่สูงกวาระดับ 5
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MUS 3375 ปฏิบตั ิเครื่องกระทบ 5
2(0-4)
Percussion Performance 5
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 2374 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4
2(0-4)
การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนแตละคนให
เต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบ การหยิบจับ ทาทาง การดูแลรักษา
บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศีลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝก
ใหปฏิบัติสูงกวาในระดับ 4

MUS 3376 ปฏิบตั ิเครื่องกระทบ 6
2(0-4)
Percussion Performance 6
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 3375 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 5
2(0-4)
การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนแตละคนให
เต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบ การหยิบจับ ทาทาง การดูแลรักษา
บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศีลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝก
ใหปฏิบัติสูงกวาในระดับ 5
MUS 3385 ปฏิบตั ิขับรองสากล 5
2(0-4)
Voice Performance 5
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 2384 ปฏิบัติขับรองสากล 4
2(0-4)
การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนให
เต็ ม ขี ด ความสามารถ โดยคํา นึ ง ถึ งหั ว ข อตอ ไปนี้ ท า ทาง การหายใจ การออกเสี ย ง ภาษา การ
ถายทอดอารมณ ศิลปะการรองเพลง (เทคนิค) บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี
การแสดง การฝกปฏิบัติ ฝกในขั้นสูงกวาระดับที่ 4
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MUS 3386 ปฏิบตั ิขับรองสากล 6
2(0-4)
Voice Performance 6
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 3385 ปฏิบัติขับรองสากล 5
2(0-4)
การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนให
เต็ ม ขี ด ความสามารถ โดยคํา นึ ง ถึ งหั ว ข อตอ ไปนี้ ท า ทาง การหายใจ การออกเสี ย ง ภาษา การ
ถายทอดอารมณ ศิลปะการรองเพลง (เทคนิค) บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี
การแสดง การฝกปฏิบัติ ฝกในขั้นสูงกวาระดับที่ 5

MUS 3403 ปฏิบตั ิรวมวงดนตรี 3
1(0-2)
Ensemble 3
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 2402 ปฏิบัติรวมวงดนตรี 2
1(0-2)
ฝ ก ทั ก ษะการบรรเลงรวมวง ฝ ก ความพร อ มเพรี ย งในการบรรเลงร ว มกั น
การบรรเลงใหน้ําเสียงของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของการบรรเลง
ในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลง ฝกบทเพลงสูงกวาในระดับ 2
MUS 3404 ปฏิบตั ิรวมวงดนตรี 4
1(0-2)
Ensemble 4
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 3403 ปฏิบัติรวมวงดนตรี 3
1(0-2)
ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง ฝกความพรอมเพรียงในการบรรเลงรวมกัน การ
บรรเลงใหน้ําเสียงของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของการบรรเลงใน
ดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลง ฝกบทเพลงสูงกวาในระดับ 3
MUS 3407 ปฏิบตั ิขับรองประสานเสียง 3
Chorus Vocal 3

1(0-2)
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รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 2406 ปฏิบัติขับรองประสานเสียง 2 1(0-2)
ฝกการออกเสียงที่ยากขึ้น ฝกการยายเสียง โด ไปในบันไดเสียงตาง ๆ ใชบทเพลง
ที่ยากกวาในระดับที่ 2 และใชบทเพลง 4 แนวมาตรฐาน
MUS 3408 ปฏิบตั ิขับรองประสานเสียง 4
1(0-2)
Chorus Vocal 4
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 3407 ปฏิบัติขับรองประสานเสียง 3 1(0-2)
ฝกการออกเสียงที่ยากขึ้น ฝกการยายเสียง โด ไปในบันไดเสียงตาง ๆ ใชบทเพลง
ที่ยากกวาในระดับที่ 3 และใชบทเพลง 4 แนวที่ซับซอนยิง่ ขึ้น
MUS 4223 การเขียนวิจารณดนตรี
3(3-0)
Writing Music Criticism
ศึกษาการเขียนเชิงศิลปะดนตรีโดยอาศัยความรูความเขาใจในฐานะผูฟงดนตรี
กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการเขียน การรวบรวมความคิดเชิงวิชาการที่ถือเอาเหตุผลสนับสนุน
การเขียน
MUS 4317 ปฏิบตั ิเครื่องสายสากล 7
2(0-4)
String Performance 7
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 3316 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 6
2(0-4)
การเรียนการสอนปฏิบัติเครื่องสายสากล มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็ม
ขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี
การหยิบจับเครื่องมือ การดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สําเนียง (ความเพี้ยนของเสียงสูง-ต่ํา)
การใชคั นชั กและการวางนิ้ ว การตั้งเสียงและการเกิดเสีย ง ฝก เลน บันไดเสียง, บทฝกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝกปฏิบัติ ฝกในขั้นสูงกวาระดับที่ 6
MUS 4327 ปฏิบตั ิกีตารคลาสสิก 7
2(0-4)
Classical Guitar 7
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 3326 ปฏิบัติกีตารคลาสสิก 6
2(0-4)
การเรี ย นปฏิ บั ติ กี ต าร ค ลาสสิ ก มุ ง พั ฒ นาการปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี ใ ห เ ต็ ม ขี ด
ความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การ
หยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การขึ้นสาย การตั้งเสียง สําเนียง การวางนิ้ว เทคนิคการตี
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คอรด การเกากีตาร การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี
การแสดง การฝกใหฝกในระดับที่สูงกวาระดับ 6
MUS 4337 ปฏิบตั ิกีตารประชานิยม 7
2(0-4)
Popular Guitar 7
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 3336 ปฏิบัติกีตารประชานิยม 6
2(0-4)
การเรียนปฏิบัติอคูสติกกีตาร หรือ อิเล็กตริกกีตาร (Acoustic Guitar or Electric
Guitar) โดยมุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหเต็มขีดความสามารถของผูเรียนแตละคน ในหัวขอ
ตอไปนี้ การขึ้นสาย การตั้งเสียง การใชนิ้ว หรือ ปก (Pick) เทคนิคอารเปโจ การอานแท็บ (Tab)
การเลนริทึม การโซโล การถายทอดอารมณ สวีฟ ปกกิง (Sweep Picking) การเลนเลกาโตดวย 2 มือ
หรือ เมจิก ทัช (Magic Touch) บทฝกและวรรณกรรมทางกีตาร โดยมีความยากกวาระดับ 6

MUS 4347 ปฏิบตั ิเครื่องลมไม 7
2(0-4)
Woodwind Performance 7
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 3346 ปฏิบัติเครื่องลมไม 6 2(0-4)
การเรียนการสอนเครื่องลมไม มุงพัฒนาการปฏิบัติใหเต็มขีดความสามารถของ
ผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี
ทาทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สําเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง
ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี
การแสดง การฝกในระดับนี้ใหเปนระดับที่สูงกวาในระดับที่ 6
MUS 4357 ปฏิบตั ิเครื่องทองเหลือง 7
2(0-4)
Brass Performance 7
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 3356 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 6 2(0-4)
การปฏิ บั ติเครื่องทองเหลือง มุงพัฒนาการปฏิบัติ ใหเ ต็มขีดความสามารถของ
ผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี
ทาทาง การดูแลรักษา การหายใจ การวางปาก สําเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง
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ศิลปะของการเปา (เทคนิค) การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี
การแสดง การฝกในระดับนี้ใหเปนระดับที่สูงกวาในระดับที่ 6
MUS 4367 ปฏิบตั ิคียบอรด 7
2(0-4)
Keyboard Performance 7
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 3366 ปฏิบัติคียบอรด 6
2(0-4)
การเรียนการสอนปฏิบัติคียบอรดมุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเต็มขีด
ความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับ ทาทาง การ
ดูแลรักษา การไลเสียง บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถายทอด
อารมณ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง ฝกในระดับที่สูงกวาระดับ 6

MUS 4377 ปฏิบตั ิเครื่องกระทบ 7
2(0-4)
Percussion Performance 7
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 3376 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 6
2(0-4)
การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนแตละคนให
เต็มขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สวนประกอบ การหยิบจับ ทาทาง การดูแลรักษา
บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ศีลปะการบรรเลง (เทคนิค) ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝก
ใหปฏิบัติสูงกวาในระดับ 6
MUS 4387 ปฏิบตั ิขับรองสากล 7
2(0-4)
Voice Performance 7
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 3386 ปฏิบัติขับรองสากล 6
2(0-4)
การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนให
เต็ ม ขี ด ความสามารถ โดยคํา นึ ง ถึงหั ว ข อต อ ไปนี้ ท า ทาง การหายใจ การออกเสี ย ง ภาษา การ
ถายทอดอารมณ ศิลปะการรองเพลง (เทคนิค) บทฝกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี
การแสดง การฝกปฏิบัติ ฝกในขั้นสูงกวาระดับที่ 6
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TMUS 1405 ปฏิบัติรวมวงดนตรีลานนา 1
1(0-2)
Lanna Ensemble 1
ฝกปฏิบัติดนตรีลานนา การเลือกบทเพลง การฝกซอม การปรับวงอยางถูกตอง
ตามขนบและจารีตของการบรรเลงวงดนตรีลานนาประเภทตางๆ
TMUS 2406 ปฏิบตั ิรวมวงดนตรีลานนา 2
1(0-2)
Lanna Ensemble 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : TMUS 1405 ปฏิบัติรวมวงดนตรีลานนา 1 2(0-4)
ฝกปฏิบัติรวมวงดนตรีลานนา การเลือกบทเพลง การฝกซอม การปรับวงอยาง
ถูกตองตามขนบและจารีตของการบรรเลงวงดนตรีลานนาประเภทตางๆ เพิ่มขึ้นจากวิชา เพิ่มขึ้น
จากวิชาปฏิบัติรวมวงดนตรีลานนา 1

TMUS 2407 ปฏิบตั ิรวมวงดนตรีลานนา 3
1(0-2)
Lanna Ensemble 3
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : TMUS 2406 ปฏิบัติรวมวงดนตรีลานนา 2 2(0-4)
ฝกปฏิบัติรวมวงดนตรีลานนา การเลือกบทเพลง การฝกซอม การปรับวงอยาง
ถูกตองตามขนบและจารีตของการบรรเลงวงดนตรีลานนาประเภทตางๆ เพิ่มขึ้นจากวิชา เพิ่มขึ้น
จากวิชาปฏิบัติรวมวงดนตรีลานนา 2
TMUS 3408 ปฏิบัติรวมวงดนตรีลานนา 4
1(0-2)
Lanna Ensemble 4
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : TMUS 2407 ปฏิบัติรวมวงดนตรีลานนา 3 2(0-4)
ฝกปฏิบัติรวมวงดนตรีลานนา การเลือกบทเพลง การฝกซอม การปรับวงอยาง
ถูกตองตามขนบและจารีตของการบรรเลงวงดนตรีลานนาประเภทตางๆ เพิ่มขึ้นจากวิชา เพิ่มขึ้น
จากวิชาปฏิบัติรวมวงดนตรีลานนา 3
MUS 4904 การเสนอผลงานทางดนตรี

3(2-2)
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Music Presentation
ใหนักศึกษาไดมีโอกาสเสนอผลงานของตนในรูปแบบตาง ๆ จัดแสดงแผนงาน
และการประเมินผลโครงการที่ชัดเจน โดยเลือกกิจกรรมตอไปนี้ 1 กิจกรรม เทานั้น โดยไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยผูสอนรายวิชานี้
1. ดนตรีนิทัศน ใหนักศึกษาจัดนิทรรศการทางดนตรี
2. การแสดงเดีย่ วใหนกั ศึกษาสรุปผลงานทางดานปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ไดศกึ ษา
3. ในหลักสูตรโดยใหนกั ศึกษาเลือกบทเพลงที่ตนเองถนัด บรรเลงตอสาธารณะชน
4. ปริญญานิพนธ ศึกษาคนควาในเรื่องราวที่ตนเองสนใจ
5. เสนอผลงานดานการประพันธ โดยไมจาํ กัดรูปแบบของเครื่องดนตรีและสื่อที่
นําเสนอ
หมายเหตุ: ผูเรียนตองสอบผานรายวิชา บังคับปฏิบัติ กลุม ก. ระดับที่ 6

เลือก
MUS 0101 สุนทรียภาพทางดนตรี
3(3-0)
Aesthetics of Music
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของความงาม และความสําคัญของดนตรีตอชีวิต
สังคม การเมือง และการศึ กษาจากนัก ปรัชญาสาขาตาง ๆ ที่เ กี่ยวของทั้งโดยตรงและโดยออม
รวมทั้งวรรณกรรมทางดนตรีที่ไดรับการยกยอง
MUS 1101 พื้นฐานทฤษฎีดนตรีสากล
3(3-0)
Music Fundamentals
การบันทึกโนตสากล บันไดเสียง กุญแจ ขั้นคู ศัพทสังคีตทั่วไป และการฝกโสต
ประสาทใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชาที่เรียน
MUS 1109 ดนตรีวิจักษ
Introduction To Music

3(3-0)
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ศึกษาถึงความเกี่ยวพันระหวางดนตรีกับศิลปะ องคประกอบพื้นฐานของดนตรี
เครื่องดนตรี วงดนตรี ดนตรีสําหรับการบรรเลง ดนตรีสําหรับการขับรองทั้งดนตรีไทยและดนตรี
ตะวันตก
MUS 2110 ดนตรีรวมสมัย
3(3-0)
Contemporary Music
ศึกษาคนควาและวิเคราะหถึงรูปแบบโครงสราง และเทคนิคที่ใชในบทเพลงรวม
สมัย ผลงานของคีตกวีสําคัญ
MUS 2111 ปรัชญาของดนตรี
3(3-0)
Philosophy of Music
ดนตรีเปนปจจัยที่จะปรุงแตงชีวิตใหสวยสดงดงามจากภายในของมนุษย
ความสัมพันธระหวางดนตรีกับชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม สังคม การเมือง จิตวิทยา การศึกษา ธุรกิจ
ศึกษาแนวคิดของนักปรัชญาที่เกี่ยวกับดนตรี

MUS 2118 พื้นฐานดนตรีวิทยา
3(3-0)
Introduction to Musicology
ศึกษาความเปนมาและหลักการของวิชาดนตรีวิทยา ตลอดจนเนื้อหาและบทบาท
ของดนตรีวิทยาที่มีตอวิวัฒนาการของดนตรีทั้งในดานวิชาการและศิลปการแสดง
MUS 2119 มานุษยวิทยาทางดนตรี
3(3-0)
Introduction to Ethnomusicology
ศึกษาความหมายและขอบเขตของมานุษยวิทยา แนวทางการศึกษาและวิธีการทาง
มานุษยวิทยา เพื่อใชในการศึกษาดนตรี สภาพและบทบาทของดนตรีที่มีความสัมพันธตอชีวิต
มนุษยในสังคมและวัฒนธรรม
MUS 2120 พื้นฐานสังคมวิทยาทางดนตรี
Introduction to Sociology of Music

3(3-0)
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ศึกษาเชิงสํารวจเบื้องตนเกี่ยวกับแบบแผนของสังคม เชน สังคมเมือง สังคมชนบท
สังคมอุตสาหกรรม สังคมเกษตร เปนตน กับศึกษาแบบแผนของดนตรี วงดนตรี และการนําเสนอ
ดนตรีในสังคมนั้น ๆ
MUS 2124 หลักการโยธวาทิต
3(3-0)
Principles of Band Music
ศึกษาประวัติและหนาที่ของวงโยธวาทิตรวมถึงวงดนตรีอื่นที่มีลักษณะการจัดวง
คลายคลึงกัน ศึกษาเทคนิคและหนาที่ของเครื่องดนตรีที่ใชในวงโยธวาทิต การจัดรูปแบบของวง
ในลักษณะตาง ๆ บทเพลงที่ใชประกอบพิธีการ และบทเพลงอื่น ๆ สําหรับดนตรีโยธวาทิต
MUS 2202 การใชคอมพิวเตอรชวยงานดนตรี
3(2-2)
Computer Aided Music
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานดนตรี
Notation
Software,
Sequencing Software และอื่น ๆ การเขียนโปรแกรมชวยงานดนตรี การเขียนโปรแกรมสั่งงาน
ดนตรีผานระบบ MIDI

MUS 2203 การผลิตผลงานทางดนตรีดว ยคอมพิวเตอร
3(2-2)
Productions of Computerized Music
ขบวนการผลิตผลงานเพื่อเผยแพรในรูปของ Visual Media การจัดพิมพโนตเพลง
การสรางฐานขอมูลโนตดนตรี ขบวนการผลิตผลงาน เพื่อเผยแพรในรูปของ Audio visual
Media การบันทึกในสตูดิโอ
MUS 2206 อุตสาหกรรมการดนตรีเบื้องตน
3(2-2)
Music Industry Overview
กลาวถึงโครงสรางทั่วไปของวงการอุตสาหกรรมการดนตรีและการบันทึกเสียง
ศึกษาถึงความเกี่ยวเนื่องกันระหวางหนวยงานหรือบุคคลตาง
ๆ
กับวิธกี ารผลิตผลงานใน
อุตสาหกรรมการดนตรี ซึ่งประกอบไปดวย นักแตงเพลง (song writer) ผูพิมพ (publisher)
หนวยงานสิทธิประโยชน (performing rights organizations) ผูควบคุมการผลิต (producer) หอง
บันทึกเสียงและวิศวกรเสียง (studio and engineer) ผูจัดการ (manager) ตัวแทน (agent) คายเพลง
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(record label) ผูสนับสนุนการแสดง (promoter) ธุรกิจการขายปลีก (retailer) อุตสาหกรรมการผลิต
(manufacturing) วิทยุกระจายเสียง (broadcaster) และกลุมสมาคมทางดนตรี (professional
associates) รวมทั้งกฎหมายลิขสิทธิ์ (copyright law) หนังสือสัญญา (contractual relationship) และ
จริยธรรมในวงการอุตสาหกรรมการดนตรี (ethics)
MUS 2224 การเก็บรักษาและการซอมเครื่องดนตรี
3 (2-2)
Introduction to Music Instrument Maintenance and Repair
การหยิบจับเครื่องมือ การทําความสะอาด เรียนรูการกําเนิดเสียงของเครื่องดนตรี
แตละชนิด การปฏิบัติเบื้องตนเพื่อเปนพื้นฐานที่จะนําไปสูการซอมเครื่องดนตรี
MUS 2226 การจัดเก็บระบบขอมูลดนตรี
3(2-2)
Systemization of Musical Datas
ศึกษาวิธกี ารศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลดนตรีภาคสนาม หลักมนุษยสัมพันธ
การสังเกต สัมภาษณ การมีสวนรวมในกิจกรรมดนตรี วิธีการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ หมวดหมู
ไดแกขอมูลจาก การจดบันทึก เทปบันทึกเสียง วิดีทัศน แผนเสียง โนตเพลง บัตรรายการ ภาพถาย
การเชื่อมโยงขอมูล การจัดบรรณานุกรมขอมูล การนําคอมพิวเตอรมาใชเพื่อการจัดเก็บขอมูล
MUS 2227 การศึกษาดนตรีภาคสนาม
3(2-2)
Introduction to Field Music Research
ศึกษาและฝกปฏิบัติงานดนตรีภาคสนามเพื่อสํารวจ วางแผน เก็บรวบรวมขอมูล
การจัดกระทํากับขอมูล วิเคราะห สังเคราะห สรุปผล และเขียนรายงานผลการศึกษา โดยผูศึกษา
ตองผานรายวิชาการจัดเก็บระบบขอมูลดนตรีมากอน
MUS 3105 ทฤษฎีการประสานเสียง 4
3(3-0)
Harmony 4
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 2104 ทฤษฎีการประสานเสียง 3 3(3-0)
ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลในศตวรรษที่ 21 เชน parallel harmony, poly chord,
bitonal, quartal harmony
MUS 3106 เคานเตอรพอยต

3(3-0)
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Counterpoint
ศึกษาการเขียนเคานเตอรพอยต 2 แนว, 3 แนว ที่พบในศตวรรษที่ 18 แบบโทนอล
การเขียน harmonic implication, imitation, cannon, invention, fugue
MUS 3108 รูปแบบและการวิเคราะหดนตรีตะวันตก 2
3(3-0)
Forms and Analysis 2
ศึกษาและวิเคราะหคีตลักษณที่มีการพัฒนาองคประกอบ เชน โซนาตา (Sonata)
แวริเอชั่น (Variation) อินเวนชั่น (Invention) และฟวจ (Fugue)
MUS 3112 การจัดการวงดนตรี
3(3-0)
Management of Music Business
หลักการบริหารบุคคลในวงดนตรี วาดวยตําแหนงและความรับผิดชอบ หลักการ
และระเบียบการฝกซอม ระเบียบการเก็บเครื่องอุปกรณดนตรี โนตเพลง การบริหารธุรกิจบันเทิง
ดานดนตรี การโฆษณา การคิดคาจางและคาตอบแทน

MUS 3113 เพลงไทยสากลเชิงประวัติ
3 (3-0)
History of Thai Popular Song
ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเพลงไทยสากลอยางเปนระบบตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน เพื่อคลี่คลายความเปนมาของเพลงไทยสากลทั้งประเภทเพลงลูกกรุง เพลงลูกทุง (ซึ่ง
ประกอบดวยเพลงปลุกใจ เพลงเพื่อชีวิต) เพลงสตริง เพลงร็อค เพลงแร็พ เปนตน เพื่อศึกษาแนวคิด
วิเคราะหดานสังคม วัฒนธรรมของไทยในยุคตาง ๆ ที่สอดคลองกับการพัฒนาของดนตรี
MUS 3115 จิตวิทยาดนตรี
3(3-0)
Psychology of Music
ศึกษาความสัมพันธระหวางวิทยาการจิตวิทยากับพืน้ ฐานความถนัดทางดนตรี
ประสาทการรับรูดนตรี ความแตกตางของบุคคลกับจิตวิทยาการฟงดนตรี อารมณและการ
ตีความหมายดนตรี

146
MUS 3117 ธุรกิจการดนตรี
3(3-0)
Music Business
ศึกษาบทบาทหนาที่ความสําคัญของดนตรีที่มีความเกีย่ วของกับธุรกิจแขนงตาง ๆ
รวมทั้งการจัดการรูปแบบของดนตรีที่มีผลตอธุรกิจ สภาพสังคมและวัฒนธรรม
MUS 3121 สวนศาสตรทางดนตรี
3(3-0)
Music Acoustics
ศึกษาการเกิดเสียงของเครื่องดนตรีในทางฟสิกส และคุณสมบัติของเสียง ไดแก
ความถี่ ลักษณะคลื่นเสียง ความกังวาน ความเขม ระดับเสียง คุณภาพของเสียง เสียงซอน หนวยวัด
เสียงดานตาง ๆ การคํานวณเซนต ความกลมกลอมของเสียง บันไดเสียงรูปแบบตาง ๆ สวนศาสตร
ของเครื่องดนตรี
MUS 3122 ทฤษฎีดนตรีแจซ
3(3-0)
Jazz Theory
กลาวถึงสําเนียงเพลงที่เปนเมเจอร ไมเนอร และ Modes ตาง ๆ ลักษณะของการ
เขียนคอรด การใชคอรดทดแทน การเคลื่อนที่ของคอรดการใชคียบอรดประกอบการเรียน
MUS 3123 การเรียบเรียงดนตรีสาํ หรับเด็ก
3(3-0)
Arranging for Children Songs
ศึกษาคํารองและทํานองเพลงที่มีความเหมาะสมกับเด็กในวัยระดับตาง ๆ เพื่อ
นํามาเปนวัตถุดิบพื้นฐานในการสรางการเรียบเรียงในลักษณะตาง ๆ
MUS 3204 การบันทึกเสียง 1
3(2-2)
Studio Recording 1
การออกแบบหองบันทึกเสียง (Studio Design) ขนาดรูปรางโครงสรางและวัสดุ
อุปกรณในการบันทึกเสียง (Studio Equipment) ไมโครโฟน เทปบันทึกเสียงแบบอนาล็อก และ
ดิจิตอล โมนิเตอร (Monitor) เครื่องตกแตงเสียง (Signal Processor) เครื่องผสมเสียง (Mixer)
สายสัญญาณและหัวตอสายสัญญาณ การติดตั้งและเชื่อมระบบ (Installation and wiring) การวาง
ลําดับกอนหลังของอุปกรณ ระเบียบปฏิบัตแิ ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบํารุงรักษา
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MUS 3205 การบันทึกเสียง 2
3(2-2)
Studio Recording 2
การออกแบบหองบันทึกเสียง (Studio Design) ขนาดรูปรางโครงสรางและวัสดุ
อุปกรณในการบันทึกเสียง (Studio Equipment) ไมโครโฟน เทปบันทึกเสียงแบบอนาล็อก และ
ดิจิตอล โมนิเตอร (Monitor) เครื่องตกแตงเสียง (Signal Processor) เครื่องผสมเสียง (Mixer)
สายสัญญาณและหัวตอสายสัญญาณ การติดตั้งและเชื่อมระบบ (Installation and wiring) การวาง
ลําดับกอนหลังของอุปกรณ ระเบียบปฏิบัตแิ ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบํารุงรักษา เพิ่มเติมจาก
วิชาการบันทึกสียง 1
MUS 3222 การอํานวยเพลงขับรองประสานเสียง
3(2-2)
Choral Conducting
ศึกษาเทคนิคและฝกอํานวยเพลงขับรองประสานเสียงสําหรับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาฝกฟงและกําหนดความสมดุลของเสียงของคณะนักรอง

MUS 3223 สังคีตปฏิภาณแบบแจซ 1
3(2-2)
Jazz Improvisation 1
มุงพัฒนาความรู และเสริมสรางทักษะสังคีตปฏิภาณที่อาศัยแนวทํานอง กระสวน
จังหวะการนําความรูไปใช สําเนียงหลัก เสียงเดิม การเคลื่อนจากคอรดหนึ่งไปสูอีกคอรดหนึ่งและ
การเชื่อมคอรด
MUS 3224 สังคีตปฏิภาณแบบแจซ 2
3(2-2)
Improvisation 2
ศึกษาการบรรเลงปฏิภาณที่ซับซอนมากขึ้นใชบทเพลง และการดําเนินคอรดที่สูง
กวาระดับ 1
MUS 3225 เครื่องดนตรีสําหรับวงโยธวาทิต
Instruments for Band

3(2-2)
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ศึกษาเครื่องดนตรีทุกชนิดทีใ่ ชในวงโยธวาทิต เทคนิคการบรรเลงทุกระดับขัน้
การบันทึกโนต การเรียบเรียงเสียงประสาน เพื่อประกอบการบรรเลง
MUS 3226 การเดินแปรขบวนวงโยธวาธิต
3(2-2)
Marching and Display
ศึกษาระเบียบแถว ทาทางการถือเครื่องมือ การจัดขนาดของวงใหเหมาะสมกับ
จํานวนนักดนตรี การจัดตําแหนงจุดยืนของเครื่องดนตรี เพื่อใหเกิดความสมดุลของเสียง การสราง
แผนภาพ รูปแบบ (Code Design) สําหรับแปรขบวนแถว (Display) การฝกซอมดนตรีสนามทั้งการ
เดินแถว (Marching) และการแปรขบวน ศึกษาการใชไมคทาในการควบคุมวง ฝกการใชอุปกรณ
ประกอบในการแสดงดนตรีสนาม เชน ธง ริบบิ้น คฑาสั้น เปนตน
MUS 3227 การใชคอมพิวเตอรสําหรับการเดินแปรขบวนวงโยธวาทิต
3(2-2)
Computer for Marching and Display
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานดนตรีสนาม ความสัมพันธระหวาง
ดนตรีกับแผนภาพที่สรางขึ้น โดยสั่งงานผานระบบ MIDI การนําแผนภาพที่สรางขึ้นไปปฏิบัติใช
งานจริงกับวงโยธวาทิต
MUS 3503 โอเปราและละครเพลง
3(3-0)
Opera and Musical Comedies
ศึกษาประวัติความเปนมาและความเปลีย่ นแปลงของโอเปรา ตั้งแต คศ. 1600
จนถึงปจจุบัน โดยอาศัยผลงาน คีตกวีรุนแรก เชน Peri, Monteverdi จนถึง Wagner, Strauss,
Puccini และคนอื่น ศึกษาความเปนมาและโครงสรางของละครเพลง โดยเนนดนตรีเปนพิเศษ และ
ใหศึกษาจากละครเพลงที่มีชื่อเสียง
MUS 3504 ดนตรีเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต
3(3-0)
East and Southeast Asian Music
ศึกษาดนตรีประเพณีของชาวเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เกี่ยวกับแบบแผนของดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี และบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
MUS 3505 ดนตรีเอเชียใตและตะวันออกกลาง

3(3-0)
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South Asian and Middle East Music
ศึกษาดนตรีประเพณีของชาวเอเชียใตและตะวันออกกลางเกี่ยวกับแบบแผนของ
ดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี และบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
MUS 4116 ดนตรีบาํ บัด
3(3-0)
Music Therapy
ศึกษาความหมายของดนตรีบําบัดและประวัติความเปนมา ทฤษฎีและการนําไปใช
การนําองคประกอบดนตรีไปใชบําบัดผูปว ย
เทคนิคพื้นฐานในการบําบัดผูปวยโดยใชกิจกรรม
ดนตรีบําบัดเพือ่ ผูปวยทางรางกาย ผูปวยในระบบประสาท ระบบกระดูกและระบบทางเดินหายใจ
MUS 4123 การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับดนตรีแจซ และประชานิยม
3(3-0)
Jazz and Popular Arranging
ศึกษาถึงวิธีการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจซ การใชคอรดแทน ลักษณะโนต
ที่ใชในเพลงแจซลีลาของแจซแตละประเภทเครื่องดนตรีรวมไปถึงการยายเสียง (transposition) การ
ใชคอรดชุด (chord pattern) การใชแนวดําเนินคอรด (chord progression) รวมทั้งแนวทางดําเนิน
เบส (Bass line) การประสานเสียง 2 แนว การประสานเสียง 3 แนว การประสานเสียง 4 แนว และ
การประสานเสียง 5 แนว การบรรเลงแบบสังคีตปฏิภาณ (improvisation)
MUS 4124 การเรียบเรียงเสียงประสานจากทํานองเพลงพื้นบานลานนา
3(3-0)
Lanna Melody Folk Music Arranging
ศึกษาถึงเทคนิคของการเรียบเรียงเสียงประสาน สําหรับวงดนตรีสากลประเภท
ตาง ๆ และเครือ่ งดนตรีตระกูลตาง ๆ ที่ใชในวงดนตรี การจัดระบบเครือ่ งดนตรี การใชเครื่องดนตรี
ทดแทน วิธีการเขียนสกอร (Score) ทั้ง short score และ Full bound การคัดลอกสกอรสําหรับเครื่อง
ดนตรี (Transposition) โดยการนําทํานองเพลงพื้นบานลานนา มาเรียบเรียงเสียงประสาน
MUS 4125 การบริหารวงโยธวาทิต
3(3-0)
Management of Band
หลักการบริหารบุคคลในวงดนตรีวาดวยตําแหนงและความรับผิดชอบหลักการ
และระเบียบการฝกซอม การกําหนดแผนการบริหาร แนวนโยบายและเปาหมายการวางแผนตาราง
การฝกซอม ระบบการเก็บเครื่องอุปกรณดนตรี โนตเพลง การคัดเลือกวรรณกรรมทางดนตรีที่มี
ความเหมาะสมกับขนาด และความสามารถของวงดนตรีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับวงดนตรี
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MUS 4228 การอํานวยเพลงวงโยธวาทิต
3(2-2)
Conducting for Band Music
ศึกษาวรรณกรรมดนตรีสําหรับวงโยธวาทิต
การอํานวยเพลงแบบคอนเสิรต
(Concert Band) การกําหนดตําแหนงทีน่ ั่งแนวดนตรีรวมไปถึงการอํานวยเพลงดนตรีสนาม ฝกอาน
Score และการตีความหมายฝกเทคนิคการใชบาตองใหสอดคลองกับลีลาเครื่องหมายความสมดุล
และความกลมกลืนของเสียงเครื่องดนตรีใหเหมาะสมกับรูปแบบของวง
MUS 4229 การอํานวยเพลงเบื้องตน
3(2-2)
Introduction to Conducting
ศึกษาและฝกการใชไมบาตอง (Baton) การฝกซอมวง การเตรียมสกอร การถายทอด
อารมณ

MUS 4318 ปฏิบตั ิเครื่องสายสากลแจซ 1
2(0-4)
Jazz String Performance 1
การเรียนการสอนเครื่องสายสากลประเภทดนตรีแจซ มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง คุณภาพของ
เสียง ศิลปะของการสี การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี
ปรัชญาของนักดนตรี
MUS 4319 ปฏิบตั ิเครื่องสายสากลแจซ 2
2(0-4)
Jazz String Performance 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 4318 ปฏิบัติเครื่องสายสากลแจซ 1 2(0-4)
การเรียนการสอนเครื่องสายสากลประเภทดนตรีแจซ มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง คุณภาพของ
เสียง ศิลปะของการสี การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี

151
ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง
โดยมีลําดับขั้นของบทฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงขึ้นกวา
รายวิชาปฏิบัตเิ ครื่องสายสากล 1 และสอดคลองกับองคประกอบของมาตรฐานสากล
MUS 4338 ปฏิบตั ิกีตารพาณิชย 1
2(0-4)
Jazz Guitar Performance or Commercial Guitar Performance 1
การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารแจซรวมทั้งกีตารเบสแจซ มุงพัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง คุณภาพ
ของเสียง ศิลปะของการดีด การตีคอรด การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง

MUS 4339 ปฏิบตั ิกีตารพาณิชย 2
2(0-4)
Jazz Guitar Performance or Commercial Guitar Performance 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 4338 ปฏิบัติกีตารพาณิชย 1 2(0-4)
การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารแจซรวมทั้งกีตารเบสแจซ มุงพัฒนาการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง คุณภาพ
ของเสียง ศิลปะของการดีด การตีคอรด การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกและ
วรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยมีลําดับขัน้ ของการฝกสูงขึ้นกวารายวิชา
ปฏิบัติกีตารพาณิชย 1
MUS 4348 ปฏิบตั ิเครื่องลมไมแจซ 1
2(0-4)
Jazz Woodwind Performance 1
การเรียนการสอนเครื่องลมไมประเภทดนตรีแจซ มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรี
ใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง คุณภาพของเสียง
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ศิลปะของการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญา
ของนักดนตรี และปรัชญาการแสดง
MUS 4349 ปฏิบตั ิเครื่องลมไมแจซ 2
2(0-4)
Jazz Woodwind Performance 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 4348 ปฏิบัติเครื่องลมไมแจซ 1
2(0-4)
การเรี ยนการสอนเครื่องลมไมประเภทดนตรีแจซ มุงพัฒนาการปฏิบัติ เครื่อง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง คุณภาพของ
เสียง ศิลปะของการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี
ปรัชญาของนักดนตรี และปรัชญาการแสดง โดยมีลําดับขั้นของบทฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะ
สูงขึ้นกวารายวิชาปฏิบัติเครื่องลมไมแจซ 1 และสอดคลองกับองคประกอบของมาตรฐานสากล

MUS 4358 ปฏิบตั ิเครื่องทองเหลืองแจซ 1
2(0-4)
Jazz Brass Performance 1
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลืองประเภทดนตรีแจซ มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคนโดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง คุณภาพของเสียง
ศิลปะของการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญา
ของนักดนตรี-การแสดง
MUS 4359 ปฏิบตั ิเครื่องทองเหลืองแจซ 2
2(0-4)
Jazz Brass Performance 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 4358 ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองแจซ 1 2(0-4)
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลืองประเภทดนตรีแจซ มุง พัฒนาการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง คุณภาพของ
เสียง ศิลปะของการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี
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ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง
โดยมีลําดับขั้นของบทฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงขึ้นกวา
รายวิชาปฏิบัตเิ ครื่องทองเหลือง 1 และสอดคลองกับองคประกอบของมาตรฐานสากล
MUS 4368 ปฏิบตั ิคียบอรดแจซ 1
2(0-4)
Jazz Keyboard Performance 1
การเรียนการสอนเครื่องคียบอรดประเภทดนตรีแจซ มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง คุณภาพของ
เสียง ศิลปะของการบรรเลง การถายทอดอารมณ ฝกไลบนั ไดเสียง บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี
ปรัชญาของนักดนตรี และปรัชญาการแสดงดนตรี

MUS 4369 ปฏิบตั ิคียบอรดแจซ 2
2(0-4)
Jazz Keyboard Performance 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 4368 ปฏิบัติคียบอรดแจซ 1 2(0-4)
การเรียนการสอนเครื่องคียบอรดประเภทดนตรีแจซ มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง คุณภาพของ
เสียง ศิลปะของการบรรเลง การถายทอดอารมณ ฝกไลบนั ไดเสียง บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี
ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง
โดยมีลําดับขั้นของบทฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงขึ้นกวา
รายวิชาปฏิบัตคิ ียบอรด 1 และสอดคลองกับองคประกอบของมาตรฐานสากล
MUS 4378 ปฏิบตั ิเครื่องกระทบแจซ 1
Jazz Percussion Performance 1

2(0-4)
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การเรียนการสอนการปฏิบัติขับรองสากลแจซ มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให
เต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง คุณภาพของเสียง ศิลปะ
ของการตี บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี - การแสดง
MUS 4379 ปฏิบตั ิเครื่องกระทบแจซ 2
2(0-4)
Jazz Percussion Performance 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 4378 ปฏิบัติเรื่องกระทบแจซ 1
2(0-4)
การเรียนการสอนการปฏิบัติเครื่องกระทบแจซ มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรี
ใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง คุณภาพของเสียง
ศิลปะของการตี บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี-การแสดง โดยมีลําดับขั้น
ของบทฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงขึ้นกวารายวิชาปฏิบัติเครื่องกระทบแจซ 1
MUS 4388 ปฏิบตั ิขับรองสากลแจซ 1
2(0-4)
Jazz Voice Performance 1
การเรียนการสอนการปฏิบัติขับรองสากลแจซ มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีให
เต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง คุณภาพของเสียงที่ขับ
รอง ศิลปะของการรองเพลงแจซ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนัก
ดนตรี-การแสดง
MUS 4389 ปฏิบตั ิขับรองสากลแจซ 2
2(0-4)
Jazz Voice Performance 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 4388 ปฏิบัติขับรองสากลแจซ 1 2(0-4)
การเรียนการสอนการปฏิบัติขับรองสากลแจซ มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรี
ใหเต็มความสามารถของผูเรียนแตละคน โดยคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้ สําเนียง คุณภาพของเสียงที่ขับ
รอง ศิลปะของการรองเพลงแจซ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนัก
ดนตรี การแสดง โดยมีลําดับขั้นของบทฝกจะตองมีเนื้อหาของทักษะสูงขั้นกวารายวิชาปฏิบัติขับ
รองแจซ 1
MUS 4409 รวมวงแจซหรือประชานิยม 1
Jazz or Popular Ensemble 1

2(0-4)
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การเรียนการสอนปฏิบัติรวมวงสากลในรูปแบบแจซหรือประชานิยม มุงพัฒนา
ความสามารถในการบรรเลงรวมวง การปรับตนใหเขากับกลุมและการฝกระเบียบวินัยของการ
บรรเลงรวม วิธีปฏิบัติตองพบอาจารยผูควบคุมกอนการลงทะเบียน บทเพลงหรือคีตวรรณกรรมที่
ใชขึ้นอยูกับอาจารยผูควบคุมเปนผูตัดสินใจในการฝกซอม ลักษณะวงในระดับนี้ใหเปนวงประเภท
Small Band
MUS 4410 รวมวงแจซหรือประชานิยม 2
2(0-4)
Jazz or Popular Ensemble 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MUS 4409 รวมวงแจซหรือประชานิยม 1 2(0-4)
การเรียนการสอนปฏิบัติรวมวงสากลในรูปแบบแจซหรือประชานิยม มุงพัฒนา
ความสามารถในการบรรเลงรวมวง การปรับตนใหเขากับกลุมและการฝกระเบียบวินัยของการ
บรรเลงรวม วิธีปฏิบัติตองพบอาจารยผูควบคุมกอนการลงทะเบียน บทเพลงหรือคีตวรรณกรรมที่
ใชขึ้นอยูกับอาจารยผูควบคุมเปนผูตัดสินใจในการฝกซอม ลักษณะวงในระดับนี้ใหเปนวงประเภท
Small Band ใชบทเพลงที่ซับซอนกวาในระดับ 1

MUS 4507 ดนตรีอัฟริกา
3(3-0)
Music of Africa
ศึกษาดนตรีประเพณีของชาวอาฟริกาเหนือ อาฟริกาใต และแถบทะเลทรายซาฮา
รา เกี่ยวกับแบบแผนของดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี และบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
MUS 4508 ดนตรีอเมริกาและแปซิฟก
3(3-0)
Music of the Americas and the Pacific
ศึกษาดนตรีประเพณีของชนพื้นเมืองเดิมในทวีปอเมริกาเหนือ
อเมริกากลาง
อเมริกาใต และ ชนเผาตางๆ ในมหาสมุทรแปซิฟกแถบโปลิเนเซีย เมลาเนเซีย เกีย่ วกับแบบแผน
ของดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี และบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
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MUS 4509 ประวัติดนตรีแจซ
3(3-0)
Jazz History
ศึกษาความเปนมาของดนตรีแจซแตละยุคตั้งแต ค.ศ.1890 จนถึงปจจุบัน ศึกษา
เพลงงาน และเพลงสปริชวล (spiritual) ของภาคใตของอเมริกา ผานแร็กไทม บลูส และระยะแรก
ของดิ๊กซีแลนด นิวออรลีน สวิง บีบอบ คูลแจซ จนถึงแจซหลายรูปแบบในปจจุบัน
MUS 4510 การประพันธดนตรีแบบแจซและประชานิยม
3(3-0)
Jazz and Popular Music Composition
ศึกษาการประพันธดนตรีในรูปแบบแจซและประชานิยม พื้นฐานเกีย่ วกับบันได
เสียงตาง ๆ คอรดที่เกิดจากบันไดเสียง รวมทั้งคอรดแทน ศึกษาแบบตาง ๆ ของดนตรีแจซและ
ประชานิยมในยุคตาง ๆ การสรางบทนํา (introduction) บทเชื่อม (interlude) และบทจบ (Ending)
MUS 4511 ดนตรีประชานิยมเริ่มตั้งแต ค.ศ. 1950
3(3-0)
Popular musical Culture Since Bill Haley
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมดนตรีประชานิยมของอเมริกาเหนือและยุโรป
ตั้งแตสมัย ค.ศ.1950 เปนตนมา กลาวถึงการเจริญเติบโตความนิยมสมัย Rock’ N Roll รวมทั้ง
รายละเอียดตาง ๆ ที่ทําใหดนตรีในสมัยนี้เปนที่นิยม

MUS 4512 การประพันธ 1
3(3-0)
Composition 1
ศึกษาการประพันธดนตรีงาย ๆ ขั้นตน ความคิดสรางสรรคในการประพันธ
MUS 4513 การประพันธ 2
3(3-0)
Composition 2
ศึกษาเทคนิคการประพันธ ใชรูปแบบในการประพันธดนตรี ประพันธเพลงสําหรับ
เดี่ยวเครื่องดนตรีและวงดนตรีวงเล็ก ผลงานตองแสดงในที่สาธารณชนได
MUS 4514 การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับการขับรองประสานเสียง
Arranging for Chorus

3(3-0)
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ศึกษาคํารองและทํานองของเพลงที่ใชในการเรียบเรียง จากสมัยตาง ๆ ถึงยุค
ปจจุบันเพื่อนํามาเปนแบบแผนในการเรียบเรียงเสียงประสานแบบ 2, 3, 4 แนว และมากกวาสําหรับ
คณะนักรอง ชายลวน, หญิงลวน, และชายหญิงผสม
MUS 4515 การเรียบเรียงดนตรีสาํ หรับวงดุริยางค
3(3-0)
Orchestration
ศึกษาเครื่องดนตรีในตระกูลตาง ๆ เทคนิคเฉพาะเครื่อง เขียนสกอร เรียบเรียง
ดนตรีใหเหมาะสมกับเครื่องดนตรีและวงดนตรี แสดงรวมกับเครื่องดนตรี
MUS 4516 การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวงแบนด
3(3-0)
Arranging for Band
ศึกษาถึงเทคนิคของการเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวงเครื่องเปาวงโยธวาทิต
วงคอนเสิรตแบนด การอาน การบันทึก และการวิเคราะหสกอร (Score)

MUS 4517 การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวงโยธวาทิต
3(3-0)
Arranging for Band Music
ศึกษาถึงเทคนิคของการเรียบเรียงเสียงประสาน สําหรับวงโยธวาทิต และวงดนตรี
อื่นที่มีลักษณะการจัดวงคลายคลึงกัน เครื่องดนตรีตระกูลตาง ๆ ที่ใชในวงโยธวาทิต การจัดระบบ
เครื่องดนตรี การใชเครื่องดนตรีทดแทน การนําบทเพลงจากวงดนตรีประเภทอื่น ๆ มาเรียบเรียง
สําหรับวงโยธวาฑิต วิธีการเขียนสกอร (Score) ทั้ง short score และ Full bound การคัดลอกสกอร
สําหรับเครื่องดนตรี (Transposition)
MUS 4901 หลักการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ
Research Methods in Music

3(2-2)
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ศึกษาหลักการและวิธีการเขียนรายงานดนตรีนิพนธที่ไดมาจากการศึกษาคนควา
การวิเคราะหบทเพลง การลําดับเนื้อหาสาระ การเขียนเชิงอรรถ การอางอิง การนําเสนอขอมูล การ
ใชโนตเพลง สัญลักษณ ตาราง แผนภูมิ สรุปผล ทําการศึกษาคนควาแลวนําเสนอเปนรายงานที่
แสดงภูมิหลัง แนวคิด จุดมุงหมาย วิธีดําเนินการ สรุปผลการศึกษาคนควา โดยเลือกหัวขอจาก
ประเด็นตอไปนี้
1. ศึกษาคนควา วิเคราะหหวั ขอเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวของกับดนตรี
2. บทประพันธเพลงหรืองานสรางสรรคที่เกี่ยวกับดนตรีทั้งดนตรีตะวันตก ดนตรี
ไทยหรือดนตรีพื้นบาน ฯลฯ
MUS 4902 การศึกษาดนตรีเอกเทศ
3(3-0)
Individual Study in Music
นักศึกษาเสนอโครงการศึกษาคนควาเกีย่ วกับดนตรีที่สนใจซึ่งไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลว ทําการศึกษาคนควาและนําเสนอเปนรายงาน โดยมีขอบขายของ
เรื่องที่จะทําการศึกษา ดังนี้
1. ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งในหลักสูตรที่เรียนมาแลวใหละเอียดลึกซึ้ง
2. ศึกษาคนควาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการวิชาในหลักสูตรที่เรียนมา
3. ศึกษาคนควาวิทยาการหรือสิ่งคนพบใหม ๆ ในสาขาดนตรี

MUS 4903 สัมมนาดนตรี
3(2-2)
Seminar in Music
ศึกษาเพื่อใหเกิดความรอบรูเ กี่ยวกับเนื้อหาดนตรีดานตาง ๆ และสามารถคิด
วิเคราะหได ศึกษาเรียนรูเรื่องวิธีการจัดการสัมมนาเพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันตอไปได
TMUS 2106 ดนตรีพื้นบานไทย
3(3-0)
Thai Folk Music
ศึ ก ษาบทบาท หน า ที่ ความสํ า คั ญ องค ป ระกอบของดนตรี เครื่ อ งดนตรี
บทบาทการขับรอง ของดนตรีพื้นบานไทยและศึกษาถึงความสัมพันธกับสภาพสังคม การปกครอง
ของไทย
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2. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
เลือก
PR 3501 การประชาสัมพันธหนวยงาน
3(3-0)
Public Relation of an Organization
ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน แนวคิดและ
การดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน การจัดองคกรงานประชาสัมพันธของหนวยงาน
ความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ วิวัฒนาการ
วัตถุประสงค นโยบายและวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสังคม
วิธีดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน
ACC 2101 บัญชีการเงิน
3(3-0)
Financial Accounting
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับ
กิจการใหบริการ กิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี
การจัดทํากระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแตละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน
และแสดงฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจนยอดเงิน
ฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึก
บัญชีไมสมบูรณ และระบบบัญชีเดี่ยว
ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0)
Business Taxation
ศึกษานโยบายภาษีอากร หลักเกณฑในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
สรรพสามิต และภาษีศุลกากร การคํานวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ
การอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องภาษีอากรแตละประเภท ปญหาตาง ๆ ในเรื่องภาษีอากร
ธุรกิจ
FB

1401 การเงินธุรกิจ
Business Finance

3(3-0)
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ศึกษาถึงขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ การวางแผนการเงินที่
เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล
FB

1403 การเงินสวนบุคคล
3(3-0)
Personnel Finance
ศึกษาถึงแหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคิดดอกเบี้ยของสินเชื่อสวนบุคคล ศึกษา
ลักษณะการประกันชีวิต การเสียภาษีเงินไดและการตัดสินใจลงทุน ศึกษาถึงการจัดทํางบประมาณ
รายได หลักการจัดสรรเงินรายจายในชีวิตประจําวันเพื่อการออมและลงทุน
MK

1101 หลักการตลาด
3(3-0)
Principles of Marketing
การศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญ และหนาที่ของการตลาดในฐานะเปนกิจกรรม
หลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด และปรัชญาทางการตลาด
สวนผสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเปาหมายทางการตลาด แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภค
ความเขาใจเกี่ยวกับสวนผสมการตลาด ประเภทของตลาด และการวิจัยตลาดในเบื้องตน

MK

2504 การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0)
Integration Marketing Communication
ศึกษาลักษณะทั่วไปและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการ
สื่อสารทางการตลาด การเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด การผสมผสานเครื่องมือ
การสงเสริมการตลาดเพื่อใหเ กิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางการตลาดที่สูงสุด รูปแบบ
การสื่อสารการตลาดภายในและภายนอกหนวยงาน เทคนิคและการเลือกใชเครื่องมือในการ
สื่อสาร รวมถึงการประยุกตวิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ
MK

3601 การบริหารการตลาด
Marketing Management

3(3-0)
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ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
การตลาด การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด โครงสราง
ตลาดและการวิ เคราะหพ ฤติ กรรมการซื้อของผูบริ โภค การวิจัยตลาดและการพยากรณความ
ตอ งการของตลาด การแบ ง ส ว นตลาด การเลื อ กตลาดเป า หมายและ การกํ า หนดตํ า แหน ง
ผลิตภัณฑ ตลอดจนการศึกษาถึงการบริการการตลาดในดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด การตลาดบริการ การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัด
องคกรการตลาด และการควบคุมทางการตลาด
MGT 1101 องคการและการจัดการ
3(3-0)
Organization and Management
ลั ก ษณะโครงสร า งขององค ก ารธุ ร กิ จ ทั่ ว ไป การวางแผน การจั ด สายงาน
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ
หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน
การสั่งการ การจูงใจคนทํางาน การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว

MGT 1102

ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ
3(3-0)
Introduction to Business Operation
ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจตาง ๆ และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ ไดแก การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารบุคคล การบริหารสํานักงาน
ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษา
ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ
MGT 3102 การเปนผูประกอบการ
Entrepreneurship

3(3-0)
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ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและปฏิบัติของ
การจัดการธุรกิจของตนเอง เริ่มจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ การบริหารการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบองคกร
การวาจางและประโยชนของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ
ลักษณะของธุรกิจประเทศไทย โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมาย
ธุร กิจ ผลกระทบของธุ รกิ จ ต อสิ่ ง แวดลอ ม และการเสริ ม สร า งความคิด สร า งสรรค เ พื่ อใหเ กิ ด
ความคิดริเริ่มของตนเอง
MGT 3103 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3(3-0)
Small and Medium Business Management
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริหารงาน
และปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การเริ่มตนประกอบธุรกิจ
การลงทุน การจัดหาเงินทุน การจัดองคการ การปฏิบัติงาน โครงสรางของตลาดและการ
ดําเนินกลยุทธทางการตลาด ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบ
เศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธของสวนตาง ๆ เชน การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย
การผลิต กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ การประเมินผลการดําเนินงาน
แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย

MGT 3105 การประกอบการธุรกิจชุมชน
3(3-0)
Community Business Operation
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจชุมชน ไดแก การจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด การเงิน การบัญชี และ
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจชุมชน ศึกษาลักษณะของชุมชน ปจจัยสิ่งแวดลอม
ของชุมชนที่เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ และปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนินการ
ของผูประกอบการธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอชุมชนและ
ตอสังคมโดยรวม ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน
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ECON 1103 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0)
An Introduction to Economics
เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศึกษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุน
การผลิตตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ECON 1104 เศรษฐกิจไทย 1
3(3-0)
Thai Economy 1
ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การใชทรัพยากรใน
ภาคการผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
HRM 1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0)
Human Resource Management
ความเป นมาและหลั กการในการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย ขอบข ายหน าที่ ความ
รับผิดชอบ และปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย การสรรหาการคัดเลือก การพัฒนาการฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การจ ายผลตอบแทน แรงงานสั มพั น ธ ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย
HRM 1201 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0)
Personality Development
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเนนสิ่งที่มีอิทธิพลตอภาวะการเปนผูนํา
ทางธุรกิจทุกระดับ เนนการพูดติดตองานธุรกิจ การเขารวมประชุมและการเสนอความคิดเห็นตอ
ที่ประชุม การตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ การเกลี้ยกลอม การเจรจาตอรอง การเขาสังคม การ
พัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางดานรางกาย อารมณและจิตใจ โดยเนนการใชหลักธรรมในทาง
ศาสนาและรูจักทําการวิเคราะห ทําการประเมินตนเอง วางแผนพัฒนาตนเองใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
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3. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
MUS 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดนตรี
2(90)
Preparation for Practical Experience
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และการศึกษาสังเกตและมีสวนรวม
ในการฝกปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวในสถานการณจริง

MUS 4801 การฝกประสบการณวิชาชีพดนตรีเต็มรูปแบบ
5(350)
Practical Experience in Music
นักศึกษาเลือกอยางนอย 1 โครงการ ดังนี้
1. โครงการศึกษาคนควาในเรื่องที่ไมมีสอนในกระบวนการวิชาที่เปดสอนอยูแลว
2. โครงการศึกษาคนควาใหละเอียดลึกซึ่งยิ่งขึ้นในเรื่องที่เปดสอนอยูแ ลว
3. โครงการศึกษาคนควาในเรือ่ งใดเรื่องหนึง่ อันเปนวิวัฒนาการลาสุดในสาขาดนตรี
4. โครงการเกี่ยวกับการแสดงดนตรี เริ่มตั้งแตการวางแผนจนถึงการแสดงจริง
5. โครงการฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
6. การฝกงานในสถานประกอบการ
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7. การฝกหรือปฏิบัติงานรวมกับวงดนตรีอื่น ๆ
8. กิจกรรมอืน่ ๆ เชน เปนผูฝกสอน เปนผูสาธิต เปนผูรวมงานหรือเปนผูชวย
9. ทางดาน ดนตรี หรือธุรกิจ บันเทิงอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับดนตรี
หมายเหตุ: ผูเรียนตองสอบผานรายวิชา MUS 3801 การเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพดนตรี

