หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรี
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554

3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่นอ้ ยกว่า
127 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้า งหลัก สู ต ร แบ่ งเป็ นหมวดวิช าที สอดคล้อ งก บั ที ก าํ หนดไว้ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาภาษา
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
9 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
9 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
91 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาพืนฐานวิชาชีพ
24 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพ
ไม่นอ้ ยกว่า
60 หน่วยกิต
- วิชาชีพ (บังคับ)
28 หน่วยกิต
- วิชาชีพ (เลือก)
ไม่นอ้ ยกว่า
32 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
7 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่ วยกิต
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
91
หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาพืนฐานวิชาชีพ
24
หน่ วยกิต
2061301 ทฤษฎีดนตรี สากล 1
3(3-0-6)
Music Theory I
2061703 คอมพิวเตอร์ดนตรี 1
3(2-2-5)
Music Computer I
2062301 ทฤษฎีดนตรี สากล 2
3(3-0-6)
Music Theory II
2062303 การประพันธ์ 1
3(3-0-6)
Composition I
2063301 ทฤษฎีดนตรี สากล 3
3(3-0-6)
Music Theory III
2063326 รู ปแบบและการวิเคราะห์ดนตรี ตะวันตก 1
3(3-0-6)
Form and Western Music Analysis I
2063332 ประวัติดนตรี ตะวันตก 1
3(3-0-6)
History of Western Music I
2063507 สวนศาสตร์ทางดนตรี
3(3-0-6)
Music Acoustic
2) กลุ่มวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
วิชาชีพ (บังคับ)
(ก) ให้เรียนรายวิชาต่ อไปนี
2064422 การแสดงเดียว
Recital
2064903 การเสนอผลงานทางดนตรี
Music Presentation
2062415 ปฏิบตั ิรวมวงเล็ก 1
Small Ensemble I
2062416 ปฏิบตั ิรวมวงเล็ก 2
Small Ensemble II
2062417 ปฏิบตั ิรวมวงใหญ่ 1
Large Ensemble I
2062419 ปฏิบตั ขิ บั ร้องประสานเสียง 1
Chorus I

60
28
12

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
2(0-4-2)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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3563205

การจัดการธุรกิจดนตรี
Music Business Management

(ข) กลุ่มปฏิบตั บิ ังคับ
ให้เลือกเรียนกลุ่มปฏิบตั ิต่อไปนีเพียงกลุ่มเดียว
1. กลุ่มปฏิบตั ิเครืองลมไม้
2061401 ปฏิบตั ิเครื องลมไม้ 1
Woodwind Performance I
2061402 ปฏิบตั ิเครื องลมไม้ 2
Woodwind Performance II
2062401 ปฏิบตั ิเครื องลมไม้ 3
Woodwind Performance III
2063401 ปฏิบตั ิเครื องลมไม้ 4
Woodwind Performance IV
2063402 ปฏิบตั ิเครื องลมไม้ 5
Woodwind Performance V
2064401 ปฏิบตั ิเครื องลมไม้ 6
Woodwind Performance VI
2. กลุ่มปฏิบตั ิเครืองทองเหลือง
2061403 ปฏิบตั ิเครื องทองเหลือง 1
Brass Performance I
2061404 ปฏิบตั ิเครื องทองเหลือง 2
Brass Performance II
2062403 ปฏิบตั ิเครื องทองเหลือง 3
Brass Performance III
2063403 ปฏิบตั ิเครื องทองเหลือง 4
Brass Performance IV
2063404 ปฏิบตั ิเครื องทองเหลือง 5
Brass Performance V
2064403 ปฏิบตั ิเครื องทองเหลือง 6
Brass Performance VI

3(3-0-6)

12

หน่ วยกิต

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)
2(0-4-2)

4

3. กลุ่มปฏิบตั ิเครืองสายสากล
2061405 ปฏิบตั ิเครื องสายสากล 1
String Performance I
2061406 ปฏิบตั ิเครื องสายสากล 2
String Performance II
2062405 ปฏิบตั ิเครื องสายสากล 3
String Performance III
2063405 ปฏิบตั ิเครื องสายสากล 4
String Performance IV
2063406 ปฏิบตั ิเครื องสายสากล 5
String Performance V
2064405 ปฏิบตั ิเครื องสายสากล 6
String Performance VI
4. กลุ่มปฏิบตั ิกตี าร์
2061407 ปฏิบตั กิ ตี าร์ 1
Guitar Performance I
2061408 ปฏิบตั กิ ตี าร์ 2
Guitar Performance II
2062407 ปฏิบตั กิ ตี าร์ 3
Guitar Performance III
2062408 ปฏิบตั กิ ตี าร์ 4
Guitar Performance IV
2063408 ปฏิบตั กิ ตี าร์ 5
Guitar Performance V
2064407 ปฏิบตั กิ ตี าร์ 6
Guitar Performance VI
5. กลุ่มปฏิบตั ิคยี ์บอร์ ด
2061409 ปฏิบตั คิ ียบ์ อร์ด 1
Keyboard Performance I
2061410 ปฏิบตั คิ ียบ์ อร์ด 2
Keyboard Performance II
2062409 ปฏิบตั คิ ียบ์ อร์ด 3
Keyboard Performance III

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)
2(0-4-2)

2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
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2062410
2063410
2064409

ปฏิบตั คิ ียบ์ อร์ด 4
Keyboard Performance IV
ปฏิบตั คิ ียบ์ อร์ด 5
Keyboard Performance V
ปฏิบตั คิ ียบ์ อร์ด 6
Keyboard Performance VI

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

(ค) กลุ่มปฏิบัติเลือกเสริม
4 หน่ วยกิต
ผูท้ ีไม่ได้เลือกเรี ยนกลุ่มปฏิบตั ิคียบ์ อร์ดให้เรี ยนปฏิบตั ิคียบ์ อร์ ด 1 และปฏิบตั ิ
คียบ์ อร์ด 2 ผูท้ ีเรี ยนปฏิบตั ิคียบ์ อร์ดให้เลือกเรี ยนปฏิบตั ิเครื องดนตรี ในกลุ่มปฏิบตั ิเครื องดนตรี อืนกลุ่ ม ใด
กลุ่มหนึงเพียงกลุ่มเดียวในรายวิชาปฏิบตั ิ 1 และระดับ 2
วิชาชีพ (เลือก)
ไม่น้อยกว่า
32
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่ อไปนี
1. กลุ่มทฤษฎีทัวไป
2061101 พืนฐานดนตรี ไทย
Fundamental of Thai Music
2062103 ดนตรี พืนบ้านไทย
Thai Folk Music
2062309 การอํานวยเพลงเบืองต้น
Introduction to Conducting
2062312 ประวัติดนตรี ตะวันตก 2
Western Music History II
2062501 ประวัติเครื องดนตรี
History of Musical Instruments
2062508 การเก็บรักษาและการซ่อมเครื องดนตรี เบืองต้น
Introduction to Music Instrument Maintenance
and Repair
2062513 การจัดการวงดนตรี
Music Ensemble Management
2063503 เพลงไทยสากลเชิงประวัติ
History of Thai Popular Song

หน่ วยกิต

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2. กลุ่มทฤษฎีและการประพันธ์
2063329 การประพันธ์ 2
Composition II
2063331 การเรี ยบเรี ยงดนตรี เบืองต้น
Fundamental Arranging
2064301 เคาน์เตอร์พอยต์
Counterpoint
2064312 รู ปแบบและการวิเคราะห์ดนตรี ตะวันตก 2
Form and Western Music Analysis II
3. กลุ่มเทคโนโลยีทางดนตรี
2062710 คอมพิวเตอร์ดนตรี 2
Music Computer II
2063701 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี
Computer Aided Music
4. กลุ่มดนตรีวทิ ยา
2061502 พืนฐานดนตรี วิทยา
Introduction to Musicology
2061503 มานุษยวิทยาทางดนตรี
Introduction to Ethnomusicology

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

5. กลุ่มดนตรีป๊อปปูลาร์ และแจ๊ สศึกษา
2062315 ประวัติดนตรี แจ๊ส
3(3-0-6)
Jazz History
2064306 การเรี ย บเรี ยงเสี ยงประสานสําหรับดนตรี แจ๊ ส 3(3-0-6)
และป๊ อปปูลาร์
Jazz and Popular Arranging
6. กลุ่มโยธวาทิต
2062308 หลักการโยธวาทิต
Principles of Military Band
2063320 การบริ หารวงโยธวาทิต
Management of Military Band

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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7. กลุ่มปฏิบตั ิรวมวงและขับร้ องประสานเสียง
2062418 ปฏิบตั ิรวมวงใหญ่ 2
Large Ensemble II
2062420 ปฏิบตั ขิ บั ร้องประสานเสียง 2
Chorus II
8. กลุ่มปฏิบตั ิแจ๊สและป๊ อปปูลาร์
2061228
ปฏิบตั ขิ บั ร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม
Thai Popular Song Singing
2062435
รวมวงแจ๊สหรือป๊ อปปูลาร์ 1
Jazz or Popular Ensemble I
3) กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
7
2063802 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพดนตรี
Preparation for Practical Experience
2064802 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพดนตรี
Internship

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

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

หน่ วยกิต
2(90)
5(450)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่ วยกิต
เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลัก สู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุ บลราชธานี โดยไม่ ซําก บั
รายวิชาทีเคยเรี ยนมาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นับหน่ วยกิตรวมในเกณฑ์ก าร
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
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หมวดวิชาเฉพาะ
2061101

พืนฐานดนตรีไทย
3(3-0-6)
Fundamental of Thai Music
คุณค่า ความสําคัญและประโยชน์ข องดนตรี ไทย ความสัม พันธ์ข องดนตรี ไทยต่อ สังคมและ
วัฒนธรรมของไทย วิวฒั นาการของดนตรี ไทยในยุค ต่าง ๆ ตังแต่ก อ่ นสมัยสุ โขทัย สุ โขทัย อยุธยา
ธนบุรี รัตนโกสินทร์จนถึ งปั จจุบนั เครื องดนตรี วงดนตรี บทเพลง บุค คลสําคัญทีเกียวข้อ งก บั การ
อนุรักษ์ส่งเสริ มเผยแพร่ และพัฒนาดนตรี ไทย
2061228

ปฏิบตั ิขบั ร้ องเพลงไทยตามสมัยนิยม
2(0-4-2)
Thai Popular Song Singing
วิธีการเตรี ยมพร้อมร่ างกายก่อนขับร้อง การออกเสียง การหายใจ และฝึ กขับร้องเพลงไทยสากล
ทุกประเภท
2061301

ทฤษฏีดนตรีสากล 1
3(3-0-6)
Music Theory I
ระบบการบันทึกโน้ตสากลเบืองต้น เครื องหมายและศัพท์ทีใช้ในการบันทึก บทเพลง จังหวะ
และการจําแนกประเภทของจังหวะต่าง ๆ บันไดเสี ยงเมเจอร์ ไมเนอร์ โครมาติก เพนตาโตนิ ค สเกล
และบลูสเกล โหมด ขันคู่เสียง และการพลิกกลับของขันคู่เสียง
2061401

ปฏิบตั ิเครืองลมไม้ 1
2(0-4-2)
Woodwind Performance I
ส่วนประกอบของเครื องดนตรี การหยิบจับเครื องดนตรี ท่าทาง การดู แลรัก ษา การหายใจ
การวางปาก สําเนี ยง (ความเพียนเสี ย งสู ง – ตํา) คุ ณภาพของเสี ย ง ศิ ล ปะของการเป่ า (เทคนิ ค )
การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
2061402

ปฏิบตั ิเครืองลมไม้ 2
2 (0-4-2)
Woodwind Performance II
ส่วนประกอบของเครื องดนตรี การหยิบจับเครื องดนตรี ท่าทาง การดู แลรัก ษา การหายใจ
การวางปาก สําเนี ยง (ความเพียนเสี ย งสู ง – ตํา) คุ ณภาพของเสี ย ง ศิ ล ปะของการเป่ า (เทคนิ ค )
การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กปฏิบตั ิในขัน
ทีสูงกว่าระดับที 1
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2061403

ปฏิบตั ิเครืองทองเหลือง 1
2(0-4-2)
Brass Performance I
ส่วนประกอบของเครื องดนตรี การหยิบจับเครื องดนตรี ท่าทาง การดู แลรัก ษา การหายใจ
การวางปาก สําเนี ยง (ความเพียนเสี ย งสู ง – ตํา) คุ ณภาพของเสี ย ง ศิ ล ปะของการเป่ า (เทคนิ ค )
การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
2061404

ปฏิบตั ิเครืองทองเหลือง 2
2(0-4-2)
Brass Performance II
ส่วนประกอบของเครื องดนตรี การหยิบจับเครื องดนตรี ท่าทาง การดู แลรัก ษา การหายใจ
การวางปาก สําเนี ยง (ความเพียนเสี ย งสู ง – ตํา) คุ ณภาพของเสี ย ง ศิ ล ปะของการเป่ า (เทคนิ ค )
การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กปฏิบตั ิในขัน
ทีสูงกว่าระดับที 1
2061405

ปฏิบตั ิเครืองสายสากล 1
2(0-4-2)
String Performance I
ส่ วนประกอบของเครื องดนตรี การหยิบจับเครื องมื อ ท่ าทาง การดู แลรัก ษา การขึนสาย
การตังเสียง สําเนียง (ความเพียนเสียงสูง - ตํา) การใช้ค นั ชัก และการวางนิ ว การตังเสี ยงและการเกิด
เสียง ฝึ กเล่นบันไดเสียง บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
2061406

ปฏิบตั ิเครืองสายสากล 2
2(0-4-2)
String Performance II
ส่ วนประกอบของเครื องดนตรี การหยิบจับเครื องมื อ ท่ าทาง การดู แลรัก ษา การขึนสาย
การตังเสียง สําเนียง (ความเพียนเสียงสูง-ตํา) การใช้ คันชัก และการวางนิ ว การตังเสี ยงและการเกิด
เสียง ฝึ กเล่ นบันไดเสี ยง บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนัก ดนตรี การแสดง การฝึ ก
ปฏิบตั ิในขันทีสูงกว่าระดับที 1
2061407

ปฏิบตั ิกตี าร์ 1
2(0-4-2)
Guitar Performance I
การปฏิบตั ิกตี าร์คลาสสิก ส่วนประกอบของเครื องดนตรี การหยิบจับเครื องดนตรี ท่าทาง การ
ดูแลรักษา การขึนสาย การตังเสียง สําเนียง การวางนิว เทคนิคการตีคอร์ด การเกากีตาร์ การถ่ ายทอด
อารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
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2061408

ปฏิบตั ิกตี าร์ 2
2(0-4-2)
Guitar Performance II
การปฏิบตั ิกตี าร์คลาสสิก ส่วนประกอบของเครื องดนตรี การหยิบจับเครื องดนตรี ท่าทาง การ
ดูแลรักษา การขึนสาย การตังเสียง สําเนียง การวางนิว เทคนิคการตีคอร์ด การเกากีตาร์ การถ่ ายทอด
อารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กปฏิบตั ิในขันทีสูงกว่า
ระดับที 1
2061409

ปฏิบตั ิคยี ์ บอร์ ด 1
2(0-4-2)
Keyboard Performance I
ส่วนประกอบของเครื องดนตรี การหยิบจับ ท่าทาง การดู แลรัก ษา การไล่ เสี ยง บทฝึ กและ
วรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง
2061410

ปฏิบตั ิคยี ์ บอร์ ด 2
2(0-4-2)
Keyboard Performance II
ส่วนประกอบของเครื องดนตรี การหยิบจับ ท่าทาง การดู แลรัก ษา การไล่ เสี ยง บทฝึ กและ
วรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ่ ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนัก ดนตรี การแสดง
การฝึ กปฏิบตั ิในขันทีสูงกว่าระดับที 1
2061502

พืนฐานดนตรีวทิ ยา
3(3-0-6)
Introduction to Musicology
ความเป็ นมาและหลักการของวิชาดนตรี วิทยา ตลอดจนเนือหาและบทบาทของดนตรี วิทยาทีมี
ต่อวิวฒั นาการของดนตรี ทงในด้
ั านวิชาการและศิลปะการแสดง
2061503

มานุษยวิทยาทางดนตรี
3(3-0-6)
Introduction to Ethnomusicology
ความหมายและขอบเขตของมานุ ษ ยวิทยา แนวทางการศึก ษาและวิธีก ารทางมานุ ษ ยวิทยา
เพือใช้ในการศึกษาดนตรี สภาพและบทบาทของดนตรี ทีมีค วามสัม พันธ์ต่อ ชี วิตมนุ ษ ย์ในสังคมและ
วัฒนธรรม
2061703

คอมพิวเตอร์ ดนตรี 1
3(2-2-5)
Music Computer I
ความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับส่วนประกอบ อุ ปกรณ์ ระบบปฏิบตั ิก าร การบํารุ งรัก ษาและการแก ไ้ ข
ปั ญ หาเบื องต้น ของคอมพิ วเตอร์ ที ใช้ในงานด้า นดนตรี ฝึ กทัก ษะเกียวก บั การใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ดนตรี ในลักษณะการบันทึกและจัดทําโน้ตเพลง
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2062103

ดนตรีพืนบ้ านไทย
3(3-0-6)
Thai Folk Music
ดนตรี พืนบ้าน เพลงพืนบ้านประจําภาคต่าง ๆ ของไทย ประวัติค วามเป็ นมา วงดนตรี และ
บทเพลง ขนบประเพณีในการแสดง ความเชื อ พิธีก รรม บทบาทหน้าทีและโอกาสทีใช้ คุ ณค่ าและ
ความสํา คัญ ของดนตรี พื นบ้า นทีมี ต่อ สังคม ความสัม พันธ์ ระหว่า งดนตรี พืนบ้านก บั ดนตรี ไทย
แบบแผน ความคลีคลายของดนตรี พืนบ้านในปั จจุบนั แนวทางในการอนุ รัก ษ์ การสื บทอดดนตรี
พืนบ้าน
2062301

ทฤษฎีดนตรีสากล 2
3(3-0-6)
Music Theory II
ตรัยด์ (Triad) คอร์ ด (Chord) และการพลิ ก กลับของคอร์ ด (Chord Inversion) จุดพัก เพลง
(Cadence) การเคลือนทีของคอร์ดตรัยด์ การใช้คอร์ดในรู ปพืนต้น และการพลิกกลับ โน้ตนอกประสาน
(Non Chord Tone) การเขียนและวิเคราะห์ทาํ นอง การประสานเสี ยง 4 แนว การฝึ กโสตประสาทให้
สอดคล้องกบั เนือหาวิชาเรี ยน
2062303

การประพันธ์ 1
3(3-0-6)
Composition I
การประพันธ์ดนตรี ง่าย ๆ ขันต้น หลักการเขียนทํานอง รู ปแบบต่าง ๆ ของบทเพลง ความคิ ด
สร้างสรรค์ในการประพันธ์
2062308

หลักการโยธวาทิต
3(3-0-6)
Principles of Military Band
ประวัติและหน้าทีของวงโยธวาทิต รวมถึ งวงดนตรี อื นทีมี ล ัก ษณะการจัดวงคล้ายคลึ งก นั
เทคนิคและหน้าทีของเครื องดนตรี ทีใช้ในวงโยธวาทิต การจัดรู ปแบบของวงในลักษณะต่าง ๆ บทเพลง
ทีใช้ประกอบพิธีการ และบทเพลงอืน ๆ สําหรับดนตรี โยธวาทิต
2062309

การอํานวยเพลงเบืองต้ น
Introduction to Conducting
การใช้ไม้บาตอง (Baton) การฝึ กซ้อมวง การเตรี ยมสกอร์ การถ่ายทอดอารมณ์

2(1-2-3)
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2062312

ประวัติดนตรีตะวันตก 2
3(3-0-6)
Western Music History II
ประวัติวิวฒั นาการของดนตรี ตะวันตกในสมัยคลาสสิกถึงสมัยศตวรรษที 20 เปรี ยบเทียบ
ระหว่างดนตรี กบั ศิลปะทีเกียวข้อง รู ปแบบคีตลักษณ์ เทคนิค การประพันธ์เพลงของคี ตกวี รู ปแบบ
ของดนตรี ชนสู
ั งในสมัยคลาสสิกของกลุ่มเวียนนา Opera, Dramatic ตลอดจนคีตกวี คีต วรรณกรรมที
สําคัญในสมัยคลาสสิก โรแมนติก และศตวรรษที 20
2062315

ประวัติดนตรีแจ๊ส
3(3-0-6)
Jazz History
ประวัติดนตรี แจ๊สในแต่ล ะยุค สมัย ก าํ เนิ ดของดนตรี แ จ๊ส ผ่านยุค สมัยต่ างๆ จนถึ งปั จจุบ ัน
พัฒนาการสไตล์ของดนตรี การเปลียนแปลงของสังคมทีส่ งผลก บั ดนตรี แจ๊ส นัก ดนตรี นัก ประพันธ์
เพลง บุคคลทีเกียวข้อง คนสําคัญทีมีอิทธิพลต่อวงการดนตรี แจ๊สในแต่ละยุคสมัย
2062401

ปฏิบตั ิเครืองลมไม้ 3
2(0-4-2)
Woodwind Performance III
ส่วนประกอบของเครื องดนตรี การหยิบจับเครื องดนตรี ท่าทาง การดู แลรัก ษา การหายใจ
การวางปาก สําเนี ยง (ความเพียนเสี ย งสู ง – ตํา) คุ ณภาพของเสี ย ง ศิ ล ปะของการเป่ า (เทคนิ ค )
การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กปฏิบตั ิในขัน
ทีสูงกว่าระดับที 2
2062403

ปฏิบตั ิเครืองทองเหลือง 3
2(0-4-2)
Brass Performance III
ส่วนประกอบของเครื องดนตรี การหยิบจับเครื องดนตรี ท่าทาง การดู แลรัก ษา การหายใจ
การวางปาก สําเนี ยง (ความเพียนเสี ย งสู ง – ตํา) คุ ณภาพของเสี ย ง ศิ ล ปะของการเป่ า (เทคนิ ค )
การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กปฏิบตั ิในขัน
ทีสูงกว่าระดับที 2
2062405

ปฏิบตั ิเครืองสายสากล 3
2(0-4-2)
String Performance III
ส่วนประกอบของเครื องดนตรี การหยิบจับเครื องมื อ การดู แลรัก ษา การขึนสาย การตังเสี ยง
สําเนียง (ความเพียนของเสียงสูง - ตํา) การใช้คนั ชักและการวางนิว การตังเสียงและการเกิดเสียง ฝึ กเล่น
บันไดเสียง บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กปฏิบตั ิในขันทีสู ง
กว่าระดับที 2
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2062407

ปฏิบตั ิกตี าร์ 3
2(0-4-2)
Guitar Performance III
การปฏิบตั ิกตี าร์คลาสสิก ส่วนประกอบของเครื องดนตรี การหยิบจับเครื องดนตรี และการดูแล
รักษา การขึนสาย การตังเสียง สําเนียง การวางนิว เทคนิคการตีคอร์ด การเกากีตาร์ การถ่ายทอดอารมณ์
บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัช ญาของนัก ดนตรี การแสดง การฝึ กปฏิบ ัติในขันทีสู ง กว่ า
ระดับที 2
2062408

ปฏิบตั ิกตี าร์ 4
2(0-4-2)
Guitar Performance IV
การปฏิบตั ิกตี าร์คลาสสิก ส่วนประกอบของเครื องดนตรี การหยิบจับเครื องดนตรี และการดู แล
รักษา การขึนสาย การตังเสียง สําเนียง การวางนิว เทคนิคการตีคอร์ด การเกากีตาร์ การถ่ายทอดอารมณ์
บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัช ญาของนัก ดนตรี การแสดง การฝึ กปฏิบ ัติในขันทีสู ง กว่ า
ระดับที 3
2062409

ปฏิบตั ิคยี ์ บอร์ ด 3
2(0-4-2)
Keyboard Performance III
ส่วนประกอบของเครื องดนตรี การหยิบจับ ท่าทาง การดู แลรัก ษา การไล่ เสี ยง บทฝึ กและ
วรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของ นัก ดนตรี การแสดง
การฝึ กปฏิบตั ิในขันทีสูงกว่าระดับที 2
2062410

ปฏิบตั ิคยี ์ บอร์ ด 4
2(0-4-2)
Keyboard Performance IV
ส่วนประกอบของเครื องดนตรี การหยิบจับ ท่าทาง การดู แลรัก ษา การไล่ เสี ยง บทฝึ กและ
วรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ่ ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนัก ดนตรี การแสดง
การฝึ กปฏิบตั ิในขันทีสูงกว่าระดับที 3
2062415

ปฏิบตั ิรวมวงเล็ก 1
1(0-2-1)
Small Ensemble I
ทักษะการบรรเลงรวมวง ฝึ กความพร้อมเพรี ยงในการบรรเลงร่ วมก นั การบรรเลงให้ นําเสี ยง
ของเครื องดนตรี ในวงกลมกลืนกัน การบรรเลงในด้านความถูกต้องของเสียงและอารมณ์เพลง
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2062416

ปฏิบตั ิรวมวงเล็ก 2
1(0-2-1)
Small Ensemble II
ทักษะการบรรเลงรวมวง ฝึ กความพร้อมเพรี ยงในการบรรเลงร่ วมก นั การบรรเลงให้ นําเสี ยง
ของเครื องดนตรี ใ นวงกลมกลื น ก นั การบรรเลงในด้านความถู ก ต้อ งของเสี ย งและอารมณ์เ พลง
การปฏิบตั ิรวมวงเล็กในบทเพลงทีระดับสูงกว่าในระดับ 1
2062417

ปฏิบตั ิรวมวงใหญ่ 1
1(0-2-1)
Large Ensemble I
ทักษะการบรรเลงรวมวง ฝึ กความพร้อมเพรี ยงในการบรรเลงร่ วมก นั การบรรเลงให้ นําเสี ยง
ของเครื องดนตรี ในวงกลมกลืนกัน การบรรเลงในด้านความถูกต้องของเสียงและอารมณ์เพลง
2062418

ปฏิบตั ิรวมวงใหญ่ 2
1(0-2-1)
Large Ensemble II
ทักษะการบรรเลงรวมวง ฝึ กความพร้อมเพรี ยงในการบรรเลงร่ วมก นั การบรรเลงให้ นําเสี ยง
ของเครื องดนตรี ใ นวงกลมกลื น ก นั การบรรเลงในด้านความถู ก ต้อ งของเสี ย งและอารมณ์เ พลง
การปฏิบตั ิรวมวงใหญ่ในบทเพลงทีระดับสูงกว่าในระดับ 1
2062419

ปฏิบตั ิขบั ร้ องประสานเสียง 1
1(0-2-1)
Chorus I
พิสยั ความสูงตําของเสียงผูร้ ้อง การจัดกลุ่มตามพิสยั การฝึ กการหายใจทีถูกต้อง การฝึ กการออก
เสียงจากตําแหน่งต่าง ๆ การใช้เสียงทุกระดับ การออกเสียงสระต่าง ๆ การเทียบเสี ยงก บั เครื องดนตรี
มาตรฐานย้ายเสียงขึนลง ใช้บทเพลงทีค่อนข้างง่ายไม่เกิน 3 แนว
2062420

ปฏิบตั ิขบั ร้ องประสานเสียง 2
1(0-2-1)
Chorus II
การออกเสียงทียากขึน การย้ายเสียง โด ไปในบันไดเสียงต่าง ๆ ใช้บทเพลงทียากกว่าในระดับ
ที 1 และเพิมเป็ นเพลง 4 แนว
2062435

รวมวงแจ๊สหรือป๊ อปปูลาร์ 1
2(0-4-2)
Jazz or Popular Ensemble I
การปฏิบตั ิรวมวงสากลในรู ปแบบแจ๊สหรื อป๊ อปปูลาร์ การพัฒนาความสามารถในการบรรเลง
รวมวง การปรับตนให้เข้ากบั กลุ่มและการฝึ กระเบียบวินยั ของการบรรเลงร่ วม ลักษณะวงในระดับนีให้
เป็ นวงประเภท Small Band

15

2062501

ประวัติเครืองดนตรี
3(3-0-6)
History of Musical Instruments
วิวฒั นาการของเครื องดนตรี ทุก ตระกู ล ตังแต่แรกเริ มใช้จนถึ งปั จจุบนั บริ บทของการสร้าง
เครื องดนตรี เหตุการณ์สาํ คัญในยุคต่าง ๆ ทีมีผลต่อวิวฒั นาการของเครื องดนตรี
2062508

การเก็บรักษาและการซ่ อมเครืองดนตรีเบืองต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Music Instrument Maintenance and Repair
การหยิบจับเครื องมือ การทําความสะอาด เรี ยนรู ้ก ารก าํ เนิ ดเสี ยงของเครื องดนตรี แต่ล ะชนิ ด
การปฏิบตั ิเบืองต้นเพือเป็ นพืนฐานทีจะนําไปสู่การซ่อมเครื องดนตรี
2062513

การจัดการวงดนตรี
3(3-0-6)
Music Ensemble Management
หลักการบริ หารบุคคลในวงดนตรี ว่าด้วยตําแหน่งและความรับผิดชอบ หลัก การและระเบียบ
การฝึ กซ้อ ม ระเบี ยบการเก็บเครื องอุ ป กรณ์ ดนตรี โน้ตเพลง การบริ ห ารธุ รกิจบัน เทิง ด้านดนตรี
การโฆษณา การคิดค่าจ้างและค่าตอบแทน
2062710

คอมพิวเตอร์ 2
3(2-2-5)
Music Computer II
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดนตรี ในลักษณะ การบันทึกระบบมิดิ MIDI การบันทึกเสียง
เครื องดนตรี จริ ง การตัดต่อแกไ้ ขเสียง การผสมเสียง และการทํา Mastering เบืองต้น
2063301

ทฤษฎีดนตรีสากล 3
3(3-0-6)
Music Theory III
คอร์ ดทบ 7 (7th Chord) ทบ 9 (9th Chord) การย้ายบันไดเสี ยงแบบ Diatonic Modulation
การใช้ Secondary Dominant การใช้ Sequence การฝึ กโสตประสาทให้สอดคล้องกบั เนือหาวิชาทีเรี ยน
2063320

การบริหารวงโยธวาทิต
3(3-0-6)
Management of Military Band
หลักการบริ หารบุคคลในวงดนตรี ว่าด้วยตําแหน่งและความรับผิดชอบหลัก การและระเบียบ
การฝึ กซ้อม การกาํ หนดแผนการบริ ห าร แนวนโยบายและเป้ าหมายการวางแผนตารางการฝึ กซ้อ ม
ระบบการเก็บเครื องอุปกรณ์ดนตรี โน้ตเพลง การคัดเลือกวรรณกรรมทางดนตรี ทีมีความเหมาะสมก บั
ขนาด และความสามารถของวงดนตรี การแกไ้ ขปัญหาทีเกิดขึนกับวงดนตรี

16

2063326

รู ปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 1
3(3-0-6)
Form and Western Music Analysis I
วิเคราะห์คีตลักษณ์ตงแต่
ั โมทีฟ วลี จุดพัก ประโยค ของเพลง และบทบรรเลงของคี ตลัก ษณ์
พืนฐาน เช่น ทวิบท (Binary) ตรี บท (Ternary) รอนโด (Rondo)
2063329

การประพันธ์ 2
3(3-0-6)
Composition II
เทคนิคการประพันธ์ ใช้รูปแบบในการประพันธ์ดนตรี ประพันธ์เพลงสําหรับเดียวเครื องดนตรี
และวงดนตรี วงเล็ก ผลงานต้องแสดงในทีสาธารณชนได้
2063331

การเรียบเรียงดนตรีเบืองต้ น
3(3-0-6)
Fundamental Arranging
คําร้องและทํานองเพลงทีมี ค วามเหมาะสมก บั เด็ก ในวัยระดับต่าง ๆ เพือนํามาเป็ นวัตถุ ดิบ
พืนฐานในการสร้างการเรี ยบเรี ยงในลักษณะต่าง ๆ การเรี ยบเรี ยงโดยใช้คอร์ดขันพืนฐานและซับซ้อ น
มากขึน
2063332

ประวัติดนตรีตะวันตก 1
3(3-0-6)
History of Western Music I
ความคิดเกียวกับการเกิดของดนตรี โบราณ ดนตรี สมัยกรี ก ดนตรี สมัยกลาง ดนตรี สมัยฟื นฟู
ศิลปะวิทยา และสมัยบาโรก วิวฒั นาการของคี ตลัก ษณ์รูปแบบต่าง ๆ ลัก ษณะโครงสร้างของดนตรี
ตะวันตก เครื องดนตรี ประวัติและผลงานของนักดนตรี สาํ คัญ
2063401

ปฏิบตั ิเครืองลมไม้ 4
2(0-4-2)
Woodwind Performance IV
ส่วนประกอบของเครื องดนตรี การหยิบจับเครื องดนตรี ท่าทาง การดู แลรัก ษา การหายใจ
การวางปาก สําเนี ยง (ความเพียนเสี ย งสู ง – ตํา) คุ ณภาพของเสี ย ง ศิ ล ปะของการเป่ า (เทคนิ ค )
การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กปฏิบตั ิในขัน
ทีสูงกว่าระดับที 3
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2063402

ปฏิบตั ิเครืองลมไม้ 5
2(0-4-2)
Woodwind Performance V
ส่วนประกอบของเครื องดนตรี การหยิบจับเครื องดนตรี ท่าทาง การดู แลรัก ษา การหายใจ
การวางปาก สําเนี ยง (ความเพียนเสี ย งสู ง – ตํา) คุ ณภาพของเสี ย ง ศิ ล ปะของการเป่ า (เทคนิ ค )
การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กปฏิบตั ิในขัน
ทีสูงกว่าระดับที 4
2063403

ปฏิบตั ิเครืองทองเหลือง 4
2(0-4-2)
Brass Performance IV
ส่วนประกอบของเครื องดนตรี การหยิบจับเครื องดนตรี ท่าทาง การดู แลรัก ษา การหายใจ
การวางปาก สําเนี ยง (ความเพียนเสี ย งสู ง – ตํา) คุ ณภาพของเสี ย ง ศิ ล ปะของการเป่ า (เทคนิ ค )
การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กปฏิบตั ิในขัน
ทีสูงกว่าระดับที 3
2063404

ปฏิบตั ิเครืองทองเหลือง 5
2(0-4-2)
Brass Performance V
ส่วนประกอบของเครื องดนตรี การหยิบจับเครื องดนตรี ท่าทาง การดู แลรัก ษา การหายใจ
การวางปาก สําเนี ยง (ความเพียนเสี ย งสู ง – ตํา) คุ ณภาพของเสี ย ง ศิ ล ปะของการเป่ า (เทคนิ ค )
การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กปฏิบตั ิในขัน
ทีสูงกว่าระดับที 4
2063405

ปฏิบตั ิเครืองสายสากล 4
2(0-4-2)
String Performance IV
ส่วนประกอบของเครื องดนตรี การหยิบจับเครื องมื อ การดู แลรัก ษา การขึนสาย การตังเสี ยง
สําเนียง (ความเพียนของเสียงสูง-ตํา) การใช้คนั ชักและการวางนิว การตังเสียงและการเกิดเสียง ฝึ กเล่ น
บันไดเสียง บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กปฏิบตั ิในขันทีสู ง
กว่าระดับที 3
2063406

ปฏิบตั ิเครืองสายสากล 5
2(0-4-2)
String Performance V
ส่วนประกอบของเครื องดนตรี การหยิบจับเครื องมื อ การดู แลรัก ษา การขึนสาย การตังเสี ยง
สําเนียง (ความเพียนของเสียงสูง-ตํา) การใช้คนั ชักและการวางนิว การตังเสียงและการเกิดเสียง ฝึ กเล่ น
บันไดเสียง บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กปฏิบตั ิในขันทีสู ง
กว่าระดับที 4
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2063408

ปฏิบตั ิกตี าร์ 5
2(0-4-2)
Guitar Performance V
การปฏิบตั ิกตี าร์คลาสสิก ส่วนประกอบของเครื องดนตรี การหยิบจับเครื องดนตรี และการดู แล
รักษา การขึ นสาย การตังเสี ยง สําเนี ยง การวางนิ ว เทคนิ ค การตีค อร์ ด การเกากีตาร์ การถ่ ายทอด
อารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กปฏิบตั ิในขันทีสูงกว่า
ระดับที 4
2063410

ปฏิบตั ิคยี ์ บอร์ ด 5
2(0-4-2)
Keyboard Performance V
ส่วนประกอบของเครื องดนตรี การหยิบจับ ท่าทาง การดู แลรัก ษา การไล่ เสี ยง บทฝึ กและ
วรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ่ ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนัก ดนตรี การแสดง
การฝึ กปฏิบตั ิในขันทีสูงกว่าระดับที 4
2063503

เพลงไทยสากลเชิงประวัติ
3(3-0-6)
History of Thai Popular Song
การพัฒนาเพลงไทยสากลอย่างเป็ นระบบตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เพือคลีคลายความเป็ นมา
ของเพลงไทยสากลทังประเภทเพลงลู ก กรุ ง เพลงลู ก ทุ่ง เพลงสตริ ง เพลงร็ อ ก เพลงแร็ พ แนวคิ ด
วิเคราะห์ดา้ นสังคม วัฒนธรรมของไทยในยุคต่าง ๆ ทีสอดคล้องกบั การพัฒนาของดนตรี
2063507

สวนศาสตร์ ทางดนตรี
3(3-0-6)
Music Acoustics
การเกิดเสียงของเครื องดนตรี ในทางฟิ สิ ก ส์ และคุ ณสมบัติข องเสี ยง ความถี ลัก ษณะคลื น
เสียง ความกงั วาน ความเข้ม ระดับเสี ยง คุ ณภาพของเสี ยง เสี ยงซ้อ น หน่ วยวัดเสี ยงด้านต่าง ๆ การ
คํานวณเซนต์ ความกลมกล่อมของเสียง บันไดเสียงรู ปแบบต่าง ๆ สวนศาสตร์ของเครื องดนตรี
2063701

การใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยงานดนตรี
3(2-2-5)
Computer Aided Music
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรู ปในงานดนตรี Notation Software, Sequencing Software
และอืน ๆ การเขียนโปรแกรมช่วยงานดนตรี การเขียนโปรแกรมสังงานดนตรี ผา่ นระบบ MIDI
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2063802

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพดนตรี
2(90)
Preparation for Practical Experience
กิจกรรมเพือเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการรับรู ้
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีค วามรู ้ ทัก ษะ เจตคติ แรงจูงใจ
และคุณลักษณะทีเหมาะสมกบั วิชาชีพ และการศึกษาสังเกตและมี ส่วนร่ วมในการฝึ กปฏิบตั ิงานด้าน
ดนตรี ในสถานการณ์จริ ง
2064301

เคาน์ เตอร์ พอยต์
3(3-0-6)
Counterpoint
การเขียนเคาน์เตอร์พอยต์ 2 แนว, 3 แนว ในศตวรรษที 18 แบบโทนอล การเขียน ฮาร์ โมนิ ก
อิ ม พริ เ คชัน (Harmonic Implication), อิ ม มิ เตชัน (Imitation), แคนนอน (Cannon), อิ น เวนชัน
(Invention), ฟิ วก์ (Fugue)
2064306

การเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับดนตรีแจ๊ส และป๊ อปปูลาร์
3(3-0-6)
Jazz and Popular Arranging
การเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานดนตรี แจ๊ส การใช้ค อร์ ดแทน ลัก ษณะโน้ตทีใช้ในเพลงแจ๊ ส
ลี ล าของแจ๊สแต่ล ะประเภทเครื องดนตรี รวมไปถึ งการย้ายเสี ยง (Transposition), การใช้ค อร์ ดชุ ด
(Chord Pattern), การใช้แนวดําเนินคอร์ด (Chord Progression) รวมทังแนวทางดําเนิ นเบส (Bass Line)
ประสานเสียง 2 แนว 3 แนว 4 แนว และ 5 แนว การใช้บรรเลงปฏิภาณ (Improvisation)
2064312

รู ปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 2
3(3-0-6)
Form and Western Music Analysis II
วิเคราะห์คีตลักษณ์ทีมีการพัฒนาองค์ประกอบ เช่น โซนาตา (Sonata) แวริ เอชัน (Variation)
อินเวนชัน (Invention) และฟิ วก์ (Fugue)
2064401

ปฏิบตั ิเครืองลมไม้ 6
2(0-4-2)
Woodwind Performance VI
ส่วนประกอบของเครื องดนตรี การหยิบจับเครื องดนตรี ท่าทาง การดู แลรัก ษา การหายใจ
การวางปาก สําเนี ยง (ความเพียนเสี ย งสู ง – ตํา) คุ ณภาพของเสี ย ง ศิ ล ปะของการเป่ า (เทคนิ ค )
การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กปฏิบตั ิในขัน
ทีสูงกว่าระดับที 5
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2064403

ปฏิบตั ิเครืองทองเหลือง 6
2(0-4-2)
Brass Performance VI
ส่วนประกอบของเครื องดนตรี การหยิบจับเครื องดนตรี ท่าทาง การดู แลรัก ษา การหายใจ
การวางปาก สําเนี ยง (ความเพียนเสี ย งสู ง – ตํา) คุ ณภาพของเสี ย ง ศิ ล ปะของการเป่ า (เทคนิ ค )
การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กปฏิบตั ิในขัน
ทีสูงกว่าระดับที 5
2064405

ปฏิบตั ิเครืองสายสากล 6
2(0-4-2)
String Performance VI
ส่วนประกอบของเครื องดนตรี การหยิบจับเครื องมื อ การดู แลรัก ษา การขึนสาย การตังเสี ยง
สําเนียง (ความเพียนของเสียงสูง-ตํา) การใช้คนั ชักและการวางนิว การตังเสียงและการเกิดเสียง ฝึ กเล่ น
บันไดเสียง บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กปฏิบตั ิในขันทีสู ง
กว่าระดับที 5
2064407

ปฏิบตั ิกตี าร์ 6
2(0-4-2)
Guitar Performance VI
การปฏิบตั ิกตี าร์คลาสสิก ส่วนประกอบของเครื องดนตรี การหยิบจับเครื องดนตรี และการดู แล
รักษา การขึ นสาย การตังเสี ยง สําเนี ยง การวางนิ ว เทคนิ ค การ ตีค อร์ ด การเกากีตาร์ การถ่ ายทอด
อารมณ์ บทฝึ กและวรรณกรรมทางดนตรี ปรัชญาของนักดนตรี การแสดง การฝึ กปฏิบตั ิในขันทีสูงกว่า
ระดับที 5
2064409

ปฏิบตั ิคยี ์ บอร์ ด 6
2(0-4-2)
Keyboard Performance VI
ส่วนประกอบของเครื องดนตรี การหยิบจับ ท่าทาง การดู แลรัก ษา การไล่ เสี ยง บทฝึ กและ
วรรณกรรมดนตรี ศิลปะการบรรเลง (เทคนิค) การถ่ ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนัก ดนตรี การแสดง
การฝึ กปฏิบตั ิในขันทีสูงกว่าระดับที 5
2064422

การแสดงเดียว
2(0-4-2)
Recital
การนําเสนอทักษะการเล่นเครื องดนตรี ของนักศึกษา โดยจัดแสดงเดียวต่อ สาธารณชน ภายใต้
ความเห็นชอบและความควบคุมของคณาจารย์
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2064802

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพดนตรี
5(450)
Internship
นักศึกษาเลือกเรี ยนอย่างน้อย 1 โครงการ ดังนี
1. การฝึ กงานหรื อปฏิบตั ิงานร่ วมกบั วงดนตรี อืน ๆ
2. โครงการเกียวกับการแสดง เริ มตังแต่การวางแผนจนถึงการแสดงจริ ง
3. โครงการปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ
4. การฝึ กงานในสถานประกอบการ
5. โครงการศึกษาค้นคว้าในเรื องทีไม่มีการสอนในกระบวนวิชาทีเปิ ดสอนอยูแ่ ล้ว
6. โครงการศึกษาค้นคว้าให้ละเอียดลึกซึงยิงขึนในเรื องทีเปิ ดสอนอยูแ่ ล้ว
7. โครงการศึกษาค้นคว้าในเรื องใดเรื องหนึง อันเป็ นวิวฒั นาการล่าสุดในสาขาดนตรี
8. กิจกรรมอืน ๆ เช่ น เป็ นผูฝ้ ึ กสอน เป็ นผูส้ าธิ ต เป็ นผูร้ ่ วมงาน หรื อ เป็ นผูช้ ่ วยทางด้าน
ดนตรี หรื อธุรกิจบันเทิงอืนทีเกียวกับดนตรี

2064903

การเสนอผลงานทางดนตรี
3(2-2-5)
Music Presentation
ให้ นัก ศึก ษาได้มี โอกาสเสนอผลงานของตนในรู ปแบบต่ าง ๆ จัด แสดงแผนงานและการ
ประเมินผลโครงการทีชัดเจน โดยเลือกกิจกรรมต่อไปนี 1 กิจกรรมเท่านันโดยได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผสู ้ อนรายวิชานี ซึงสามารถนําเสนอในรู ปแบบ ดนตรี นิทศั น์ ให้ นัก ศึก ษาจัดนิ ทรรศการทาง
ดนตรี หรื อปริ ญญานิพนธ์ ศึกษาค้นคว้าในเรื องราวทีตนเองสนใจ หรื อเสนอผลงานด้านการประพันธ์
โดยไม่จาํ กดั รู ปแบบของเครื องดนตรี และสือทีนําเสนอ
3563205

การจัดการธุรกิจดนตรี
3(3-0-6)
Music Business Management
หลักเบืองต้นในการทําธุ รกิจ การจัดการตลาด การเงิน และการบัญชี ระเบียบราชการ และ
กฎหมายทีเกียวข้อ งก บั ธุ รกิจดนตรี การบริ ห ารจัดการด้านดนตรี การจัดการวงดนตรี เวที ทีม งาน
จัดการแสดง การเขียนและบริ หารโครงการแสดง

