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วิทยาลลัยดุริยางคศิลป์ มหหาวิทยาลัลัยมหิดล
หหลักสูตรปปรับปรุง พพ.ศ. ๒๕๖๖๑

-๑-

มคอ.๒

สารบัญ
หมวด
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของสร้างของหลักสูตร
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ภาคผนวก ๑
แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Degree Profile)
ภาคผนวก ๒
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย
(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร)
ภาคผนวก ๓
ตารางแสดงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ของชาติ
ภาคผนวก ๔
๔.๑ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
๔.๒ คําอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ๕
สาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ภาคผนวก ๖
รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
และ ประกาศ/ข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาของส่วนงาน
ภาคผนวก ๘
คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบ
กระบวนการกลั่นกรองหลักสูตรของส่วนงาน
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-๒-

หลักสูตรดุรยิ างคศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Music Program
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
ดศ.บ.
Bachelor of Music
B.M.

๓. วิชาเอก
๑. ปฏิบัติดนตรีคลาสสิก (Classical Music Performance)
๒. ดนตรีแจ๊ส (Jazz)
๓. ดนตรีสมัยนิยม (Popular Music)
๔. ละครเพลง (Musical Theatre)
๕. ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก (Thai and Eastern Music)
๖. การประพันธ์ดนตรี (Music Composition)
๗. ธุรกิจดนตรี (Music Business)
๘. ดนตรีศึกษาและการสอน (Music Education and Pedagogy)
๙. เทคโนโลยีดนตรี (Music Technology)
๔. จํานวนหน่วยกิต : ๑๓๙ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
: หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร
: หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

มคอ.๒

-๓-

มคอ.๒

๕.๓ ภาษาที่ใช้
: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๕.๔ การรับเข้าศึกษา
: รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ
๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
: เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
: ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๒ เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๖.๓ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑
๖.๕ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เห็ น ชอบหลั ก สู ต รในการประชุ ม
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
๖.๖ สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๕๓๑ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
๖.๗ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่.......................................
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลังเปิดดําเนินการสอนหลักสูตรปรับปรุง ๒ ปี
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
(๑) บุคลากรดนตรี เช่น นักแสดงเดี่ยว (soloist) นักแสดงในวงดนตรี
(๒) อาจารย์สอนดนตรี นักวิชาการและนักวิจัยด้านดนตรี
(๓) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสถาบันการศึกษาด้านดนตรี
(๔) วิศวกรด้านเสียง (Sound Engineer) และนักเทคโนโลยีดนตรี
(๕) เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้บริหาร ในธุรกิจดนตรี หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีพันธกิจเกี่ยวข้อง
กับการดนตรีและศิลปะ

-๔-

มคอ.๒

๙. ชื่อ สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
เลขประจําตัวประชาชน ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ ๕ ปี (๑)

๑. ดร.ธนพล
เศตระพราหมณ์
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 D.M.A. Conducting, Wind Emphasis
(Music History Cognate)
University of Cincinnati CollegeConservatory of Music, U.S.A.: ๒๕๕๗
 M.M. (Wind Ensemble Conducting)
New England Conservatory of Music,
U.S.A.: ๒๕๕๔
 ดศ.บ. (Composition)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๕๒

- Setabrahmana, T. (2014).
The Importance of Wind
Band/ Ensemble to
Thailand’s Serious Music
Scene. Princess Galyani
Vadhana Institute of Music
Symposium.

๒. นายดริน พันธุมโกมล
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 M.B.A. (Finance)
University of New Orleans, U.S.A.: ๒๕๓๘
 บธ.บ. (พานิชยศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย: ๒๕๓๖

- Pantoomkomol, D. (2017).
A Tale from Pamelo Town,
Nakhon Pathom: College of
Music, Mahidol University.

๓. ดร.ดวงฤทัย
โพคะรัตน์ศิริ
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 D.M.A (Piano Performance)
West Virginia University, U.S.A.. ๒๕๕๖
 M.M. (Piano Performance/Pedagogy)
West Virginia University, U.S.A.: ๒๕๕๑
 ศศ.บ. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๔๘

- Pokaratsiri, D. (2016). The
Butterfly Lovers: Hunan
Symphony Orchestra, Music
Journal Vol.21 No.8, 2016

๔. นายพัชรพล
มงคลสิริสวัสดิ์
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

๕. ดร.อรปวีณ์ นิติศฤงคาริน
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

- Mongkonsiriswad, P.
 M.F.A.
(Music Production and Sound Design for (2014). Siriswad
Fearlessness [EP].
Visual Media)
Academy of Art University , U.S.A.: ๒๕๕๖
 นศ.บ.
(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ไทย: ๒๕๕๐
- Nitisingkarin, O. (2017).
 D.M.A (Piano Performance)
Piano Faculty Joint Recital.
West Virginia University, U.S.A.: ๒๕๕๘
 M.M. (Piano Performance/Pedagogy) College of Music, Mahidol
University.
West Virginia University, U.S.A.: ๒๕๕๒
 ศศ.บ. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๔๙

-๕ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
เลขประจําตัวประชาชน ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

มคอ.๒

ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ ๕ ปี (๑)

๑. Dr.Daniel Jacob
Keasler
xxxxxxxxx (USA)

อาจารย์

 D.M. (Viola Performance)
Florida State University, U.S.A: ๒๕๕๔
 M.M. (Viola Performance)
Florida State University, U.S.A: ๒๕๕๑
 B.M. (Viola Performance)
Stetson University, U.S.A: ๒๕๔๓

- Keasler, D.J. (2014). Alfred
Uhl’s Viola Etudes: Studies
with a Heart. American
Viola Society Journal,
Volume 30, No. 2
ISSN 0898-5987

๒. Mr.Hiroshi Matsushima
xxxxxxxxx (JAPAN)

อาจารย์

 M.M. (Flute/ Chamber Music)
University of Music Karlsruhe,
Germany: ๒๕๔๕
 Diploma (Flute Performance)
Salzburg Mozarteum, Austria: ๒๕๔๑
 B.M. (Flute Performance)
Musashino Academia Musicae,
Japan: ๒๕๓๘

- Matsushima, H. (2014).
Ernesto Kohler 15 Easy
Studies for the Flute Op.
33-1 Practice Guide,
Nakhon Pathom: College of
Music. Mahidol University.

๓. Mr.Kyle Acuncius
xxxxxxxxx (USA)

อาจารย์

 M.M. (Chamber Music),
Specialist Degree Percussion,
University of Michigan, U.S.A.: ๒๕๕๕
 M.M. (Percussion)
Indiana University, U.S.A.: ๒๕๕๓
 B.M. (Percussion)
Eastman School of Music, U.S.A.: ๒๕๕๑

- Acuncius, K. (2016).
Malaysian International
Contemporary Percussion
Festival, Kuala Lumpur,
Malaysia.

๔. ดร.อรปวีณ์ นิติศฤงคาริน
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 D.M.A (Piano Performance)
West Virginia University, U.S.A.: ๒๕๕๘
 M.M. (Piano Performance/Pedagogy)
West Virginia University, U.S.A.: ๒๕๕๒
 ศศ.บ. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๔๙

- Nitisingkarin, O. (2017).
Piano Faculty Joint Recital.
College of Music, Mahidol
University.

๕. นายนพดล ถิรธราดล
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๔๔
 B.F.A. (Fine Painting)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย: ๒๕๓๒

- Tirataradon, N. (2017).
งานวิจัยสัมฤทธิ์ผลของโครงการ
เทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติเพื่อ
การเรียนรู้. Nakhon Pathom:
College of Music, Mahidol
University.

-๖ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
เลขประจําตัวประชาชน ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

๖. นายอลงกรณ์
เหล่าสายเชื้อ
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๕๗
 ศศ.บ. (Music Performance)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๕๔

๗. Mr.Shyen Lee
xxxxxxxxx (CHINA)

อาจารย์

 M.M. (Saxophone performance)
Bowling Green State University,
U.S.A.: ๒๕๔๑
 B.M. (Saxophone Performance)
New England Conservatory of Music,
U.S.A.: ๒๕๓๙
 Dip. (Material Science Engineering)
National Taipei Institute of Technology:
๒๕๓๓

๘. นายทวีศักดิ์
บูรณพานิชพันธุ์
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๕๑
 ศศ.บ. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๔๗

๙. ดร.ธนพล
เศตระพราหมณ์
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 D.M.A. Conducting, Wind Emphasis
(Music History Cognate)
University of Cincinnati CollegeConservatory of Music, U.S.A.: ๒๕๕๗
 M.M. (Wind Ensemble Conducting)
New England Conservatory of Music,
U.S.A.: ๒๕๕๔
 ดศ.บ. (Composition)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๕๒

๑๐. Ms.Yu-Jin Jung
xxxxxxxxx (KOREA)

อาจารย์

 M.M. (Flute Performance)
Neue Musik, QuerflÖte, Germany: ๒๕๕๕
 B.M. (Orchestra Instruement)
University of Music and Performing Arts
Graz, Austria: ๒๕๕๒

มคอ.๒

ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ ๕ ปี (๑)
Laosaichua, A. (2017).
Trumpet Handbook for
Thailand International
Music Examination, Nakhon
Pathom: College of Music,
Mahidol University.
- Lee, S. (2014). Concert
and Research Project.
University of Music and
Performing Arts, Vienna.

- Buranapanitpan, T. (2017).
การบันทึกเสียงบทเพลงสถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
Mahidol University Jazz
Orchestra. [CD]. College of
Music, Mahidol University.
- Setabrahmana, T. (2014).
The Importance of Wind
Band/ Ensemble to
Thailand’s Serious Music
Scene. Princess Galyani
Vadhana Institute of Music
Symposium.

Jung, Y. (2017). Flute
Handbook for Thailand
International Music
Examination, Nakhon
Pathom: College of Music,

-๗ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
เลขประจําตัวประชาชน ทางวิชาการ
๑๑. นายธีรนัย จิระสิริกุล
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

๑๒. Mr.Thomas
Hyuk Cha
xxxxxxxxx (USA)

อาจารย์

๑๓. นางนพีสี เรเยส
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

๑๔. Mr.Haruna Tsuchiya
xxxxxxxxx (JAPAN)

อาจารย์

๑๕. นางสาวกมลพร
หุ่นเจริญ
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

๑๖. ดร.วรรณภา ญาณวุฒิ
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

มคอ.๒

ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ ๕ ปี (๑)

Mahidol University.
- Jirasirikul, T. (2017).
 ศศ.ม. (ดนตรีปฏิบัติ)
กระบวนการการเรียบเรียงเสียง
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๕๔
ประสานบทเพลงบัวขาวสําหรับ
 ดศ.บ. (ดนตรีปฏิบัติ)
2 เปียโน 8 มือ (2 Pianos 8
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๕๐
Hand). Music Journal.
College of Music. Mahidol
University.
- Cha,T.H. (2015). Brilliance
 D.M.A. (Music Composition)
and Beauty (Orchestra
West Virginia University, U.S.A.: ๒๕๕๔
Composition). College of
 M.M. (Computer Music)
Hanyang University, South Korea: ๒๕๔๘ Music. Mahidol University.
 B.M. (Music Composition)
Hanyang University, South Korea: ๒๕๔๖
- Reyes, N. (2014).
 M.A. (Educational Theatre)
กระบวนการเตรียมการสร้างบท
New York University, U.S.A.: ๒๕๓๗
และสร้างสรรค์ละครชุด Mister
 M.S. (Music Education)
Dictionary, Nakhon Pathom:
University of Illinois, U.S.A.: ๒๕๓๒
College of Music, Mahidol
 B.M. (ศิลปการละคร)
University.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย: ๒๕๒๙
 M.F.A.
(Theatre Contemporary Performance)
Naropa University, U.S.A.: ๒๕๕๕
 B.F.A. (Musical Theatre)
State University of New York at Fredonia,
U.S.A.: ๒๕๔๙
 ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล,ไทย: ๒๕๕๘
 ดศ.บ. (ดนตรีปฏิบัติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๕๔
 D.M.A. (Percussion Performance and
Peddagogy) The University of Iowa,
U.S.A.: ๒๕๕๙

- Tsuchiya, H. (2016).
Performer's Present
Symposium, Yong Siew Toh
Conservator of Music,
National University of
Singapore.
- Huncharoen, K. (2017).
Voice Handbook for
Thailand International
Music Examination, Nakhon
Pathom: College of Music,
Mahidol University.
- Yannavut, W. (2017).
Percussion Handbook for
Thailand International

-๘ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
เลขประจําตัวประชาชน ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

มคอ.๒

ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ ๕ ปี (๑)

 ศศ.ม. (ดนตรีปฏิบัติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๔๙
 ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย: ๒๕๔๔

Music Examination, Nakhon
Pathom: College of Music,
Mahidol University.
- Narintragul Na Ayudhya, A.
(2017). แนวคิด กระบวนการ
และองค์ความรู้ที่ได้ จากการ
ผลิตผลงานดนตรีสมัยนิยม ชุด
Lonely Bop. Music Journal.
College of Music, Mahidol
University.
- Komaintrakarn, N. (2013).
Complete Course for
Classical Literature, Nakhon
Pathom: College of Music,
Mahidol University,

๑๗. นายอัศวิน
นรินทรกุล ณ อยุธยา
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๖๐
 ศศ.บ. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๕๐

๑๘. นางสาวนลิน
โกเมนตระการ
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๔๖
 B.A. (Western Music)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย: ๒๕๓๙
 Licentiate Diploma (Guitar)
Trinity College, London, UK: ๒๕๓๘
 Performer’s Certificate (Guitar)
Trinity College, London, UK: ๒๕๓๗

๑๙. นายกริชพล อินทนิน
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๕๔
 ศศ.บ. (ดนตรีปฏิบัติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๔๗

๒๐. นายสหรัฐ จันทร์เฉลิม
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 M.M. (Music Performance)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๔๖
 B.Ed. (Music Education)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย: ๒๕๒๙

- Intanin, K. (2017). ผลศึกษา
จากการสร้างงานแนวโปรเกรส
ซีฟร็อคเพลง “ดอกไม้” โดย
Otth Project. Music Journal.
College of Music, Mahidol
University.
- Chanchaloem, S. (2017).
งานวิจัยเรื่ององค์ความรู้การขับ
ร้องเพลงไทยของหม่อมส้มจีน
ราชานุประพันธ์. Nakhon
Pathom: College of Music,
Mahidol University.
- Chanchaloem, S. (2017).
คู่มือการฝึกเดี่ยวจะเข้. Nakhon
Pathom: College of Music,
Mahidol University.

-๙ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
เลขประจําตัวประชาชน ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

มคอ.๒

ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ ๕ ปี (๑)
- Chanchaloem, S. (2017).
คู่มือเอกสารประกอบการสอน
รวมวงเล็ก. Nakhon Pathom:
College of Music, Mahidol
University.
- Yuenyongt, P. (2017). Thai
Music Handbook for
Thailand International
Music Examination, Nakhon
Pathom: College of Music,
Mahidol University.
- Charoensook, T. (2017).
Cello Handbook for
Thailand International
Music Examination, Nakhon
Pathom: College of Music,
Mahidol University.
- Longsawad, D. (2015). Thai
Music Liturature Handbook,
Nakhon Pathom: College of
Music, Mahidol University.

๒๑. นายพารณ ยืนยง
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 ศศ.ม. (ดนตรีปฏิบัติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๕๙
 ศศ.บ. (ดนตรีไทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย: ๒๕๕๑

๒๒. นางสาวตปาลิน เจริญสุข
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 M.M. (Violoncello)
Franz Liszt School of Music, Germany:
๒๕๕๖

๒๓. นางสาวดวงเดือน
หลงสวาสดิ์
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 ศศ.ม. (วัฒนธรรมการดนตรี)
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมฯ
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๔๗
 ศป.บ. (คีตศิลป์ไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย: ๒๕๓๙

๒๔. ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 รป.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย: ๒๕๕๘
 ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเงิน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย: ๒๕๕๒
 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๔๔

- Oopatamchua, P. (2015).
The Efficiency of Thailand 's
stock index futures market.
Journal of public and
private management.

๒๕. นางสาวเพ็ญญาภรณ์
เหล่าธนาสิน
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 บธ.ม. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ไทย: ๒๕๔๗
 B.A. (Communication)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ไทย: ๒๕๔๖
 B.B.A. (Marketing)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ไทย: ๒๕๔๕

- Laotanasin, P. (2016). การ
ติดตามและประเมินผลผู้สําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรดุริ
ยางคศาสตรบัณฑิต (แขนงธุรกิจ
ดนตรี). นครปฐม: วิทยาลัยดุริ
ยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-๑๐ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
เลขประจําตัวประชาชน ทางวิชาการ

มคอ.๒

คุณวุฒิการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ ๕ ปี (๑)

๒๖. นายดริน พันธุมโกมล
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 M.B.A. (Finance)
University of New Orleans, U.S.A.: ๒๕๓๘
 บธ.บ. (พานิชยศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย: ๒๕๓๖

- Pantoomkomol, D. (2017).
A Tale from Pamelo Town,
Nakhon Pathom: College of
Music, Mahidol University.

๒๗. ดร.นิอร เตรัตนชัย
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

- Teratanachai, N. (2017).
Handbook for Thailand
International Music
Examination, Nakhon
Pathom: College of Music,
Mahidol University.

๒๘. ดร.ดวงฤทัย
โพคะรัตน์ศิริ
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 ปร.ด. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๕๕
 ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๕๒
 ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย: ๒๕๔๗
 D.M.A (Piano Performance)
West Virginia University, U.S.A.. ๒๕๕๖
 M.M. (Piano Performance/Pedagogy)
West Virginia University, U.S.A.: ๒๕๕๑
 ศศ.บ. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๔๘

๒๙. Dr.Yavet Boyadjiev
xxxxxxxxx (USA)

อาจารย์

 D.M.A. (Music)
City University of New York Graduate
Center, U.S.A.: ๒๕๕๘
 M.M. (Music)
Manhattan School of Music,
U.S.A.: ๒๕๔๓
 B.M.. (Music)
Instituto Superior de Arte (Havana),
Cuba: ๒๕๓๙

- Boyadjiev, Y. (2012). The
Viola in Thailand: An
Interview with Ajarn
Choochart Pitaksakorn,
National Artist". The Journal
of the Viola Society of
America, 1, 49-56.

๓๐. นายสุขสันต์ รัตนะผล
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 M.M. (Clarinet Chamber Music)
Staatlichen Hochschule fur Musik und
Darstellende Kunst Stuttgart,
Germany: ๒๕๕๖
 M.A. (Clarinet Performance)
Staatlichen Hochschule fur Musik und
Darstellende Kunst Stuttgart,
Germany: ๒๕๕๓
 ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก)

- Rattanapon, S. (2017).
Clarinet Handbook for
Thailand International
Music Examination, Nakhon
Pathom: College of Music,
Mahidol University.

- Pokaratsiri, D. (2016). The
Butterfly Lovers: Hunan
Symphony Orchestra, Music
Journal Vol.21 No.8, 2016

-๑๑ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
เลขประจําตัวประชาชน ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

มคอ.๒

ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ ๕ ปี (๑)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย: ๒๕๕๗
๓๑. นายพัชรพล
มงคลสิริสวัสดิ์
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

๓๒. นายคม วงษ์สวัสดิ์
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

๓๓. Mr.Marcin
Tomasz Szawelski
xxxxxxxxx (POLAND)

อาจารย์

- Mongkonsiriswad, P.
 M.F.A.
(Music Production and Sound Design for (2014). Siriswad
Fearlessness [EP].
Visual Media)
Academy of Art University , U.S.A.: ๒๕๕๖
 นศ.บ.
(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ไทย: ๒๕๕๐
- Wongsawat, K. (2017). บท
 M.M. (Instrument Performance)
วิเคราะห์การสร้างผลงานดนตรี
New York Universityi, U.S.A.: ๒๕๕๖
แจ๊สในระดับนานาชาติ ชุด
 ศศ.บ. (ดนตรีแจ๊ส)
Kommon Descent. Music
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๔๙
Journal. Nakhon Pathom:
College of Music. Mahidol
University.
- Szawelski, M.T. (2017).
 M.A. (Cello performance)
Technique Book for Cello,
Academy of Music in Gdansk, Poland:
Nakhon Pathom: College of
๒๕๔๘
Music, Mahidol University.
 Certificate (Cello pedagogy)
Academy of Music in Gdansk, Poland:
๒๕๔๘

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ภาคผนวก ๖
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา พัฒนาการทางเทคโนโลยี ทั้งที่เกี่ยวกับการผลิตงานดนตรี และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ได้มีผลอย่างมากต่อโครงสร้างทางการผลิต การจําหน่าย และการ
บริโภคผลงานด้านดนตรี กล่าวคือ ทําให้บุคลากรดนตรีรุ่นใหม่ มีโอกาสในการผลิตและสร้างสรรค์ผลงานดนตรี
ได้ ม ากขึ้ น ในขณะเดี ย วกั น ผู้ บ ริ โ ภคก็ ส ามารถเข้ า ถึ ง ผลงานดนตรี ใ หม่ ๆ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และแพร่ ห ลาย
ก่ อ ให้ เ กิ ด การขยายตั ว ของอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานสํ า หรั บ ผลงานดนตรี อ ย่ า งแพร่ ห ลาย ในหลากหลายแนว

-๑๒-

มคอ.๒

ดนตรี และในขณะเดียวกัน ในความหลากหลายของการนําเสนอผลงานดนตรีผ่านสื่ออิเล็กครอนิกส์หลากหลาย
รูปแบบ ในปัจจุบัน การแสดงดนตรีสด (Live Performance) เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทํา
ให้นักดนตรีจําเป็นต้องพัฒนาตนเองในด้านความสามารถในการบรรเลง และสร้างประสบการณ์ความเป็นมือ
อาชีพในฐานะนักแสดงดนตรีอีกด้วย
พัฒนาการดังกล่าว ทําให้เกิดการขยายตัวของความต้องการบุคลากรด้านดนตรีในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นนักดนตรี ผู้ประพันธ์ดนตรี และวาทยากร เป็นต้น ซึ่งเป็นผลให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทางวิชาชีพ
ดนตรี ใ นรู ป แบบที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น รวมถึ ง สายอาชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น นั ก การศึ ก ษาด้ า นดนตรี
นักวิชาการดนตรี นักเทคโนโลยีดนตรี และนักธุรกิจดนตรี
นอกจากนี้ พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีผลกระทบต่อวิธีการในการเรียนรู้ของผู้เรียน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีอย่าง
กว้างขวาง ทําให้สถาบันการศึกษา ต้องปรับตัวในด้านกิจกรรมในการเรียนการสอน โดยเน้นการต่อยอดองค์
ความรู้ และสร้ างอั ตลั ก ษณ์ ใ ห้แ ก่ผู้เรียน เพิ่มเติมจากการให้ ความรู้ ทางทั ก ษะและทฤษฎี ที่ เป็นแนวทางที่
สถาบันการศึกษาได้ทํามาในอดีต
ในระดับภูมิภาค การเปิดเสรีอาเซียน มีผลอย่างมากต่อโครงสร้างการแข่งขันในอุตสาหกรรมดนตรีที่
สูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ก็เปิดการเปิดตลาดใหม่ๆ ให้แก่นักดนตรี และผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับด้านดนตรี ที่มี
ความพร้อมในการแข่งขันในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติได้
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการเปิดเสรีอาเซียนดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผู้บริโภค
ในประเทศ ได้มีโอกาสเปิดกว้าง ที่จะทําความรู้จักกับผลงานดนตรีของประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียมากขึ้น บุคากรทางด้านดนตรีของประเทศไทย จึงจําเป็นต้นพัฒนาตนเอง เพื่อให้รองรับกับการ
แข่งขันจากทางเลือกทางวัฒนธรรมดนตรีจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน และในทวีปเอเชีย
ในขณะเดียวกัน การเปิดเสรีอาเซียน ยังก่อให้เกิดความตื่นตัวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น นักศึกษาดนตรีรุ่น
ใหม่ มีความสนใจในวัฒนธรรมดนตรีท้องถิ่นของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศของตนเอง หรือประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาคมากขึ้น ก่อให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมทางดนตรีขึ้นอย่างแพร่หลาย
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
การที่องค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพดนตรี สามารถเข้าถึงได้อย่างแพร่หลายมากขึ้น จากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลทําให้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ผู้สอนจะต้องเพิ่มเติมบทบาทในการ
จัดระบบความรู้ ต่อยอดองค์ ความรู้ รวมถึงการให้คําแนะนําด้านประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพแก่
นักศึกษา การเรียนการสอนจะเป็นไปในลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอน จะมีปฏิสัมพันธ์
กันมากขึ้น เพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ จากปัจจัยดังกล่าว การเรียนการสอนดนตรีในลักษณะตัวต่อตัว จะมี
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ความสําคัญยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้สอน ตลอดจนเนื้อหาหลักสูตร น่าจะให้ความสําคัญกับการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ
ในกระบวนการเรียนรู้ที่มากขึ้น
จากปัจจัยที่ผ่านมา รวมถึงการขยายตัวของความต้องการบริโภคผลงานดนตรีในลักษณะของการแสดง
ดนตรีสดดังกล่ าวข้ างต้ น ทํา ให้หลักสูตรทางด้า นดนตรี จําเป็ นต้องปรั บปรุงโครงสร้ างหลั กสูตร ในส่ว นที่
เกี่ยวข้องกับการบรรเลงดนตรี ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรี (Performance) การพัฒนา
ทักษะความเป็นนักดนตรี (Musicianship) รวมถึงการรวมวง (Ensemble) โดยเพิ่มการให้ความสําคัญในเรื่อง
คุณลักษณะของผู้สอน ที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความศักยภาพทางดนตรีที่สูง และมีประสบการณ์ในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาของหลักสูตร ให้พร้อมต่อการแข่งขันในระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ อันเป็นผลมาจากการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตร มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการ “สร้างความเป็นเลิศทางด้าน
สุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรม” หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต มีเป้าหมายที่จะ
พัฒนาศิลปิน ผู้สอน นักวิชาการและนักวิจัย ตลอดจนบุคลากรด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาดนตรีของประเทศ
ไทย ซึ่งเป้าหมายดังกล่าว มีส่วนสนับสนุนให้เกิดพัฒนาการของวัฒนธรรมด้านดนตรี ตลอดจนคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรด้านดนตรีของประเทศไทยต่อไป
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
มีหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101 General Educations for Human Development 2 (1-2-3)
๓ (๒-๒-๕)
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 102 Social Studies for Human Development
3 (2-2-5)
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3)
๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเรียน
ดศมม ๑๐๑ วงขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยมหิดล ๑
๒ (๑-๒-๓)
MSMU 101 Mahidol University Choir 1
2 (1-2-3)
ดศมม ๑๐๒ วงขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยมหิดล ๒
๒ (๑-๒-๓)
MSMU 102 Mahidol University Choir 2
2 (1-2-3)
ดศมม ๒๐๑ วงขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยมหิดล ๓
๒ (๑-๒-๓)

-๑๔MSMU 201
ดศมม ๒๐๒
MSMU 202
ดศมม ๓๐๑
MSMU 301
ดศมม ๓๐๒
MSMU 302
ดศมม ๔๐๑
MSMU 401
ดศมม ๔๐๒
MSMU 402

Mahidol University Choir 3
วงขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยมหิดล ๔
Mahidol University Choir 4
วงขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยมหิดล ๕
Mahidol University Choir 5
วงขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยมหิดล ๖
Mahidol University Choir 6
วงขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยมหิดล ๗
Mahidol University Choir 7
วงขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยมหิดล ๘
Mahidol University Choir 8
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2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

๑๓.๓ การบริหารจัดการ
มี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต ร โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย ผู้แทนจากสาขาวิชาต่างๆ ในหลักสูตร
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หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญา
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต มุ่งเน้นการสร้างองค์ประกอบโครงสร้างทางวิชาการของหลักสูตร และ
สภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน ให้เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นนักดนตรีที่
เป็นคนดีและคนเก่ง มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ หลักสูตร
ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อคุณลักษณะของผู้เรียน ทําให้นํามาสู่การจัดการเรียนการสอนในหลากหลาย
ลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนการสอนปฏิบัติดนตรีแบบตัวต่อตัว ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ผู้สอน
สามารถให้ความรู้ที่เหมาะแก่ลักษณะเฉพาะของนักศึกษาแต่ละคน
๑.๒ วัตถุประสงค์ (Program Objective)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ตาม
ความถนัดของตน ทั้งในด้านปฏิบัติดนตรี ทางด้านวิชาการดนตรี และด้านดนตรีประยุกต์ โดยบัณฑิตในทุก
ด้าน มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพทางด้านดนตรี
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ กําหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ โดยหลักสูตรหวังพัฒนาผู้เรียนให้
๑. บัณฑิตที่สําเร็จศึกษาในวิชาเอกเกี่ยวกับการปฏิบัติดนตรี (ซึ่งได้แก่ สาขาวิชาปฏิบัติดนตรีคลาสสิก
ดนตรีแจ๊ส ดนตรีสมัยนิยม ละครเพลง ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก การประพันธ์ดนตรี) จะสามารถแสดง
ดนตรีในฐานะนักแสดงเดี่ยว (Soloist) สมาชิกของวงดนตรี (Ensemble Member) หรือนักประพันธ์ดนตรี
(Composer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการใช้ความรู้ทางทฤษฎีดนตรีและประวัติศาสตร์ดนตรี ตาม
สาขาวิชาและแนวดนตรีที่ตนเองได้ศึกษา
๒. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาการดนตรี (ได้แก่ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
และการสอน) จะสามารถเป็นนักดนตรีศึกษา นักวิชาการดนตรี และอาจารย์สอนดนตรีที่มีคุณภาพ ทั้งใน
ด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติดนตรี
๓. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีประยุกต์ (ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยี
ดนตรี และธุรกิจดนตรี) จะสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรี โดยมีพื้นฐานความเข้าใจศิลปะการดนตรี
ที่ลึกซึ้ง ในการนําไปปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ อันได้แก่ งานด้านเทคโนโลยีดนตรี หรือการ
บริหารจัดการธุรกิจดนตรี
๔. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ในทุกสาขาวิชาเอก มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และความสามารถใน
การสร้างสรรค์ในสายงานอาชีพด้านดนตรีตามความถนัดของตน
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๕. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ในทุกสาขาวิชาเอก มีทักษะทางสังคมเพื่อการดํารงชีวิตและประกอบ
อาชีพที่ดี มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ มีวินัยและความรับผิดชอบ
๑.๓ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program – Level Learning Outcome: PLOs)
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ถูกนํามากําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต (PLOs) ในหลักสูตรโดย
บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถ:
๑.๓.๑ นําความรู้มาใช้ เพื่อพัฒนาตนเอง ได้ถูกต้องตามหลักการทางดนตรีตามสาขาวิชาเอก
(PLO1)
๑.๓.๒ แสดงออกซึ่ ง จริ ย ธรรม และจรรณยาบรรณวิช าชี พ และแสดงความมี วินั ย ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง, ผู้อื่น, สังคมและสิ่งแวดล้อม (PLO2)
๑.๓.๓ แสดงทักษะทางสังคมได้อย่างเหมาะสม เพื่อการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพในสังคม
ของประเทศและสังคมนานาชาติ (PLO3)
๑.๓.๔ แสดงศักยภาพทางดนตรี ทั้งทางด้านการปฏิบัติดนตรี และการอธิบายความรู้ด้าน
ทฤษฎีและประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกได้ถูกต้องตามหลักวิชา (PLO4)
๑.๓.๕ ค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับความรู้ด้านทฤษฎี
ประวัติศาสตร์ และวรรณกรรมดนตรี เพื่อประยุกต์หรือสร้างสรรค์ผลงานได้ตามหลักวิชา (PLO5)
๑.๓.๖ แสดงทักษะและความสามารถในสาขาเอกของตนเอง ดังนี้ (PLO6)
๑. สาขาปฏิบัติดนตรีคลาสสิก ดนตรีแจ๊ส ดนตรีสมัยนิยม ละครเพลง ดนตรีไทยและดนตรี
ตะวันออก บรรเลงดนตรีได้ในระดับนักดนตรีมืออาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานของเครื่องดนตรี ทั้งในฐานะ
นักแสดงเดี่ยวและสมาชิกของวงดนตรี โดยสื่อหรือสะท้อนความเข้าไจในบริบทของแนวดนตรีของตน
๒. สาขาการประพันธ์ดนตรี สร้างผลงานประพันธ์ดนตรีและเรียบเรียงเสียงประสาน ใน
รูปแบบดนตรี และการผสมวงแบบต่างๆ ตามมาตรฐานอาชีพของนักประพันธ์ดนตรี
๓. สาขาธุรกิจดนตรี แสดงทักษะและความสามารถด้านธุรกิจ การจัดการ และทักษะในการ
เป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
๔. สาขาดนตรีศึกษาและการสอน วางแผนการสอนและดําเนินการสอน รวมทั้งให้คําแนะนํา
เกี่ยวกับวิชาการ ความรู้ แนวคิด และปรัชญาด้านดนตรีศึกษา ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
๕. สาขาเทคโนโลยีดนตรี ประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดนตรี และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ดนตรี ในการจัดการกระบวนการบันทึกเสียงและการเพิ่มคุณภาพเสียง
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๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน ๑) ประเมินการประกันคุณภาพ
ไม่ ต่ํ า ก ว่ า เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น หลักสูตรทุกปี อย่างต่อเนื่อง
หลักสูตรของ สกอ.
๒) ปรับปรุงหลักสูตร ทุกๆ ๕ ปี

เพิ่มความสํ าคั ญ ให้ แ ก่การเรี ย น
การสอนเรื่ อ งคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชีพนักดนตรี

ปรับวิชาพื้นฐานดนตรีให้ตรงกับ
ความต้ อ งการในการประกอบ
อาชีพ
พั ฒ นาอาจารย์ ให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานอย่ างมี คุ ณภาพ และ
ประสิทธิภาพ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
๑) เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุง
รายงานผลการประเมินหลักสูตร/
ห ลั ก สู ต ร ไ ด้ รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
มาตรฐานในระดับดีขึ้นไป
๒) เอกสารหลักสูตร ฉบับปรับปรุง
หลั ก สู ต รได้ รั บ การเผยแพร่ ต าม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
๑) สอดแทรกประเด็ น ทาง รายงานผลการประเมิ น ความพึ ง
จริยธรรมในการเรียนการสอน พอใจในตัวบัณฑิต ด้านจริยธรรม
วิชาต่าง ๆ เช่น การตรงต่อเวลา ของสถานประกอบการ/นายจ้าง
การเคารพสิทธิทางปัญญา เป็น
ต้น
๒) ปลู ก ฝั ง ให้ นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ
ตามกฎระเบี ย บของสถาบั น
อย่างเคร่งครัด
ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรใน คุ ณ ภาพของงานแสดง และงาน
ส่ ว นของวิ ช าทฤษฎี ด นตรี แ ละ ประพันธ์ของนักศึกษา ซึ่งประเมิน
วิชาพื้นฐานการฝึกโสตและการ โดยอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่
อ่านโน้ต ในระดับสูง
ปรึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ให้มี ๑) ปริมาณงานด้านการให้บริการ
ประสบการณ์ วิ ช าการและ วิชาชีพ
วิ ช าชี พ เพื่ อ นํ า มาใช้ ป รั บ ปรุ ง ๒) อาจารย์ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาใน
คุณภาพการเรียนการสอน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การเข้าอบรม
สัมมนา
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หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร :
เป็นระบบการศึกษา ทวิภาค จัดการเรียนการสอน โดย ๑ปีการศึกษา มี ๒ภาคการศึกษา
ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน :
อาจมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนภาคฤดู ร้ อ น ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ การพิ จ ารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค :
ไม่มี
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน :
ภาคการศึกษาที่ ๑ เดือน มิถุนายน – กันยายน
ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์
ภาคการศึกษาที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์
ภาคฤดูร้อน เดือน มีนาคม – พฤษภาคม
ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๒.๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
(๒) มีความประพฤติดี และมีความมุ่งมั่นที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และ
จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
(๓) ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่ติดยาเสพติด
๒.๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
(๑) มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี หรื อ ขั บ ร้ อ งในมาตรฐานสู ง ตามเกณฑ์ ที่
วิทยาลัยกําหนด โดยการคัดเลือก วิทยาลัยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรี
โดยรวม คุณภาพของการบรรเลงบทเพลง และความสามารถในการอ่านโน้ตดนตรี เป็นต้น
(๒) มีพื้นฐานความรู้ด้านทฤษฎีดนตรีสากล หรือดนตรีไทย และด้านโสตทักษะในมาตรฐานสูง
ตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกําหนด
(๓) มีพื้นฐานความรู้เฉพาะทาง สําหรับผู้เลือกสอบในวิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี ธุรกิจดนตรี
ดนตรีศึกษาและการสอน
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๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
(๑) ปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในมหาวิทยาลัย ที่ให้อิสระในการดํารงชีวิตมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องวินัยในการศึกษาเล่าเรียน ในทางวิชาการ
(๒) นักศึกษาที่ผ่านการศึกษาในสายสามัญบางส่วน ยังมีความยากลําบากในการศึกษาที่มี
ความเฉพาะทาง ในสายวิชาชีพดนตรีดนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวิชาทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ เป็นต้น
(๓) นักศึกษาบางส่วน มีปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนใน
บางรายวิชา
๒.๔ กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
(๑) วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา จะต้องให้การดูแล
นักศึกษาในชั้นปีแรกเป็นพิเศษ เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษษสามารถปรับตัวเข้ากับระบบมหาวิทยาลัยได้อย่างดี
(๒) ให้ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลการสอบเข้ า ต่ํ า กว่ า เกณฑ์ ที่ กํ า หนด จะต้ อ งเรี ย นวิ ช าปรั บ พื้ น ฐาน
(Remedial Courses) เช่น ในรายวิชาพื้นฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก พื้นฐานการฝึกโสตและการอ่านโน้ต และ
พื้นฐานปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก เป็นต้น
(๓) นั กศึ ก ษาต้ องลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าพื้ น ฐานภาษาอัง กฤษ และนั ก ศึก ษาต่ า งชาติ ต้ อ ง
ลงทะเบียนเรียนวิชาพื้นฐานภาษาไทย ก่อนการเปิดภาคการศึกษาแรก
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ ๔ ปี
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
ชั้นปีที่ ๔
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาด
ว่าจะสําเร็จการศึกษา
เมื่อสิ้นปีการศึกษา
๒.๖ งบประมาณตามแผน

จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๑๘๐
๑๘๐
๑๘๐
๑๘๐
๑๘๐
๑๘๐
๑๘๐
๓๖๐
๕๔๐
๐

๐

๐

๒๕๖๔
๑๘๐
๑๘๐
๑๘๐
๑๘๐
๗๒๐
๑๘๐
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๒.๖.๑ รายละเอียดการประมาณการรายได้ (หน่วย : บาท)
รายการ
๑. ค่าบํารุงการศึกษา
๒. ค่าเล่าเรียน(หน่วยกิต)
๓.เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวม

๒๕๖๑

๒๕๖๒

xxxxxx
Xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

ปีงบประมาณ
๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

๒.๖.๒ รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
รายการ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ก. งบดําเนินการ
๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
๒. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
๑. ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวมทั้งสิ้น
[รวม(ก) + (ข)]
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตรโดยเฉลี่ย ๘๖๖,๘๐๐ บาท
๒.๗ ระบบการศึกษา
ระบบการศึ ก ษาเป็ น แบบชั้ น เรี ย น และแบบปฏิ บั ติ เ ดี่ ย ว เป็ น ไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต และรายวิ ช า ต้ อ งได้ รั บ การเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตร และต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี คําสั่ง และ
ประกาศ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้สอดคล้องกับประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้
ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
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๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตร

๓.๑.๑ จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต โดยมีระยะเวลาในหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า

๑๓๙ หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
๑) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
๒) กลุ่มวิชาภาษา
๓) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
๔) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

๓๐
๗
๑๒
๔
๗

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
๑) กลุ่มวิชาแกนดนตรี
๒) กลุ่มวิชาบังคับสาขา
๓) กลุ่มวิชาเลือกดนตรี

ไม่น้อยกว่า

๑๐๓
๔๙
๔๘
๖

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

๖

หน่วยกิต

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
๑) ความหมายของเลขประจําวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วย
(ก) อักษร
อักษร ๒ ตัวแรก หมายถึง ชื่อย่อของหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน
อักษร ๒ ตัวหลัง หมายถึง กลุ่มวิชาดังนี้
ปย: ดนตรีประยุกต์
AP: Applied Music
ทก: เครื่องทองเหลืองและเครื่องกระทบ BP: Brass and Percussion
ธด: ธุรกิจดนตรี
BU: Music Business
อพ: อํานวยเพลงและรวมวง
CD: Conducting and Ensembles
กค: กีตาร์คลาสสิก
CG: Classical Guitar
CY: Musicology
ดว: ดนตรีวิทยา
ดษ: ดนตรีศึกษาและการสอน
ED: Music Education and Pedagogy

-๒๒สน: ดนตรีสมัยนิยม
ศท: ศึกษาทั่วไป
ดจ: ดนตรีแจ๊ส
ดบ: ดนตรีบําบัด
ปน: เปียโน
สส: เครื่องสายสากล
ทพ: ทฤษฎีและการประพันธ์
ทน: เทคโนโลยีดนตรี
ทอ: ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
ลพ: ละครเพลง
ขส: ขับร้องสากล
ปล: เครื่องลมไม้

มคอ.๒

EN: Music Entertainment
GE: General Education
JA: Jazz
MT: Music Therapy
PF: Piano
ST: Strings
TC: Theory and Composition
TE: Music Technology
TH: Thai and Eastern Music
TR: Musical Theater
VO: Classical Voice
WW: Woodwinds

(ข) ตัวเลข
ตัวแรก:
ชั้นปี
ประเภทวิชาดังนี้
ตัวที่สอง:
ศึกษาทั่วไป (General Education) :
๐:
วิชาระดับพื้นฐาน
0:
Basic, Fundamental Knowledges
๑:
ภาษา
1:
Language
๒-๓: สังคมและมนุษยศาสตร์
2-3: Social Science and Humanities
๔:
การบริหารจัดการ และธุรกิจ
4:
Management and Business
๕:
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
5:
Science and Mathametics
๘:
บรรยายเชิงปฏิบัติการการฝึกงาน
8:
Workshop, Practicum and Internship
๙:
โครงการพิเศษสัมมนาวิจัยและอื่นๆ
9:
Special Project, Seminar, Research and Others

-๒๓ประวัติและวรรณกรรมดนตรี (History and Literature) :
๐:
วิชาระดับพื้นฐาน
0:
Basic, Fundamental Knowledges
๑-๒: ประวัติดนตรีและดุริยวรรณกรรม
1-2: Music History and Literature
๓:
ดนตรีอุษาคเนย์
3:
Southeast Asian Music
๔:
ดนตรีเอเชียและดนตรีของโลก
4:
Asian and World Music Studies
๕-๖: ดนตรีของประเทศไทย
5-6: Thai Music Studies
๗:
ดนตรีวิทยา
7:
Musicology
๘:
บรรยายเชิงปฏิบัติการการฝึกงาน
8:
Workshop Practicum, Internship
๙:
โครงการพิเศษสัมมนาวิจัยและอื่นๆ
9:
Special Project, Seminar, Research and Others
อํานวยเพลงและรวมวง (Conducting and Ensembles) :
๐:
วิชาระดับพื้นฐาน
0:
Basic, Fundamental Knowledges
๓:
การรวมวง ตามวิชาเอก
3:
Major Ensemble
๔:
การรวมวงเลือก
4:
Minor Ensemble
๗:
การสอนดนตรีการกํากับ และการอํานวยเพลง
7:
Pedagogy, Directing and Conducting
๘:
บรรยายเชิงปฏิบัติการการฝึกงาน
8:
WorkshopPracticum, Internship
๙:
โครงการพิเศษสัมมนาวิจัย และอื่นๆ
9:
Special Project, Seminar, Research and Others

มคอ.๒

-๒๔ทฤษฎีและการประพันธ์ (Theory and Composition) :
๐:
วิชาระดับพื้นฐาน
0:
Basic, Fundamental Knowledges
๑:
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอกการประพันธ์ดนตรีเอก
1:
Major Performance, Major Composition
๒:
ปฏิบัติเครื่องดนตรีโทการประพันธ์ดนตรีโท
2
Minor PerformanceMinor Composition
๓-๔: วิชาฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีทักษะทางดนตรี
3-4: Instrumental, Practical
๕:
วิชาบรรยายทฤษฎีดนตรี
5:
Music Theory
๖:
วิชาบรรยายการประพันธ์และเรียบเรียงดนตรี
6:
Music Composition and Arranging Class
๗:
การสอนดนตรีการกํากับ และการอํานวยเพลง
7:
Pedagogy, Directing and Conducting
๘:
บรรยายเชิงปฏิบัติการการฝึกงาน
8:
Workshop and Practicum, Internship
๙:
โครงการพิเศษสัมมนาวิจัยและ อื่นๆ
9:
Special Project, Seminar, Research and Others
ดนตรีทั่วไป (General Music) :
๐:
วิชาระดับพื้นฐาน
0:
Basic, Fundamental Knowledges
๑:
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอกการประพันธ์ดนตรีเอก
1:
Major Performance, Major Composition
๒:
ปฏิบัติเครื่องดนตรีโทการประพันธ์ดนตรีโท
2
Minor Performance, Minor Composition
๓:
การรวมวง
3:
Ensembles
๔:
ประวัติดนตรีและดุริยวรรณกรรม
4:
Music History and Literature
๕:
เทคนิคคีตปฏิภาณ
5:
Technique, Improvisation
๖:
การแสดงเดี่ยววิทยานิพนธ์การศึกษาอิสระ

มคอ.๒

-๒๕6:
๗:
7:
๘:
8:
๙:
9:

มคอ.๒

Recital, Thesis, Independent Studies
การสอนดนตรีการกํากับ และการอํานวยเพลง
Pedagogy, Directing and Conducting
บรรยายเชิงปฏิบัติการการฝึกงาน
Workshop and Practicum, Internship
โครงการพิเศษสัมมนาวิจัย และอื่นๆ
Special Project, Seminar, Research and Others

กลุ่มวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี ได้แก่ ขับร้องสากลและละครเพลง กีตาร์คลาสสิก เปียโนและฮาร์ป
เครื่องสายสากล เครื่องเป่าลมไม้ เครื่องเป่าทองเหลือง และเครื่องกระทบ (Instrumental Subjects – Voice
and Theatre, Classical Guitar, Piano and Harp, String, Woodwind, Brass and Percussion)
ดนตรีแจ๊ส (Jazz)
ดนตรีสมัยนิยม (Music Entertainment)
๐:
วิชาระดับพื้นฐาน
0:
Basic, Fundamental Knowledges
๑-๒: วิชาฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีทักษะทางดนตรี
1-2: Instrumental, Practical Class
๓:
ทฤษฎีการประพันธ์และการเรียบเรียงแนวคิดทั่วไป
3:
Theory, Composition and Arranging, Concept
๔:
ประวัติศาสตร์และวรรณกรรม
4:
History and Literature
๕:
เทคนิคคีตปฏิภาณ
5:
Technique, Improvisation
๗:
การสอนดนตรีการกํากับการอํานวยเพลง
7:
Pedagogy, Directing, Conducting
๘:
บรรยายเชิงปฏิบัติการการฝึกงาน
8:
Workshop and Practicum/Internship
๙:
โครงการพิเศษสัมมนาวิจัย และอื่นๆ
9:
Special Project, Seminar, Research and Others
ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก (Thai and Eastern Music) :
๐:
วิชาระดับพื้นฐาน
0:
Basic, Fundamental Knowledges

-๒๖๑-๒:
1-2:
๓:
3:
๔:
4:
๕:
5:
๖:
6:
๗:
7:
๘:
8:
๙:
9:

วิชาฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีทักษะทางดนตรี(ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน)
Instrumental, Practical Class (Thai Traditional and Folk Music)
ทฤษฎีการประพันธ์และการเรียบเรียงแนวคิดทั่วไป (ดนตรีตะวันออก)
Theory, Composition and Arranging, Concept (Eastern Music)
ประวัติศาสตร์และวรรณกรรม
History and Literature
เทคนิคคีตปฏิภาณ
Technique, Improvisation
ดนตรีพื้นบ้านดนตรีตะวันออก
Folk Music, Eastern Music
การสอนดนตรีการกํากับ และการอํานวยเพลง
Pedagogy, Directing and Conducting
บรรยายเชิงปฏิบัติการการฝึกงาน
Workshop and Practicum, Internship
โครงการพิเศษสัมมนาวิจัย และอื่นๆ
Special Project, Seminar, Research and Others

เทคโนโลยีดนตรี (Music Technology) :
๐:
วิชาระดับพื้นฐาน
0:
Basic, Fundamental Knowledges
๑:
ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์หรือวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์
1:
Electronics Theory or pure science
๒:
วิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2:
Engineering or applied science
๓:
ดนตรีประกอบภาพดนตรีในสื่อผสม
3:
Film Music, Music and Multimedia
๔:
การออกแบบแสงและเสียง
4:
Light and Sound Design
๕:
การจัดระบบเสียงในการแสดงสด
5:
Live Sound Processing
๖:
วิชาประเภทดนตรีในเชิงพาณิชย์
6:
Commercial Music
๗:
การบันทึกเสียงผสมเสียง และการมาสเตอร์
7:
Recording, Mixing and Mastering

มคอ.๒

-๒๗๘:
8:
๙:
9:

บรรยายเชิงปฏิบัติการการฝึกงาน
Workshop and Practicum, Internship
โครงการพิเศษสัมมนาวิจัย และอื่นๆ
Special Project, Seminar, Research and Others

ธุรกิจดนตรี (Music Business) :
๐:
วิชาระดับพื้นฐาน
0:
Basic, Fundamental Knowledges
๑:
การตลาด โฆษณาและประชาสัมพันธ์
1:
Marketing, Advertising and Public Relations
๒:
กฎหมายธุรกิจ
2:
Business Law
๓:
การเงินและบัญชี
3:
Financial and Account
๔:
การบริหารจัดการ และธุรกิจ
4:
Management and Business
๕:
อุตสาหกรรมดนตรี
5:
Music Industry
๖:
การผลิต
6:
Production
๗:
เทคโนโลยีในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
7:
Technology in Business or Industry
๘:
บรรยายเชิงปฏิบัติการการฝึกงาน
8:
Workshop and Practicum, Internship
๙:
โครงการพิเศษสัมมนาวิจัย และอื่นๆ
9:
Special Project, Seminar, Research and Others
ดนตรีศึกษาและการสอน (Music Education and Pedagogy) :
๐:
วิชาระดับพื้นฐาน
0:
Basic, Fundamental Knowledges
๑-๒: วิชาฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีทักษะทางดนตรี
1-2: Instrumental, Practical Class
๓:
ดนตรีและสื่อการสอน
3:
Music and Media
๔:
การบริหารจัดการ และธุรกิจ

มคอ.๒

-๒๘4:
๕:
5:
๖:
6:
๗:
7:
๘:
8:
๙:
9:

Management and Business
หลักสูตร
Curriculum
ปรัชญา และจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีศึกษา
Music Education Philosophies and Psychologies
การสอนดนตรีการกํากับ และการอํานวยเพลง
Pedagogy, Directing and Conducting
บรรยายเชิงปฏิบัติการการฝึกงาน
Workshop and Practicum, Internship
โครงการพิเศษสัมมนาวิจัย และอื่นๆ
Special Project, Seminar, Research and Others

ดนตรีบําบัด (Music Therapy) :
๐:
วิชาระดับพื้นฐาน
0:
Basic, Fundamental Knowledges
๑:
ดนตรีและมนุษย์
1:
Music and Human
๒:
ดนตรีบําบัด
2:
Music Therapy
๖:
ปรัชญา และจิตวิทยา
6:
Philosophies and Psychologies
๘:
บรรยายเชิงปฏิบัติการการฝึกงาน
8:
Workshop and Practicum, Internship
๙:
โครงการพิเศษสัมมนาวิจัย และอื่นๆ
9:
Special Project, Seminar, Research and Others
ตัวที่สาม:

ลําดับของรายวิชา

มคอ.๒

-๒๙-

มคอ.๒

๒) รายวิชาตามโตรงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร ดุริยางคศาสตรบัณฑิต มีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๓๐

หน่วยกิต

๑) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 101 General Educations for Human Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 102 Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development

๗
หน่วยกิต
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

๒) กลุ่มวิชาภาษา
ดศศท ๑๑๑ ภาษาอังกฤษ ๑
MSGE 111
English 1
ดศศท ๑๑๒ ภาษาอังกฤษ ๒
MSGE 112
English 2
ดศศท ๒๑๑ ภาษาอังกฤษ ๓
MSGE 211
English 3
ดศศท ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ ๔
MSGE 212
English 4
ดศศท ๓๑๓ ภาษาไทย ๑
MSGE 313
Thai 1
ดศศท ๓๑๔ ภาษาไทย ๒
MSGE 314
Thai 2

๑๒ หน่วยกิต
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

๓) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ดศธด ๑๔๑ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
MSBU 141 Principles of Economics
ดศทน ๑๐๒ พื้นฐานเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรี
MSTE 102
Foundations of Technology in Music

๔
หน่วยกิต
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

-๓๐๔) กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ดศธด ๒๔๑ หลักการบริหารจัดการ
MSBU 241 Principle of Management
ดศศท ๓๔๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ
MSGE 341
Personality Development
ดศศท ๔๒๒ ศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน
MSGE 422
The Arts and Cultures of Southeast Asia
ดศศท ๔๒๓ ประเด็นทางจริยธรรมดนตรี
MSGE 423
Ethicaln Issues in Music

มคอ.๒

๗
หน่วยกิต
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

(ในกรณีที่นักศึกษาต้องการเลือกวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (รหัสวิชา ดศศท/MSGE) เพิ่มเติม นักศึกษา
สามารถเลือกเรียนได้ โดยใช้พื้นที่ในหมวดวิชาเลือกเสรี)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

๑๐๓ หน่วยกิต

ปฏิบัตดิ นตรีคลาสสิก (เครื่องดนตรี – ขับร้องสากล)
Classical Music Performance (Instrument – Voice)
๑) กลุ่มวิชาแกนดนตรี
ดนตรีประยุกต์ (Applied Music)
ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
MSAP 111
Major Performance 1
ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
MSAP 112
Major Performance 2
ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑
MSAP 131
Small Ensemble 1
ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒
MSAP 132
Small Ensemble 2
ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑
MSAP 135
Large Ensemble 1
ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒
MSAP 136
Large Ensemble 2

๔๙

หน่วยกิต

๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)

-๓๑ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
MSAP 211
Major Performance 3
ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔
MSAP 212
Major Performance 4
ดนตรีวิทยา (Musicology)
ดศดว ๒๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๑
MSCY 211
Western Music History 1
ดศดว ๒๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒
MSCY 212
Western Music History 2
ดศดว ๓๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๓
MSCY 311
Western Music History 3
ดศดว ๓๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๔
MSCY 312
Western Music History 4
เปียโน (Piano)
ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑*
MSPF 111
Keyboard Skills 1*
ดศปน ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒ *
MSPF 112
Keyboard Skills 2*
ดศปน ๑๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑ *
MSPF 113
Keyboard Harmony 1*
ดศปน ๑๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๒*
MSPF 114
Keyboard Harmony 2*
ดศปน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๓*
MSPF 211
Keyboard Skills 3*
ดศปน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๔ *
MSPF 212
Keyboard Skills 4*
ดศปน ๒๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๓ *
MSPF 213
Keyboard Harmony*
ดศปน ๒๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๔*
MSPF 214
Keyboard Harmony 4*
ทฤษฎีและการประพันธ์ (Theory and Composition)
ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑
MSTC 131
Sight Singing and Ear Training 1

มคอ.๒

๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๒ ๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)

-๓๒-

มคอ.๒

ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒
MSTC 132
Sight Singing and Ear Training 2
ดศทพ ๑๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑
MSTC 151
Western Music Theory 1
ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒
MSTC 152
Western Music Theory 2
ดศทพ ๒๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๓
MSTC 231
Sight Singing and Ear Training 3
ดศทพ ๒๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๔
MSTC 232
Sight Singing and Ear Training 4
ดศทพ ๒๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓
MSTC 251
Western Music Theory 3
ดศทพ ๒๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔
MSTC 252
Western Music Theory 4
ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก (Thai and Eastern Music)
ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑
MSTH 111 Basic Gong Wong Yai 1
ดศทอ ๓๐๑ ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน
MSTH 301 History and Theory of Thai Music
ขับร้องสากล (Classical Voice)
ดศขส ๑๐๑ การออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับการขับร้อง*
MSVO 101 English Diction for Singing*
ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุ่ม ๑*
MSVO 111 Voice Class 1*

๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

๒) กลุ่มวิชาบังคับสาขา
ดนตรีประยุกต์ (Applied Music)
ดศปย ๒๓๑ การรวมวงเล็ก ๓
MSAP 231
Small Ensemble 3
ดศปย ๒๓๒ การรวมวงเล็ก ๔
MSAP 232
Small Ensemble 4
ดศปย ๒๓๕ การรวมวงใหญ่ ๓
MSAP 235
Large Ensemble 3

๔๘

๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
หน่วยกิต

๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)

-๓๓ดศปย ๒๓๖ การรวมวงใหญ่ ๔
MSAP 236
Large Ensemble 4
ดศปย ๓๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๕
MSAP 311
Major Performance 5
ดศปย ๓๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๖
MSAP 312
Major Performance 6
ดศปย ๓๓๑ การรวมวงเล็ก ๕
MSAP 331
Small Ensemble 5
ดศปย ๓๓๒ การรวมวงเล็ก ๖
MSAP 332
Small Ensemble 6
ดศปย ๓๓๕ การรวมวงใหญ่ ๕ *
MSAP 335
Large Ensemble 5 *
ดศปย ๓๓๖ การรวมวงใหญ่ ๖ *
MSAP 336
Large Ensemble 6 *
ดศปย ๓๕๑ บทเพลงและการฝึกหัดดนตรีออร์เคสตรา *
MSAP 351
Orchestral Repertoire and Performance Practice *
ดศปย ๔๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๗
MSAP 411
Major Performance 7
ดศปย ๔๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๘
MSAP 412
Major Performance 8
ดศปย ๔๓๑ การรวมวงเล็ก ๗
MSAP 431
Small Ensemble 7
ดศปย ๔๓๒ การรวมวงเล็ก ๘
MSAP 432
Small Ensemble 8
เครื่องทองเหลืองและเครื่องกระทบ (Brass and Percussion)
ดศทก ๔๔๑ วรรณกรรมเครื่องเป่าทองเหลือง ๑ *
MSBP 441
Brass Literature 1 *
ดศทก ๔๔๒ วรรณกรรมเครื่องเป่าทองเหลือง ๒ *
MSBP 442
Brass Literature 2 *
ดศทก ๔๔๓ วรรณกรรมเครื่องกระทบ ๑ *
MSBP 443
Percussion Literature 1 *
ดศทก ๔๔๔ วรรณกรรมเครื่องกระทบ ๒ *
MSBP 444
Percussion Literature 2 *

มคอ.๒

๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

-๓๔ดศทก ๔๗๑ การสอนเครื่องเป่าทองเหลือง *
MSBP 471
Brass Pedagogy *
ดศทก ๔๗๒ การสอนเครื่องกระทบ *
MSBP 472
Percussion Pedagogy *
อํานวยเพลงและรวมวง (Conducting and Ensembles)
ดศอพ ๓๗๑ การอํานวยเพลง ๑
MSCD 371 Conducting 1
ดศอพ ๓๗๒ การอํานวยเพลง ๒
MSCD 372 Conducting 2
กีตาร์คลาสสิก (Classical Guitar)
ดศกค ๓๕๑ เสียงประสานบนฟิงเกอร์บอร์ด *
MSCG 351 Fingerboard Harmony *
ดศกค ๔๔๑ วรรณกรรมกีตาร์ ๑ *
MSCG 441 Guitar Literature 1 *
ดศกค ๔๔๒ วรรณกรรมกีตาร์ ๒ *
MSCG 442 Guitar Literature 2 *
ดศกค ๔๗๑ การสอนกีตาร์ *
MSCG 471 Guitar Pedagogy *
เปียโน (Piano)
ดศปน ๓๕๑ การบรรเลงเปียโนประกอบสําหรับนักร้องและเครื่องดนตรี *
MSPF 351
Piano Accompaniment for Voice and Solo Instruments *
ดศปน ๔๔๑ วรรณกรรมคีย์บอร์ด ๑ *
MSPF 441
Keyboard Literature 1 *
ดศปน ๔๔๒ วรรณกรรมคีย์บอร์ด ๒ *
MSPF 442
Keyboard Literature 2 *
ดศปน ๔๗๑ การสอนคีย์บอร์ด *
MSPF 471
Keyboard Pedagogy *
เครื่องสายสากล (Strings)
ดศสส ๔๔๑ วรรณกรรมเครื่องสาย ๑ *
MSST 441
String Literature 1 *
ดศสส ๔๔๒ วรรณกรรมเครื่องสาย ๒ *
MSST 442
String Literature 2 *
ดศสส ๔๔๓ วรรณกรรมฮาร์ป ๑ *

มคอ.๒

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)

-๓๕MSST 443
Harp Literature 1 *
ดศสส ๔๔๔ วรรณกรรมฮาร์ป ๒ *
MSST 444
Harp Literature 2 *
ดศสส ๔๗๑ การสอนเครื่องสาย *
MSST 471
String Pedagogy *
ดศสส ๔๗๒ การสอนฮาร์ป *
MSST 472
Harp Pedagogy *
ทฤษฎีและการประพันธ์ (Theory and Composition)
ดศทพ ๒๕๕ การเรียบเรียงสําหรับวงออร์เคสตรา 1
MSTC 255
Orchestration 1
ดศทพ ๓๕๑ รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรี
MSTC 351
Musical Form and Analysis
ดศทพ ๓๕๒ โทนอลเคาน์เตอร์พอยท์
MSTC 352
Tonal Counterpoint
ขับร้องสากล (Classical Voice)
ดศขส ๑๐๒ การออกเสียงภาษาอิตาเลียนสําหรับการขับร้อง *
MSVO 102 Italian Diction for Singing *
ดศขส ๒๐๑ การออกเสียงภาษาฝรั่งเศสสําหรับการขับร้อง *
MSVO 201 French Diction for Singing *
ดศขส ๓๘๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการขับร้องโอเปร่า ๑ *
MSVO 381 Opera Workshop 1 *
ดศขส ๓๘๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการขับร้องโอเปร่า ๒ *
MSVO 382 Opera Workshop 2 *
ดศขส ๔๔๑ วรรณกรรมขับร้อง ๑ *
MSVO 441 Voice Literature 1 *
ดศขส ๔๔๒ วรรณกรรมขับร้อง ๒ *
MSVO 442 Voice Literature 2 *
ดศขส ๔๗๑ การสอนขับร้อง *
MSVO 471 Voice Pedagogy *
เครื่องลมไม้ (Woodwinds)
ดศปล ๔๔๑ วรรณกรรมเครื่องเป่าลมไม้ ๑ *
MSWW 441 Woodwind Literature 1 *
ดศปล ๔๔๒ วรรณกรรมเครื่องเป่าลมไม้ ๒ *

มคอ.๒

2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)

-๓๖MSWW 442
ดศปล ๔๗๑
MSWW 471

Woodwind Literature 2 *
การสอนเครื่องเป่าลมไม้ *
Woodwind Pedagogy *

มคอ.๒

2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

ดนตรีแจ๊ส
Jazz
๑) กลุ่มวิชาแกนดนตรี
ดนตรีประยุกต์ (Applied Music)
ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
MSAP 111
Major Performance 1
ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
MSAP 112
Major Performance 2
ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑
MSAP 131
Small Ensemble 1
ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒
MSAP 132
Small Ensemble 2
ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑
MSAP 135
Large Ensemble 1
ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒
MSAP 136
Large Ensemble 2
ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
MSAP 211
Major Performance 3
ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔
MSAP 212
Major Performance 4
ดนตรีวิทยา (Musicology)
ดศดว ๒๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๑
MSCY 211
Western Music History 1
ดศดว ๒๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒
MSCY 212
Western Music History 2
ดศดว ๓๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๓
MSCY 311
Western Music History 3

๔๙

หน่วยกิต

๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

-๓๗ดศดว ๓๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๔
MSCY 312
Western Music History 4
ดนตรีแจ๊ส (Jazz)
ดศดจ ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม – ดนตรีแจ๊ส ๑*
MSJA 111
Instrumental Class - Jazz 1*
ดศดจ ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม – ดนตรีแจ๊ส ๒*
MSJA 112
Instrumental Class - Jazz 2*
ดศดจ ๒๑๑ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๑*
MSJA 211
Jazz Piano Class 1*
ดศดจ ๒๑๒ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๒ *
MSJA 212
Jazz Piano Class 2*
ดศดจ ๒๑๓ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม ๑
MSJA 213
Ear Training for Jazz and Pop Musicians 1
ดศดจ ๒๑๔ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม ๒
MSJA 214
Ear Training for Jazz and Pop Musicians 2
เปียโน (Piano)
ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑*
MSPF 111
Keyboard Skills 1*
ดศปน ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒ *
MSPF 112
Keyboard Skills 2*
ดศปน ๑๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑ *
MSPF 113
Keyboard Harmony 1*
ดศปน ๑๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๒*
MSPF 114
Keyboard Harmony 2*
ทฤษฎีและการประพันธ์ (Theory and Composition)
ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑
MSTC 131
Sight Singing and Ear Training 1
ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒
MSTC 132
Sight Singing and Ear Training 2
ดศทพ ๑๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑
MSTC 151
Western Music Theory 1
ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒
MSTC 152
Western Music Theory 2

มคอ.๒

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1(0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

-๓๘ดศทพ ๒๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓
MSTC 251
Western Music Theory 3
ดศทพ ๒๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔
MSTC 252
Western Music Theory 4
ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก (Thai and Eastern Music)
ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑ *
MSTH 111 Basic Gong Wong Yai 1 *
ดศทอ ๓๐๑ ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน
MSTH 301 History and Theory of Thai Music
ขับร้องสากล (Classical Voice)
ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุ่ม ๑
MSVO 111 Voice Class 1
๒) กลุ่มวิชาบังคับสาขา
ดนตรีประยุกต์ (Applied Music)
ดศปย ๒๓๑ การรวมวงเล็ก ๓
MSAP 231
Small Ensemble 3
ดศปย ๒๓๒ การรวมวงเล็ก ๔
MSAP 232
Small Ensemble 4
ดศปย ๒๓๕ การรวมวงใหญ่ ๓
MSAP 235
Large Ensemble 3
ดศปย ๒๓๖ การรวมวงใหญ่ ๔
MSAP 236
Large Ensemble 4
ดศปย ๓๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๕
MSAP 311
Major Performance 5
ดศปย ๓๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๖
MSAP 312
Major Performance 6
ดศปย ๓๓๑ การรวมวงเล็ก ๕
MSAP 331
Small Ensemble 5
ดศปย ๓๓๒ การรวมวงเล็ก ๖
MSAP 332
Small Ensemble 6
ดศปย ๔๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๗
MSAP 411
Major Performance 7

มคอ.๒

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๔๘

หน่วยกิต

๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)

-๓๙ดศปย ๔๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๘
MSAP 412
Major Performance 8
ดศปย ๔๓๑ การรวมวงเล็ก ๗
MSAP 431
Small Ensemble 7
ดศปย ๔๓๒ การรวมวงเล็ก ๘
MSAP 432
Small Ensemble 8
ดนตรีแจ๊ส (Jazz)
ดศดจ ๑๐๑ พื้นฐานดนตรีแจ๊ส ๑
MSJA 101
Jazz Fundamental 1
ดศดจ ๑๐๒ พื้นฐานดนตรีแจ๊ส ๒
MSJA 102
Jazz Fundamental 2
ดศดจ ๒๓๑ ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส ๑
MSJA 231
Jazz Theory 1
ดศดจ ๒๓๒ ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส ๒
MSJA 232
Jazz Theory 2
ดศดจ ๒๕๑ คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๑
MSJA 251
Jazz Improvisation 1
ดศดจ ๒๕๒ คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๒
MSJA 252
Jazz Improvisation 2
ดศดจ ๓๓๑ การเรียบเรียงสําหรับดนตรีแจ๊ส ๑
MSJA 331
Jazz Arranging 1
ดศดจ ๓๓๒ การเรียบเรียงสําหรับดนตรีแจ๊ส ๒
MSJA 332
Jazz Arranging 2
ดศดจ ๓๔๑ ประวัติดนตรีแจ๊ส ๑
MSJA 341
Jazz History 1
ดศดจ ๓๔๒ ประวัติดนตรีแจ๊ส ๒
MSJA 342
Jazz History 2
ดศดจ ๔๓๑ การประพันธ์ดนตรีแจ๊ส ๑
MSJA 431
Jazz Composition 1
ดศดจ ๔๗๑ การสอนดนตรีแจ๊ส
MSJA 471
Jazz Pedagogy

มคอ.๒

๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

-๔๐-

มคอ.๒

การประพันธ์ดนตรี
Music Composition
๑) กลุ่มวิชาแกนดนตรี
ดนตรีประยุกต์ (Applied Music)
ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑
MSAP 135
Large Ensemble 1
ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒
MSAP 136
Large Ensemble 2
ดนตรีวิทยา (Musicology)
ดศดว ๒๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๑
MSCY 211
Western Music History 1
ดศดว ๒๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒
MSCY 212
Western Music History 2
ดศดว ๓๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๓
MSCY 311
Western Music History 3
ดศดว ๓๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๔
MSCY 312
Western Music History 4
เปียโน (Piano)
ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑*
MSPF 111
Keyboard Skills 1*
ดศปน ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒ *
MSPF 112
Keyboard Skills 2*
ดศปน ๑๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑ *
MSPF 113
Keyboard Harmony 1*
ดศปน ๑๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๒*
MSPF 114
Keyboard Harmony 2*
ดศปน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๓*
MSPF 211
Keyboard Skills 3*
ดศปน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๔ *
MSPF 212
Keyboard Skills 4*
ดศปน ๒๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๓ *
MSPF 213
Keyboard Harmony 3*

๔๙

หน่วยกิต

๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)

-๔๑ดศปน ๒๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๔*
MSPF 214
Keyboard Harmony 4*
ทฤษฎีและการประพันธ์ (Theory and Composition)
ดศทพ ๑๑๑ การประพันธ์ดนตรี ๑
MSTC 111
Music Composition 1
ดศทพ ๑๑๒ การประพันธ์ดนตรี ๒
MSTC 112
Music Composition 2
ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑
MSTC 131
Sight Singing and Ear Training 1
ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒
MSTC 132
Sight Singing and Ear Training 2
ดศทพ ๑๓๓ การรวมวงดนตรีร่วมสมัย ๑
MSTC 133
Contemporary Music Ensemble 1
ดศทพ ๑๓๔ การรวมวงดนตรีร่วมสมัย ๒
MSTC 134
Contemporary Music Ensemble 2
ดศทพ ๑๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑
MSTC 151
Western Music Theory 1
ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒
MSTC 152
Western Music Theory 2
ดศทพ ๒๑๑ การประพันธ์ดนตรี ๓
MSTC 211
Music Composition 3
ดศทพ ๒๑๒ การประพันธ์ดนตรี ๔
MSTC 212
Music Composition 4
ดศทพ ๒๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๓
MSTC 231
Sight Singing and Ear Training 3
ดศทพ ๒๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๔
MSTC 232
Sight Singing and Ear Training 4
ดศทพ ๒๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓
MSTC 251
Western Music Theory 3
ดศทพ ๒๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔
MSTC 252
Western Music Theory 4
ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก (Thai and Eastern Music)
ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑

มคอ.๒

๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)

-๔๒MSTH 111 Basic Gong Wong Yai 1
ดศทอ ๓๐๑ ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน
MSTH 301 History and Theory of Thai Music
ขับร้องสากล (Classical Voice)
ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุม่ ๑
MSVO 111 Voice Class 1
๒) กลุ่มวิชาบังคับสาขา
ดนตรีประยุกต์ (Applied Music)
ดศปย ๑๒๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๑
MSAP 121
Minor Performance 1
ดศปย ๑๒๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๒
MSAP 122
Minor Performance 2
ดศปย ๒๓๕ การรวมวงใหญ่ ๓
MSAP 235
Large Ensemble 3
ดศปย ๒๓๖ การรวมวงใหญ่ ๔
MSAP 236
Large Ensemble 4
อํานวยเพลงและรวมวง (Conducting and Ensembles)
ดศอพ ๓๗๑ การอํานวยเพลง ๑
MSCD 371 Conducting 1
ดศอพ ๓๗๒ การอํานวยเพลง ๒
MSCD 372 Conducting 2
ดนตรีวิทยา (Musicology)
ดศดว ๓๑๓ ดนตรีในศตวรรษที่ ๒๐
MSCY 313
Music in the Twentieth Century
ทฤษฎีและการประพันธ์ (Theory and Composition)
ดศทพ ๒๓๓ การรวมวงดนตรีร่วมสมัย ๓
MSTC 233
Contemporary Music Ensemble 3
ดศทพ ๒๓๔ การรวมวงดนตรีร่วมสมัย ๔
MSTC 234
Contemporary Music Ensemble 4
ดศทพ ๒๕๕ การเรียบเรียงสําหรับวงออร์เคสตรา ๑
MSTC 255
Orchestration 1
ดศทพ ๒๕๖ การเรียบเรียงสําหรับวงออร์เคสตรา ๒

มคอ.๒

1 (0-2-1)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๔๘

หน่วยกิต

๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)

-๔๓MSTC 256
ดศทพ ๓๑๑
MSTC 311
ดศทพ ๓๑๒
MSTC 312
ดศทพ ๓๕๑
MSTC 351
ดศทพ ๓๕๒
MSTC 352
ดศทพ ๓๕๓
MSTC 353
ดศทพ ๔๑๑
MSTC 411
ดศทพ ๔๑๒
MSTC 412
ดศทพ ๔๗๑
MSTC 471

Orchestration 2
การประพันธ์ดนตรี ๕
Music Composition 5
การประพันธ์ดนตรี ๖
Music Composition 6
รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรี
Musical Form and Analysis
โทนอลเคาน์เตอร์พอยท์
Tonal Counterpoint
สปีชีส์ เคาน์เตอร์พอยท์
Species Counterpoint
การประพันธ์ดนตรี ๗
Music Composition 7
การประพันธ์ดนตรี ๘
Music Composition 8
การประพันธ์ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ๑
Electronic Music Composition 1

มคอ.๒

2 (2-0-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

ละครเพลง
Musical Theatre
๑) กลุ่มวิชาแกนดนตรี
ดนตรีประยุกต์ (Applied Music)
ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
MSAP 111
Major Performance 1
ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
MSAP 112
Major Performance 2
ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑
MSAP 135
Large Ensemble 1
ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
MSAP 211
Major Performance 3
ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔

๔๙

หน่วยกิต

๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๒ (๐-๔-๘)
2 (0-4-8)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)

-๔๔MSAP 212
Major Performance 4
เปียโน (Piano)
ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑
MSPF 111
Keyboard Skills 1
ดศปน ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒
MSPF 112
Keyboard Skills 2
ดศปน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๓
MSPF 211
Keyboard Skills 3
ดศปน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๔
MSPF 212
Keyboard Skills 4
ทฤษฎีและการประพันธ์ (Theory and Composition)
ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑
MSTC 131
Sight Singing and Ear Training 1
ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒
MSTC 132
Sight Singing and Ear Training 2
ดศทพ ๑๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑
MSTC 151
Western Music Theory 1
ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒
MSTC 152
Western Music Theory 2
ดศทพ ๒๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๓
MSTC 231
Sight Singing and Ear Training 3
ดศทพ ๒๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๔
MSTC 232
Sight Singing and Ear Training 4
ดศทพ ๒๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓
MSTC 251
Western Music Theory 3
ดศทพ ๒๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔
MSTC 252
Western Music Theory 4
ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก (Thai and Eastern Music)
ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑ *
MSTH 111 Basic Gong Wong Yai 1
*
ดศทอ ๓๐๑ ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน
MSTH 301 History and Theory of Thai Music
ละครเพลง (Musical Theater)

มคอ.๒

4 (0-8-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)

-๔๕-

มคอ.๒

ดศลพ ๑๑๓ การเต้นรํา ๑
MSTR 113
Dance 1
ดศลพ ๑๑๔ การเต้นรํา ๒
MSTR 114
Dance 2
ดศลพ ๑๘๑ การผลิตละครเพลง ๑
MSTR 181
Musical Theatre Production 1
ดศลพ ๒๔๑ ประวัติละครเพลง ๑
MSTR 241
History of Musical Theatre 1
ดศลพ ๒๔๒ ประวัติละครเพลง ๒
MSTR 242
History of Musical Theatre 2
ดศลพ ๓๔๑ ประวัติละครเพลง ๓
MSTR 341
History of Musical Theatre 3
ดศลพ ๓๔๒ ประวัติละครเพลง ๔
MSTR 342
History of Musical Theatre 4
ขับร้องสากล (Classical Voice)
ดศขส ๑๐๑ การออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับการขับร้อง
MSVO 101 English Diction for Singing

๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

๒) กลุ่มวิชาบังคับสาขา
ดนตรีประยุกต์ (Applied Music)
ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒
MSAP 136
Large Ensemble 2
ดศปย ๓๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๕
MSAP 311
Major Performance 5
ดศปย ๓๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๖
MSAP 312
Major Performance 6
ดศปย ๔๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๗
MSAP 411
Major Performance 7
ดศปย ๔๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๘
MSAP 412
Major Performance 8
ละครเพลง (Musical Theater)
ดศลพ ๑๑๖ การออกเสียงและสนทนา ๑
MSTR 116
Diction and Speech 1

๔๘

๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
หน่วยกิต

๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

-๔๖ดศลพ ๒๑๓
MSTR 213
ดศลพ ๒๑๔
MSTR 214
ดศลพ ๒๑๕
MSTR 215
ดศลพ ๒๑๖
MSTR 216
ดศลพ ๒๘๑
MSTR 281
ดศลพ ๓๑๓
MSTR 313
ดศลพ ๓๑๔
MSTR 314
ดศลพ ๓๑๕
MSTR 315
ดศลพ ๓๗๑
MSTR 371
ดศลพ ๓๘๑
MSTR 381
ดศลพ ๓๘๓
MSTR 383
ดศลพ ๓๘๖
MSTR 386
ดศลพ ๔๑๑
MSTR 411
ดศลพ ๔๑๒
MSTR 412
ดศลพ ๔๔๒
MSTR 442
ดศลพ ๔๗๑
MSTR 471
ดศลพ ๔๘๑

การเต้นรํา ๓
Dance 3
การเต้นรํา ๔
Dance 4
การออกเสียงและสนทนา ๒
Diction and Speech 2
การออกเสียงและสนทนา ๓
Diction and Speech 3
การผลิตละครเพลง ๒
Musical Theatre Production 2
การเต้นรํา ๕
Dance 5
การเต้นรํา ๖
Dance 6
การออกเสียงและสนทนา ๔
Diction and Speech 4
การกํากับการแสดง ๑
Directing 1
การผลิตละครเพลง ๓
Musical Theatre Production 3
เสื้อผ้าและการแต่งหน้า
Costume and Make-up
การจัดเวทีและแสงเบื้องต้น
Fundamental of Stagecraft and Lighting
การแสดงการต่อสู้
Stage Combat
การออกแบบท่าเต้นรํา
Choreography
สัมมนาละครเพลงไทย
Seminar in Thai Musical Theatre
การกํากับการแสดง ๒
Directing 2
การผลิตละครเพลง ๔

มคอ.๒

๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๐-๔-๒)

-๔๗MSTR 481

Musical Theatre Production 4

มคอ.๒

2 (0-4-2)

ดนตรีสมัยนิยม
Popular Music
๑) กลุ่มวิชาแกนดนตรี
ดนตรีประยุกต์ (Applied Music)
ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
MSAP 111
Major Performance 1
ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
MSAP 112
Major Performance 2
ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑
MSAP 131
Small Ensemble 1
ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒
MSAP 132
Small Ensemble 2
ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑
MSAP 135
Large Ensemble 1
ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒
MSAP 136
Large Ensemble 2
ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
MSAP 211
Major Performance 3
ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔
MSAP 212
Major Performance 4
ดนตรีวิทยา (Musicology)
ดศดว ๒๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๑
MSCY 211
Western Music History 1
ดศดว ๒๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒
MSCY 212
Western Music History 2
ดศดว ๓๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๓
MSCY 311
Western Music History 3
ดศดว ๓๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๔
MSCY 312
Western Music History 4

๔๙

หน่วยกิต

๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

-๔๘ดนตรีสมัยนิยม (Music Entertainment)
ดศสน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ดสําหรับดนตรีสมัยนิยม ๑
MSEN 211 Popular Keyboard Skills 1
ดศสน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ดสําหรับดนตรีสมัยนิยม ๒
MSEN 212 Popular Keyboard Skills 2
ดนตรีแจ๊ส (Jazz)
ดศดจ ๒๑๓ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม ๑
MSJA 213
Ear Training for Jazz and Pop Musicians 1
ดศดจ ๒๑๔ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม ๒
MSJA 214
Ear Training for Jazz and Pop Musicians 2
เปียโน (Piano)
ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑*
MSPF 111
Keyboard Skills 1*
ดศปน ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒ *
MSPF 112
Keyboard Skills 2*
ดศปน ๑๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑ *
MSPF 113
Keyboard Harmony 1*
ดศปน ๑๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๒*
MSPF 114
Keyboard Harmony 2*
ทฤษฎีและการประพันธ์ (Theory and Composition)
ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑
MSTC 131
Sight Singing and Ear Training 1
ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒
MSTC 132
Sight Singing and Ear Training 2
ดศทพ ๑๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑
MSTC 151
Western Music Theory 1
ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒
MSTC 152
Western Music Theory 2
ดศทพ ๒๕๓ ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๑
MSTC 253
Popular Music Theory 1
ดศทพ ๒๕๔ ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๒
MSTC 254
Popular Music Theory 2
ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก (Thai and Eastern Music)

มคอ.๒

๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

-๔๙-

มคอ.๒

ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑ *
MSTH 111 Basic Gong Wong Yai 1*
ดศทอ ๓๐๑ ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน
MSTH 301 History and Theory of Thai Music
ขับร้องสากล (Classical Voice)
ดศขส ๑๐๑ การออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับการขับร้อง*
MSVO 101 English Diction for Singing*
ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุ่ม ๑*
MSVO 111 Voice Class 1*

๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)

๒) กลุ่มวิชาบังคับสาขา
ดนตรีประยุกต์ (Applied Music)
ดศปย ๒๓๑ การรวมวงเล็ก ๓
MSAP 231
Small Ensemble 3
ดศปย ๒๓๒ การรวมวงเล็ก ๔
MSAP 232
Small Ensemble 4
ดศปย ๒๓๕ การรวมวงใหญ่ ๓
MSAP 235
Large Ensemble 3
ดศปย ๒๓๖ การรวมวงใหญ่ ๔
MSAP 236
Large Ensemble 4
ดศปย ๓๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๕
MSAP 311
Major Performance 5
ดศปย ๓๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๖
MSAP 312
Major Performance 6
ดศปย ๓๓๑ การรวมวงเล็ก ๕
MSAP 331
Small Ensemble 5
ดศปย ๓๓๒ การรวมวงเล็ก ๖
MSAP 332
Small Ensemble 6
ดศปย ๔๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๗
MSAP 411
Major Performance 7
ดศปย ๔๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๘
MSAP 412
Major Performance 8
ดศปย ๔๓๑ การรวมวงเล็ก ๗

๔๘

๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
หน่วยกิต

๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๑ (๐-๒-๑)

-๕๐MSAP 431
Small Ensemble 7
ดศปย ๔๓๒ การรวมวงเล็ก ๘
MSAP 432
Small Ensemble 8
ดนตรีสมัยนิยม (Music Entertainment)
ดศสน ๒๔๕ ประวัติและวรรณกรรมดนตรีสมัยนิยม ๑
MSEN 245 Popular Music History and Literature 1
ดศสน ๒๔๖ ประวัติและวรรณกรรมดนตรีสมัยนิยม ๒
MSEN 246 Popular Music History and Literature 2
ดศสน ๒๔๗ ประวัติและวรรณกรรมดนตรีสมัยนิยมของไทย
MSEN 247 Thai Popular Music History and Literature
ดศสน ๓๓๑ การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรีสมัยนิยม ๑
MSEN 331 Popular Music Composition and Arranging 1
ดศสน ๓๓๒ การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรีสมัยนิยม ๒
MSEN 332 Popular Music Composition and Arranging 2
ดศสน ๓๕๑ คีตปฏิภาณในดนตรีสมัยนิยม ๑
MSEN 351 Popular Music Improvisation 1
ดศสน ๓๕๒ คีตปฏิภาณในดนตรีสมัยนิยม ๒
MSEN 352 Popular Music Improvisation 2
ดศสน ๒๓๑ การเขียนเนื้อเพลงดนตรีสมัยนิยม ๑
MSEN 231 Popular Music Lyric 1
ดศสน ๔๓๒ การเขียนเนื้อเพลงดนตรีสมัยนิยม ๒
MSEN 432 Popular Music Lyric 2
เทคโนโลยีดนตรี (Music Technology)
ดศทน ๓๕๑ การผลิตสําหรับการแสดงดนตรีบนเวที
MSTE 351
Stage Music Production
ละครเพลง (Musical Theater)
ดศลพ ๓๑๑ การแสดงบนเวที 1
MSTR 311
Stage Acting 1
ดศลพ ๓๑๒ การแสดงบนเวที 2
MSTR 312
Stage Acting 2

มคอ.๒

1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)

-๕๑-

มคอ.๒

ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
Thai and Eastern Music
๑) กลุ่มวิชาแกนดนตรี
ดนตรีประยุกต์ (Applied Music)
ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
MSAP 111
Major Performance 1
ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
MSAP 112
Major Performance 2
ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑
MSAP 131
Small Ensemble 1
ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒
MSAP 132
Small Ensemble 2
ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑
MSAP 135
Large Ensemble 1
ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒
MSAP 136
Large Ensemble 2
ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
MSAP 211
Major Performance 3
ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔
MSAP 212
Major Performance 4
ดนตรีวิทยา (Musicology)
ดศดว ๒๑๐ พื้นฐานประวัติดนตรีตะวันตก
MSCY 210
Introduction to Western Music History
ทฤษฎีและการประพันธ์ (Theory and Composition)
ดศทพ ๑๐๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตกขั้นนํา
MSTC 101
Introduction to Western Music Theory
เปียโน (Piano)
ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑
MSPF 111
Keyboard Skills 1
ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก (Thai and Eastern Music)
ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑ *
MSTH 111 Basic Gong Wong Yai 1 *

๔๙

หน่วยกิต

๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)

-๕๒ดศทอ ๑๑๓
MSTH 113
ดศทอ ๑๑๕
MSTH 115
ดศทอ ๑๑๖
MSTH 116
ดศทอ ๑๑๗
MSTH 117
ดศทอ ๑๑๙
MSTH 119
ดศทอ ๑๓๑
MSTH 131
ดศทอ ๑๓๒
MSTH 132
ดศทอ ๑๖๑
MSTH 161
ดศทอ ๒๑๗
MSTH 217
ดศทอ ๒๑๙
MSTH 219
ดศทอ ๒๓๑
MSTH 231
ดศทอ ๒๓๕
MSTH 235
ดศทอ ๒๓๗
MSTH 237
ดศทอ ๒๔๑
MSTH 241
ดศทอ ๒๔๓
MSTH 243
ดศทอ ๒๓๖
MSTH 236
ดศทอ ๒๖๑

พื้นฐานระนาดเอก ๑ *
Basic Ranad Ake 1 *
พื้นฐานฆ้องวงเล็ก *
Basic Gong Wong Lek *
พื้นฐานระนาดทุ้ม *
Basic Ranad Tum *
พื้นฐานเครื่องหนังและเครื่องจังหวะ ๑
Thai Rhythmic Percussion 1
ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน
Thai Folk Music Performance
ทฤษฎีดนตรีไทย ๑
Thai Music Theory 1
ทฤษฎีดนตรีไทย ๒
Thai Music Theory 2
ดนตรีพื้นบ้านไทย ๑
Thai Folk Music 1
พื้นฐานขับร้องเพลงไทย ๑
Basic Thai Voice 1
แคนวง ๑
Kaen Ensemble 1
คุณลักษณะและระดับเสียงของเครื่องดนตรีไทย
Thai Musical Instrumentation and Tuning
การขับร้องประกอบการแสดง
Vocal Music for Thai Traditional Performance
การถอดเพลงและบันทึกโน้ต
Transcription and Notation in Music
ประวัติและพัฒนาการดนตรีไทย
History and Development of Thai Music
ดนตรีอุษาคเนย์
Music of the Southeast Asia
สํานวนเพลงไทยและการแปรทํานอง
Thai Music Melodic Variation
การสร้างและซ่อมบํารุงเครื่องดนตรี

มคอ.๒

๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)

-๕๓MSTH 261 Thai Musical Instrument Production and Maintenance
ดศทอ ๓๒๑ พื้นฐานเครื่องดนตรีตะวันออก ๑
MSTH 321 Basic Eastern Music 1
ดศทอ ๓๓๔ ดนตรีประกอบการแสดงของไทย
MSTH 334 Music Accompaniment for Thai Performing Arts
ดศทอ ๔๓๒ รูปแบบและการวิเคราะห์เพลงไทย
MSTH 432 Form and Analysis of Thai Music
เลือกเรียน ๑ หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
ดศทอ ๒๑๑ พื้นฐานเครื่องสายไทย ๑ *
MSTH 211 Basic Thai Strings 1
ดศทอ ๒๑๓ พื้นฐานเครื่องตีไทย ๑ *
MSTH 213 Basic Thai Percussion 1
ดศทอ ๒๑๕ พื้นฐานเครื่องเป่าไทย ๑ *
MSTH 215 Basic Thai Wind Instrument 1
๒) กลุ่มวิชาบังคับสาขา
ดนตรีประยุกต์ (Applied Music)
ดศปย ๒๓๑ การรวมวงเล็ก ๓
MSAP 231
Small Ensemble 3
ดศปย ๒๓๒ การรวมวงเล็ก ๔
MSAP 232
Small Ensemble 4
ดศปย ๒๓๕ การรวมวงใหญ่ ๓
MSAP 235
Large Ensemble 3
ดศปย ๒๓๖ การรวมวงใหญ่ ๔
MSAP 236
Large Ensemble 4
ดศปย ๓๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๕
MSAP 311
Major Performance 5
ดศปย ๓๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๖
MSAP 312
Major Performance 6
ดศปย ๓๓๑ การรวมวงเล็ก ๕
MSAP 331
Small Ensemble 5
ดศปย ๓๓๒ การรวมวงเล็ก ๖
MSAP 332
Small Ensemble 6

มคอ.๒

1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๔๘

หน่วยกิต

๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑(๐-๒-๑)
1(0-2-1)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)

-๕๔ดศปย ๓๓๕ การรวมวงใหญ่ ๕
MSAP 335
Large Ensemble 5
ดศปย ๓๓๖ การรวมวงใหญ่ ๖
MSAP 336
Large Ensemble 6
ดศปย ๔๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๗
MSAP 411
Major Performance 7
ดศปย ๔๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๘
MSAP 412
Major Performance 8
ดศปย ๔๓๑ การรวมวงเล็ก ๗
MSAP 431
Small Ensemble 7
ดศปย ๔๓๒ การรวมวงเล็ก ๘
MSAP 432
Small Ensemble 8
ดศปย ๔๙๕ การวิจัยดนตรีขั้นนํา
MSAP 495
Introduction to Music Research
ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก (Thai and Eastern Music)
ดศทอ ๓๑๑ การพากย์ – เสภา
MSTH 311 Sepha Voice - Over
ดศทอ ๓๑๔ ปฏิบัติวงดนตรีไทยร่วมสมัย
MSTH 314 Contemporary Thai Music Ensemble
ดศทอ ๓๓๒ การประพันธ์เพลงไทย ๑
MSTH 332 Thai Music Composition 1
ดศทอ ๓๓๕ สุนทรียศาสตร์ในดนตรีไทย
MSTH 335 Aesthetics in Thai Music
ดศทอ ๓๔๓ สํานักและบุคคลสําคัญทางดนตรีไทย
MSTH 343 Schools & Important individuals in Thai Music
ดศทอ ๓๔๔ มานุษยดนตรีวิทยาเบื้องต้น
MSTH 344 Foundation of Musicology
ดศทอ ๔๓๑ ดนตรีพิธีกรรม
MSTH 431 Thai Ceremonial Music
ดศทอ ๔๔๑ ดุริยวรรณกรรมไทย *
MSTH 441 Thai Music Literature *
ดศทอ ๔๔๒ ดุริยวรรณกรรมพื้นบ้านไทย *
MSTH 442 Thai Folk Music Literature *

มคอ.๒

๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

-๕๕ดศทอ ๔๔๓
MSTH 443
ดศทอ ๔๗๑
MSTH 471
ดศทอ ๔๗๒
MSTH 472
ดศทอ ๔๗๓
MSTH 473

ดุริยวรรณกรรมตะวันออก *
Eastern Music Literature *
การสอนดนตรีไทย *
Thai Music Pedagogy *
การสอนดนตรีพื้นบ้านไทย *
Thai Folk Music Pedagogy *
การสอนดนตรีตะวันออก *
Eastern Music Pedagogy *

มคอ.๒

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

ธุรกิจดนตรี (สําหรับนักศึกษาที่ใช้เครื่องดนตรีสากล)
Music Business (For Student Performing Western Musical Instrument)
๑) กลุ่มวิชาแกนดนตรี
ดนตรีประยุกต์ (Applied Music)
ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
MSAP 111
Major Performance 1
ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
MSAP 112
Major Performance 2
ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑
MSAP 131
Small Ensemble 1
ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒
MSAP 132
Small Ensemble 2
ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑
MSAP 135
Large Ensemble 1
ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒
MSAP 136
Large Ensemble 2
ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
MSAP 211
Major Performance 3
ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔
MSAP 212
Major Performance 4
ดนตรีวิทยา (Musicology)
ดศดว ๒๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๑

๔๙

หน่วยกิต

๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๒ (๒-๐-๔)

-๕๖MSCY 211
Western Music History 1
ดศดว ๒๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒
MSCY 212
Western Music History 2
ดศดว ๓๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๓
MSCY 311
Western Music History 3
ดศดว ๓๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๔
MSCY 312
Western Music History 4
ดนตรีสมัยนิยม (Music Entertainment)
ดศสน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ดสําหรับดนตรีสมัยนิยม ๑ *
MSEN 211 Popular Keyboard Skills 1 *
ดศสน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ดสําหรับดนตรีสมัยนิยม ๒ *
MSEN 212 Popular Keyboard Skills 2 *
ดนตรีแจ๊ส (Jazz)
ดศดจ ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - ดนตรีแจ๊ส ๑ *
MSJA 111
Instrumental Class - Jazz 1 *
ดศดจ ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม – ดนตรีแจ๊ส ๒ *
MSJA 112
Instrumental Class - Jazz 2 *
ดศดจ ๒๑๑ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๑ *
MSJA 211
Jazz Piano Class 1 *
ดศดจ ๒๑๒ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๒ *
MSJA 212
Jazz Piano Class 2 *
ดศดจ ๒๑๓ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม ๑ *
MSJA 213
Ear Training for Jazz and Pop Musicians 1 *
ดศดจ ๒๑๔ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม 2 *
MSJA 214
Ear Training for Jazz and Pop Musicians 2 *
เปียโน (Piano)
ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑ *
MSPF 111
Keyboard Skills 1 *
ดศปน ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒ *
MSPF 112
Keyboard Skills 2 *
ดศปน ๑๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑ *
MSPF 113
Keyboard Harmony 1 *
ดศปน ๑๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๒ *

มคอ.๒

2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)

-๕๗MSPF 114
Keyboard Harmony 2 *
ดศปน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๓ *
MSPF 211
Keyboard Skills 3 *
ดศปน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๔ *
MSPF 212
Keyboard Skills 4 *
ดศปน ๒๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๓ *
MSPF 213
Keyboard Harmony 3 *
ดศปน ๒๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๔ *
MSPF 214
Keyboard Harmony 4 *
ทฤษฎีและการประพันธ์ (Theory and Composition)
ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑
MSTC 131
Sight Singing and Ear Training 1
ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒
MSTC 132
Sight Singing and Ear Training 2
ดศทพ ๑๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑
MSTC 151
Western Music Theory 1
ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒
MSTC 152
Western Music Theory 2
ดศทพ ๒๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๓ *
MSTC 231
Sight Singing and Ear Training 3 *
ดศทพ ๒๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๔ *
MSTC 232
Sight Singing and Ear Training 4 *
ดศทพ ๒๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓ *
MSTC 251
Western Music Theory 3 *
ดศทพ ๒๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔ *
MSTC 252
Western Music Theory 4 *
ดศทพ ๒๕๓ ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๑ *
MSTC 253
Popular Music Theory 1 *
ดศทพ ๒๕๔ ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๒ *
MSTC 254
Popular Music Theory 2 *
ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก (Thai and Eastern Music)
ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑*
MSTH 111 Basic Gong Wong Yai 1*

มคอ.๒

1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)

-๕๘ดศทอ ๓๐๑ ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน
MSTH 301 History and Theory of Thai Music
ขับร้องสากล (Classical Voice)
ดศขส ๑๐๑ การออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับการขับร้อง *
MSVO 101 English Diction for Singing *
ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุ่ม ๑ *
MSVO 111 Voice Class 1 *
๒) กลุ่มวิชาบังคับสาขา
ศึกษาทั่วไป (General Education)
ดศศท ๓๑๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
MSGE 315
English for Business Communication
ดนตรีประยุกต์ (Applied Music)
ดศปย ๔๙๓ โครงการพิเศษ ๑
MSAP 493
Special Project 1
ธุรกิจดนตรี (Music Business)
ดศธด ๑๐๑ คณิตศาสตร์ธุรกิจ
MSBU 101 Business Mathematic
ดศธด ๑๕๑ อุตสาหกรรมดนตรี
MSBU 151 Music Industry
ดศธด ๒๑๑ หลักการตลาด
MSBU 211 Principles of Marketing
ดศธด ๒๑๓ การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการในธุรกิจดนตรี
MSBU 213 Integrated Marketing Communication in Music Business
ดศธด ๒๒๑ กฎหมายในธุรกิจดนตรี
MSBU 221 Legal Issue in Music Business
ดศธด ๒๗๒ การสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการสื่อสารในธุรกิจดนตรี
MSBU 272 Content in Music Business
ดศธด ๓๑๒ ช่องทางการขายและการวางแผนการขายในธุรกิจดนตรี
MSBU 312 Distribution Channel and Selling in Music Business
ดศธด ๓๓๑ หลักการบัญชี
MSBU 331 Principles of Accounting
ดศธด ๓๓๒ การเงินธุรกิจ

มคอ.๒

๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๔๘

หน่วยกิต

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๒-๐-๔)

-๕๙MSBU 332
ดศธด ๓๔๒
MSBU 342
ดศธด ๓๕๑
MSBU 351
ดศธด ๓๖๑
MSBU 361
ดศธด ๓๗๓
MSBU 373
ดศธด ๓๗๔
MSBU 374
ดศธด ๓๙๒
MSBU 392
ดศธด ๓๙๓
MSBU 393
ดศธด ๓๙๔
MSBU 394
ดศธด ๔๘๑
MSBU 481

Business Finance
ภาวะผู้ประกอบการธุรกิจดนตรี
Entrepreneurship for Music Business
ธุรกิจดนตรีระหว่างประเทศ
International Music Business
การวางแผนและควบคุมการผลิตทางอุตสาหกรรมดนตรี
Music Production and Planning Control
ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์แอพพลิเคชันสําหรับธุรกิจดนตรี
MIS and Computer Applications for Music Business
การตลาดดิจิตอลในธุรกิจดนตรี
Digital Marketing in the Music Business
การวิจัยทางธุรกิจดนตรีและอุตสาหกรรมดนตรี
Research and Survey in Music Business
การจัดการความเสี่ยงและประกันภัยในอุตสาหกรรมดนตรี
Risk and Insurance Management for Music Industry
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
Negotiation in Music Business
การฝึกงานด้านธุรกิจดนตรี
Music Business Internship

มคอ.๒

2 (2-0-4)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๕ (๐-๑๕-๕)
5 (0-15-5)

ธุรกิจดนตรี (สําหรับนักศึกษาที่ใช้เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีตะวันออก)
Music Business (For Student Performing Thai and Estern Musical Instrument)
๑) กลุ่มวิชาแกนดนตรี
ดนตรีประยุกต์ (Applied Music)
ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
MSAP 111
Major Performance 1
ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
MSAP 112
Major Performance 2
ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑
MSAP 131
Small Ensemble 1
ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒

๔๙

หน่วยกิต

๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)

-๖๐MSAP 132
Small Ensemble 2
ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑
MSAP 135
Large Ensemble 1
ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒
MSAP 136
Large Ensemble 2
ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
MSAP 211
Major Performance 3
ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔
MSAP 212
Major Performance 4
ดนตรีวิทยา (Musicology)
ดศดว ๒๑๐ พื้นฐานประวัติดนตรีตะวันตก
MSCY 210
Introduction to Western Music History
ทฤษฎีและการประพันธ์ (Theory and Composition)
ดศทพ ๑๐๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตกขั้นนํา
MSTC 101
Introduction to Western Music Theory
เปียโน (Piano)
ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑
MSPF 111
Keyboard Skills 1
ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก (Thai and Eastern Music)
ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑ *
MSTH 111 Basic Gong Wong Yai 1 *
ดศทอ ๑๑๓ พื้นฐานระนาดเอก ๑ *
MSTH 113 Basic Ranad Ake 1 *
ดศทอ ๑๑๕ พื้นฐานฆ้องวงเล็ก *
MSTH 115 Basic Gong Wong Lek *
ดศทอ ๑๑๖ พื้นฐานระนาดทุ้ม *
MSTH 116 Basic Ranad Tum *
ดศทอ ๑๑๗ พื้นฐานเครื่องหนังและเครื่องจังหวะ ๑
MSTH 117 Thai Rhythmic Percussion 1
ดศทอ ๑๑๙ ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน
MSTH 119 Thai Folk Music Performance
ดศทอ ๑๓๑ ทฤษฎีดนตรีไทย ๑
MSTH 131 Thai Music Theory 1

มคอ.๒

1 (0-2-1)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)

-๖๑ดศทอ ๑๓๒ ทฤษฎีดนตรีไทย ๒
MSTH 132 Thai Music Theory 2
ดศทอ ๑๖๑ ดนตรีพื้นบ้านไทย ๑
MSTH 161 Thai Folk Music 1
ดศทอ ๒๑๗ พื้นฐานขับร้องเพลงไทย ๑
MSTH 217 Basic Thai Voice 1
ดศทอ ๒๑๙ แคนวง ๑
MSTH 219 Kaen Ensemble 1
ดศทอ ๒๓๑ คุณลักษณะและระดับเสียงของเครื่องดนตรีไทย
MSTH 231 Thai Musical Instrumentation and Tuning
ดศทอ ๒๓๕ การขับร้องประกอบการแสดง
MSTH 235 Vocal Music for Thai Traditional Performance
ดศทอ ๒๓๗ การถอดเพลงและบันทึกโน้ต
MSTH 237 Transcription and Notation in Music
ดศทอ ๒๔๑ ประวัติและพัฒนาการดนตรีไทย
MSTH 241 History and Development of Thai Music
ดศทอ ๒๔๓ ดนตรีอุษาคเนย์
MSTH 243 Music of the Southeast Asia
ดศทอ ๒๓๖ สํานวนเพลงไทยและการแปรทํานอง
MSTH 236 Thai Music Melodic Variation
ดศทอ ๒๖๑ การสร้างและซ่อมบํารุงเครื่องดนตรี
MSTH 261 Thai Musical Instrument Production and Maintennance
ดศทอ ๓๒๑ พื้นฐานเครื่องดนตรีตะวันออก ๑
MSTH 321 Basic Eastern Music 1
ดศทอ ๓๓๔ ดนตรีประกอบการแสดงของไทย
MSTH 334 Music Accompaniment for Thai Performing Arts
ดศทอ ๔๓๒ รูปแบบและการวิเคราะห์เพลงไทย
MSTH 432 Form and Analysis of Thai Music
เลือกเรียน ๑ หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
ดศทอ ๒๑๑ พื้นฐานเครื่องสายไทย ๑ *
MSTH 211 Basic Thai Strings 1
ดศทอ ๒๑๓ พื้นฐานเครื่องตีไทย ๑ *
MSTH 213 Basic Thai Percussion 1

มคอ.๒

๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)

-๖๒ดศทอ ๒๑๕
MSTH 215

พื้นฐานเครื่องเป่าไทย ๑ *
Basic Thai Wind Instrument 1

๒) กลุ่มวิชาบังคับสาขา
ศึกษาทั่วไป (General Education)
ดศศท ๓๑๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
MSGE 315
English for Business Communication
ดนตรีประยุกต์ (Applied Music)
ดศปย ๔๙๓ โครงการพิเศษ ๑
MSAP 493
Special Project 1
ธุรกิจดนตรี (Music Business)
ดศธด ๑๐๑ คณิตศาสตร์ธุรกิจ
MSBU 101 Business Mathematic
ดศธด ๑๕๑ อุตสาหกรรมดนตรี
MSBU 151 Music Industry
ดศธด ๒๑๑ หลักการตลาด
MSBU 211 Principles of Marketing
ดศธด ๒๑๓ การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการในธุรกิจดนตรี
MSBU 213 Integrated Marketing Communication in Music Business
ดศธด ๒๒๑ กฎหมายในธุรกิจดนตรี
MSBU 221 Legal Issue in Music Business
ดศธด ๒๗๒ การสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการสื่อสารในธุรกิจดนตรี
MSBU 272 Content in Music Business
ดศธด ๓๑๒ ช่องทางการขายและการวางแผนการขายในธุรกิจดนตรี
MSBU 312 Distribution Channel and Selling in Music Business
ดศธด ๓๓๑ หลักการบัญชี
MSBU 331 Principles of Accounting
ดศธด ๓๓๒ การเงินธุรกิจ
MSBU 332 Business Finance
ดศธด ๓๔๒ ภาวะผู้ประกอบการธุรกิจดนตรี
MSBU 342 Entrepreneurship for Music Business
ดศธด ๓๕๑ ธุรกิจดนตรีระหว่างประเทศ
MSBU 351 International Music Business

มคอ.๒

๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๔๘

หน่วยกิต

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

-๖๓ดศธด ๓๖๑
MSBU 361
ดศธด ๓๗๓
MSBU 373
ดศธด ๓๗๔
MSBU 374
ดศธด ๓๙๒
MSBU 392
ดศธด ๓๙๓
MSBU 393
ดศธด ๓๙๔
MSBU 394
ดศธด ๔๘๑
MSBU 481

การวางแผนและควบคุมการผลิตทางอุตสาหกรรมดนตรี
Music Production and Planning Control
ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์แอพพลิเคชันสําหรับธุรกิจดนตรี
MIS and Computer Applications for Music Business
การตลาดดิจิตอลในธุรกิจดนตรี
Digital Marketing in the Music Business
การวิจัยทางธุรกิจดนตรีและอุตสาหกรรมดนตรี
Research and Survey in Music Business
การจัดการความเสี่ยงและประกันภัยในอุตสาหกรรมดนตรี
Risk and Insurance Management for Music Industry
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
Negotiation in Music Business
การฝึกงานด้านธุรกิจดนตรี
Music Business Internship

มคอ.๒

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๕ (๐-๑๕-๕)
5 (0-15-5)

ดนตรีศึกษาและการสอน (สําหรับนักศึกษาที่ใช้เครือ่ งดนตรีสากล)
Music Education and Pedagogy (For Student Performing Western Musical
Instrument)
๑) กลุ่มวิชาแกนดนตรี
ดนตรีประยุกต์ (Applied Music)
ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
MSAP 111
Major Performance 1
ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
MSAP 112
Major Performance 2
ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑
MSAP 131
Small Ensemble 1
ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒
MSAP 132
Small Ensemble 2
ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑
MSAP 135
Large Ensemble 1
ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒

๔๙

หน่วยกิต

๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๐-๔-๒)

-๖๔MSAP 136
Large Ensemble 2
ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
MSAP 211
Major Performance 3
ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔
MSAP 212
Major Performance 4
ดนตรีวิทยา (Musicology)
ดศดว ๒๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตกในยุคกลางถึงเรอเนซองซ์
MSCY 211
Western Music History 1
ดศดว ๒๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒
MSCY 212
Western Music History 2
ดศดว ๓๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๓
MSCY 311
Western Music History 3
ดศดว ๓๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๔
MSCY 312
Western Music History 4
ดนตรีสมัยนิยม (Music Entertainment)
ดศสน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ดสําหรับดนตรีสมัยนิยม ๑ *
MSEN 211 Popular Keyboard Skills 1 *
ดศสน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ดสําหรับดนตรีสมัยนิยม ๒ *
MSEN 212 Popular Keyboard Skills 2 *
ดนตรีแจ๊ส (Jazz)
ดศดจ ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - ดนตรีแจ๊ส ๑ *
MSJA 111
Instrumental Class - Jazz 1 *
ดศดจ ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม – ดนตรีแจ๊ส ๒ *
MSJA 112
Instrumental Class - Jazz 2 *
ดศดจ ๒๑๑ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๑ *
MSJA 211
Jazz Piano Class 1 *
ดศดจ ๒๑๒ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๒ *
MSJA 212
Jazz Piano Class 2 *
ดศดจ ๒๑๓ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม ๑ *
MSJA 213
Ear Training for Jazz and Pop Musicians 1 *
ดศดจ ๒๑๔ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม 2 *
MSJA 214
Ear Training for Jazz and Pop Musicians 2 *
เปียโน (Piano)

มคอ.๒

2 (0-4-2)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)

-๖๕ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑ *
MSPF 111
Keyboard Skills 1 *
ดศปน ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒ *
MSPF 112
Keyboard Skills 2 *
ดศปน ๑๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑ *
MSPF 113
Keyboard Harmony 1 *
ดศปน ๑๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๒ *
MSPF 114
Keyboard Harmony 2 *
ดศปน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๓ *
MSPF 211
Keyboard Skills 3 *
ดศปน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๔ *
MSPF 212
Keyboard Skills 4 *
ดศปน ๒๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๓ *
MSPF 213
Keyboard Harmony 3 *
ดศปน ๒๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๔ *
MSPF 214
Keyboard Harmony 4 *
ทฤษฎีและการประพันธ์ (Theory and Composition)
ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑
MSTC 131
Sight Singing and Ear Training 1
ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒
MSTC 132
Sight Singing and Ear Training 2
ดศทพ ๑๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑
MSTC 151
Western Music Theory 1
ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒
MSTC 152
Western Music Theory 2
ดศทพ ๒๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๓ *
MSTC 231
Sight Singing and Ear Training 3 *
ดศทพ ๒๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๔ *
MSTC 232
Sight Singing and Ear Training 4 *
ดศทพ ๒๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓ *
MSTC 251
Western Music Theory 3 *
ดศทพ ๒๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔ *
MSTC 252
Western Music Theory 4 *

มคอ.๒

๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

-๖๖ดศทพ ๒๕๓ ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๑ *
MSTC 253
Popular Music Theory 1 *
ดศทพ ๒๕๔ ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๒ *
MSTC 254
Popular Music Theory 2 *
ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก (Thai and Eastern Music)
ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑ *
MSTH 111 Basic Gong Wong Yai 1 *
ดศทอ ๓๐๑ ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน
MSTH 301 History and Theory of Thai Music
ขับร้องสากล (Classical Voice)
ดศขส ๑๐๑ การออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับการขับร้อง
MSVO 101 English Diction for Singing *
ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุ่ม ๑ *
MSVO 111 Voice Class 1 *

มคอ.๒

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
*

๒) กลุ่มวิชาบังคับสาขา
ดนตรีประยุกต์ (Applied Music)
ดศปย ๔๙๓ โครงการพิเศษ ๑
MSAP 493
Special Project 1
ดศปย ๔๙๕ การวิจัยดนตรีขั้นนํา
MSAP 495
Introduction to Music Research
เครื่องทองเหลืองและเครื่องกระทบ (Brass and Percussion)
ดศทก ๑๑๓ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - เครื่องกระทบ ๑
MSBP 113
Instrumental Class - Percussion 1
กีตาร์คลาสสิก (Classical Guitar)
ดศกค ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - กีตาร์ ๑
MSCG 111 Instrumental Class - Guitar 1
ดนตรีศึกษาและการสอน (Music Education and Pedagogy)
ดศดษ ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - รีคอร์เดอร์ (โซปราโน-อัลโต) ๑
MSED 111
Instrumental Class - Recorder (Soprano-Alto) 1
ดศดษ ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - รีคอร์เดอร์ (โซปราโน-อัลโต) ๒
MSED 112
Instrumental Class - Recorder (Soprano-Alto) 2
ดศดษ ๒๐๑ พื้นฐานดนตรีศึกษา

๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๔๘

หน่วยกิต
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)

-๖๗MSED 201
ดศดษ ๒๐๒
MSED 202
ดศดษ ๒๑๑
MSED 211
ดศดษ ๒๑๒
MSED 212
ดศดษ ๒๓๑
MSED 231
ดศดษ ๒๓๒
MSED 232
ดศดษ ๒๗๑
MSED 271
ดศดษ ๓๑๑
MSED 311
ดศดษ ๓๑๒
MSED 312
ดศดษ ๓๔๒
MSED 342
ดศดษ ๓๕๑
MSED 351
ดศดษ ๓๖๑
MSED 361
ดศดษ ๓๗๑
MSED 371
ดศดษ ๓๗๒
MSED 372
ดศดษ ๓๗๔
MSED 374
ดศดษ ๓๗๕
MSED 375
ดศดษ ๔๗๑
MSED 471

Foundations of Music Education
2 (2-0-4)
พื้นฐานจิตวิทยาในดนตรีศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
Psychological Foundations in Music Education
2 (2-0-4)
ทักษะการขับร้องและประสานเสียงสําหรับครูดนตรี ๑
๑ (๐-๒-๑)
Vocal and Choral Studies for Music Teachers 1
1 (0-2-1)
ทักษะการขับร้องและประสานเสียงสําหรับครูดนตรี ๒
๑ (๐-๒-๑)
Vocal and Choral Studies for Music Teachers 2
1 (0-2-1)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสอนดนตรี
๒ (๑-๒-๓)
Music Teaching Innovation and Technology
2 (1-2-3)
การสอนดนตรีในระบบโรงเรียน
๒ (๒-๐-๔)
Music in School System
2 (2-0-4)
หลักการสอนดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ
๒ (๑-๒-๓)
Dalcroze Eurhythmics
2 (1-2-3)
การบรรเลงเปียโนประกอบการสอนดนตรีในชั้นเรียน ๑
๑ (๐-๒-๑)
Piano Accompaniment for Classroom Teachers 1
1 (0-2-1)
การบรรเลงเปียโนประกอบการสอนดนตรีในชั้นเรียน ๒
๑ (๐-๒-1)
Piano Accompaniment for Classroom Teachers 2
1 (0-2-1)
การบริหารจัดการ ภาวะผู้นําและพัฒนาการในดนตรีศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
Music Education Administration, Leadership, and Development 2 (2-0-4)
หลักสูตรดนตรี การสอนและการประเมินผล
๒ (๒-๐-๔)
Music Curriculum, Instruction, and Assessment
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
ศิลปะความเป็นมืออาชีพในครูดนตรีศึกษา
Professional Artistry in Music Teacher Education
2 (2-0-4)
หลักการสอนดนตรีปฏิบัติเครื่องมือเอก ๑
๔ (๓-๒-๗)
Major Performance Pedagogy and Practicum 1
4 (3-2-7)
หลักการสอนดนตรีปฏิบัติเครื่องมือเอก ๒
๔ (๓-๒-๗)
Major Performance Pedagogy and Practicum 2
4 (3-2-7)
หลักการสอนดนตรีตามแนวคิดของออร์ฟ
๒ (๑-๒-๓)
Orff-Schulwerk Pedagogy
2 (1-2-3)
หลักการสอนดนตรีตามแนวคิดของโคดาย
๒ (๑-๒-๓)
Kodaly Pedagogy
2 (1-2-3)
การสอนดนตรีสําหรับเด็กพิเศษ
๒ (๑-๒-๓)
Music Teaching for Special Learners
2 (1-2-3)

มคอ.๒

-๖๘ดศดษ ๔๘๑
MSED 481

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดนตรี
Music Teaching Internship

มคอ.๒

๕ (๐-๓๐-๐)
5 (0-30-0)

ดนตรีศึกษาและการสอน (สําหรับนักศึกษาที่ใช้เครือ่ งดนตรีไทยและเครื่องดนตรีตะวันออก)
Music Education and Pedagogy
(For Student Performing Thai and Estern Musical Instrument)
๑) กลุ่มวิชาแกนดนตรี
ดนตรีประยุกต์ (Applied Music)
ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
MSAP 111
Major Performance 1
ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
MSAP 112
Major Performance 2
ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑
MSAP 131
Small Ensemble 1
ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒
MSAP 132
Small Ensemble 2
ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑
MSAP 135
Large Ensemble 1
ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒
MSAP 136
Large Ensemble 2
ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
MSAP 211
Major Performance 3
ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔
MSAP 212
Major Performance 4
ดนตรีวิทยา (Musicology)
ดศดว ๒๑๐ พื้นฐานประวัติดนตรีตะวันตก
MSCY 210
Introduction to Western Music History
ทฤษฎีและการประพันธ์ (Theory and Composition)
ดศทพ ๑๐๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตกขั้นนํา
MSTC 101
Introduction to Western Music Theory
เปียโน (Piano)

๔๙

หน่วยกิต

๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

-๖๙ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑
MSPF 111
Keyboard Skills 1
ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก (Thai and Eastern Music)
ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑ *
MSTH 111 Basic Gong Wong Yai 1 *
ดศทอ ๑๑๓ พื้นฐานระนาดเอก ๑ *
MSTH 113 Basic Ranad Ake 1 *
ดศทอ ๑๑๕ พื้นฐานฆ้องวงเล็ก *
MSTH 115 Basic Gong Wong Lek *
ดศทอ ๑๑๖ พื้นฐานระนาดทุ้ม *
MSTH 116 Basic Ranad Tum *
ดศทอ ๑๑๗ พื้นฐานเครื่องหนังและเครื่องจังหวะ ๑
MSTH 117 Thai Rhythmic Percussion 1
ดศทอ ๑๑๙ ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน
MSTH 119 Thai Folk Music Performance
ดศทอ ๑๓๑ ทฤษฎีดนตรีไทย ๑
MSTH 131 Thai Music Theory 1
ดศทอ ๑๓๒ ทฤษฎีดนตรีไทย ๒
MSTH 132 Thai Music Theory 2
ดศทอ ๑๖๑ ดนตรีพื้นบ้านไทย ๑
MSTH 161 Thai Folk Music 1
ดศทอ ๒๑๗ พื้นฐานขับร้องเพลงไทย ๑
MSTH 217 Basic Thai Voice 1
ดศทอ ๒๑๙ แคนวง ๑
MSTH 219 Kaen Ensemble 1
ดศทอ ๒๓๑ คุณลักษณะและระดับเสียงของเครื่องดนตรีไทย
MSTH 231 Thai Musical Instrumentation and Tuning
ดศทอ ๒๓๕ การขับร้องประกอบการแสดง
MSTH 235 Vocal Music for Thai Traditional Performance
ดศทอ ๒๓๗ การถอดเพลงและบันทึกโน้ต
MSTH 237 Transcription and Notation in Music
ดศทอ ๒๔๑ ประวัติและพัฒนาการดนตรีไทย
MSTH 241 History and Development of Thai Music

มคอ.๒

๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

-๗๐-

มคอ.๒

ดศทอ ๒๔๓ ดนตรีอุษาคเนย์
MSTH 243 Music of the Southeast Asia
ดศทอ ๒๓๖ สํานวนเพลงไทยและการแปรทํานอง
MSTH 236 Thai Music Melodic Variation
ดศทอ ๒๖๑ การสร้างและซ่อมบํารุงเครื่องดนตรี
MSTH 261 Thai Musical Instrument Production and Maintenance
ดศทอ ๓๒๑ พื้นฐานเครื่องดนตรีตะวันออก ๑
MSTH 321 Basic Eastern Music 1
ดศทอ ๓๓๔ ดนตรีประกอบการแสดงของไทย
MSTH 334 Music Accompaniment for Thai Performing Arts
ดศทอ ๔๓๒ รูปแบบและการวิเคราะห์เพลงไทย
MSTH 432 Form and Analysis of Thai Music
เลือกเรียน ๑ หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
ดศทอ ๒๑๑ พื้นฐานเครื่องสายไทย ๑ *
MSTH 211 Basic Thai Strings 1
ดศทอ ๒๑๓ พื้นฐานเครื่องตีไทย ๑ *
MSTH 213 Basic Thai Percussion 1
ดศทอ ๒๑๕ พื้นฐานเครื่องเป่าไทย ๑ *
MSTH 215 Basic Thai Wind Instrument 1

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

๒) กลุ่มวิชาบังคับสาขา
ดนตรีประยุกต์ (Applied Music)
ดศปย ๔๙๓ โครงการพิเศษ ๑
MSAP 493
Special Project 1
ดศปย ๔๙๕ การวิจัยดนตรีขั้นนํา
MSAP 495
Introduction to Music Research
เครื่องทองเหลืองและเครื่องกระทบ (Brass and Percussion)
ดศทก ๑๑๓ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - เครื่องกระทบ ๑
MSBP 113
Instrumental Class - Percussion 1
กีตาร์คลาสสิก (Classical Guitar)
ดศกค ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - กีตาร์ ๑
MSCG 111 Instrumental Class - Guitar 1
ดนตรีศึกษาและการสอน (Music Education and Pedagogy)

๔๘

๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
หน่วยกิต

๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)

-๗๑ดศดษ ๑๑๑
MSED 111
ดศดษ ๑๑๒
MSED 112
ดศดษ ๒๐๑
MSED 201
ดศดษ ๒๐๒
MSED 202
ดศดษ ๒๑๑
MSED 211
ดศดษ ๒๑๒
MSED 212
ดศดษ ๒๓๑
MSED 231
ดศดษ ๒๓๒
MSED 232
ดศดษ ๒๗๑
MSED 271
ดศดษ ๓๑๑
MSED 311
ดศดษ ๓๑๒
MSED 312
ดศดษ ๓๔๒
MSED 342
ดศดษ ๓๕๑
MSED 351
ดศดษ ๓๖๑
MSED 361
ดศดษ ๓๗๑
MSED 371
ดศดษ ๓๗๒
MSED 372
ดศดษ ๓๗๔

ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - รีคอร์เดอร์ (โซปราโน-อัลโต) ๑
๑ (๐-๒-๑)
Instrumental Class - Recorder (Soprano-Alto) 1
1 (0-2-1)
ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - รีคอร์เดอร์ (โซปราโน-อัลโต) ๒
๑ (๐-๒-๑)
Instrumental Class - Recorder (Soprano-Alto) 2
1 (0-2-1)
พื้นฐานดนตรีศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
Foundations of Music Education
2 (2-0-4)
พื้นฐานจิตวิทยาในดนตรีศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
Psychological Foundations in Music Education
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
ทักษะการขับร้องและประสานเสียงสําหรับครูดนตรี ๑
Vocal and Choral Studies for Music Teachers 1
1 (0-2-1)
ทักษะการขับร้องและประสานเสียงสําหรับครูดนตรี ๒
๑ (๐-๒-๑)
Vocal and Choral Studies for Music Teachers 2
1 (0-2-1)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสอนดนตรี
๒ (๑-๒-๓)
Music Teaching Innovation and Technology
2 (1-2-3)
การสอนดนตรีในระบบโรงเรียน
๒ (๒-๐-๔)
Music in School System
2 (2-0-4)
หลักการสอนดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ
๒ (๑-๒-๓)
Dalcroze Eurhythmics
2 (1-2-3)
๑ (๐-๒-๑)
การบรรเลงเปียโนประกอบการสอนดนตรีในชั้นเรียน ๑
Piano Accompaniment for Classroom Teachers 1
1 (0-2-1)
การบรรเลงเปียโนประกอบการสอนดนตรีในชั้นเรียน ๒
๑ (๐-๒-๑)
Piano Accompaniment for Classroom Teachers 2
1 (0-2-1)
การบริหารจัดการ ภาวะผู้นําและพัฒนาการในดนตรีศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
Music Education Administration, Leadership, and Development 2 (2-0-4)
หลักสูตรดนตรี การสอนและการประเมินผล
๒ (๒-๐-๔)
Music Curriculum, Instruction, and Assessment
2 (2-0-4)
ศิลปะความเป็นมืออาชีพในครูดนตรีศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
Professional Artistry in Music Teacher Education
2 (2-0-4)
๔ (๓-๒-๗)
หลักการสอนดนตรีปฏิบัติเครื่องมือเอก ๑
Major Performance Pedagogy and Practicum 1
4 (3-2-7)
หลักการสอนดนตรีปฏิบัติเครื่องมือเอก ๒
๔ (๓-๒-๗)
Major Performance Pedagogy and Practicum 2
4 (3-2-7)
หลักการสอนดนตรีตามแนวคิดของออร์ฟ
๒ (๑-๒-๓)

มคอ.๒

-๗๒MSED 374
ดศดษ ๓๗๕
MSED 375
ดศดษ ๔๗๑
MSED 471
ดศดษ ๔๘๑
MSED 481

Orff-Schulwerk Pedagogy
หลักการสอนดนตรีตามแนวคิดของโคดาย
Kodaly Pedagogy
การสอนดนตรีสําหรับเด็กพิเศษ
Music Teaching for Special Learners
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดนตรี
Music Teaching Internship

มคอ.๒

2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๕ (๐-๓๐-๐)
5 (0-30-0)

เทคโนโลยีดนตรี (สําหรับนักศึกษาทีใ่ ช้เครื่องดนตรีสากล)
Music Technology (For Student Performing Western Musical Instrument)
๑) กลุ่มวิชาแกนดนตรี
ดนตรีประยุกต์ (Applied Music)
ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
MSAP 111
Major Performance 1
ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
MSAP 112
Major Performance 2
ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑
MSAP 131
Small Ensemble 1
ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒
MSAP 132
Small Ensemble 2
ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑
MSAP 135
Large Ensemble 1
ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒
MSAP 136
Large Ensemble 2
ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
MSAP 211
Major Performance 3
ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔
MSAP 212
Major Performance 4
ดนตรีวิทยา (Musicology)
ดศดว ๒๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๑
MSCY 211
Western Music History 1

๔๙

หน่วยกิต

๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

-๗๓ดศดว ๒๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒
MSCY 212
Western Music History 2
ดศดว ๓๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๓
MSCY 311
Western Music History 3
ดศดว ๓๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๔
MSCY 312
Western Music History 4
ดนตรีสมัยนิยม (Music Entertainment)
ดศสน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ดสําหรับดนตรีสมัยนิยม ๑ *
MSEN 211 Popular Keyboard Skills 1 *
ดศสน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ดสําหรับดนตรีสมัยนิยม ๒ *
MSEN 212 Popular Keyboard Skills 2 *
ดนตรีแจ๊ส (Jazz)
ดศดจ ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - ดนตรีแจ๊ส ๑ *
MSJA 111
Instrumental Class - Jazz 1 *
ดศดจ ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม – ดนตรีแจ๊ส ๒ *
MSJA 112
Instrumental Class - Jazz 2 *
ดศดจ ๒๑๑ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๑ *
MSJA 211
Jazz Piano Class 1 *
ดศดจ ๒๑๒ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๒ *
MSJA 212
Jazz Piano Class 2 *
ดศดจ ๒๑๓ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม ๑ *
MSJA 213
Ear Training for Jazz and Pop Musicians 1 *
ดศดจ ๒๑๔ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม 2 *
MSJA 214
Ear Training for Jazz and Pop Musicians 2 *
เปียโน (Piano)
ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑ *
MSPF 111
Keyboard Skills 1 *
ดศปน ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒ *
MSPF 112
Keyboard Skills 2 *
ดศปน ๑๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑ *
MSPF 113
Keyboard Harmony 1 *
ดศปน ๑๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๒ *
MSPF 114
Keyboard Harmony 2 *

มคอ.๒

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)

-๗๔ดศปน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๓ *
MSPF 211
Keyboard Skills 3 *
ดศปน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๔ *
MSPF 212
Keyboard Skills 4 *
ดศปน ๒๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๓ *
MSPF 213
Keyboard Harmony 3 *
ดศปน ๒๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๔ *
MSPF 214
Keyboard Harmony 4 *
ทฤษฎีและการประพันธ์ (Theory and Composition)
ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑
MSTC 131
Sight Singing and Ear Training 1
ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒
MSTC 132
Sight Singing and Ear Training 2
ดศทพ ๑๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑
MSTC 151
Western Music Theory 1
ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒
MSTC 152
Western Music Theory 2
ดศทพ ๒๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๓ *
MSTC 231
Sight Singing and Ear Training 3 *
ดศทพ ๒๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๔ *
MSTC 232
Sight Singing and Ear Training 4 *
ดศทพ ๒๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓ *
MSTC 251
Western Music Theory 3 *
ดศทพ ๒๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔ *
MSTC 252
Western Music Theory 4 *
ดศทพ ๒๕๓ ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๑ *
MSTC 253
Popular Music Theory 1 *
ดศทพ ๒๕๔ ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๒ *
MSTC 254
Popular Music Theory 2 *
ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก (Thai and Eastern Music)
ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑*
MSTH 111 Basic Gong Wong Yai 1*
ดศทอ ๓๐๑ ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน

มคอ.๒

๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๑-๐-๒)

-๗๕MSTH 301 History and Theory of Thai Music
ขับร้องสากล (Classical Voice)
ดศขส ๑๐๑ การออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับการขับร้อง *
MSVO 101 English Diction for Singing *
ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุ่ม ๑ *
MSVO 111 Voice Class 1 *
๒) กลุ่มวิชาบังคับสาขา
เทคโนโลยีดนตรี (Music Technology)
ดศทพ ๒๕๕ การเรียบเรียงสําหรับวงออร์เคสตรา ๑
MSTC 255
Orchestration 1
ดศทน ๑๐๐ วิศวกรรมการบันทึกเสียงเชิงภาพรวม
MSTE 100
Recording Engineering Overview
ดศทน ๑๒๒ วิศวกรรมระบบเสียง
MSTE 122
Audio Engineering
ดศทน ๑๒๓ การผลิตดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ๑
MSTE 123
Electronic Music Production 1
ดศทน ๒๗๑ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๑
MSTE 271
Studio Recording 1
ดศทน ๒๗๒ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๒
MSTE 272
Studio Recording 2
ดศทน ๒๗๓ เทคโนโลยีการบันทึกเสียงระบบดิจิทอล ๑
MSTE 273
Digital Recording Technology 1
ดศทน ๒๗๔ เทคโนโลยีการบันทึกเสียงระบบดิจิทอล ๒
MSTE 274
Digital Recording Technology 2
ดศทน ๓๒๒ การผลิตดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ๒
MSTE 322
Electronic Music Production 2
ดศทน ๓๔๑ การออกแบบเสียง
MSTE 341
Sound Design
ดศทน ๓๔๒ การออกแบบแสง
MSTE 342
Lighting Design
ดศทน ๓๗๑ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๓
MSTE 371
Studio Recording 3

มคอ.๒

1 (1-0-2)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๔๘

หน่วยกิต

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)

-๗๖ดศทน ๓๗๒
MSTE 372
ดศทน ๓๗๓
MSTE 373
ดศทน ๓๗๔
MSTE 374
ดศทน ๓๗๕
MSTE 375
ดศทน ๓๗๗
MSTE 377
ดศทน ๓๗๘
MSTE 378
ดศทน ๔๕๑
MSTE 451
ดศทน ๔๖๑
MSTE 461
ดศทน ๔๖๒
MSTE 462
ดศทน ๔๘๑
MSTE 481
ดศทน ๔๘๒
MSTE 482

การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๔
Studio Recording 4
การบันทึกเสียงวงดนตรี ๑
Ensemble Recording 1
การบันทึกเสียงวงดนตรี ๒
Ensemble Recording 2
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในสตูดิโอ
Studio Electronics Equipment
การบันทึกเสียงวงออร์เคสตรา
Orchestra Recording
มาสเตอริงในระบบดิจิตอล
Digital Mastering
การปรับแต่งเสียงในการแสดงดนตรี
Live Sound Reinforcement
การผลิตงานบันทึกเสียงดนตรี ๑
Music Recording Production 1
การผลิตงานบันทึกเสียงดนตรี ๒
Music Recording Production 2
การฝึกงานด้านเทคโนโลยีดนตรี
Music Technology Internship
การจัดการการแสดงดนตรี
Show Production and Management

มคอ.๒

๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๕ (๐-๑๐-๕)
5 (0-10-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

เทคโนโลยีดนตรี (สําหรับนักศึกษาทีใ่ ช้เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีตะวันออก)
Music Technology (For Student Performing Thai and Estern Musical Instrument)
๑) กลุ่มวิชาแกนดนตรี
ดนตรีประยุกต์ (Applied Music)
ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
MSAP 111
Major Performance 1
ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
MSAP 112
Major Performance 2

๔๙

หน่วยกิต

๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)

-๗๗ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑
MSAP 131
Small Ensemble 1
ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒
MSAP 132
Small Ensemble 2
ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑
MSAP 135
Large Ensemble 1
ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒
MSAP 136
Large Ensemble 2
ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
MSAP 211
Major Performance 3
ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔
MSAP 212
Major Performance 4
ดนตรีวิทยา (Musicology)
ดศดว ๒๑๐ พื้นฐานประวัติดนตรีตะวันตก
MSCY 210
Introduction to Western Music History
ทฤษฎีและการประพันธ์ (Theory and Composition)
ดศทพ ๑๐๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตกขั้นนํา
MSTC 101
Introduction to Western Music Theory
เปียโน (Piano)
ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑
MSPF 111
Keyboard Skills 1
ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก (Thai and Eastern Music)
ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑ *
MSTH 111 Basic Gong Wong Yai 1 *
ดศทอ ๑๑๓ พื้นฐานระนาดเอก ๑ *
MSTH 113 Basic Ranad Ake 1 *
ดศทอ ๑๑๕ พื้นฐานฆ้องวงเล็ก *
MSTH 115 Basic Gong Wong Lek *
ดศทอ ๑๑๖ พื้นฐานระนาดทุ้ม *
MSTH 116 Basic Ranad Tum *
ดศทอ ๑๑๗ พื้นฐานเครื่องหนังและเครื่องจังหวะ ๑
MSTH 117 Thai Rhythmic Percussion 1
ดศทอ ๑๑๙ ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน

มคอ.๒

๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๔ (๐-๘-๔)
4 (0-8-4)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)

-๗๘MSTH 119 Thai Folk Music Performance
ดศทอ ๑๓๑ ทฤษฎีดนตรีไทย ๑
MSTH 131 Thai Music Theory 1
ดศทอ ๑๓๒ ทฤษฎีดนตรีไทย ๒
MSTH 132 Thai Music Theory 2
ดศทอ ๑๖๑ ดนตรีพื้นบ้านไทย ๑
MSTH 161 Thai Folk Music 1
ดศทอ ๒๑๗ พื้นฐานขับร้องเพลงไทย ๑
MSTH 217 Basic Thai Voice 1
ดศทอ ๒๑๙ แคนวง ๑
MSTH 219 Kaen Ensemble 1
ดศทอ ๒๓๑ คุณลักษณะและระดับเสียงของเครื่องดนตรีไทย
MSTH 231 Thai Musical Instrumentation and Tuning
ดศทอ ๒๓๕ การขับร้องประกอบการแสดง
MSTH 235 Vocal Music for Thai Traditional Performance
ดศทอ ๒๓๗ การถอดเพลงและบันทึกโน้ต
MSTH 237 Transcription and Notation in Music
ดศทอ ๒๔๑ ประวัติและพัฒนาการดนตรีไทย
MSTH 241 History and Development of Thai Music
ดศทอ ๒๔๓ ดนตรีอุษาคเนย์
MSTH 243 Music of the Southeast Asia
ดศทอ ๒๓๖ สํานวนเพลงไทยและการแปรทํานอง
MSTH 236 Thai Music Melodic Variation
ดศทอ ๒๖๑ การสร้างและซ่อมบํารุงเครื่องดนตรี
MSTH 261 Thai Musical Instrument Production and Maintenance
ดศทอ ๓๒๑ พื้นฐานเครื่องดนตรีตะวันออก ๑
MSTH 321 Basic Eastern Music 1
ดศทอ ๓๓๔ ดนตรีประกอบการแสดงของไทย
MSTH 334 Music Accompaniment for Thai Performing Arts
ดศทอ ๔๓๒ รูปแบบและการวิเคราะห์เพลงไทย
MSTH 432 Form and Analysis of Thai Music
เลือกเรียน ๑ หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
ดศทอ ๒๑๑ พื้นฐานเครื่องสายไทย ๑ *
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1 (0-2-1)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)

-๗๙MSTH 211
ดศทอ ๒๑๓
MSTH 213
ดศทอ ๒๑๕
MSTH 215

Basic Thai Strings 1
พื้นฐานเครื่องตีไทย ๑ *
Basic Thai Percussion 1
พื้นฐานเครื่องเป่าไทย ๑ *
Basic Thai Wind Instrument 1

๒) กลุ่มวิชาบังคับสาขา
เทคโนโลยีดนตรี (Music Technology)
ดศทพ ๒๕๕ การเรียบเรียงสําหรับวงออร์เคสตรา ๑
MSTC 255
Orchestration 1
ดศทน ๑๐๐ วิศวกรรมการบันทึกเสียงเชิงภาพรวม
MSTE 100
Recording Engineering Overview
ดศทน ๑๒๒ วิศวกรรมระบบเสียง
MSTE 122
Audio Engineering
ดศทน ๑๒๓ การผลิตดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ๑
MSTE 123
Electronic Music Production 1
ดศทน ๒๗๑ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๑
MSTE 271
Studio Recording 1
ดศทน ๒๗๒ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๒
MSTE 272
Studio Recording 2
ดศทน ๒๗๓ เทคโนโลยีการบันทึกเสียงระบบดิจิทอล ๑
MSTE 273
Digital Recording Technology 1
ดศทน ๒๗๔ เทคโนโลยีการบันทึกเสียงระบบดิจิทอล ๒
MSTE 274
Digital Recording Technology 2
ดศทน ๓๒๒ การผลิตดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ๒
MSTE 322
Electronic Music Production 2
ดศทน ๓๔๑ การออกแบบเสียง
MSTE 341
Sound Design
ดศทน ๓๔๒ การออกแบบแสง
MSTE 342
Lighting Design
ดศทน ๓๗๑ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๓
MSTE 371
Studio Recording 3
ดศทน ๓๗๒ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๔

มคอ.๒

1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๔๘

หน่วยกิต

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๐-๔-๒)

-๘๐MSTE 372
ดศทน ๓๗๓
MSTE 373
ดศทน ๓๗๔
MSTE 374
ดศทน ๓๗๕
MSTE 375
ดศทน ๓๗๗
MSTE 377
ดศทน ๓๗๘
MSTE 378
ดศทน ๔๕๑
MSTE 451
ดศทน ๔๖๑
MSTE 461
ดศทน ๔๖๒
MSTE 462
ดศทน ๔๘๑
MSTE 481
ดศทน ๔๘๒
MSTE 482

Studio Recording 4
การบันทึกเสียงวงดนตรี ๑
Ensemble Recording 1
การบันทึกเสียงวงดนตรี ๒
Ensemble Recording 2
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในสตูดิโอ
Studio Electronics Equipment
การบันทึกเสียงวงออร์เคสตรา
Orchestra Recording
มาสเตอริงในระบบดิจิตอล
Digital Mastering
การปรับแต่งเสียงในการแสดงดนตรี
Live Sound Reinforcement
การผลิตงานบันทึกเสียงดนตรี ๑
Music Recording Production 1
การผลิตงานบันทึกเสียงดนตรี ๒
Music Recording Production 2
การฝึกงานด้านเทคโนโลยีดนตรี
Music Technology Internship
การจัดการการแสดงดนตรี
Show Production and Management

มคอ.๒

2 (0-4-2)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๕ (๐-๑๐-๕)
5 (0-10-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

* หมายเหตุ
วิทยาลัยได้กําหนดแนวทางการลงทะเบียนเรียน สําหรับวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนดนตรี
และวิชาบังคับสาขา สําหรับนักศึกษาที่มีวิชาเอก กลุ่มเครื่องดนตรีเอก หรือแนวดนตรีแตกต่างกัน พอสรุปได้
ดังนี้
วิชาในกลุ่มวิชาแกนดนตรี สําหรับทุกวิชาเอก ที่ใช้เครื่องดนตรีสากลเป็นเครื่องดนตรีเอก
๑. วิชาทักษะคีย์บอร์ด ๑ และ ๒ และวิชาคีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑ และ ๒ วิทยาลัยได้กําหนดแนวทางไว้ดังนี้
ก. ให้นักศึกษาทุกวิชาเอก ที่ใช้เปียโนเป็นเครื่องดนตรีเอก เรียนวิชาคีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑ – ๒
(Keyboard Harmony 1 – 2)
ข. ให้นักศึกษาที่มิได้ใช้เปียโนเป็นเครื่องดนตรีเอก เรียนวิชาทักษะคีย์บอร์ด ๑ – ๒
(Keyboard Skills 1 – 2)
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๒. วิชากลุ่มทักษะคีย์บอร์ด ๓ – ๔/ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๓ – ๔/ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๑ – ๒/ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม
– ดนตรีแจ๊ส ๑ – ๒/ และทักษะคีย์บอร์ดสําหรับดนตรีสมัยนิยม ๑ – ๒ วิทยาลัยได้กําหนดแนวทางไว้ดังนี้
๒.๑ สําหรับนักศึกษาที่ใช้เครื่องดนตรีเอก ในแนวดนตรีคลาสสิก และนักศึกษาวิชาเอกการประพันธ์ดนตรี แบ่ง
ออกเป็น
ก. นักศึกษาที่ใช้เครื่องดนตรีเอกเปียโน เรียนวิชา คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๓ – ๔
(Keyboard Harmony 3 – 4)
ข. นักศึกษาที่ใช้เครื่องดนตรีเอก นอกเหนือจากเปียโน เรียนวิชา ทักษะคีย์บอร์ด ๓ – ๔
(Keyboard Skills 3 – 4)
๒.๒ สําหรับนักศึกษาที่ใช้เครื่องดนตรีเอก ในแนวดนตรีแจ๊ส แบ่งออกเป็น
ก. นักศึกษาที่ใช้เครื่องดนตรีเอกเปียโน เรียนวิชา ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม – ดนตรีแจ๊ส ๑ – ๒
(Instrumental Class – Jazz 1 – 2)
ข. นักศึกษาที่ใช้เครื่องดนตรีเอก นอกเหนือจากเปียโน เรียนวิชา เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๑ – ๒
(Jazz Piano Class 1 – 2)
๒.๓ สําหรับนักศึกษาที่ใช้เครื่องดนตรีเอกในแนวดนตรีสมัยนิยม ให้เรียนวิชา ทักษะคีย์บอร์ดสําหรับดนตรีสมัย
นิยม ๑ – ๒ (Popular Keyboard Skills 1 – 2)
๓. วิชาขับร้องกลุ่ม และวิชาการออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับการขับร้อง วิทยาลัยได้กําหนดแนวทางไว้ดังนี้
ก. ให้นักศึกษาที่เอกขับร้อง เรียนวิชา การออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับการขับร้อง
(English Diction for Singing)
ข. ให้นักศึกษาที่มิได้เรียนขับร้อง เรียนวิชา ขับร้องกลุ่ม ๑ (Voice Class 1)
๔. กิจกรรมการเข้าฟังดนตรี (Recital Attendance) นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนร่วมกิจกรรมการเข้าฟัง
ดนตรี ในทุกภาคการศึกษาปกติ โดยให้ลงทะเบียนอย่างน้อย ๘ ภาคการศึกษา
วิชาในกลุ่มวิชาแกนดนตรี สําหรับทุกวิชาเอก ที่ใช้เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีตะวันออกเป็นเครื่องดนตรี
เอก
๑. วิชาพื้นฐานฆ้องวงใหญ่ และพื้นฐานระนาดเอก/วิชาพื้นฐานฆ้องวงเล็ก/วิชาพื้นฐานระนาดทุ้ม วิทยาลัยได้
กําหนดแนวทางไว้ดังนี้
ก. ให้นักศึกษาที่ใช้ฆ้องวงใหญ่เป็นเครื่องดนตรีเอก เรียนวิชาพื้นฐานระนาดเอก (Basic Ranad Ake)
หรือวิชาพื้นฐานฆ้องวงเล็ก (Basic Gong Wong Lek) หรือวิชาพื้นฐานระนาดทุ้ม(Basic Ranad Tum)
ข. ให้นักศึกษาที่ใช้เครื่องดนตรีอื่นๆ เป็นเครื่องดนตรีเอก เรียนวิชาพื้นฐานฆ้องวงใหญ่
(Basic Gong Wong Yai)
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๒. กิจกรรมการเข้าฟังดนตรี (Recital Attendance) นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนร่วมกิจกรรมการเข้าฟัง
ดนตรี ในทุกภาคการศึกษาปกติ โดยให้ลงทะเบียนเป็นเวลาไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษา
วิชาในกลุ่มวิชาแกนดนตรี สําหรับวิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี ธุรกิจดนตรี และดนตรีศึกษาและการสอน
๑. วิชาทฤษฎีดนตรี วิทยาลัยได้กําหนดแนวทางการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาแกนดนตรี ในกลุ่มของทฤษฎี
ดนตรี ดังนี้
ก. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทฤษฎีดนตรี (Western Music Theory)
จํานวน ๔ รายวิชา ได้แก่ ทฤษฎีดนตรี ๑ ถึง ๔
ข. นักศึกษาที่ใช้เครื่องดนตรีเอก ในแนวดนตรีสมัยนิยม (Popular Music) ให้เรียนวิชา
ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๑ และทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๒ แทนวิชาทฤษฎีดนตรี ๓ และทฤษฎีดนตรี ๔
๒. วิชาการฝึกโสตและการอ่านโน้ต วิทยาลัยได้กําหนดแนวทางการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาแกนดนตรีใน
กลุ่มของการฝึกโสตและการอ่านโน้ต ดังนี้
ก. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการฝึกโสตและการอ่านโน้ต
(Sight Singing and Ear Training) จํานวน ๔ รายวิชา ได้แก่ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑ ถึง ๔
ข. นักศึกษาที่ใช้เครื่องดนตรีเอก ในแนวดนตรีสมัยนิยม (Popular Music) และ ดนตรีแจ๊ส (Jazz)
ให้เรียนวิชา โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม ๑
และโสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม ๒ แทนวิชา
การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๓ และ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๔ ตามลําดับ
๓. กิจกรรมการเข้าฟังดนตรี (Recital Attendance) นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนร่วมกิจกรรมการเข้าฟัง
ดนตรี ในทุกภาคการศึกษาปกติ โดยให้ลงทะเบียนเป็นเวลาไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษา
วิชาในกลุ่มวิชาบังคับสาขา สําหรับวิชาเอกปฏิบัติดนตรีคลาสสิก
๑. วิชาในกลุ่มดุริยวรรณกรรม (Music Literature) นักศึกษาวิชาเอกปฏิบัติดนตรีคลาสสิกจะต้องเรียนวิชาดุ
ริยวรรณกรรม (Music Literature) ตามกลุ่มเครื่องดนตรีของตนเอง จํานวน ๒ รายวิชา เช่น นักศึกษาที่ใช้
กีตาร์คลาสสิกเป็นเครื่องดนตรีเอก ให้เรียนวิชา วรรณกรรมกีตาร์ ๑ (Guitar Literature 1) และ ดุริยวรรณ
กรรมกีตาร์ ๒ (Guitar Literature 2) เป็นต้น
๒. วิชาในกลุ่มการสอน (Pedagogy) นักศึกษาวิชาเอกปฏิบัติดนตรีคลาสสิกจะต้องเรียนการสอน (Pedagogy)
ตามกลุ่มเครื่องดนตรีของตนเอง เช่น นักศึกษาขับร้อง ให้เรียนวิชา การสอนขับร้อง (Voice Pedagogy) เป็น
ต้น

-๘๓-
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๓. วิชาการรวมวงใหญ่ (Large Ensemble) นักศึกษาวิชาเอกปฏิบัติดนตรีคลาสสิกทุกเครื่องดนตรี จะต้องเรียน
วิชาการรวมวงใหญ่ ๕ (Large Ensemble 5) และการรวมวงใหญ่ ๖ (Large Ensemble 6) ยกเว้นนักศึกษา
วิชาเอกปฏิบัติดนตรีคลาสสิกด้านการขับร้อง ให้เรียนวิชา การอบรมเชิงปฏิบัติการขับร้องโอเปร่า ๑ (Opera
Workshop 1) และปฏิบัติการขับร้องโอเปร่า ๒ (Opera Workshop 2) แทน
๔. วิชาเฉพาะอื่นๆ วิทยาลัยฯ ได้กําหนดให้นักศึกษาในวิชาเอกปฏิบัติดนตรีคลาสสิกเรียนวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องดนตรีเอกของตนเอง ดังนี้
ก. นักศึกษากีตาร์คลาสสิก ให้เรียนวิชา ดศกค ๓๕๑ เสียงประสานบนฟิงเกอร์บอร์ด
(MSCG351 Fingerboard Harmony)
ข. นักศึกษาขับร้อง ให้เรียนวิชา ดศขส ๑๐๒ การออกเสียงภาษาอิตาเลียนสําหรับการขับร้อง
(MSVO102 Italian Diction for Singing) และวิชา ดศขส ๒๐๑ การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส
สําหรับการขับร้อง (MSVO201 French Diction for Singing)
ค. นักศึกษาเปียโน และเครื่องดนตรีในกลุ่มคีย์บอร์ด ให้เรียนวิชา ดศปน ๓๕๑ การบรรเลงเปียโน
ประกอบสําหรับนักร้องและเครื่องดนตรี (MSPF351 Piano Accompaniment for Voice and
Solo Instruments)
ง. นักศึกษาที่ใช้เครื่องดนตรีสําหรับวงซิมโฟนีออร์เคสตรา ได้แก่เครื่องเป่าทองเหลือง เครื่องกระทบ
เครื่องสายสากล เครื่องเป่าลมไม้ และฮาร์ป ให้เรียนวิชา ดศปย ๓๕๑ บทเพลงและการฝึกหัดดนตรี
ออร์เคสตรา (MSAP 351 Orchestral Repertoire and Performance Practice)
วิชาในกลุ่มวิชาบังคับสาขา สําหรับวิชาเอกดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
๑. วิชาในกลุ่มดุริยวรรณกรรม (Music Literature) นักศึกษาวิชาเอกดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก จะต้อง
เรียนวิชาดุริยวรรณกรรม(Music Literature) ตามกลุ่มเครื่องดนตรีของตนเอง ตามแนวทางดังต่อไปนี้
ก. นักศึกษาที่ใช้เครื่องดนตรีไทยเป็นเครื่องดนตรีเอก ให้เรียนวิชา ดุริยวรรณกรรมไทย
(Thai Music Literature)
ข. นักศึกษาที่ใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านไทยเป็นเครื่องดนตรีเอก ให้เรียนวิชา ดุริยวรรณกรรมพื้นบ้านไทย
(Thai Folk Music Literature)
ค. นักศึกษาที่ใช้เครื่องดนตรีตะวันออกเป็นเครื่องดนตรีเอก ให้เรียนวิชา ดุริยวรรณกรรมตะวันออก
(Eastern Music Literature)
๒. วิชาในกลุ่มการสอน (Pedagogy) นักศึกษาวิชาเอกดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก จะต้องเรียนการสอน
(Pedagogy) ตามกลุ่มเครื่องดนตรีของตนเอง ตามแนวทางดังต่อไปนี้
ก. นักศึกษาที่ใช้เครื่องดนตรีไทยเป็นเครื่องดนตรีเอก ให้เรียนวิชา การสอนดนตรีไทย

-๘๔-
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(Thai Music Pedagogy)
ข. นักศึกษาที่ใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านไทยเป็นเครื่องดนตรีเอก ให้เรียนวิชา การสอนดนตรีพื้นบ้านไทย
(Thai Folk Music Pedagogy)
ค. นักศึกษาที่ใช้เครื่องดนตรีตะวันออกเป็นเครื่องดนตรีเอก ให้เรียนวิชา การสอนดนตรีตะวันออก
(Eastern Music Pedagogy)
การยกเว้นรายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ในกรณีของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยฯ อาจพิจารณายกเว้นการเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ ทั้งนี้ ให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี
๑. รายวิชาทักษะคีย์บอร์ด ๑ – ๔
สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านการศึกษาในรายวิชาทักษะคีย์บอร์ด และการอ่านต้นฉบับ ๑ ถึง ๔
อาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนในรายวิชา ทักษะคีย์บอร์ด ๑ ถึง ๔ โดยนักศึกษา จะต้องลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาทั กษะเครื่ องดนตรี กลุ่ม (เครื่องดนตรีสากล) เครื่องอื่นๆแทน ทั้งนี้ ให้อยู่ใ นดุล ยพินิจของ
คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี
๒. รายวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑
สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมีคะแนนผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด สามารถยกเว้น การ
เรียนรายวิชาทฤษฎีตะวันตก ๑ และให้ลงทะเบียนเรียนวิชาทฤษฎีตะวันตก ๒ ในภาคการศึกษาที่ ๒ ได้
๓) กลุ่มวิชาเลือกดนตรี

๖

หน่วยกิต

กลุ่ม ๑ นักศึกษาในวิชาเอกต่อไปนี้ จะต้องลงทะเบียนเรียนในวิชาตามที่ระบุ ได้แก่
วิชาเอกปฏิบัติดนตรีคลาสสิก– เครื่องดนตรี
ดศปย ๔๓๕ การรวมวงใหญ่ ๗
MSAP 435
Lage Ensemble 7
ดศปย ๔๓๖ การรวมวงใหญ่ ๘
MSAP 436
Lage Ensemble 8
ดศทพ ๓๕๓ สพีชีซ เคาน์เตอร์พอยท์
MSTC 353
Species Counterpoint

๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

-๘๕-
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วิชาเอกปฏิบัติดนตรีคลาสสิก– ขับร้องสากล
ดศขส ๒๐๒ การออกเสียงภาษาเยอรมันสําหรับการขับร้อง
MSVO 202 German Diction for Singing
ดศขส ๔๘๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการขับร้องโอเปร่า ๓
MSVO 481 Opera Workshop 3
ดศขส ๔๘๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการขับร้องโอเปร่า ๔
MSVO 482 Opera Workshop 4

๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)

วิชาเอกดนตรีแจ๊ส
ดศดจ ๓๕๑ คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๓
MSJA 351
Jazz Improvisation 3
ดศดจ ๓๕๒ คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๔
MSJA 352
Jazz Improvisation 4

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

วิชาเอกการประพันธ์ดนตรี
ดศทน ๔๑๑ สวนศาสตร์สําหรับนักดนตรี
MSTE 411
Acoustic for Musicians

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

วิชาเอกละครเพลง
ดศลพ ๑๑๗ การแสดง ๑
MSTR 117
Acting 1
ดศลพ ๑๑๘ การแสดง ๒
MSTR 118
Acting 2
ดศลพ ๒๑๗ การแสดง ๓
MSTR 217
Acting 3
ดศลพ ๒๑๘ การแสดง ๔
MSTR 218
Acting 4
ดศลพ ๓๑๗ การแสดง ๕
MSTR 317
Acting 5
ดศลพ ๔๑๗ การแสดง ๖
MSTR 417
Acting 6

๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)

วิชาเอกดนตรีสมัยนิยม
ดศทน ๔๖๑ การผลิตงานบันทึกเสียงดนตรี ๑
MSTE 461
Music Recording Production 1

๒ (๒-๐-๔)
2( 2-0-4)

วิชาเอกธุรกิจดนตรี
ดศธด ๔๔๓ การบริหารจัดการสําหรับนักดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

-๘๖MSBU 443
ดศธด ๔๕๑
MSBU 451
ดศธด ๔๙๒
MSBU 492

Management for Musicians
การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมดนตรี
Cost Analysis in Music Industry
การสัมมนาทางธุรกิจดนตรี
Seminar in Music Business

มคอ.๒

2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

วิชาเอกดนตรีศึกษาและการสอน
ดศดษ ๓๓๑ การศึกษาและนวัตกรรมทางดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย
MSED 331
Early Childhood Music Education and Innovation
และให้เลือกลงทะเบียนจํานวน ๔ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ดศดษ ๓๓๒ กระบวนการและการเรียนรู้ดนตรีในระดับชั้นประถมศึกษา
MSED 332
Process and Musical Learning for Primary School
ดศดษ ๓๓๓ กระบวนการและการเรียนรู้ดนตรีในระดับชั้นมัธยมศึกษา
MSED 333
Process and Musical Learning for Secondary School
ดศดษ ๓๔๑ การศึกษาดนตรีในโรงเรียนนอกระบบ
MSED 341
Music in Non-formal Education
ดศดษ ๓๗๓ หลักการสอนทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ
MSED 373
Music Theory and Aural Training Pedagogy
ดศดษ ๓๗๖ การอํานวยเพลงและประสมวงดนตรี ๑
MSED 376
Ensemble Conducting for Music Educators 1
ดศดษ ๓๗๗ การอํานวยเพลงและประสมวงดนตรี ๒
MSED 377
Ensemble Conducting for Music Educators 2

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๓-๓)
2 (1-3-3)
๒ (๑-๓-๓)
2 (1-3-3)

วิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี
ดศทน ๒๘๑ ปฏิบัติการในห้องบันทึกเสียง ๑
MSTE 281
Recording Laboratory 1
ดศทน ๒๘๒ ปฏิบัติการในห้องบันทึกเสียง ๒
MSTE 282
Recording Laboratory 2
ดศทน ๓๘๑ ปฏิบัติการในห้องบันทึกเสียง ๓
MSTE 381
Recording Laboratory 3
ดศทน ๓๘๒ ปฏิบัติการในห้องบันทึกเสียง ๔
MSTE 382
Recording Laboratory 4
ดศทน ๓๘๓ เทคโนโลยีการแสดงดนตรีสดด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
MSTE 383
Electronic Live Music Technology

๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
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กลุ่ม ๒ เลือกศึกษาวิชาจากกลุ่มวิชาบังคับของทุกวิชาเอกหรือรายวิชาที่วิทยาลัยฯ เปิดให้มีการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยได้รับความยินยอมจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรี เพื่อให้หมวดวิชาเลือกดนตรีมีจํานวนหน่วยกิตเป็นจํานวนอย่างน้อย ๖ หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

๖

หน่วยกิต

เลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรอื่นๆ ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปใน
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยินยอมของประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี

-๘๘-
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๓.๑.๔ แผนการศึกษา
๑) ก. แผนการเรียนของวิชาเอก ปฏิบัติดนตรีคลาสสิก – เครื่องดนตรี
ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก - เครื่องดนตรี ปีที่ ๑
ภาคการศึกษา ๑/๑
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไป

ภาคการศึกษา ๑/๒
๒ (๑-๒-๓)

เพื่อการพัฒนามนุษย์

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการ

๒ (๑-๒-๓)

เพื่อการพัฒนามนุษย์

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

๓ (๒-๒-๕)

ดศศท ๑๑๒ ภาษาอังกฤษ ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๑๑๑ ภาษาอังกฤษ ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศทน ๑๐๒ พื้นฐานเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๑

๔ (๐-๘-๔)

ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๒

๔ (๐-๘-๔)

ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒

๑ (๐-๒-๑)

ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑

๒ (๐-๔-๒)

ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒

๒ (๐-๔-๒)

ดศปน ๑๑๑/ ทักษะคีย์บอร์ด ๑ /

๑ (๐-๒-๑)

ดศปน ๑๑๒/ ทักษะคีย์บอร์ด ๒ /

๑ (๐-๒-๑)

ดศปน ๑๑๓ คียบ์ อร์ดฮาโมนี ๑

ดศปน ๑๑๔ คียบ์ อร์ดฮาร์โมนี ๒

ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๑๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุ่ม ๑

๑ (๐-๒-๑)

(การเข้าฟังดนตรี)

(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๙ หน่วยกิต

รวม ๑๗ หน่วยกิต

-๘๙-
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ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก - เครื่องดนตรี ปีที่ ๒
ภาคการศึกษา ๒/๑

ภาคการศึกษา ๒/๒

ดศศท ๒๑๑ ภาษาอังกฤษ ๓

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ ๔

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๓

๔ (๐-๘-๔)

ดศธด ๒๔๑ หลักการบริหารจัดการ

๒ (๒-๐-๔)

ดศดว ๒๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๔

๔ (๐-๘-๔)

ดศปน ๒๑๑/ ทักษะคีย์บอร์ด ๓ /

๑ (๐-๒-๑)

ดศดว ๒๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศปน ๒๑๒/ ทักษะคีย์บอร์ด ๔ /

๑ (๐-๒-๑)

ดศปน ๒๑๓ คียบ์ อร์ดฮาร์โมนี ๓
ดศทพ ๒๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๓

๑ (๐-๒-๑)

ดศปน ๒๑๔ คียบ์ อร์ดฮาร์โมนี ๔

ดศทพ ๒๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓

๒ (๒-๐-๔)

ดศทพ ๒๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๔

๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๒๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๒๓๑ การรวมวงเล็ก ๓

๑ (๐-๒-๑)

ดศปย ๒๓๒ การรวมวงเล็ก ๔

๑ (๐-๒-๑)

ดศปย ๒๓๕ การรวมวงใหญ่ ๓

๒ (๐-๔-๒)

ดศปย ๒๓๖ การรวมวงใหญ่ ๔

๒ (๐-๔-๒)

(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๖ หน่วยกิต

(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๗ หน่วยกิต

-๙๐-

มคอ.๒

ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก - เครื่องดนตรี ปีที่ ๓
ภาคการศึกษา ๓/๑

ภาคการศึกษา ๓/๒

ดศศท ๓๑๓ ภาษาไทย ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๓๑๔ ภาษาไทย ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๓๔๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ

๑ (๑-๐-๒)

ดศธด ๑๔๑ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

๒ (๒-๐-๔)

ดศดว ๓๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๓

๒ (๒-๐-๔)

ดศดว ๓๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๔

๒ (๒-๐-๔)

ดศทอ ๓๐๑ ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย

๑ (๑-๐-๒)

ดศปย ๓๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๖

๔ (๐-๘-๔)

ดศปย ๓๓๒ การรวมวงเล็ก ๖

๑ (๐-๒-๑)

ขั้นพื้นฐาน
ดศปย ๓๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๕

๔ (๐-๘-๔)

ดศปย ๓๓๖ การรวมวงใหญ่ ๖

๒ (๐-๔-๒)

ดศปย ๓๓๑ การรวมวงเล็ก ๕

๑ (๐-๒-๑)

ดศอพ ๓๗๒ การอํานวยเพลง ๒

๒ (๑-๒-๓)

ดศปย ๓๓๕ การรวมวงใหญ่ ๕

๒ (๐-๔-๒)

ดศทพ ๓๕๒ โทนอล เคาน์เตอร์พอยท์

๒ (๒-๐-๔)

ดศอพ ๓๗๑ การอํานวยเพลง ๑

๒ (๑-๒-๓)

ดศปย ๓๕๑/ บทเพลงและ

๒ (๐-๔-๒)

ดศทพ ๓๕๑ รูปแบบและการวิเคาะห์ดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

ดศทพ ๓๕๓ สปีชีส์ เคาน์เตอร์พอยท์

๒ (๒-๐-๔)

(การเข้าฟังดนตรี)

การฝึกหัดดนตรีออร์เคสตรา /
ดศกค ๓๕๑/ เสียงประสานบนฟิงเกอร์บอร์ด /

๒ (๒-๐-๔)

ดศปน ๓๕๑ การบรรเลงเปียโนประกอบ

๒ (๑-๒-๓)

สําหรับนักร้องและเครื่องดนตรี
(การเข้าฟังดนตรี)

(การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๓)
รวม ๑๙ หน่วยกิต

รวม ๑๙ หน่วยกิต

-๙๑-

มคอ.๒

ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก - เครื่องดนตรี ปีที่ ๔
ภาคการศึกษา ๔/๑

ภาคการศึกษา ๔/๒

ดศศท ๔๒๓ ประเด็นทางจริยธรรมดนตรรดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๔๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๘

๔ (๐-๘-๔)

ดศศท ๔๒๒ ศิลปะและวัฒนธรรม

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๔๓๒ การรวมวงเล็ก ๘

๑ (๐-๒-๑)

ดศปย ๔๓๖ การรวมวงใหญ่ ๘

๒ (๐-๔-๒)

ของภูมิภาคอาเซียน
ดศปย ๔๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๗

๔ (๐-๘-๔)

ดศทก ๔๔๒/ วรรณกรรมเครื่องเป่าทองเหลือง ๒ / ๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๔๓๑ การรวมวงเล็ก ๗

๑ (๐-๒-๑)

ดศทก ๔๔๔/ วรรณกรรมเครื่องกระทบ ๒ /

ดศปย ๔๓๕ การรวมวงใหญ่ ๗

๒ (๐-๔-๒)

ดศกค ๔๔๒/ วรรณกรรมกีตาร์ ๒ /

ดศทพ ๒๕๕ การเรียบเรียง

๒ (๒-๐-๔)

ดศปน ๔๔๒/ วรรณกรรมคีย์บอร์ด ๒ /

สําหรับวงออร์เคสตรา ๑
ดศทก ๔๔๑/ วรรณกรรมเครื่องเป่าทองเหลือง ๑ /

ดศสส ๔๔๒/ วรรณกรรมเครื่องสาย ๒ /
๒ (๒-๐-๔)

ดศสส ๔๔๔/ วรรณกรรมฮาร์ป ๒ /

ดศทก ๔๔๓/ วรรณกรรมเครื่องกระทบ ๑ /

ดศปล ๔๔๒ วรรณกรรมเครื่องเป่าลมไม้ ๒

ดศกค ๔๔๑/ วรรณกรรมกีตาร์ ๑ /

ดศทก ๔๗๑/ การสอนเครื่องเป่าทองเหลือง /

ดศปน ๔๔๑/ วรรณกรรมคีย์บอร์ด ๑ /

ดศทก ๔๗๒/ การสอนเครื่องกระทบ /

ดศสส ๔๔๑/ วรรณกรรมเครื่องสาย ๑ /

ดศกค ๔๗๑/ การสอนกีตาร์ /

ดศสส ๔๔๓/ วรรณกรรมฮาร์ป ๑ /

ดศปน ๔๗๑/ การสอนคีย์บอร์ด /

ดศปล ๔๔๑ วรรณกรรมเครื่องเป่าลมไม้ ๑

ดศสส ๔๗๑/ การสอนเครื่องสาย /

(วิชาเลือกเสรี)
(การเข้าฟังดนตรี)

๒ หน่วยกิต

ดศสส ๔๗๒/ การสอนฮาร์ป /
ดศปล ๔๗๑ การสอนเครื่องเป่าลมไม้
(วิชาเลือกเสรี)

๒ หน่วยกิต

(วิชาเลือกเสรี)

๒ หน่วยกิต

(การเข้าฟังดนตรี)

(การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๔)
รวม ๑๗ หน่วยกิต

๒ (๒-๐-๔)

รวม ๑๕ หน่วยกิต

-๙๒-

มคอ.๒

๑) ข. แผนการเรียนของวิชาเอก ปฏิบัติดนตรีคลาสสิก – ขับร้องสากล
ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก - ขับร้องสากล ปีที่ ๑
ภาคการศึกษา ๑/๑
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไป

ภาคการศึกษา ๑/๒
๒ (๑-๒-๓)

เพื่อการพัฒนามนุษย์

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการ

๒ (๑-๒-๓)

เพื่อการพัฒนามนุษย์

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

๓ (๒-๒-๕)

ดศศท ๑๑๒ ภาษาอังกฤษ ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๑๑๑ ภาษาอังกฤษ ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศทน ๑๐๒ พื้นฐานเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๑

๔ (๐-๘-๔)

ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๒

๔ (๐-๘-๔)

ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒

๑ (๐-๒-๑)

ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑

๒ (๐-๔-๒)

ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒

๒ (๐-๔-๒)

ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศปน ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๑๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศขส ๑๐๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศขส ๑๐๒ การออกเสียงภาษาอิตาเลียน

๑ (๐-๒-๑)

การออกเสียงภาษาอังกฤษ
สําหรับการขับร้อง

สําหรับการขับร้อง

(การเข้าฟังดนตรี)

(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๙ หน่วยกิต

รวม ๑๘ หน่วยกิต

-๙๓-

มคอ.๒

ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก - ขับร้องสากล ปีที่ ๒
ภาคการศึกษา ๒/๑

ภาคการศึกษา ๒/๒

ดศศท ๒๑๑ ภาษาอังกฤษ ๓

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ ๔

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๓

๔ (๐-๘-๔)

ดศธด ๒๔๑ หลักการบริหารจัดการ

๒ (๒-๐-๔)

ดศดว ๒๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๔

๔ (๐-๘-๔)

ดศปน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๓

๑ (๐-๒-๑)

ดศดว ๒๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศทพ ๒๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๓

๑ (๐-๒-๑)

ดศปน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๔

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๒๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓

๒ (๒-๐-๔)

ดศทพ ๒๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๔

๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๒๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๒๓๑ การรวมวงเล็ก ๓

๑ (๐-๒-๑)

ดศปย ๒๓๒ การรวมวงเล็ก ๔

๑ (๐-๒-๑)

ดศปย ๒๓๕ การรวมวงใหญ่ ๓

๒ (๐-๔-๒)

ดศปย ๒๓๖ การรวมวงใหญ่ ๔

๒ (๐-๔-๒)

ดศขส ๒๐๑ การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส

๑ (๐-๒-๑)

ดศขส ๒๐๒ การออกเสียงภาษาเยอรมัน

๑ (๐-๒-๑)

สําหรับการขับร้อง

สําหรับการขับร้อง

(การเข้าฟังดนตรี)

(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๗ หน่วยกิต

รวม ๑๘ หน่วยกิต

ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก - ขับร้องสากล ปีที่ ๓
ภาคการศึกษา ๓/๑

ภาคการศึกษา ๓/๒

ดศศท ๓๑๓ ภาษาไทย ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๓๑๔ ภาษาไทย ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๓๔๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ

๑ (๑-๐-๒)

ดศธด ๑๔๑ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

๒ (๒-๐-๔)

ดศดว ๓๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๓

๒ (๒-๐-๔)

ดศดว ๓๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๔

๒ (๒-๐-๔)

ดศทอ ๓๐๑ ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย

๑ (๑-๐-๒)

ดศปย ๓๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๖

๔ (๐-๘-๔)

ดศปย ๓๓๒ การรวมวงเล็ก ๖

๑ (๐-๒-๑)

ขั้นพื้นฐาน
ดศปย ๓๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๕

๔ (๐-๘-๔)

ดศอพ ๓๗๒ การอํานวยเพลง ๒

๒ (๑-๒-๓)

ดศปย ๓๓๑ การรวมวงเล็ก ๕

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๓๕๒ โทนอลเคาน์เตอร์พอยท์

๒ (๒-๐-๔)

ดศอพ ๓๗๑ การอํานวยเพลง ๑

๒ (๑-๒-๓)

ดศขส ๓๘๒ การอบรมเชิงปฏิบัตการขับร้อง

๒ (๐-๔-๒)

ดศทพ ๓๕๑ รูปแบบและการวิเคาะห์ดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

โอเปร่า ๒

ดศขส ๓๘๑ การอบรมเชิงปฏิบัตการขับร้อง

๒ (๐-๔-๒)

(การเข้าฟังดนตรี)

โอเปร่า ๑

(การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๓)

(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๗ หน่วยกิต

รวม ๑๗ หน่วยกิต

-๙๔-

มคอ.๒

ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก - ขับร้องสากล ปีที่ ๔
ภาคการศึกษา ๔/๑

ภาคการศึกษา ๔/๒

ดศศท ๔๒๓ ประเด็นทางจริยธรรมดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๔๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๘

๔ (๐-๘-๔)

ดศศท ๔๒๒ ศิลปะและวัฒนธรรม

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๔๓๒ การรวมวงเล็ก ๘

๑ (๐-๒-๑)

ดศขส ๔๔๒ วรรณกรรมขับร้อง ๒

๒ (๒-๐-๔)

ของภูมิภาคอาเซียน
ดศปย ๔๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๗

๔ (๐-๘-๔)

ดศขส ๔๗๑ การสอนขับร้อง

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๔๓๑ การรวมวงเล็ก ๗

๑ (๐-๒-๑)

ดศขส ๔๘๒ การอบรมเชิงปฏิบัตการขับร้อง

๒ (๐-๔-๒)

ดศทพ ๒๕๕ การเรียบเรียง

๒ (๒-๐-๔)

สําหรับวงออร์เคสตรา ๑

โอเปร่า ๔
(วิชาเลือกเสรี)

๒ หน่วยกิต
๒ หน่วยกิต

ดศขส ๔๔๑ วรรณกรรมขับร้อง ๑

๒ (๒-๐-๔)

(วิชาเลือกเสรี)

ดศขส ๔๘๑ การอบรมเชิงปฏิบัตการขับร้อง

๒ (๐-๔-๒)

(การเข้าฟังดนตรี)

โอเปร่า ๓

(การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๔)

(วิชาเลือกดนตรี)

๑ หน่วยกิต

(วิชาเลือกเสรี)

๒ หน่วยกิต

(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๘ หน่วยกิต

รวม ๑๕ หน่วยกิต

-๙๕-

มคอ.๒

๒) แผนการเรียนของวิชาเอก ดนตรีแจ๊ส
ดนตรีแจ๊ส ปีที่ ๑
ภาคการศึกษา ๑/๑
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไป

ภาคการศึกษา ๑/๒
๒ (๑-๒-๓)

เพื่อการพัฒนามนุษย์

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการ

๒ (๑-๒-๓)

เพื่อการพัฒนามนุษย์

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

๓ (๒-๒-๕)

ดศศท ๑๑๒ ภาษาอังกฤษ ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๑๑๑ ภาษาอังกฤษ ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศทน ๑๐๒ พื้นฐานเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๑

๔ (๐-๘-๔)

ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๒

๔ (๐-๘-๔)

ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒

๑ (๐-๒-๑)

ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑

๒ (๐-๔-๒)

ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒

๒ (๐-๔-๒)

ดศปน ๑๑๑/ ทักษะคีย์บอร์ด ๑ /

๑ (๐-๒-๑)

ดศปน ๑๑๒/ ทักษะคีย์บอร์ด ๒ /

๑ (๐-๒-๑)

ดศปน ๑๑๓ คียบ์ อร์ดฮาโมนี ๑

ดศปน ๑๑๔ คียบ์ อร์ดฮาโมนี ๒

ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๑๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุ่ม ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศดจ ๑๐๒ พื้นฐานดนตรีแจ๊ส ๒

๑ (๐-๒-๑)

ดศดจ ๑๐๑ พื้นฐานดนตรีแจ๊ส ๑

๑ (๐-๒-๑)

(การเข้าฟังดนตรี)

(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๒๐ หน่วยกิต

รวม ๑๘ หน่วยกิต

-๙๖-

มคอ.๒

ดนตรีแจ๊ส ปีที่ ๒
ภาคการศึกษา ๒/๑

ภาคการศึกษา ๒/๒

ดศศท ๒๑๑ ภาษาอังกฤษ ๓

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ ๔

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๓

๔ (๐-๘-๔)

ดศธด ๒๔๑ หลักการบริหารจัดการ

๒ (๒-๐-๔)

ดศดว ๒๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๔

๔ (๐-๘-๔)

ดศดจ ๒๑๑/ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๑/

๑ (๐-๒-๑)

ดศดว ๒๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศดจ ๒๑๒/ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๑/

๑ (๐-๒-๑)

ดศดจ ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม ดนตรีแจ๊ส ๑
ดศดจ ๒๑๓ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊ส

ดศดจ ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม ๑ (๐-๒-๑)

และดนตรีสมัยนิยม ๑

ดนตรีแจ๊ส ๒
ดศดจ ๒๑๔ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊ส

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๒๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓

๒ (๒-๐-๔)

ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๒๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๒๓๑ การรวมวงเล็ก ๓

๑ (๐-๒-๑)

ดศปย ๒๓๒ การรวมวงเล็ก ๔

๑ (๐-๒-๑)

ดศปย ๒๓๕ การรวมวงใหญ่ ๓

๒ (๐-๔-๒)

ดศปย ๒๓๖ การรวมวงใหญ่ ๔

๒ (๐-๔-๒)

ดศดจ ๒๓๑ ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศดจ ๒๓๒ ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศดจ ๒๕๑ คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๑

๒ (๑-๒-๓)

ดศดจ ๒๕๒ คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๒

๒ (๑-๒-๓)

(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๒๐ หน่วยกิต

และดนตรีสมัยนิยม ๒

(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๒๑ หน่วยกิต

-๙๗-

มคอ.๒

ดนตรีแจ๊ส ปีที่ ๓
ภาคการศึกษา ๓/๑

ภาคการศึกษา ๓/๒

ดศศท ๓๑๓ ภาษาไทย ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๓๑๔ ภาษาไทย ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๓๔๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ

๑ (๑-๐-๒)

ดศธด ๑๔๑ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

๒ (๒-๐-๔)

ดศดว ๓๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๓

๒ (๒-๐-๔)

ดศดว ๓๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๔

๒ (๒-๐-๔)

ดศทอ ๓๐๑ ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย

๑ (๑-๐-๒)

ดศปย ๓๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๖

๔ (๐-๘-๔)

ดศปย ๓๓๒ การรวมวงเล็ก ๖

๑ (๐-๒-๑)

ขั้นพื้นฐาน
ดศปย ๓๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๕

๔ (๐-๘-๔)

ดศดจ ๓๓๒ การเรียบเรียงสําหรับดนตรีแจ๊ส ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๓๓๑ การรวมวงเล็ก ๕

๑ (๐-๒-๑)

ดศดจ ๓๔๒ ประวัติดนตรีแจ๊ส ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศดจ ๓๓๑ การเรียบเรียงสําหรับดนตรีแจ๊ส ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศดจ ๓๕๒ คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๔

๒ (๑-๒-๓)

ดศดจ ๓๔๑ ประวัติดนตรีแจ๊ส ๑

๒ (๒-๐-๔)

(การเข้าฟังดนตรี)

ดศดจ ๓๕๑ คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๓

๒ (๑-๒-๓)

(การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๓)

(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๗ หน่วยกิต

รวม ๑๗ หน่วยกิต

ดนตรีแจ๊ส ปีที่ ๔
ภาคการศึกษา ๔/๑

ภาคการศึกษา ๔/๒

ดศศท ๔๒๓ ประเด็นทางจริยธรรมดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๔๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๘

๔ (๐-๘-๔)

ดศศท ๔๒๒ ศิลปะและวัฒนธรรม

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๔๓๒ การรวมวงเล็ก ๘

๑ (๐-๒-๑)

ดศดจ ๔๗๑ การสอนดนตรีแจ๊ส

๒ (๒-๐-๔)

ของภูมิภาคอาเซียน
ดศปย ๔๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๗

๔ (๐-๘-๔)

(วิชาเลือกเสรี)

๒ หน่วยกิต

ดศปย ๔๓๑ การรวมวงเล็ก ๗

๑ (๐-๒-๑)

(วิชาเลือกเสรี)

๒ หน่วยกิต

ดศดจ ๔๓๑ การประพันธ์ดนตรีแจ๊ส ๑

๒ (๒-๐-๔)

(การเข้าฟังดนตรี)

(วิชาเลือกดนตรี)

๒ หน่วยกิต

(การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๔)

(วิชาเลือกเสรี)

๒ หน่วยกิต

(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๕ หน่วยกิต

รวม ๑๑ หน่วยกิต

-๙๘-

มคอ.๒

๓) แผนการเรียนของวิชาเอก การประพันธ์ดนตรี
การประพันธ์ดนตรี ปีที่ ๑
ภาคการศึกษา ๑/๑
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไป

ภาคการศึกษา ๑/๒
๒ (๑-๒-๓)

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการ

เพื่อการพัฒนามนุษย์

๒ (๑-๒-๓)

เพื่อการพัฒนามนุษย์

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

๓ (๒-๒-๕)

ดศศท ๑๑๒ ภาษาอังกฤษ ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๑๑๑ ภาษาอังกฤษ ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศทน ๑๐๒ พื้นฐานเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑

๒ (๐-๔-๒)

ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒

๒ (๐-๔-๒)

ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศปน ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๑๑๑ การประพันธ์ดนตรี ๑

๔ (๐-๘-๔)

ดศทพ ๑๑๒ การประพันธ์ดนตรี ๒

๔ (๐-๘-๔)

ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๑๓๓ การรวมวงดนตรีร่วมสมัย ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๑๓๔ การรวมวงดนตรีร่วมสมัย ๒

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๑๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุ่ม ๑

๑ (๐-๒-๑)

(การเข้าฟังดนตรี)

(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๙ หน่วยกิต

รวม ๑๗ หน่วยกิต

การประพันธ์ดนตรี ปีที่ ๒
ภาคการศึกษา ๒/๑

ภาคการศึกษา ๒/๒

ดศศท ๒๑๑ ภาษาอังกฤษ ๓

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ ๔

๒ (๒-๐-๔)

ดศดว ๒๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศธด ๒๔๑ หลักการบริหารจัดการ

๒ (๒-๐-๔)

ดศปน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๓

๑ (๐-๒-๑)

ดศดว ๒๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศทพ ๒๑๑ การประพันธ์ดนตรี ๓

๔ (๐-๘-๔)

ดศปน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๔

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๒๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๓

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๒๑๒ การประพันธ์ดนตรี ๔

๔ (๐-๘-๔)

ดศทพ ๒๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓

๒ (๒-๐-๔)

ดศทพ ๒๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๔

๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๒๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๒๓๕

๒ (๐-๔-๒)

ดศปย ๒๓๖ การรวมวงใหญ่ ๔

๒ (๐-๔-๒)

ดศทพ ๒๓๓ การรวมวงดนตรีร่วมสมัย ๓

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๒๓๔ การรวมวงดนตรีร่วมสมัย ๔

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๒๕๕ การเรียบเรียงสําหรับ

๒ (๒-๐-๔)

ดศทพ ๒๕๖ การเรียบเรียงสําหรับ

๒ (๒-๐-๔)

การรวมวงใหญ่ ๓

วงออร์เคสตรา ๑

วงออร์เคสตรา ๒

(การเข้าฟังดนตรี)

(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๘ หน่วยกิต

รวม ๑๙ หน่วยกิต

-๙๙-

มคอ.๒

การประพันธ์ดนตรี ปีที่ ๓
ภาคการศึกษา ๓/๑

ภาคการศึกษา ๓/๒

ดศศท ๓๑๓ ภาษาไทย ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๓๑๔ ภาษาไทย ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๓๔๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ

๑ (๑-๐-๒)

ดศธด ๑๔๑ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

๒ (๒-๐-๔)

ดศดว ๓๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๓

๒ (๒-๐-๔)

ดศดว ๓๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๔

๒ (๒-๐-๔)

ดศทอ ๓๐๑ ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย

๑ (๑-๐-๒)

ดศปย ๑๒๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๒

๔ (๐-๘-๔)

ดศอพ ๓๗๒ การอํานวยเพลง ๒

๒ (๑-๒-๓)

ขั้นพื้นฐาน
ดศปย ๑๒๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๑

๔ (๐-๘-๔)

ดศทพ ๓๑๒ การประพันธ์ดนตรี ๖

๔ (๐-๘-๔)

ดศอพ ๓๗๑ การอํานวยเพลง ๑

๒ (๑-๒-๓)

ดศทพ ๓๕๒ โทนอล เคาน์เตอร์พอยท์

๒ (๒-๐-๔)

ดศทพ ๓๑๑ การประพันธ์ดนตรี ๕

๔ (๐-๘-๔)

(วิชาเลือกเสรี)

ดศทพ ๓๕๑ รูปแบบและการวิเคาะห์ดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

(การเข้าฟังดนตรี)

ดศทพ ๓๕๓ สปีชีส์ เคาน์เตอร์พอยท์

๒ (๒-๐-๔)

๒ หน่วยกิต

(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๒๐ หน่วยกิต

รวม ๒๐ หน่วยกิต

การประพันธ์ดนตรี ปีที่ ๔
ภาคการศึกษา ๔/๑

ภาคการศึกษา ๔/๒

ดศศท ๔๒๓ ประเด็นทางจริยธรรมดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๔๒๒ ศิลปะและวัฒนธรรม

๒ (๒-๐-๔)

ของภูมิภาคอาเซียน

ดศทพ ๔๑๒ การประพันธ์ดนตรี ๘
(วิชาเลือกดนตรี)

๒ หน่วยกิต

(วิชาเลือกดนตรี)

๒ หน่วยกิต
๒ หน่วยกิต

ดศดว ๓๑๓ ดนตรีในศตวรรษที่ ๒๐

๒ (๒-๐-๔)

(วิชาเลือกเสรี)

ดศทพ ๔๑๑ การประพันธ์ดนตรี ๗

๔ (๐-๘-๔)

(การเข้าฟังดนตรี)

ดศทพ ๔๗๑ การประพันธ์ดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

(การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๔)

อิเล็กทรอนิกส์ ๑
ดศทน ๔๑๑ สวนศาสตร์สําหรับนักดนตรี
(วิชาเลือกเสรี)

๒ (๒-๐-๔)
๒ หน่วยกิต

(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๖ หน่วยกิต

๔ (๐-๘-๔)

รวม ๑๐ หน่วยกิต

-๑๐๐-

มคอ.๒

๔) แผนการเรียนของวิชาเอก ละครเพลง
ละครเพลง ปีที่ ๑
ภาคการศึกษา ๑/๑
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไป

ภาคการศึกษา ๑/๒
๒ (๑-๒-๓)

เพื่อการพัฒนามนุษย์

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการ

๒ (๑-๒-๓)

เพื่อการพัฒนามนุษย์

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

๓ (๒-๒-๕)

ดศศท ๑๑๒ ภาษาอังกฤษ ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๑๑๑ ภาษาอังกฤษ ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศทน ๑๐๒ พื้นฐานเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๑

๔ (๐-๘-๔)

ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๒

๔ (๐-๘-๔)

ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑

๒ (๐-๔-๘)

ดศปน ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒

๑ (๐-๒-๑)

ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศทพ ๑๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศลพ ๑๑๔ การเต้นรํา ๒

๑ (๐-๒-๑)

ดศลพ ๑๑๓ การเต้นรํา ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศลพ ๑๘๑ การผลิตละครเพลง ๑

๒ (๐-๔-๒)

ดศขส ๑๐๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศลพ ๑๑๖ การออกเสียงและสนทนา ๑

๒ (๑-๒-๓)

ดศลพ ๑๑๘ การแสดง ๒

๑ (๐-๒-๑)

การออกเสียงภาษาอังกฤษ
สําหรับการขับร้อง

ดศลพ ๑๑๗ การแสดง ๑

๑ (๐-๒-๑)

(การเข้าฟังดนตรี)

(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๒๐ หน่วยกิต

รวม ๒๐ หน่วยกิต

-๑๐๑-

มคอ.๒

ละครเพลง ปีที่ ๒
ภาคการศึกษา ๒/๑

ภาคการศึกษา ๒/๒

ดศศท ๒๑๑ ภาษาอังกฤษ ๓

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ ๔

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๓

๔ (๐-๘-๔)

ดศธด ๒๔๑ หลักการบริหารจัดการ

๒ (๒-๐-๔)

ดศปน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๓

๑ (๐-๒-๑)

ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๔

๔ (๐-๘-๔)

ดศทพ ๒๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๓

๑ (๐-๒-๑)

ดศปน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๔

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๒๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓

๒ (๒-๐-๔)

ดศทพ ๒๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๔

๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๒๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔

๒ (๒-๐-๔)

ดศลพ ๒๔๑ ประวัติละครเพลง ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศลพ ๒๔๒ ประวัติละครเพลง ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒

๒ (๐-๔-๒)

ดศลพ ๒๑๔ การเต้นรํา ๔

๑ (๐-๒-๑)

ดศลพ ๒๑๓ การเต้นรํา ๓

๑ (๐-๒-๑)

ดศลพ ๒๑๖ การออกเสียงและสนทนา ๓

๒ (๑-๒-๓)

ดศลพ ๒๑๕ การออกเสียงและสนทนา ๒

๒ (๑-๒-๓)

ดศลพ ๒๘๑ การผลิตละครเพลง ๒

๒ (๐-๔-๒)

ดศลพ ๒๑๗ การแสดง ๓

๑ (๐-๒-๑)

ดศลพ ๒๑๘ การแสดง ๔

๑ (๐-๒-๑)

(การเข้าฟังดนตรี)

(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๙ หน่วยกิต

รวม ๒๐ หน่วยกิต

ละครเพลง ปีที่ ๓
ภาคการศึกษา ๓/๑

ภาคการศึกษา ๓/๒

ดศศท ๓๑๓ ภาษาไทย ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๓๑๔ ภาษาไทย ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๓๔๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ

๑ (๑-๐-๒)

ดศธด ๑๔๑ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

๒ (๒-๐-๔)

ดศทอ ๓๐๑ ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย

๑ (๑-๐-๒)

ดศลพ ๓๔๒ ประวัติละครเพลง ๔

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๓๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๖

๔ (๐-๘-๔)

ขั้นพื้นฐาน
ดศลพ ๓๔๑ ประวัติละครเพลง ๓

๒ (๒-๐-๔)

ดศลพ ๓๑๔ การเต้นรํา ๖

๑ (๐-๒-๑)

ดศปย ๓๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๕

๔ (๐-๘-๔)

ดศลพ ๓๗๑ การกํากับการแสดง ๑

๒ (๑-๒-๓)

ดศลพ ๓๑๓ การเต้นรํา ๕

๑ (๐-๒-๑)

ดศลพ ๓๘๑ การผลิตละครเพลง ๓

๒ (๐-๔-๒)

ดศลพ ๓๑๕ การออกเสียงและสนทนา ๔

๒ (๑-๒-๓)

(การเข้าฟังดนตรี)

ดศลพ ๓๘๓ เสื้อผ้าและการแต่งหน้า

๒ (๑-๒-๓)

(การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๓)

ดศลพ ๓๘๖ การจัดเวทีและแสงเบื้องต้น

๒ (๑-๒-๓)

ดศลพ ๓๑๗ การแสดง ๕

๑ (๐-๒-๑)

(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๘ หน่วยกิต

รวม ๑๕ หน่วยกิต

-๑๐๒-

มคอ.๒

ละครเพลง ปีที่ ๔
ภาคการศึกษา ๔/๑

ภาคการศึกษา ๔/๒

ดศศท ๔๒๓ ประเด็นทางจริยธรรมดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๔๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๘

๔ (๐-๘-๔)

ดศศท ๔๒๒ ศิลปะและวัฒนธรรม

๒ (๒-๐-๔)

ดศลพ ๔๑๒ การออกแบบท่าเต้นรํา

๑ (๐-๒-๑)

ดศลพ ๔๔๒ สัมมนาละครเพลงไทย

๒ (๑-๒-๓)

ดศลพ ๔๘๑ การผลิตละครเพลง ๔

๒ (๐-๔-๒)

ของภูมิภาคอาเซียน
ดศปย ๔๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๗

๔ (๐-๘-๔)

ดศลพ ๔๑๑ การแสดงการต่อสู้

๑ (๐-๒-๑)

(วิชาเลือกเสรี)

ดศลพ ๔๗๑ การกํากับการแสดง ๒

๒ (๑-๒-๓)

(การเข้าฟังดนตรี)

ดศลพ ๔๑๗ การแสดง ๖

๑ (๐-๒-๑)

(การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๔)

(วิชาเลือกเสรี)

๒ หน่วยกิต

(วิชาเลือกเสรี)

๒ หน่วยกิต

(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๖ หน่วยกิต

รวม ๑๑ หน่วยกิต

๒ หน่วยกิต

-๑๐๓-

มคอ.๒

๕) แผนการเรียนของวิชาเอก ดนตรีสมัยนิยม
ดนตรีสมัยนิยม ปีที่ ๑
ภาคการศึกษา ๑/๑
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไป

ภาคการศึกษา ๑/๒
๒ (๑-๒-๓)

เพื่อการพัฒนามนุษย์

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการ

๒ (๑-๒-๓)

เพื่อการพัฒนามนุษย์

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

๓ (๒-๒-๕)

ดศศท ๑๑๒ ภาษาอังกฤษ ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๑๑๑ ภาษาอังกฤษ ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศทน ๑๐๒ พื้นฐานเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๑

๔ (๐-๘-๔)

ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๒

๔ (๐-๘-๔)

ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒

๑ (๐-๒-๑)

ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑

๒ (๐-๔-๒)

ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒

๒ (๐-๔-๒)

ดศปน ๑๑๑/ ทักษะคีย์บอร์ด ๑ /

๑ (๐-๒-๑)

ดศปน ๑๑๒/ ทักษะคีย์บอร์ด ๒ /

๑ (๐-๒-๑)

ดศปน ๑๑๓ คียบ์ อร์ดฮาโมนี ๑

ดศปน ๑๑๔ คียบ์ อร์ดฮาร์โมนี ๒

ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๑๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศขส ๑๐๑/ การออกเสียงภาษาอังกฤษ

๑ (๐-๒-๑)

(การเข้าฟังดนตรี)

สําหรับการขับร้อง /
ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุ่ม ๑
(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๙ หน่วยกิต

รวม ๑๗ หน่วยกิต

-๑๐๔-

มคอ.๒

ดนตรีสมัยนิยม ปีที่ ๒
ภาคการศึกษา ๒/๑

ภาคการศึกษา ๒/๒

ดศศท ๒๑๑ ภาษาอังกฤษ ๓

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ ๔

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๓

๔ (๐-๘-๔)

ดศธด ๒๔๑ หลักการบริหารจัดการ

๒ (๒-๐-๔)

ดศดว ๒๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๔

๔ (๐-๘-๔)

ดศสน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด

๑ (๐-๒-๑)

ดศดว ๒๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศสน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด

๑ (๐-๒-๑)

สําหรับดนตรีสมัยนิยม ๑
ดศดจ ๒๑๓ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊ส

๑ (๐-๒-๑)

และดนตรีสมัยนิยม ๑

สําหรับดนตรีสมัยนิยม ๒
ดศดจ ๒๑๔ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊ส

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๒๕๓ ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๒๕๔ ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๒๓๑ การรวมวงเล็ก ๓

๑ (๐-๒-๑)

ดศปย ๒๓๒ การรวมวงเล็ก ๔

๑ (๐-๒-๑)

ดศปย ๒๓๕ การรวมวงใหญ่ ๓

๒ (๐-๔-๒)

ดศปย ๒๓๖ การรวมวงใหญ่ ๔

๒ (๐-๔-๒)

ดศสน ๒๔๕ ประวัติและวรรณกรรม

๒ (๒-๐-๔)

ดศสน ๒๓๑ การเขียนเนื้อเพลง

๒ (๒-๐-๔)

ดนตรีสมัยนิยม ๑
(การเข้าฟังดนตรี)

และดนตรีสมัยนิยม ๑

ดนตรีสมัยนิยม ๑
ดศสน ๒๔๖ ประวัติและวรรณกรรม
ดนตรีสมัยนิยม ๒
(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๘ หน่วยกิต

รวม ๒๑ หน่วยกิต

๒ (๒-๐-๔)

-๑๐๕-

มคอ.๒

ดนตรีสมัยนิยม ปีที่ ๓
ภาคการศึกษา ๓/๑

ภาคการศึกษา ๓/๒

ดศศท ๓๑๓ ภาษาไทย ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๓๑๔ ภาษาไทย ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๓๔๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ

๑ (๑-๐-๒)

ดศธด ๑๔๑ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

๒ (๒-๐-๔)

ดศดว ๓๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๓

๒ (๒-๐-๔)

ดศดว ๓๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๔

๒ (๒-๐-๔)

ดศทอ ๓๐๑ ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย

๑ (๑-๐-๒)

ดศปย ๓๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๖

๔ (๐-๘-๔)

ดศปย ๓๓๒ การรวมวงเล็ก ๖

๑ (๐-๒-๑)

ดศสน ๓๓๒ การประพันธ์และเรียบเรียง

๒ (๒-๐-๔)

ขั้นพื้นฐาน
ดศปย ๓๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๕

๔ (๐-๘-๔)

ดศปย ๓๓๑ การรวมวงเล็ก ๕

๑ (๐-๒-๑)

ดศสน ๓๓๑ การประพันธ์และเรียบเรียง

๒ (๒-๐-๔)

ดนตรีสมัยนิยม ๑
ดศสน ๓๕๑ คีตปฏิภาณในดนตรีสมัยนิยม ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศทน ๓๕๑ การผลิตสําหรับการแสดงดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

ดนตรีสมัยนิยม ๒
ดศสน ๓๕๒ คีตปฏิภาณในดนตรีสมัยนิยม ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศสน ๒๔๗ ประวัติและวรรณกรรม

๒ (๒-๐-๔)

ดนตรีสมัยนิยมของไทย
ดศลพ ๓๑๒ การแสดงบนเวที ๒

บนเวที

(วิชาเลือกเสรี)

ดศลพ ๓๑๑ การแสดงบนเวที ๑

๑ (๐-๒-๑)

๑ (๐-๒-๑)
๒ หน่วยกิต

(การเข้าฟังดนตรี)

(การเข้าฟังดนตรี)

(การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๓)

รวม ๑๘ หน่วยกิต

รวม ๒๐ หน่วยกิต

ดนตรีสมัยนิยม ปีที่ ๔
ภาคการศึกษา ๔/๑

ภาคการศึกษา ๔/๒

ดศศท ๔๒๓ ประเด็นทางจริยธรรมดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๔๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๘

๔ (๐-๘-๔)

ดศศท ๔๒๒ ศิลปะและวัฒนธรรม

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๔๓๒ การรวมวงเล็ก ๘

๑ (๐-๒-๑)

(วิชาเลือกดนตรี)

๒ หน่วยกิต
๒ หน่วยกิต

ของภูมิภาคอาเซียน
ดศปย ๔๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๗

๔ (๐-๘-๔)

(วิชาเลือกเสรี)

ดศปย ๔๓๑ การรวมวงเล็ก ๗

๑ (๐-๒-๑)

(การเข้าฟังดนตรี)

ดศสน ๔๓๒ การเขียนเนื้อเพลง

๒ (๒-๐-๔)

(การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๔)

ดนตรีสมัยนิยม ๒
ดศทน ๔๖๑ การผลิตงานบันทึกเสียงดนตรี ๑

๒ (๒-๐-๔)

(วิชาเลือกดนตรี)

๒ หน่วยกิต

(วิชาเลือกเสรี)

๒ หน่วยกิต

(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๗ หน่วยกิต

รวม ๙ หน่วยกิต

-๑๐๖-

มคอ.๒

๖) แผนการเรียนของวิชาเอก ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ปีที่ ๑
ภาคการศึกษา ๑/๑
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไป

ภาคการศึกษา ๑/๒
๒ (๑-๒-๓)

เพื่อการพัฒนามนุษย์

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการ

๒ (๑-๒-๓)

เพื่อการพัฒนามนุษย์

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

๓ (๒-๒-๕)

ดศศท ๑๑๒ ภาษาอังกฤษ ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๑๑๑ ภาษาอังกฤษ ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศทน ๑๐๒ พื้นฐานเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๑

๔ (๐-๘-๔)

ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๒

๔ (๐-๘-๔)

ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒

๑ (๐-๒-๑)

ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑

๒ (๐-๔-๒)

ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒

๒ (๐-๔-๒)

ดศทพ ๑๐๑ ทฤษีดนตรีตะวันตกขั้นนํา

๒ (๒-๐-๔)

ดศทอ ๑๑๗ พื้นฐานเครื่องหนังและเครื่องจังหวะ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๑๑๑/ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑ /

๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๑๑๙ ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน

๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๑๑๓/ พื้นฐานระนาดเอก ๑ /

ดศทอ ๑๓๒ ทฤษฎีดนตรีไทย ๒

๑ (๑-๐-๒)

ดศทอ ๑๑๕/ พื้นฐานฆ้องวงเล็ก /

ดศทอ ๒๓๑ คุณลักษณะและระดับเสียง

๑ (๑-๐-๒)

ดศทอ ๑๑๖ พื้นฐานระนาดทุ้ม

ของเครื่องดนตรีไทย

ดศทอ ๑๓๑ ทฤษฎีดนตรีไทย ๑

๑ (๑-๐-๒)

ดศทอ ๑๖๑ ดนตรีพื้นบ้านไทย ๑

๑ (๑-๐-๒)

(การเข้าฟังดนตรี)

(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๙ หน่วยกิต

รวม ๑๗ หน่วยกิต

-๑๐๗-

มคอ.๒

ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ปีที่ ๒
ภาคการศึกษา ๒/๑

ภาคการศึกษา ๒/๒

ดศศท ๒๑๑ ภาษาอังกฤษ ๓

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ ๔

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๓

๔ (๐-๘-๔)

ดศธด ๒๔๑ หลักการบริหารจัดการ

๒ (๒-๐-๔)

ดศดว ๒๑๐ พื้นฐานประวัติดนตรีตะวันตก

๑ (๑-๐-๒)

ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๔

๔ (๐-๘-๔)

ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๒๑๑/ พื้นฐานเครื่องสายไทย ๑ /

๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๒๑๗ พื้นฐานขับร้องเพลงไทย ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๒๑๓/ พื้นฐานเครื่องตีไทย ๑ /

ดศทอ ๒๓๗ การถอดเพลงและการบันทึกโน้ต

๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๒๑๕ พื้นฐานเครื่องเป่าไทย ๑

ดศทอ ๒๔๑ ประวัติและพัฒนาการดนตรีไทย

๒ (๒-๐-๔)

ดศทอ ๒๑๙ แคนวง ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๒๔๓ ดนตรีอุษาคเนย์

๒ (๒-๐-๔)

ดศทอ ๒๓๕ การขับร้องประกอบการแสดง

๑ (๐-๒-๑)

ดศปย ๒๓๑ การรวมวงเล็ก ๓
ดศปย ๒๓๕ การรวมวงใหญ่ ๓
(การเข้าฟังดนตรี)

๑ (๐-๑-๔)
๒ (๐-๔-๒)

ดศทอ ๒๓๖
ดศทอ ๒๖๑
ดศปย ๒๓๒
ดศปย ๒๓๖

๒
๑
๑
๒

สํานวนเพลงไทยและการแปรทํานอง
การสร้างและซ่อมบํารุงเครื่องดนตรี
การรวมวงเล็ก ๔
การรวมวงใหญ่ ๔
(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๗ หน่วยกิต

(๒-๐-๔)
(๐-๒-๑)
(๐-๒-๑)
(๐-๔-๒)

รวม ๑๗ หน่วยกิต

ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ปีที่ ๓
ภาคการศึกษา ๓/๑
ดศศท ๓๑๓
ดศศท ๓๔๑
ดศทอ ๓๒๑
ดศปย ๓๑๑
ดศปย ๓๓๑
ดศปย ๓๓๕
ดศทอ ๓๑๑
ดศทอ ๓๓๕
ดศทอ ๓๔๔
ดศทอ ๔๓๑

ภาษาไทย ๑
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พื้นฐานเครื่องดนตรีตะวันออก ๑
ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๕
การรวมวงเล็ก ๕
การรวมวงใหญ่ ๕
การพากย์ - เสภา
สุนทรียศาสตร์ในดนตรีไทย
มานุษยดนตรีวิทยาเบื้องต้น
ดนตรีพิธีกรรม
(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๘ หน่วยกิต

ภาคการศึกษา ๓/๒
๒
๑
๑
๔
๑
๒
๑
๒
๒
๒

(๒-๐-๔)
(๑-๐-๒)
(๐-๒-๑)
(๐-๘-๔)
(๐-๒-๑)
(๐-๔-๒)
(๐-๒-๑)
(๒-๐-๔)
(๑-๒-๓)
(๑-๒-๓)

ดศศท ๓๑๔
ดศธด ๑๔๑
ดศทอ ๔๓๒
ดศปย ๓๑๒
ดศปย ๔๙๕
ดศปย ๓๓๒
ดศปย ๓๓๖

ภาษาไทย ๒
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
รูปแบบและการวิเคราะห์เพลงไทย
ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๖
การวิจัยดนตรีขั้นนํา
การรวมวงเล็ก ๖
การรวมวงใหญ่ ๖
(วิชาเลือกดนตรี)
(วิชาเลือกเสรี)
(การเข้าฟังดนตรี)
(การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๓)

รวม ๑๙ หน่วยกิต

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๔ (๐-๘-๔)

๒
๑
๒
๒
๒

(๒-๐-๔)
(๐-๒-๑)
(๐-๔-๒)
หน่วยกิต
หน่วยกิต

-๑๐๘-

มคอ.๒

ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ปีที่ ๔
ภาคการศึกษา ๔/๑
ดศศท ๔๒๓ ประเด็นทางจริยธรรมดนตรี
ดศศท ๔๒๒ ศิลปะและวัฒนธรรม
ของภูมิภาคอาเซียน
ดศทอ ๓๓๔ ดนตรีประกอบการแสดงของไทย
ดศปย ๔๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๗
ดศปย ๔๓๑ การรวมวงเล็ก ๗
ดศทอ ๓๑๔ ปฏิบัติวงดนตรีไทยร่วมสมัย
ดศทอ ๓๓๒ การประพันธ์เพลงไทย ๑
ดศทอ ๓๔๓ สํานักและบุคคลสําคัญ
ทางดนตรีไทย
(วิชาเลือกดนตรี)
(วิชาเลือกเสรี)
(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๙ หน่วยกิต

ภาคการศึกษา ๔/๒
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑
๔
๑
๑
๒
๒

(๐-๒-๑)
(๐-๘-๔)
(๐-๒-๑)
(๐-๒-๑)
(๒-๐-๔)
(๒-๐-๔)

๒ หน่วยกิต
๒ หน่วยกิต

ดศปย ๔๑๒
ดศปย ๔๓๒
ดศทอ ๔๔๑/
ดศทอ ๔๔๒/
ดศทอ ๔๔๓
ดศทอ ๔๗๑/
ดศทอ ๔๗๒/
ดศทอ ๔๗๓

ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๘
การรวมวงเล็ก ๘
ดุริยวรรณกรรมไทย/
ดุริยวรรณกรรมพื้นบ้านไทย/
ดุริยวรรณกรรมตะวันออก
การสอนดนตรีไทย/
การสอนดนตรีพื้นบ้านไทย/
การสอนดนตรีตะวันออก
(วิชาเลือกดนตรี)
(วิชาเลือกเสรี)
(การเข้าฟังดนตรี)
(การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๔)

รวม ๑๓ หน่วยกิต

๔ (๐-๘-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๒ (๒-๐-๔)

๒ (๒-๐-๔)

๒ หน่วยกิต
๒ หน่วยกิต

-๑๐๙-

มคอ.๒

๗) ก. แผนการเรียนของวิชาเอก ธุรกิจดนตรี (ดนตรีตะวันตก)
ธุรกิจดนตรี - ดนตรีตะวันตก ปีที่ ๑
ภาคการศึกษา ๑/๑
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไป

ภาคการศึกษา ๑/๒
๒ (๑-๒-๓)

เพื่อการพัฒนามนุษย์

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการ

๒ (๑-๒-๓)

เพื่อการพัฒนามนุษย์

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

๓ (๒-๒-๕)

ดศศท ๑๑๒ ภาษาอังกฤษ ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๑๑๑ ภาษาอังกฤษ ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศทน ๑๐๒ พื้นฐานเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๑

๔ (๐-๘-๔)

ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๒

๔ (๐-๘-๔)

ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒

๑ (๐-๒-๑)

ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑

๒ (๐-๔-๒)

ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒

๒ (๐-๔-๒)

ดศปน ๑๑๑/ ทักษะคีย์บอร์ด ๑ /

๑ (๐-๒-๑)

ดศปน ๑๑๒/ ทักษะคีย์บอร์ด ๒ /

๑ (๐-๒-๑)

ดศปน ๑๑๓ คียบ์ อร์ดฮาโมนี ๑

ดศปน ๑๑๔ คียบ์ อร์ดฮาร์โมนี ๒

ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๑๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศขส ๑๐๑/ การออกเสียงภาษาอังกฤษ

๑ (๐-๒-๑)

ดศธด ๑๐๑ คณิตศาสตร์ธุรกิจ

๒ (๒-๐-๔)

ดศธด ๑๔๑ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

๒ (๒-๐-๔)

สําหรับการขับร้อง /
ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุ่ม ๑
ดศธด ๑๕๑ อุตสาหกรรมดนตรี

(การเข้าฟังดนตรี)
๒ (๒-๐-๔)

(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๒๑ หน่วยกิต

รวม ๒๑ หน่วยกิต

-๑๑๐-

มคอ.๒

ธุรกิจดนตรี - ดนตรีตะวันตก ปีที่ ๒
ภาคการศึกษา ๒/๑

ภาคการศึกษา ๒/๒

ดศศท ๒๑๑ ภาษาอังกฤษ ๓

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ ๔

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๓

๔ (๐-๘-๔)

ดศธด ๒๔๑ หลักการบริหารจัดการ

๒ (๒-๐-๔)

ดศดว ๒๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๔

๔ (๐-๘-๔)

ดศปน ๒๑๑/ ทักษะคีย์บอร์ด ๓ /

๑ (๐-๒-๑)

ดศดว ๒๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศปน ๒๑๓/ คียบ์ อร์ดฮาร์โมนี ๓ /

ดศปน ๒๑๒/ ทักษะคีย์บอร์ด ๔ /

๑ (๐-๒-๑)

ดศดจ ๑๑๑/ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม-ดนตรีแจ๊ส ๑ /

ดศปน ๒๑๔/ คียบ์ อร์ดฮาร์โมนี ๔ /

ดศดจ ๒๑๑/ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๑ /

ดศดจ ๑๑๒/ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม-ดนตรีแจ๊ส ๒ /

ดศสน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ดสําหรับดนตรีสมัยนิยม ๑

ดศดจ ๒๑๒/ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๒ /

ดศทพ ๒๓๑/ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๓ /

๑ (๐-๒-๑)

ดศสน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ดสําหรับดนตรีสมัยนิยม ๒

ดศดจ ๒๑๓ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊สและ

ดศทพ ๒๓๒/ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๔ /

ดนตรีสมัยนิยม ๑

ดศดจ ๒๑๔ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊สและ

ดศทพ ๒๕๑/ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓ /

๒ (๒-๐-๔)

ดศทพ ๒๕๓ ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๑

ดนตรีสมัยนิยม ๒
ดศทพ ๒๕๒/ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔ /

ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๒๕๔ ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๒

ดศธด ๒๑๑ หลักการตลาด

๓ (๒-๒-๕)

ดศธด ๒๑๓ การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

ดศธด ๒๒๑ กฎหมายในธุรกิจดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

ดศธด ๓๓๑ หลักบัญชี

๓ (๒-๒-๕)

(การเข้าฟังดนตรี)

๓ (๒-๒-๕)

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

ในธุรกิจดนตรี
ดศธด ๒๗๒ การสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการสื่อสาร

๒ (๒-๐-๔)

ในธุรกิจดนตรี
ดศธด ๓๓๒ การเงินธุรกิจ
(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๒๑ หน่วยกิต

๑ (๐-๒-๑)

รวม ๒๐ หน่วยกิต

๒ (๒-๐-๔)

-๑๑๑-

มคอ.๒

ธุรกิจดนตรี - ดนตรีตะวันตก ปีที่ ๓
ภาคการศึกษา ๓/๑

ภาคการศึกษา ๓/๒

ดศศท ๓๑๓ ภาษาไทย ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๓๑๔ ภาษาไทย ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๓๔๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ

๑ (๑-๐-๒)

ดศดว ๓๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๔

๒ (๒-๐-๔)

ดศดว ๓๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๓

๒ (๒-๐-๔)

ดศธด ๓๔๒ ภาวะผู้ประกอบการธุรกิจดนตรี

๓ (๒-๒-๕)

ดศทอ ๓๐๑ ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย

๑ (๑-๐-๒)

ดศธด ๓๖๑ การวางแผนและควบคุมการผลิต

๒ (๒-๐-๔)

ขั้นพื้นฐาน

ทางอุตสาหกรรมดนตรี

ดศศท ๓๑๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

๒ (๒-๐-๔)

ดศธด ๓๑๒ ช่องทางการขายและการวางแผนการขาย

๒ (๒-๐-๔)

ในธุรกิจดนตรี

ดศธด ๓๗๓ ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

๒ (๒-๐-๔)

แอพพลิเคชันสําหรับธุรกิจดนตรี
ดศธด ๓๗๔ การตลาดดิจิตอลในธุรกิจดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

ดศธด ๓๕๑ ธุรกิจดนตรีระหว่างประเทศ

๒ (๒-๐-๔)

ดศธด ๔๕๑ การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม

๒ (๒-๐-๔)

ดศธด ๓๙๔ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

๒ (๒-๐-๔)

(วิชาเลือกเสรี)

๒ หน่วยกิต

ดศธด ๔๔๓ การบริหารจัดการสําหรับนักดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

(การเข้าฟังดนตรี)

(วิชาเลือกเสรี)

๒ หน่วยกิต

(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๘ หน่วยกิต

รวม ๑๗ หน่วยกิต

ธุรกิจดนตรี - ดนตรีตะวันตก ปีที่ ๔
ภาคการศึกษา ๔/๑

ภาคการศึกษา ๔/๒

ดศศท ๔๒๓ ประเด็นทางจริยธรรมดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๔๒๒ ศิลปะและวัฒนธรรม

๒ (๒-๐-๔)

ดศธด ๔๘๑ การฝึกงานด้านธุรกิจดนตรี
(การเข้าฟังดนตรี)

ของภูมิภาคอาเซียน
ดศปย ๔๙๓ โครงการพิเศษ ๑

๓ (๐-๙-๓)

ดศธด ๓๙๒ การวิจัยทางธุรกิจดนตรีและ

๓ (๒-๒-๕)

อุตสาหกรรมดนตรี
ดศธด ๓๙๓ การจัดการความเสี่ยงและประกัน

๒ (๒-๐-๔)

ภายในอุตสาหกรรดนตรี
ดศธด ๔๙๒ การสัมนาทางธุรกิจดนตรี
(วิชาเลือกเสรี)

๒ (๒-๐-๔)
๒ หน่วยกิต

(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๖ หน่วยกิต

รวม ๕ หน่วยกิต

๕ (๐-๑๕-๕)

-๑๑๒-

มคอ.๒

๗) ข. แผนการเรียนของวิชาเอก ธุรกิจดนตรี (ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก)
ธุรกิจดนตรี - ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ปีที่ ๑
ภาคการศึกษา ๑/๑
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไป
เพื่อการพัฒนามนุษย์
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
ดศศท ๑๑๑ ภาษาอังกฤษ ๑
ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๑
ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑
ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑
ดศทพ ๑๐๑ ทฤษีดนตรีตะวันตกขั้นนํา
ดศทอ ๑๑๑/ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑ /
ดศทอ ๑๑๓/ พื้นฐานระนาดเอก ๑ /
ดศทอ ๑๑๕/ พื้นฐานฆ้องวงเล็ก /
ดศทอ ๑๑๖ พื้นฐานระนาดทุ้ม
ดศทอ ๑๓๑ ทฤษฎีดนตรีไทย ๑
ดศทอ ๑๖๑ ดนตรีพื้นบ้านไทย ๑
ดศธด ๑๕๑ อุตสาหกรรมดนตรี
(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๒๑ หน่วยกิต

ภาคการศึกษา ๑/๒
๒ (๑-๒-๓)
๓
๒
๔
๑
๒
๒
๑

(๒-๒-๕)
(๒-๐-๔)
(๐-๘-๔)
(๐-๒-๑)
(๐-๔-๒)
(๒-๐-๔)
(๐-๒-๑)

๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๒-๐-๔)

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการ
เพื่อการพัฒนามนุษย์
ดศศท ๑๑๒ ภาษาอังกฤษ ๒
ดศธด ๑๔๑ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ดศทน ๑๐๒ พื้นฐานเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรี
ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๒
ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒
ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒
ดศทอ ๑๑๗ พื้นฐานเครื่องหนังและเครื่องจังหวะ๑
ดศทอ ๑๑๙ ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน
ดศทอ ๑๓๒ ทฤษฎีดนตรีไทย ๒
ดศทอ ๒๓๑ คุณลักษณะและระดับเสียง
ของเครื่องดนตรีไทย
ดศธด ๑๐๑ คณิตศาสตร์ธุรกิจ
(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๒๑ หน่วยกิต

๒ (๑-๒-๓)
๒
๒
๒
๔
๑
๒
๑
๑
๑
๑

(๒-๐-๔)
(๒-๐-๔)
(๒-๐-๔)
(๐-๘-๔)
(๐-๒-๑)
(๐-๔-๒)
(๐-๒-๑)
(๐-๒-๑)
(๑-๐-๒)
(๑-๐-๒)

๒ (๒-๐-๔)

-๑๑๓-

มคอ.๒

ธุรกิจดนตรี - ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ปีที่ ๒
ภาคการศึกษา ๒/๑
ดศศท ๒๑๑
ดศปย ๒๑๑
ดศดว ๒๑๐
ดศปน ๑๑๑
ดศทอ ๒๑๗
ดศทอ ๒๓๗
ดศทอ ๒๔๑
ดศทอ ๒๔๓
ดศธด ๒๑๑
ดศธด ๒๒๑
ดศธด ๓๓๑

ภาษาอังกฤษ ๓
ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๓
พื้นฐานประวัติดนตรีตะวันตก
ทักษะคีย์บอร์ด ๑
พื้นฐานขับร้องเพลงไทย ๑
การถอดเพลงและการบันทึกโน้ต
ประวัติและพัฒนาการดนตรีไทย
ดนตรีอุษาคเนย์
หลักการตลาด
กฎหมายในธุรกิจดนตรี
หลักบัญชี
(การเข้าฟังดนตรี)

ภาคการศึกษา ๒/๒
๒
๔
๑
๑
๑
๑
๒
๒
๓
๒
๓

(๒-๐-๔)
(๐-๘-๔)
(๑-๐-๒)
(๐-๒-๑)
(๐-๒-๑)
(๐-๒-๑)
(๒-๐-๔)
(๒-๐-๔)
(๒-๒-๕)
(๒-๐-๔)
(๒-๒-๕)

รวม ๒๒ หน่วยกิต

ดศศท ๒๑๒
ดศธด ๒๔๑
ดศปย ๒๑๒
ดศทอ ๒๑๑/
ดศทอ ๒๑๓/
ดศทอ ๒๑๕
ดศทอ ๒๑๙
ดศทอ ๒๓๕
ดศทอ ๒๓๖
ดศทอ ๒๖๑
ดศธด ๒๑๓

ภาษาอังกฤษ ๔
หลักการบริหารจัดการ
ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๔
พื้นฐานเครื่องสายไทย ๑ /
พื้นฐานเครื่องตีไทย ๑ /
พื้นฐานเครื่องเป่าไทย ๑
แคนวง ๑
การขับร้องประกอบการแสดง
สํานวนเพลงไทยและการแปรทํานอง
การสร้างและซ่อมบํารุงเครื่องดนตรี
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
ในธุรกิจดนตรี
ดศธด ๒๗๒ การสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการสื่อสาร
ในธุรกิจดนตรี
ดศธด ๓๓๒ การเงินธุรกิจ
(การเข้าฟังดนตรี)

๒
๒
๔
๑

(๒-๐-๔)
(๒-๐-๔)
(๐-๘-๑๒)
(๐-๒-๑)

๑
๑
๒
๑
๒

(๐-๒-๑)
(๐-๒-๑)
(๒-๐-๔)
(๐-๒-๑)
(๒-๐-๔)

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

รวม ๒๐ หน่วยกิต

ธุรกิจดนตรี - ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ปีที่ ๓
ภาคการศึกษา ๓/๑

ภาคการศึกษา ๓/๒

ดศศท ๓๑๓ ภาษาไทย ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๓๑๔ ภาษาไทย ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๓๔๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ

๑ (๑-๐-๒)

ดศทอ ๔๓๒ รูปแบบและการวิเคราะห์เพลงไทย

๒ (๒-๐-๔)

ดศทอ ๓๒๑ พื้นฐานเครื่องดนตรีตะวันออก ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศธด ๓๔๒ ภาวะผู้ประกอบการธุรกิจดนตรี

๓ (๒-๒-๕)

ดศศท ๓๑๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

๒ (๒-๐-๔)

ดศธด ๓๖๑ การวางแผนและควบคุมการผลิต

๒ (๒-๐-๔)

ดศธด ๓๑๒ ช่องทางการขายและการวางแผน

๒ (๒-๐-๔)

การขายในธุรกิจดนตรี

ทางอุตสาหกรรมดนตรี
ดศธด ๓๗๓ ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

๒ (๒-๐-๔)

ดศธด ๓๕๑ ธุรกิจดนตรีระหว่างประเทศ

๒ (๒-๐-๔)

ดศธด ๓๙๔ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

๒ (๒-๐-๔)

ดศธด ๓๗๔ การตลาดดิจิตอลในธุรกิจดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

ดศธด ๔๔๓ การบริหารจัดการสําหรับนักดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

ดศธด ๔๕๑ การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม

๒ (๒-๐-๔)

๒ หน่วยกิต

(วิชาเลือกเสรี)

๒ หน่วยกิต

(วิชาเลือกเสรี)
(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๖ หน่วยกิต

แอพพลิเคชันสําหรับธุรกิจดนตรี

(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๗ หน่วยกิต

-๑๑๔-

มคอ.๒

ธุรกิจดนตรี - ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ปีที่ ๔
ภาคการศึกษา ๔/๑
ดศศท ๔๒๓ ประเด็นทางจริยธรรมดนตรี
ดศศท ๔๒๒ ศิลปะและวัฒนธรรม
ของภูมิภาคอาเซียน
ดศทอ ๓๓๔ ดนตรีประกอบการแสดงของไทย
ดศปย ๔๙๓ โครงการพิเศษ ๑
ดศธด ๓๙๒ การวิจัยทางธุรกิจดนตรีและ
อุตสาหกรรมดนตรี
ดศธด ๓๙๓ การจัดการความเสี่ยงและประกัน
ภายในอุตสาหกรรดนตรี
ดศธด ๔๙๒ การสัมนาทางธุรกิจดนตรี
(วิชาเลือกเสรี)
(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๗ หน่วยกิต

ภาคการศึกษา ๔/๒
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

ดศธด ๔๘๑ การฝึกงานด้านธุรกิจดนตรี
(การเข้าฟังดนตรี)

๑ (๐-๒-๑)
๓ (๐-๙-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ หน่วยกิต

รวม ๕ หน่วยกิต

๕ (๐-๑๕-๕)

-๑๑๕-

มคอ.๒

๘) ก. แผนการเรียนของวิชาเอก ดนตรีศึกษาและการสอน (ดนตรีตะวันตก)
ดนตรีศึกษาและการสอน - ดนตรีตะวันตก ปีที่ ๑
ภาคการศึกษา ๑/๑
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไป

ภาคการศึกษา ๑/๒
๒ (๑-๒-๓)

เพื่อการพัฒนามนุษย์

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการ

๒ (๑-๒-๓)

เพื่อการพัฒนามนุษย์

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

๓ (๒-๒-๕)

ดศศท ๑๑๒ ภาษาอังกฤษ ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๑๑๑ ภาษาอังกฤษ ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศทน ๑๐๒ พื้นฐานเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๑

๔ (๐-๘-๔)

ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๒

๔ (๐-๘-๔)

ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒

๑ (๐-๒-๑)

ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑

๒ (๐-๔-๒)

ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒

๒ (๐-๔-๒)

ดศปน ๑๑๑/ ทักษะคีย์บอร์ด ๑ /

๑ (๐-๒-๑)

ดศปน ๑๑๒/ ทักษะคีย์บอร์ด ๒ /

๑ (๐-๒-๑)

ดศปน ๑๑๓ คียบ์ อร์ดฮาโมนี ๑

ดศปน ๑๑๔ คียบ์ อร์ดฮาร์โมนี ๒

ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๑๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศขส ๑๐๑/ การออกเสียงภาษาอังกฤษ

๑ (๐-๒-๑)

ดศดษ ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม -

๑ (๐-๒-๑)

สําหรับการขับร้อง /

รีคอร์เดอร์ (โซปราโน-อัลโต) ๒

ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุ่ม ๑
ดศดษ ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม -

(วิชาเลือกดนตรี) - เลือกจาก
๑ (๐-๒-๑)

รายวิชาที่สาขากําหนด

รีคอร์เดอร์ (โซปราโน-อัลโต) ๑

(การเข้าฟังดนตรี)

(การเข้าฟังดนตรี)

(การบรรยายประกอบการแสดงเดี่ยว

(ปฏิบัติการดนตรีศึกษา)

ชั้นปีที่ ๑)
(ปฏิบัติการดนตรีศึกษา)

รวม ๒๐ หน่วยกิต

รวม ๒๐ หน่วยกิต

๒ หน่วยกิต

-๑๑๖-

มคอ.๒

ดนตรีศึกษาและการสอน - ดนตรีตะวันตก ปีที่ ๒
ภาคการศึกษา ๒/๑

ภาคการศึกษา ๒/๒

ดศศท ๒๑๑ ภาษาอังกฤษ ๓

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ ๔

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๓

๔ (๐-๘-๔)

ดศธด ๒๔๑ หลักการบริหารจัดการ

๒ (๒-๐-๔)

ดศดว ๒๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๔

๔ (๐-๘-๔)

ดศปน ๒๑๑/ ทักษะคีย์บอร์ด ๓ /

๑ (๐-๒-๑)

ดศดว ๒๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศปน ๒๑๓/ คียบ์ อร์ดฮาร์โมนี ๓ /

ดศปน ๒๑๒/ ทักษะคีย์บอร์ด ๔ /

๑ (๐-๒-๑)

ดศดจ ๑๑๑/ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม-ดนตรีแจ๊ส ๑ /

ดศปน ๒๑๔/ คียบ์ อร์ดฮาร์โมนี ๔ /

ดศดจ ๒๑๑/ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๑ /

ดศดจ ๑๑๒/ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม-ดนตรีแจ๊ส ๒ /

ดศสน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ดสําหรับดนตรีสมัยนิยม ๑

ดศดจ ๒๑๒/ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๒ /

ดศทพ ๒๓๑/ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๓ /

๑ (๐-๒-๑)

ดศสน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ดสําหรับดนตรีสมัยนิยม ๒

ดศดจ ๒๑๓ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊สและ

ดศทพ ๒๓๒/ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๔ /

ดนตรีสมัยนิยม ๑

ดศดจ ๒๑๔ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊สและ

ดศทพ ๒๕๑/ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓ /

๒ (๒-๐-๔)

ดศทพ ๒๕๓ ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดนตรีสมัยนิยม ๒
ดศทพ ๒๕๒/ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔ /

๒ (๒-๐-๔)

ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๒๕๔ ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๒

ดศดษ ๒๐๑ พื้นฐานดนตรีศึกษา

๒ (๒-๐-๔)

ดศดษ ๒๑๒ ทักษะการขับร้องและประสานเสียง

ดศดษ ๒๐๒ พื้นฐานจิตวิทยาในดนตรีศึกษา

๒ (๒-๐-๔)

สําหรับครูดนตรี ๒

ดศดษ ๒๑๑ ทักษะการขับร้องและประสานเสียง

๑ (๐-๒-๑)

ดศดษ ๒๓๒ การสอนดนตรีในระบบโรงเรียน

๒ (๒-๐-๔)

ดศดษ ๒๗๑ หลักการสอนดนตรีตามแนวคิด

๒ (๑-๒-๓)

สําหรับครูดนตรี ๑
ดศดษ ๒๓๑ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

๒ (๑-๒-๓)

ของดาลโครซ

ในการสอนดนตรี

(การเข้าฟังดนตรี)

(การเข้าฟังดนตรี)

(การบรรยายประกอบการแสดงเดี่ยว

(ปฏิบัติการดนตรีศึกษา)

ชั้นปีที่ ๒)
(ปฏิบัติการดนตรีศึกษา)

รวม ๒๐ หน่วยกิต

รวม ๑๙ หน่วยกิต

๑ (๐-๒-๑)

-๑๑๗-

มคอ.๒

ดนตรีศึกษาและการสอน - ดนตรีตะวันตก ปีที่ ๓
ภาคการศึกษา ๓/๑

ภาคการศึกษา ๓/๒

ดศศท ๓๑๓ ภาษาไทย ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๓๑๔ ภาษาไทย ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๓๔๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ

๑ (๑-๐-๒)

ดศธด ๑๔๑ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

๒ (๒-๐-๔)

ดศดว ๓๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๓

๒ (๒-๐-๔)

ดศดว ๓๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๔

๒ (๒-๐-๔)

ดศทอ ๓๐๑ ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย

๑ (๑-๐-๒)

ดศดษ ๓๑๒ การบรรเลงเปียโนประกอบการสอน

๑ (๐-๒-๑)

ขั้นพื้นฐาน
ดศดษ ๓๑๑ การบรรเลงเปียโนประกอบการสอน

ดนตรีในชั้นเรียน ๒
๑ (๐-๒-๑)

ดนตรีในชั้นเรียน ๑
ดศดษ ๓๕๑ หลักสูตรดนตรี

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

(วิชาเลือกเสรี)

ดศดษ ๓๗๕ หลักการสอนดนตรีตามแนวคิด

๔ (๓-๒-๗)

ดศดษ ๓๓๑ การศึกษาและนวัตกรรมทางดนตรี

๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)

สําหรับเด็กปฐมวัย
๒ (๑-๒-๓)

(วิชาเลือกเสรี)

๒ หน่วยกิต

(การเข้าฟังดนตรี)

(การเข้าฟังดนตรี)

(การบรรยายประกอบการแสดงเดี่ยว)

(ปฏิบัติการดนตรีศึกษา)

(ปฏิบัติการดนตรีศึกษา)

รวม ๑๙ หน่วยกิต

๔ (๓-๒-๗)

ของโคดาย

เครือ่ งมือเอก ๑
ดศดษ ๓๗๔ หลักการสอนดนตรีตามแนวคิดของออร์ฟ

ดศดษ ๓๗๒ หลักการสอนดนตรีปฏิบัติ
เครือ่ งมือเอก ๒

ในครูดนตรีศึกษา
ดศดษ ๓๗๑ หลักการสอนดนตรีปฏิบัติ

๒ (๒-๐-๔)

พัฒนาการในดนตรีศึกษา

การสอนและการประเมินผล
ดศดษ ๓๖๑ ศิลปะความเป็นมืออาชีพ

ดศดษ ๓๔๒ การบริหารจัดการ ภาวะผู้นําและ

รวม ๑๙ หน่วยกิต

๒ หน่วยกิต

-๑๑๘-

มคอ.๒

ดนตรีศึกษาและการสอน - ดนตรีตะวันตก ปีที่ ๔
ภาคการศึกษา ๔/๑

ภาคการศึกษา ๔/๒

ดศศท ๔๒๓ ประเด็นทางจริยธรรมดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๔๒๒ ศิลปะและวัฒนธรรม

๒ (๒-๐-๔)

ดศดษ ๔๘๑ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดนตรี

ของภูมิภาคอาเซียน
ดศปย ๔๙๓ โครงการพิเศษ ๑

๓ (๐-๙-๓)

ดศปย ๔๙๕ การวิจัยดนตรีขั้นนํา

๒ (๒-๐-๔)

ดศทก ๑๑๓ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - เครื่องกระทบ ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศกค ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - กีตาร์ ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศดษ ๔๗๑ การสอนดนตรีสําหรับเด็กพิเศษ

๒ (๑-๒-๓)

(วิชาเลือกดนตรี) - เลือกจาก

๒ หน่วยกิต

รายวิชาที่สาขากําหนด
(วิชาเลือกเสรี)

๒ หน่วยกิต

(การเข้าฟังดนตรี)
(ปฏิบัติการดนตรีศึกษา)

รวม ๑๗ หน่วยกิต

รวม ๕ หน่วยกิต

๕ (๐-๓๐-๐)

-๑๑๙-

มคอ.๒

๘) ข. แผนการเรียนของวิชาเอก ดนตรีศึกษาและการสอน (ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก)
ดนตรีศึกษาและการสอน - ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ปีที่ ๑
ภาคการศึกษา ๑/๑
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไป
เพื่อการพัฒนามนุษย์
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
ดศศท ๑๑๑ ภาษาอังกฤษ ๑
ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๑
ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑
ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑
ดศทพ ๑๐๑ ทฤษีดนตรีตะวันตกขั้นนํา
ดศทอ ๑๑๑/ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑ /
ดศทอ ๑๑๓/ พื้นฐานระนาดเอก ๑ /
ดศทอ ๑๑๕/ พื้นฐานฆ้องวงเล็ก /
ดศทอ ๑๑๖ พื้นฐานระนาดทุ้ม
ดศทอ ๑๓๑ ทฤษฎีดนตรีไทย ๑
ดศทอ ๑๖๑ ดนตรีพื้นบ้านไทย ๑
ดศดษ ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม รีคอร์เดอร์ (โซปราโน-อัลโต) ๑
(การเข้าฟังดนตรี)
(ปฏิบัติการดนตรีศึกษา)

รวม ๒๐ หน่วยกิต

ภาคการศึกษา ๑/๒
๒ (๑-๒-๓)
๓
๒
๔
๑
๒
๒
๑

(๒-๒-๕)
(๒-๐-๔)
(๐-๘-๔)
(๐-๒-๑)
(๐-๔-๒)
(๒-๐-๔)
(๐-๒-๑)

๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๐-๒-๑)

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการ
เพื่อการพัฒนามนุษย์
ดศศท ๑๑๒ ภาษาอังกฤษ ๒
ดศทน ๑๐๒ พื้นฐานเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรี
ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๒
ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒
ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒
ดศทอ ๑๑๗ พื้นฐานเครื่องหนังและเครื่องจังหวะ๑
ดศทอ ๑๑๙ ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน
ดศทอ ๑๓๒ ทฤษฎีดนตรีไทย ๒
ดศทอ ๒๓๑ คุณลักษณะและระดับเสียง
ของเครื่องดนตรีไทย
ดศดษ ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม รีคอร์เดอร์ (โซปราโน-อัลโต) ๒
(วิชาเลือกดนตรี) - เลือกจาก
รายวิชาที่สาขากําหนด
(การเข้าฟังดนตรี)
(การบรรยายประกอบการแสดงเดี่ยว
ชั้นปีที่ ๑)
(ปฏิบัติการดนตรีศึกษา)

รวม ๒๐ หน่วยกิต

๒ (๑-๒-๓)
๒
๒
๔
๑
๒
๑
๑
๑
๑

(๒-๐-๔)
(๒-๐-๔)
(๐-๘-๔)
(๐-๒-๑)
(๐-๔-๒)
(๐-๒-๑)
(๐-๒-๑)
(๑-๐-๒)
(๑-๐-๒)

๑ (๐-๒-๑)
๒ หน่วยกิต

-๑๒๐-

มคอ.๒

ดนตรีศึกษาและการสอน - ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ปีที่ ๒
ภาคการศึกษา ๒/๑
ดศศท ๒๑๑
ดศปย ๒๑๑
ดศดว ๒๑๐
ดศปน ๑๑๑
ดศทอ ๒๑๗
ดศทอ ๒๓๗
ดศทอ ๒๔๑
ดศทอ ๒๔๓
ดศดษ ๒๐๑
ดศดษ ๒๐๒
ดศดษ ๒๑๑

ภาษาอังกฤษ ๓
ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๓
พื้นฐานประวัติดนตรีตะวันตก
ทักษะคีย์บอร์ด ๑
พื้นฐานขับร้องเพลงไทย ๑
การถอดเพลงและการบันทึกโน้ต
ประวัติและพัฒนาการดนตรีไทย
ดนตรีอุษาคเนย์
พื้นฐานดนตรีศึกษา
พื้นฐานจิตวิทยาในดนตรีศึกษา
ทักษะการขับร้องและประสานเสียง
สําหรับครูดนตรี ๑
ดศดษ ๒๓๑ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการสอนดนตรี
(การเข้าฟังดนตรี)
(ปฏิบัติการดนตรีศึกษา)

ภาคการศึกษา ๒/๒
๒
๔
๑
๑
๑
๑
๒
๒
๒
๒
๑

(๒-๐-๔)
(๐-๘-๔)
(๑-๐-๒)
(๐-๒-๑)
(๐-๒-๑)
(๐-๒-๑)
(๒-๐-๔)
(๒-๐-๔)
(๒-๐-๔)
(๒-๐-๔)
(๐-๒-๑)

๒ (๑-๒-๓)

ดศศท ๒๑๒
ดศธด ๒๔๑
ดศปย ๒๑๒
ดศทอ ๒๑๑/
ดศทอ ๒๑๓/
ดศทอ ๒๑๕
ดศทอ ๒๑๙
ดศทอ ๒๓๕
ดศทอ ๒๓๖
ดศทอ ๒๖๑
ดศดษ ๒๑๒

ภาษาอังกฤษ ๔
หลักการบริหารจัดการ
ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๔
พื้นฐานเครื่องสายไทย ๑ /
พื้นฐานเครื่องตีไทย ๑ /
พื้นฐานเครื่องเป่าไทย ๑
แคนวง ๑
การขับร้องประกอบการแสดง
สํานวนเพลงไทยและการแปรทํานอง
การสร้างและซ่อมบํารุงเครื่องดนตรี
ทักษะการขับร้องและประสานเสียง
สําหรับครูดนตรี ๒
ดศดษ ๒๓๒ การสอนดนตรีในระบบโรงเรียน
ดศดษ ๒๗๑ หลักการสอนดนตรีตามแนวคิด
ของดาลโครซ
(การเข้าฟังดนตรี)
(การบรรยายประกอบการแสดงเดี่ยว
ชั้นปีที่ ๒)
(ปฏิบัติการดนตรีศึกษา)

รวม ๒๑ หน่วยกิต

รวม ๑๙ หน่วยกิต

๒
๒
๔
๑

(๒-๐-๔)
(๒-๐-๔)
(๐-๘-๔)
(๐-๒-๑)

๑
๑
๒
๑
๑

(๐-๒-๑)
(๐-๒-๑)
(๒-๐-๔)
(๐-๒-๑)
(๐-๒-๑)

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๑-๒-๓)

-๑๒๑-

มคอ.๒

ดนตรีศึกษาและการสอน - ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ปีที่ ๓
ภาคการศึกษา ๓/๑

ภาคการศึกษา ๓/๒

ดศศท ๓๑๓ ภาษาไทย ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๓๑๔ ภาษาไทย ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๓๔๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ

๑ (๑-๐-๒)

ดศธด ๑๔๑ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

๒ (๒-๐-๔)

ดศทอ ๓๒๑ พื้นฐานเครื่องดนตรีตะวันออก ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๔๓๒ รูปแบบและการวิเคราะห์เพลงไทย

๒ (๒-๐-๔)

ดศดษ ๓๑๑ การบรรเลงเปียโนประกอบการสอน
ดนตรีในชั้นเรียน ๑
ดศดษ ๓๕๑ หลักสูตรดนตรี
การสอนและการประเมินผล
ดศดษ ๓๖๑ ศิลปะความเป็นมืออาชีพ
ในครูดนตรีศึกษา
ดศดษ ๓๗๑ หลักการสอนดนตรีปฏิบัติ
เครือ่ งมือเอก ๑
ดศดษ ๓๗๔ หลักการสอนดนตรีตามแนคิดของออร์ฟ
(วิชาเลือกเสรี)
(การเข้าฟังดนตรี)
(ปฏิบัติการดนตรีศึกษา)

๑ (๐-๒-๑)

ดศดษ ๓๑๒ การบรรเลงเปียโนประกอบการสอน
ดนตรีในชั้นเรียน ๒
ดศดษ ๓๔๒ การบริหารจัดการ ภาวะผู้นําและ
พัฒนาการในดนตรีศึกษา
ดศดษ ๓๗๒ หลักการสอนดนตรีปฏิบัติ
เครือ่ งมือเอก ๒
ดศดษ ๓๗๕ หลักการสอนดนตรีตามแนวคิด
ของโคดาย
ดศดษ ๓๓๑ การศึกษาและนวัตกรรมทางดนตรี
สําหรับเด็กปฐมวัย
(วิชาเลือกเสรี)
(การเข้าฟังดนตรี)
(การบรรยายประกอบการแสดงเดี่ยว)
(ปฏิบัติการดนตรีศึกษา)

๑ (๐-๒-๑)

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๔ (๓-๒-๗)
๒ (๑-๒-๓)
๒ หน่วยกิต

รวม ๑๗ หน่วยกิต

๒ (๒-๐-๔)
๔ (๓-๒-๗)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ หน่วยกิต

รวม ๑๙ หน่วยกิต

ดนตรีศึกษาและการสอน - ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ปีที่ ๔
ภาคการศึกษา ๔/๑
ดศศท ๔๒๓ ประเด็นทางจริยธรรมดนตรี
ดศศท ๔๒๒ ศิลปะและวัฒนธรรม
ของภูมิภาคอาเซียน
ดศทอ ๓๓๔ ดนตรีประกอบการแสดงของไทย
ดศปย ๔๙๓ โครงการพิเศษ ๑
ดศปย ๔๙๕ การวิจัยดนตรีขั้นนํา
ดศทก ๑๑๓ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม-เครื่องกระทบ ๑
ดศกค ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - กีตาร์ ๑
ดศดษ ๔๗๑ การสอนดนตรีสําหรับเด็กพิเศษ
(วิชาเลือกดนตรี) - เลือกจาก
รายวิชาที่สาขากําหนด
(วิชาเลือกเสรี)
(การเข้าฟังดนตรี)
(ปฏิบัติการดนตรีศึกษา)

รวม ๑๘ หน่วยกิต

ภาคการศึกษา ๔/๒
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑
๓
๒
๑
๑
๒
๒

ดศดษ ๔๘๑ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดนตรี ๕ (๐-๓๐-๐)

(๐-๒-๑)
(๐-๙-๓)
(๒-๐-๔)
(๐-๒-๑)
(๐-๒-๑)
(๑-๒-๓)
หน่วยกิต

๒ หน่วยกิต

รวม ๕ หน่วยกิต

-๑๒๒-

มคอ.๒

๙) ก. แผนการเรียนของวิชาเอก เทคโนโลยีดนตรี (ดนตรีตะวันตก)
เทคโนโลยีดนตรี - ดนตรีตะวันตก ปีที่ ๑
ภาคการศึกษา ๑/๑
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไป

ภาคการศึกษา ๑/๒
๒ (๑-๒-๓)

เพื่อการพัฒนามนุษย์

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการ

๒ (๑-๒-๓)

เพื่อการพัฒนามนุษย์

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

๓ (๒-๒-๕)

ดศศท ๑๑๒ ภาษาอังกฤษ ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๑๑๑ ภาษาอังกฤษ ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศทน ๑๐๒ พื้นฐานเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๑

๔ (๐-๘-๔)

ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๒

๔ (๐-๘-๔)

ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒

๑ (๐-๒-๑)

ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑

๒ (๐-๔-๒)

ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒

๒ (๐-๔-๒)

ดศปน ๑๑๑/ ทักษะคีย์บอร์ด ๑ /

๑ (๐-๒-๑)

ดศปน ๑๑๒/ ทักษะคีย์บอร์ด ๒ /

๑ (๐-๒-๑)

ดศปน ๑๑๓ คียบ์ อร์ดฮาร์โมนี ๑

ดศปน ๑๑๔ คียบ์ อร์ดฮาร์โมนี ๒

ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๑๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศขส ๑๐๑/ การออกเสียงภาษาอังกฤษ

๑ (๐-๒-๑)

ดศทน ๑๒๒ วิศวกรรมระบบเสียง

๒ (๒-๐-๔)

ดศทน ๑๒๓ การผลิตดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ๑

๒ (๒-๐-๔)

สําหรับการขับร้อง /
ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุ่ม ๑
ดศทน ๑๐๐ วิศวกรรมการบันทึกเสียงเชิงภาพรวม

(การเข้าฟังดนตรี)
๑ (๑-๐-๒)

(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๒๐ หน่วยกิต

รวม ๒๑ หน่วยกิต

-๑๒๓-

มคอ.๒

เทคโนโลยีดนตรี - ดนตรีตะวันตก ปีที่ ๒
ภาคการศึกษา ๒/๑

ภาคการศึกษา ๒/๒

ดศศท ๒๑๑ ภาษาอังกฤษ ๓

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ ๔

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๓

๔ (๐-๘-๔)

ดศธด ๒๔๑ หลักการบริหารจัดการ

๒ (๒-๐-๔)

ดศดว ๒๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๔

๔ (๐-๘-๔)

ดศปน ๒๑๑/ ทักษะคีย์บอร์ด ๓ /

๑ (๐-๒-๑)

ดศดว ๒๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศปน ๒๑๓/ คียบ์ อร์ดฮาร์โมนี ๓ /

ดศปน ๒๑๒/ ทักษะคีย์บอร์ด ๔ /

๑ (๐-๒-๑)

ดศดจ ๑๑๑/ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม-ดนตรีแจ๊ส ๑ /

ดศปน ๒๑๔/ คียบ์ อร์ดฮาร์โมนี ๔ /

ดศดจ ๒๑๑/ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๑ /

ดศดจ ๑๑๒/ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - ดนตรีแจ๊ส ๒ /

ดศสน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ดสําหรับดนตรีสมัยนิยม ๑

ดศดจ ๒๑๒/ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๒ /

ดศทพ ๒๓๑/ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๓ /

๑ (๐-๒-๑)

ดศสน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ดสําหรับดนตรีสมัยนิยม ๒

ดศดจ ๒๑๓ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊สและ

ดศทพ ๒๓๒/ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๔ /

ดนตรีสมัยนิยม ๑

ดศดจ ๒๑๔ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊สและ

ดศทพ ๒๕๑/ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓ /

๒ (๒-๐-๔)

ดศทพ ๒๕๓ ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดนตรีสมัยนิยม ๒
ดศทพ ๒๕๒/ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔ /

๒ (๒-๐-๔)

ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๒๕๔ ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๒

ดศทน ๒๗๑ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๑

๒ (๐-๔-๒)

ดศทน ๒๗๒ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๒

๒ (๐-๔-๒)

ดศทน ๒๗๓ เทคโนโลยีการบันทึกเสียง

๒ (๒-๐-๔)

ดศทน ๒๗๔ เทคโนโลยีการบันทึกเสียง

๒ (๒-๐-๔)

ระบบดิจิทอล ๑
ดศทน ๒๘๑ ปฏิบัติการในห้องบันทึกเสียง ๑
(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๘ หน่วยกิต

ระบบดิจิทอล ๒
๑ (๐-๒-๑)

ดศทน ๒๘๒ ปฏิบัติการในห้องบันทึกเสียง ๒
(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๙ หน่วยกิต

๑ (๐-๒-๑)

-๑๒๔-

มคอ.๒

เทคโนโลยีดนตรี - ดนตรีตะวันตก ปีที่ ๓
ภาคการศึกษา ๓/๑

ภาคการศึกษา ๓/๒

ดศศท ๓๑๓ ภาษาไทย ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๓๑๔ ภาษาไทย ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๓๔๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ

๑ (๑-๐-๒)

ดศธด ๑๔๑ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

๒ (๒-๐-๔)

ดศดว ๓๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๓

๒ (๒-๐-๔)

ดศดว ๓๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๔

๒ (๒-๐-๔)

ดศทอ ๓๐๑ ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย

๑ (๑-๐-๒)

ดศทน ๓๔๒ การออกแบบแสง

๒ (๒-๐-๔)

ดศทน ๓๗๒ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๔

๒ (๐-๔-๒)

ขั้นพื้นฐาน
ดศทพ ๒๕๕ การเรียบเรียงสําหรับวงออร์เคสตรา ๑

๒ (๒-๐-๔)

ดศทน ๓๗๔ การบันทึกเสียงวงดนตรี ๒

๒ (๑-๒-๓)

ดศทน ๓๒๒ การผลิตดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศทน ๓๗๗ การบันทึกเสียงวงออร์เคสตรา

๒ (๒-๐-๔)

ดศทน ๓๔๑ การออกแบบเสียง

๒ (๒-๐-๔)

ดศทน ๓๗๘ มาสเตอริงในระบบดิจิตอล

๒ (๒-๐-๔)

ดศทน ๓๗๑ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๓

๒ (๐-๔-๒)

ดศทน ๓๘๒ ปฏิบัติการในห้องบันทึกเสียง ๔

๑ (๐-๒-๑)

ดศทน ๓๗๓ การบันทึกเสียงวงดนตรี ๑

๒ (๑-๒-๓)

ดศทน ๓๘๓ เทคโนโลยีการแสดงดนตรีสด

๒ (๒-๐-๔)

ดศทน ๓๗๕ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในสตูดิโอ

๑ (๐-๒-๑)

ดศทน ๓๘๑ ปฏิบัติการในห้องบันทึกเสียง ๓

๑ (๐-๒-๑)

ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(วิชาเลือกเสรี)

(การเข้าฟังดนตรี)

๒ หน่วยกิต

(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๘ หน่วยกิต

รวม ๒๑ หน่วยกิต

เทคโนโลยีดนตรี - ดนตรีตะวันตก ปีที่ ๔
ภาคการศึกษา ๔/๑

ภาคการศึกษา ๔/๒

ดศศท ๔๒๓ ประเด็นทางจริยธรรมดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

ดศทน ๔๖๒ การผลิตงานบันทึกเสียงดนตรี ๒

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๔๒๒ ศิลปะและวัฒนธรรม

๒ (๒-๐-๔)

ดศทน ๔๘๑ การฝึกงานด้านเทคโนโลยีดนตรี

๕ (๐-๑๐-๕)

ดศทน ๔๘๒ การจัดการการแสดงดนตรี

๓ (๒-๒-๕)

ของภูมิภาคอาเซียน
ดศทน ๔๕๑ การปรับแต่งเสียงในการแสดงดนตรี

๒ (๐-๔-๒)

(วิชาเลือกเสรี)

ดศทน ๔๖๑ การผลิตงานบันทึกเสียงดนตรี ๑

๒ (๒-๐-๔)

(การเข้าฟังดนตรี)

(วิชาเลือกเสรี)

๒ หน่วยกิต

(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๐ หน่วยกิต

รวม ๑๒ หน่วยกิต

๒ หน่วยกิต

-๑๒๕-

มคอ.๒

๙) ช. แผนการเรียนของวิชาเอก เทคโนโลยีดนตรี (ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก)
เทคโนโลยีดนตรี - ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ปีที่ ๑
ภาคการศึกษา ๑/๑
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไป
เพื่อการพัฒนามนุษย์
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
ดศศท ๑๑๑ ภาษาอังกฤษ ๑
ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๑
ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑
ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑
ดศทพ ๑๐๑ ทฤษีดนตรีตะวันตกขั้นนํา
ดศทอ ๑๑๑/ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑ /
ดศทอ ๑๑๓/ พื้นฐานระนาดเอก ๑ /
ดศทอ ๑๑๕/ พื้นฐานฆ้องวงเล็ก /
ดศทอ ๑๑๖ พื้นฐานระนาดทุ้ม
ดศทอ ๑๓๑ ทฤษฎีดนตรีไทย ๑
ดศทอ ๑๖๑ ดนตรีพื้นบ้านไทย ๑
ดศทน ๑๐๐ วิศวกรรมการบันทึกเสียงเชิงภาพรวม
(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๒๐ หน่วยกิต

ภาคการศึกษา ๑/๒
๒ (๑-๒-๓)
๓
๒
๔
๑
๒
๒
๑

(๒-๒-๕)
(๒-๐-๔)
(๐-๘-๔)
(๐-๒-๑)
(๐-๔-๒)
(๒-๐-๔)
(๐-๒-๑)

๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการ
เพื่อการพัฒนามนุษย์
ดศศท ๑๑๒ ภาษาอังกฤษ ๒
ดศทน ๑๐๒ พื้นฐานเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรี
ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๒
ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒
ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒
ดศทอ ๑๑๗ พื้นฐานเครื่องหนังและเครื่องจังหวะ๑
ดศทอ ๑๑๙ ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน
ดศทอ ๑๓๒ ทฤษฎีดนตรีไทย ๒
ดศทอ ๒๓๑ คุณลักษณะและระดับเสียง
ของเครื่องดนตรีไทย
ดศทน ๑๒๒ วิศวกรรมระบบเสียง
ดศทน ๑๒๓ การผลิตดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ๑
(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๒๑ หน่วยกิต

๒ (๑-๒-๓)
๒
๒
๔
๑
๒
๑
๑
๑
๑

(๒-๐-๔)
(๒-๐-๔)
(๐-๘-๔)
(๐-๒-๑)
(๐-๔-๒)
(๐-๒-๑)
(๐-๒-๑)
(๑-๐-๒)
(๑-๐-๒)

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

-๑๒๖-

มคอ.๒

เทคโนโลยีดนตรี - ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ปีที่ ๒
ภาคการศึกษา ๒/๑
ดศศท ๒๑๑
ดศปย ๒๑๑
ดศดว ๒๑๐
ดศปน ๑๑๑
ดศทอ ๒๑๗
ดศทอ ๒๓๗
ดศทอ ๒๔๑
ดศทอ ๒๔๓
ดศทน ๒๗๑
ดศทน ๒๗๓

ภาษาอังกฤษ ๓
ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๓
พื้นฐานประวัติดนตรีตะวันตก
ทักษะคีย์บอร์ด ๑
พื้นฐานขับร้องเพลงไทย ๑
การถอดเพลงและการบันทึกโน้ต
ประวัติและพัฒนาการดนตรีไทย
ดนตรีอุษาคเนย์
การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๑
เทคโนโลยีการบันทึกเสียง
ระบบดิจิทอล ๑
ดศทน ๒๘๑ ปฏิบัติการในห้องบันทึกเสียง ๑
(การเข้าฟังดนตรี)

ภาคการศึกษา ๒/๒
๒
๔
๑
๑
๑
๑
๒
๒
๒
๒

(๒-๐-๔)
(๐-๘-๔)
(๑-๐-๒)
(๐-๒-๑)
(๐-๒-๑)
(๐-๒-๑)
(๒-๐-๔)
(๒-๐-๔)
(๐-๔-๒)
(๒-๐-๔)

๑ (๐-๒-๑)

ดศศท ๒๑๒
ดศธด ๒๔๑
ดศปย ๒๑๒
ดศทอ ๒๑๑/
ดศทอ ๒๑๓/
ดศทอ ๒๑๕
ดศทอ ๒๑๙
ดศทอ ๒๓๕
ดศทอ ๒๓๖
ดศทอ ๒๖๑
ดศทน ๒๗๒
ดศทน ๒๗๔

ภาษาอังกฤษ ๔
หลักการบริหารจัดการ
ปฏิบัติครื่องดนตรีเอก ๔
พื้นฐานเครื่องสายไทย ๑ /
พื้นฐานเครื่องตีไทย ๑ /
พื้นฐานเครื่องเป่าไทย ๑
แคนวง ๑
การขับร้องประกอบการแสดง
สํานวนเพลงไทยและการแปรทํานอง
การสร้างและซ่อมบํารุงเครื่องดนตรี
การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๒
เทคโนโลยีการบันทึกเสียง
ระบบดิจิทอล ๒
ดศทน ๒๘๒ ปฏิบัติการในห้องบันทึกเสียง ๒
(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๙ หน่วยกิต

๒
๒
๔
๑

(๒-๐-๔)
(๒-๐-๔)
(๐-๘-๔)
(๐-๒-๑)

๑
๑
๒
๑
๒
๒

(๐-๒-๑)
(๐-๒-๑)
(๒-๐-๔)
(๐-๒-๑)
(๐-๔-๒)
(๒-๐-๔)

๑ (๐-๒-๑)

รวม ๑๙ หน่วยกิต

เทคโนโลยีโลยีดนตรี - ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ปีที่ ๓
ภาคการศึกษา ๓/๑
ดศศท ๓๑๓
ดศศท ๓๔๑
ดศทอ ๓๒๑
ดศทน ๒๕๕
ดศทน ๓๒๒
ดศทน ๓๔๑
ดศทน ๓๗๑
ดศทน ๓๗๓
ดศทน ๓๗๕
ดศทน ๓๘๑

ภาษาไทย ๑
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พื้นฐานเครื่องดนตรีตะวันออก ๑
การเรียบเรียงสําหรับวงออร์เคสตรา
การผลิตดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ๒
การออกแบบเสียง
การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๓
การบันทึกเสียงวงดนตรี ๑
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในสตูดิโอ
ปฏิบัติการในห้องบันทึกเสียง ๓
(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๖ หน่วยกิต

ภาคการศึกษา ๓/๒
๒
๑
๑
๒
๒
๒
๒
๒
๑
๑

(๒-๐-๔)
(๑-๐-๒)
(๐-๒-๑)
(๒-๐-๔)
(๒-๐-๔)
(๒-๐-๔)
(๐-๔-๒)
(๑-๒-๓)
(๐-๒-๑)
(๐-๒-๑)

ดศศท ๓๑๔
ดศธด ๑๔๑
ดศทอ ๔๓๒
ดศทน ๓๔๒
ดศทน ๓๗๒
ดศทน ๓๗๔
ดศทน ๓๗๗
ดศทน ๓๗๘
ดศทน ๓๘๒
ดศทน ๓๘๓

ภาษาไทย ๒
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
รูปแบบและการวิเคราะห์เพลงไทย
การออกแบบแสง
การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๔
การบันทึกเสียงวงดนตรี ๒
การบันทึกเสียงวงออร์เคสตรา
มาสเตอริงในระบบดิจิตอล
ปฏิบัติการในห้องบันทึกเสียง ๔
เทคโนโลยีการแสดงดนตรีสด
ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(วิชาเลือกเสรี)
(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๒๑ หน่วยกิต

๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๑
๒

(๒-๐-๔)
(๒-๐-๔)
(๒-๐-๔)
(๒-๐-๔)
(๐-๔-๒)
(๑-๒-๓)
(๒-๐-๔)
(๒-๐-๔)
(๐-๒-๑)
(๒-๐-๔)

๒ หน่วยกิต

-๑๒๗-

มคอ.๒

เทคโนโลยีดนตรี - ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ปีที่ ๔
ภาคการศึกษา ๔/๑

ภาคการศึกษา ๔/๒

ดศศท ๔๒๓ ประเด็นทางจริยธรรมดนตรี
ดศศท ๔๒๒ ศิลปะและวัฒนธรรม
ของภูมิภาคอาเซียน
ดศทอ ๓๓๔ ดนตรีประกอบการแสดงของไทย
ดศทน ๔๕๑ การปรับแต่งเสียงในการแสดงดนตรี
ดศทน ๔๖๑ การผลิตงานบันทึกเสียงดนตรี ๑
(วิชาเลือกเสรี)
(การเข้าฟังดนตรี)

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑
๒
๒
๒

(๐-๒-๑)
(๐-๔-๒)
(๒-๐-๔)
หน่วยกิต

ดศทน ๔๖๒ การผลิตงานบันทึกเสียงดนตรี ๒
ดศทน ๔๘๑ การฝึกงานด้านเทคโนโลยีดนตรี
ดศทน ๔๘๒ การจัดการการแสดงดนตรี
(วิชาเลือกเสรี)
(การเข้าฟังดนตรี)

รวม ๑๑ หน่วยกิต

๒
๕
๓
๒

(๒-๐-๔)
(๐-๑๐-๕)
(๒-๒-๕)
หน่วยกิต

รวม ๑๒ หน่วยกิต

๓.๑.๕ แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ร ะดั บ
หลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ๔.๑

๓.๑.๖ คําอธิบายรายวิชา
โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ๔.๒
๓.๒ ชื่อ สกุล ตําแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตําแหน่ง
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิการศึกษา
ทาง
เลขประจําตัวประชาชน
วิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ ๕ ปี (๑)

๑. Dr.Daniel Jacob
Keasler
xxxxxxxxx (USA)

อาจารย์

 D.M. (Viola Performance)
Florida State University, U.S.A: ๒๕๕๔
 M.M. (Viola Performance)
Florida State University, U.S.A: ๒๕๕๑
 B.M. (Viola Performance)
Stetson University, U.S.A: ๒๕๔๓

- Keasler, D.J. (2014). Alfred
Uhl’s Viola Etudes: Studies
with a Heart. American
Viola Society Journal,
Volume 30, No. 2
ISSN 0898-5987

๒. Mr.Hiroshi Matsushima
xxxxxxxxx (JAPAN)

อาจารย์

 M.M. (Flute/ Chamber Music)
University of Music Karlsruhe,
Germany: ๒๕๔๕
 Diploma (Flute Performance)

- Matsushima, H. (2014).
Ernesto Kohler 15 Easy
Studies for the Flute Op.
33-1 Practice Guide,

-๑๒๘ชื่อ – สกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

มคอ.๒

ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ ๕ ปี (๑)

Salzburg Mozarteum, Austria: ๒๕๔๑
 B.M. (Flute Performance)
Musashino Academia Musicae,
Japan: ๒๕๓๘

Nakhon Pathom: College
of Music. Mahidol
University.

๓. Mr.Kyle Acuncius
xxxxxxxxx (USA)

อาจารย์

 M.M. (Chamber Music),
Specialist Degree Percussion,
University of Michigan, U.S.A.: ๒๕๕๕
 M.M. (Percussion)
Indiana University, U.S.A.: ๒๕๕๓
 B.M. (Percussion)
Eastman School of Music, U.S.A.: ๒๕๕๑

- Acuncius, K. (2016).
Malaysian International
Contemporary Percussion
Festival, Kuala Lumpur,
Malaysia.

๔. ดร.อรปวีณ์ นิติศฤงคาริน
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 D.M.A (Piano Performance)
West Virginia University, U.S.A.: ๒๕๕๘
 M.M. (Piano
Performance/Pedagogy)
West Virginia University, U.S.A.: ๒๕๕๒
 ศศ.บ. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๔๙

- Nitisingkarin, O. (2017).
Piano Faculty Joint
Recital. College of Music,
Mahidol University.

๕. นายนพดล ถิรธราดล
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๔๔
 B.F.A. (Fine Painting)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย: ๒๕๓๒

๖. นายอลงกรณ์
เหล่าสายเชื้อ
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๕๗
 ศศ.บ. (Music Performance)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๕๔

๗. Mr.Shyen Lee
xxxxxxxxx (CHINA)

อาจารย์

 M.M. (Saxophone performance)
Bowling Green State University,
U.S.A.: ๒๕๔๑

- Tirataradon, N. (2017).
งานวิจัยสัมฤทธิ์ผลของโครงการ
เทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติ
เพื่อการเรียนรู้. Nakhon
Pathom: College of Music,
Mahidol University.
Laosaichua, A. (2017).
Trumpet Handbook for
Thailand International
Music Examination,
Nakhon Pathom: College
of Music, Mahidol
University.
- Lee, S. (2014). Concert
and Research Project.
University of Music and

-๑๒๙ชื่อ – สกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหน่ง
ทาง
วิชาการ

๘. นายทวีศักดิ์
บูรณพานิชพันธุ์
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

๙. ดร.ธนพล
เศตระพราหมณ์
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

๑๐. Ms.Yu-Jin Jung
xxxxxxxxx (KOREA)

อาจารย์

๑๑. นายธีรนัย จิระสิริกุล
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

มคอ.๒

ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ ๕ ปี (๑)

Performing Arts, Vienna.
 B.M. (Saxophone Performance)
New England Conservatory of Music,
U.S.A.: ๒๕๓๙
 Dip. (Material Science Engineering)
National Taipei Institute of Technology:
๒๕๓๓
- Buranapanitpan, T.
 ศศ.ม. (ดนตรี)
(2017). การบันทึกเสียงบท
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๕๑
เพลงสถาบันมหาวิทยาลัยมหิดล
 ศศ.บ. (ดนตรี)
โดย Mahidol University
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๔๗
Jazz Orchestra. [CD].
College of Music, Mahidol
University.
 D.M.A. Conducting, Wind Emphasis - Setabrahmana, T. (2014).
The Importance of Wind
(Music History Cognate)
Band/ Ensemble to
University of Cincinnati CollegeThailand’s Serious Music
Conservatory of Music, U.S.A.: ๒๕๕๗
 M.M. (Wind Ensemble Conducting) Scene. Princess Galyani
Vadhana Institute of Music
New England Conservatory of Music,
Symposium.
U.S.A.: ๒๕๕๔
 ดศ.บ. (Composition)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๕๒
 M.M. (Flute Performance)
Neue Musik, QuerflÖte, Germany: ๒๕๕๕
 B.M. (Orchestra Instruement)
University of Music and Performing Arts
Graz, Austria: ๒๕๕๒
 ศศ.ม. (ดนตรีปฏิบัติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๕๔
 ดศ.บ. (ดนตรีปฏิบัติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๕๐

Jung, Y. (2017). Flute
Handbook for Thailand
International Music
Examination, Nakhon
Pathom: College of Music,
Mahidol University.
- Jirasirikul, T. (2017).
กระบวนการการเรียบเรียงเสียง
ประสานบทเพลงบัวขาวสําหรับ
2 เปียโน 8 มือ (2 Pianos 8
Hand). Music Journal.
College of Music. Mahidol

-๑๓๐ชื่อ – สกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

มคอ.๒

ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ ๕ ปี (๑)
University.
- Cha,T.H. (2015). Brilliance
and Beauty (Orchestra
Composition). College of
Music. Mahidol University.

 D.M.A. (Music Composition)
West Virginia University, U.S.A.: ๒๕๕๔
 M.M. (Computer Music)
Hanyang University, South Korea:
๒๕๔๘
 B.M. (Music Composition)
Hanyang University, South Korea:
๒๕๔๖
 M.A. (Educational Theatre)
New York University, U.S.A.: ๒๕๓๗
 M.S. (Music Education)
University of Illinois, U.S.A.: ๒๕๓๒
 B.M. (ศิลปการละคร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย: ๒๕๒๙

- Reyes, N. (2014).
กระบวนการเตรียมการสร้างบท
และสร้างสรรค์ละครชุด Mister
Dictionary, Nakhon
Pathom: College of Music,
Mahidol University.

อาจารย์

 M.F.A.
(Theatre Contemporary Performance)
Naropa University, U.S.A.: ๒๕๕๕
 B.F.A. (Musical Theatre)
State University of New York at
Fredonia, U.S.A.: ๒๕๔๙

- Tsuchiya, H. (2016).
Performer's Present
Symposium, Yong Siew
Toh Conservator of Music,
National University of
Singapore.

๑๕. นางสาวกมลพร
หุ่นเจริญ
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล,ไทย: ๒๕๕๘
 ดศ.บ. (ดนตรีปฏิบัติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๕๔

๑๖. ดร.วรรณภา ญาณวุฒิ
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 D.M.A. (Percussion Performance
and
Peddagogy) The University of Iowa,
U.S.A.: ๒๕๕๙
 ศศ.ม. (ดนตรีปฏิบัติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๔๙

- Huncharoen, K. (2017).
Voice Handbook for
Thailand International
Music Examination,
Nakhon Pathom: College
of Music, Mahidol
University.
- Yannavut, W. (2017).
Percussion Handbook for
Thailand International
Music Examination,
Nakhon Pathom: College
of Music, Mahidol

๑๒. Mr.Thomas
Hyuk Cha
xxxxxxxxx (USA)

อาจารย์

๑๓. นางนพีสี เรเยส
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

๑๔. Mr.Haruna Tsuchiya
xxxxxxxxx (JAPAN)

-๑๓๑ชื่อ – สกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

มคอ.๒

ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ ๕ ปี (๑)

 ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย: ๒๕๔๔

University.
- Narintragul Na Ayudhya,
A. (2017). แนวคิด
กระบวนการ และองค์ความรู้ที่
ได้ จากการผลิตผลงานดนตรี
สมัยนิยม ชุด Lonely Bop.
Music Journal. College of
Music, Mahidol University.
- Komaintrakarn, N. (2013).
Complete Course for
Classical Literature,
Nakhon Pathom: College
of Music, Mahidol
University,

๑๗. นายอัศวิน
นรินทรกุล ณ อยุธยา
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๖๐
 ศศ.บ. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๕๐

๑๘. นางสาวนลิน
โกเมนตระการ
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๔๖
 B.A. (Western Music)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย: ๒๕๓๙
 Licentiate Diploma (Guitar)
Trinity College, London, UK: ๒๕๓๘
 Performer’s Certificate (Guitar)
Trinity College, London, UK: ๒๕๓๗

๑๙. นายกริชพล อินทนิน
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๕๔
 ศศ.บ. (ดนตรีปฏิบัติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๔๗

๒๐. นายสหรัฐ จันทร์เฉลิม
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 M.M. (Music Performance)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๔๖
 B.Ed. (Music Education)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย: ๒๕๒๙

- Intanin, K. (2017). ผลศึกษา
จากการสร้างงานแนวโปรเกรส
ซีฟร็อคเพลง “ดอกไม้” โดย
Otth Project. Music
Journal. College of Music,
Mahidol University.
- Chanchaloem, S. (2017).
งานวิจัยเรื่ององค์ความรู้การขับ
ร้องเพลงไทยของหม่อมส้มจีน
ราชานุประพันธ์. Nakhon
Pathom: College of Music,
Mahidol University.
- Chanchaloem, S. (2017).
คู่มือการฝึกเดี่ยวจะเข้. Nakhon
Pathom: College of Music,
Mahidol University.
- Chanchaloem, S. (2017).

-๑๓๒ชื่อ – สกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

๒๑. นายพารณ ยืนยง
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 ศศ.ม. (ดนตรีปฏิบัติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๕๙
 ศศ.บ. (ดนตรีไทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย: ๒๕๕๑

๒๒. นางสาวตปาลิน เจริญสุข
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 M.M. (Violoncello)
Franz Liszt School of Music, Germany:
๒๕๕๖

๒๓. นางสาวดวงเดือน
หลงสวาสดิ์
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

๒๔. ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 ศศ.ม. (วัฒนธรรมการดนตรี)
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมฯ
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๔๗
 ศป.บ. (คีตศิลป์ไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย: ๒๕๓๙
 รป.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย:
๒๕๕๘
 ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเงิน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย:
๒๕๕๒
 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๔๔

๒๕. นางสาวเพ็ญญาภรณ์
เหล่าธนาสิน
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 บธ.ม. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ไทย: ๒๕๔๗
 B.A. (Communication)

มคอ.๒

ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ ๕ ปี (๑)
คู่มือเอกสารประกอบการสอน
รวมวงเล็ก. Nakhon Pathom:
College of Music, Mahidol
University.
- Yuenyongt, P. (2017).
Thai Music Handbook for
Thailand International
Music Examination,
Nakhon Pathom: College
of Music, Mahidol
University.
- Charoensook, T. (2017).
Cello Handbook for
Thailand International
Music Examination,
Nakhon Pathom: College
of Music, Mahidol
University.
- Longsawad, D. (2015).
Thai Music Liturature
Handbook, Nakhon
Pathom: College of Music,
Mahidol University.
- Oopatamchua, P. (2015).
The Efficiency of Thailand
's stock index futures
market. Journal of public
and private management.

- Laotanasin, P. (2016). การ
ติดตามและประเมินผลผู้สําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรดุริ

-๑๓๓ชื่อ – สกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

มคอ.๒

ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ ๕ ปี (๑)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ไทย: ๒๕๔๖
 B.B.A. (Marketing)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ไทย: ๒๕๔๕

๒๖. นายดริน พันธุมโกมล
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

๒๗. ดร.นิอร เตรัตนชัย
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

๒๘. ดร.ดวงฤทัย
โพคะรัตน์ศิริ
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

๒๙. Dr.Yavet Boyadjiev
xxxxxxxxx (USA)

อาจารย์

๓๐. นายสุขสันต์ รัตนะผล
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

ยางคศาสตรบัณฑิต (แขนง
ธุรกิจดนตรี). นครปฐม:
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล
- Pantoomkomol, D.
 M.B.A. (Finance)
University of New Orleans, U.S.A.: ๒๕๓๘ (2017). A Tale from
Pamelo Town, Nakhon
 บธ.บ. (พานิชยศาสตร์)
Pathom: College of Music,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย: ๒๕๓๖
Mahidol University.
- Teratanachai, N. (2017).
 ปร.ด. (ดนตรี)
Handbook for Thailand
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๕๕
International Music
 ศศ.ม. (ดนตรี)
Examination, Nakhon
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๕๒
Pathom: College of Music,
 ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย: ๒๕๔๗ Mahidol University.
- Pokaratsiri, D. (2016). The
 D.M.A (Piano Performance)
Butterfly Lovers: Hunan
West Virginia University, U.S.A.. ๒๕๕๖
Symphony Orchestra,
 M.M. (Piano
Music Journal Vol.21 No.8,
Performance/Pedagogy)
2016
West Virginia University, U.S.A.: ๒๕๕๑
 ศศ.บ. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๔๘
 D.M.A. (Music)
City University of New York Graduate
Center, U.S.A.: ๒๕๕๘
 M.M. (Music)
Manhattan School of Music,
U.S.A.: ๒๕๔๓
 B.M.. (Music)
Instituto Superior de Arte (Havana),
Cuba: ๒๕๓๙
 M.M. (Clarinet Chamber Music)
Staatlichen Hochschule fur Musik und
Darstellende Kunst Stuttgart,

- Boyadjiev, Y. (2012). The
Viola in Thailand: An
Interview with Ajarn
Choochart Pitaksakorn,
National Artist". The
Journal of the Viola
Society of America, 1, 4956.
- Rattanapon, S. (2017).
Clarinet Handbook for
Thailand International

-๑๓๔ชื่อ – สกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

มคอ.๒

ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ ๕ ปี (๑)

Germany: ๒๕๕๖
 M.A. (Clarinet Performance)
Staatlichen Hochschule fur Musik und
Darstellende Kunst Stuttgart,
Germany: ๒๕๕๓
 ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย: ๒๕๕๗

Music Examination,
Nakhon Pathom: College
of Music, Mahidol
University.

๓๑. นายพัชรพล
มงคลสิริสวัสดิ์
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 M.F.A.
(Music Production and Sound Design
for Visual Media)
Academy of Art University , U.S.A.:
๒๕๕๖
 นศ.บ.
(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ไทย: ๒๕๕๐

- Mongkonsiriswad, P.
(2014). Siriswad
Fearlessness [EP].

๓๒. นายคม วงษ์สวัสดิ์
x-xxxx-xxxxx-xxx

อาจารย์

 M.M. (Instrument Performance)
New York Universityi, U.S.A.: ๒๕๕๖
 ศศ.บ. (ดนตรีแจ๊ส)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย: ๒๕๔๙

๓๓. Mr.Marcin
Tomasz Szawelski
xxxxxxxxxx (POLAND)

อาจารย์

 M.A. (Cello performance)
Academy of Music in Gdansk, Poland:
๒๕๔๘
 Certificate (Cello pedagogy)
Academy of Music in Gdansk, Poland:
๒๕๔๘

- Wongsawat, K. (2017). บท
วิเคราะห์การสร้างผลงานดนตรี
แจ๊สในระดับนานาชาติ ชุด
Kommon Descent. Music
Journal. Nakhon Pathom:
College of Music. Mahidol
University.
- Szawelski, M.T. (2017).
Technique Book for Cello,
Nakhon Pathom: College
of Music, Mahidol
University.

-๑๓๕-

มคอ.๒

๓.๒.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

๘
๙
๑๐
๑๑

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ตําแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

อ.กมลพร หุ่นเจริญ
x-xxxx-xxxxx-xxx
อ.กริชพล อินทนิน
x-xxxx-xxxxx-xxx
อ.คม วงษ์สวัสดิ์
x-xxxx-xxxxx-xxx
อ.ชยุตม์ เจษฎาวรานนท์
x-xxxx-xxxxx-xxx
อ.ณัฏฐพัชร ชุณหะวงศ์วสุ
x-xxxx-xxxxx-xxx
อ.ดริน พันธุมโกมล
x-xxxx-xxxxx-xxx
อ.ดวงเดือน หลงสวาสดิ์
x-xxxx-xxxxx-xxx

ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล,ไทย
ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
M.M. (Instrument Performance)
New York Universityi, U.S.A
ศศ.บ. (เทคโนโลยีดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
(English Literature)
University of Sydney, Australia
M.B.A. (Finance)
University of New Orleans, U.S.A.
ศศ.ม. (วัฒนธรรมการดนตรี)
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมฯ
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

อ.ดร.ดวงฤทัย โพคะรัตน์ศิริ
x-xxxx-xxxxx-xxx
อ.ตปาลิน เจริญสุข
x-xxxx-xxxxx-xxx
อ.ทวีศักดิ์ บูรณพานิชพันธุ์
x-xxxx-xxxxx-xxx
อ.ดร.ธนพล เศตระพราหมณ์
x-xxxx-xxxxx-xxx

D.M.A (Piano Performance)
West Virginia University, USA.
M.M. (Violoncello)
Franz Liszt School of Music, Germany
ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
D.M.A. Conducting, Wind Emphasis
(Music History cognate)
University of Cincinnati CollegeConservatory of Music, USA.
ศศ.ม. (ดนตรีปฏิบัติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
M.A. (Educational Theatre)
New York University, U.S.A.
ปร.ด. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

อ.ธีรนัย จิระสิริกุล
x-xxxx-xxxxx-xxx
อ.นลิน โกเมนตระการ
x-xxxx-xxxxx-xxx
อ.นพีสี เรเยส
x-xxxx-xxxxx-xxx
อ.ดร.นิอร เตรัตนชัย
x-xxxx-xxxxx-xxx

-๑๓๖ลําดับ
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

๒๑
๒๒
๒๓

๒๔
๒๕

ตําแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ – นามสกุล
อ.นพดล ถิรธราดล
x-xxxx-xxxxx-xxx
อ.เบนจามิน เจมส์ ดูลลี่
x-xxxx-xxxxx-xxx
อ.ดร.ปรีญานันท์ พร้อมสุขกุล
x-xxxx-xxxxx-xxx
อ.พารณ ยืนยง
x-xxxx-xxxxx-xxx
อ.พัชรพล มงคลสิริสวัสดิ์
x-xxxx-xxxxx-xxx
อ.เพ็ญญาภรณ์ เหล่าธนาสิน
x-xxxx-xxxxx-xxx
อ.ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ
x-xxxx-xxxxx-xxx
อ.ดร.วรรณภา ญาณวุฒิ
x-xxxx-xxxxx-xxx
อ.สหรัฐ จันทร์เฉลิม
x-xxxx-xxxxx-xxx
อ.สุขสันต์ รัตนะผล
x-xxxx-xxxxx-xxx

๒๖

อ.อริยา เจริญสุข

๒๗

อ.อลงกรณ์ เหล่าสายเชื้อ
x-xxxx-xxxxx-xxx
อ.ดร.อรปวีณ์ นิติศฤงคาริน
x-xxxx-xxxxx-xxx
อ.อัครวิชญ์ พิริโยดม
x-xxxx-xxxxx-xxx
อ.อัศวิน นรินทรกุล ณ อยุธยา
x-xxxx-xxxxx-xxx
Aj.Akos Szilagyi
xxxxxxxxx (HUNGARY)

๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

มคอ.๒

คุณวุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
M.M. (Vocal Performance)
Azusa Pacific University, U.S.A.
ปร.ด. (ดนตรีวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ศศ.ม. (ดนตรีปฏิบัติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
M.F.A. (Music Production and Sound
Design for Visual Media)
Academy of Art University , U.S.A.
บธ.ม. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ไทย
รป.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย
D.M.A. (Percussion Performance and
Peddagogy)
The University of Iowa, U.S.A.
M.M. (Music Performance)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
M.M. (Clarinet Chamber Music)
Staatlichen Hochschule fur Musik und
Darstellende Kunst Stuttgart, Germany
M.B.A. (Business Administration)
University of Northern Colorado, U.S.A.
ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
D.M.A (Piano Performance)
West Virginia University, USA
ศศ.บ. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
M.M. (oboe perf.,teacher)
Liszt Ferenc Academy, Hungary

-๑๓๗ลําดับ
๓๒
๓๓
๓๔

๓๕
๓๖
๓๗

๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

ตําแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ – นามสกุล
Aj. Dr.Daniel Jacob Keasler
xxxxxxxxx (USA)
Asst.Prof.Dr. Eri Nakagawa
xxxxxxxxx (JAPAN)
Aj.Haruna Tsuchiya
xxxxxxxxx (JAPAN)
Aj. Hiroshi Matsushima
xxxxxxxxx (JAPAN)
Assist. Prof. Dr.Joseph L. Bowman
xxxxxxxxx (USA)
Aj.Kyle Acuncius
xxxxxxxxx (USA)
Aj.Marcin Tomasz Szawelski
xxxxxxxxx (POLAND)
Aj.Dr.Parachos Paraschoudis
xxxxxxxxx (GREECE)
Aj.Shyen Lee
xxxxxxxxx (CHINA)
Aj.Thomas Hyuk Cha
xxxxxxxxx (USA)
Aj.Valeriy Rizayev
xxxxxxxxx (O,Zbekiston)

๔๓

Aj. Dr.Yavet Boyadjiev
xxxxxxxxx (USA)

๔๔

Aj.Yujin Jung
xxxxxxxxx (KOREA)

มคอ.๒

คุณวุฒิการศึกษา
D.M. (Viola Performance)
Florida State University, U.S.A.
D.A. (Piono Performance)
Ball State University, U.S.A.
M.F.A.
(Theatre Contemporary Performance)
Naropa University, U.S.A.
Master (Flute/ Chamber Music)
University of Music Karlsruhe, Germany
D.M.A. (Trumpet Performance)
Arizona State University, U.S.A.
M.M. Chamber Music
(Specialist Degree) Percussion
University of Michigan, U.S.A.
Master of Arts (Cello performance)
Academy of Music in Gdansk, Poland
D.M.A. (Violin Performance)
Louisiana State University, U.S.A.
M.M. (Saxophone performance)
Bowling Green State University, U.S.A.
D.M.A. (Music Composition)
West Virginia University, U.S.A.
Master Degree (Composition)
Fashkent State Conservation Tashkent,
Uzbekistan
D.M.A. (Music)
City University of New York Graduate
Center, U.S.A.
M.M. (Flute Performance)
Neue Musik, Querflote, Germany

* ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรโปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ๖

-๑๓๘-

มคอ.๒

๓.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน
ลําดับ

ตําแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล

1

อ.กมลพร หุ่นเจริญ

2

อ.กฤษดิ์ บูรณวิทยวุฒิ

3

อ.กฤษดา หุ่นเจริญ

4

อ.กริชพล อินทนิน

5

อ.กิตติ ศรีเปารยะ

6

อ.กิตติ เศวตกิตติกุล

7

อ.กิตติมา โมลีย์

8

อ.เกียรติก้อง สุภายน

9

อ.ไกรสิทธ์ สุวรรณเหล่า

10

อ.ขวัญกมล อุดมบุญญานุภาพ

11

อ.คม วงษ์สวัสดิ์

12

อ.ดร.จักรกฤษ เจริญสุข

13

อ.ชยุตม์ เจษฎาวรานนท์

14

ศ.ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์

15

อ.ณัฏฐพัชร ชุณหะวงศ์วสุ

16

อ.ดร.ณัฐชยา นัจจนาวากุล

คุณวุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล,ไทย
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
M.A. (Performance)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ศศ.ม. (ดนตรีปฏิบัติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
B.M. (Western Music)
Royal Conservatoire in The Hague,
Netherlands
ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย
M.M. (Instrument Performance)
New York Universityi, U.S.A
D.A. (Music)
University of Nothern Colorado, U.S.A.
ศศ.บ. (เทคโนโลยีดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ปร.ด. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
(English Literature)
University of Sydney, Australia
ปร.ด. (ดนตรีวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

-๑๓๙ลําดับ

ตําแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล

17

อ.ดริน พันธุมโกมล

18

อ.ดวงเดือน หลงสวาสดิ์

19

อ.ดร.ดวงฤทัย โพคะรัตน์ศิริ

20

อ.ตปาลิน เจริญสุข

21

อ.ดร.ตรีทิพ บุญแย้ม

22

อ.ทวีศักดิ์ บูรณพานิชพันธุ์

23

อ.ดร.ธนพล เศตระพราหมณ์

24

อ.ธัญญ์พิศา จันทร์ธนะกุล

25

อ.ดร.ธันยาภรณ์ โพธิกาวิน

26

อ.ธรรศตะวัน ไขแสง

27

อ.ธีรนัย จิระสิริกุล

28

อ.ธีรพจน์ ผลิตากุล

29

อ.ธีรภัทร์ จันทบ

30

อ.นลิน โกเมนตระการ

31

อ.นพีสี เรเยส

32

อ.ดร.นิอร เตรัตนชัย

มคอ.๒

คุณวุฒิการศึกษา
M.B.A. (Finance)
University of New Orleans, U.S.A
ศศ.ม. (วัฒนธรรมการดนตรี)
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมฯ
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
D.M.A (Piano Performance)
West Virginia University, USA.
M.M. (Violoncello)
Franz Liszt School of Music, Germany
วท.ด. (วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย
ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
D.M.A. Conducting, Wind Emphasis
(Music History cognate)
University of Cincinnati CollegeConservatory of Music, USA.
Msc International Relations
Glasgow University, UK
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย
B.A. (เทคโนโลยีดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ศศ.ม. (ดนตรีปฏิบัติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย, ไทย
ดศ.บ. (ดนตรีแจ๊ส)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
M.A. (Educational Theatre)
New York University, U.S.A.
ปร.ด. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

-๑๔๐ลําดับ

ตําแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล

33

อ.นพดล ถิรธราดล

34

อ.บวรพงศ์ ศุภโสภณ

35

อ.เบนจามิน เจมส์ ดูลลี่

36

อ.ดร.ปรีญานันท์ พร้อมสุขกุล

37

อ.พารณ ยืนยง

39

อ.พัชรพล มงคลสิริสวัสดิ์

40

อ.ดร.พุทธรักษา กําเหนิดรัตน์

41

ศ.ดร.พูนพิศ อมาตยกุล

42

อาจารย์พิชญะ เขมะสิงคิ

43

อ.พลธรายุทธ ทิพยุทธ

44

อ.เพ็ญญาภรณ์ เหล่าธนาสิน

45

อ.ยุทธพล ศักดิ์ธรรมเจริญ

46

อ.ภมรพรรณ โกมลภมร

47

อ.ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

48

อ.ดร.รัฐนัย บําเพ็ญอยู่

มคอ.๒

คุณวุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ครุศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
M.M. (Vocal Performance)
Azusa Pacific University, U.S.A.
ปร.ด. (ดนตรีวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ศศ.ม. (ดนตรีปฏิบัติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
M.F.A. (Music Production and Sound
Design for Visual Media)
Academy of Art University , U.S.A.
D.M.A. (Harp Performance)
University of Miami, U.S.A.
ปร.ด. (กิตติมศักดิ์) (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ไทย
ศป.ด. (กิตติมศักดิ์) (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย
ดศ.บ. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ศศ.บ. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
บธ.ม. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ไทย
ศศ.ม. (ปฏิบัติดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ศศ.ม. (ปฏิบัติดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
รป.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย
D.M.A.
Instrumental Performance (Guitar)
University of Miami, U.S.A.

-๑๔๑ลําดับ

ตําแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล

49

อ.ดร.ฤทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์

50

อ.ดร.วรรณภา ญาณวุฒิ

51

อ.วิพุธ เคหะสุวรรณ

52

อ.วิภาวรรณ จําเนียรพันธุ์

53

อ.วิศิษฎ์ จิตรรังสรรค์

54

อ.วิศุวัฒน์ พฤกษวานิช

55

อ.ดร.สนอง คลังพระศรี

56

อ.สฤษฎ ตันเป็นสุข

57

อ.สหรัฐ จันทร์เฉลิม

58

รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข

59

อ.สุรัตน์ เขมาลีลากุล

60

อ.สุรัติ ประพัฒน์รังษี

61

อ.สุวิช กลิ่นสมิทธิ

62

อ.สุขสันต์ รัตนะผล

63

อ.สุภชัย โสธร

64

อ.สมภพ พึ่งปรีดา

มคอ.๒

คุณวุฒิการศึกษา
ปร.ด. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
D.M.A. (Percussion Performance and
Peddagogy)
The University of Iowa, U.S.A.
ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
Ph.D. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ศศ.ม. (ปฏิบัติดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ดศ.ม. (ปฏิบัติดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
D.A. (Woodwind Performance and
Pedagogy)
University of Northern Colorado, U.S.A.
M.M. (Composition)
Roosevelt University, U.S.A.
ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
B.M. (Guitar)
American Conservatory of Music
M.M. (Clarinet Chamber Music)
Staatlichen Hochschule fur Musik und
Darstellende Kunst Stuttgart, Germany
นศ.บ.(วิทยุและโทรศัศน์)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ไทย
ศศ.ม. (ดนตรีปฏิบัติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

-๑๔๒ลําดับ

ตําแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล

65

อ.ศรุต วิจิตรเวชการ

66

อ.ดร.ศรสรวง ตั้งสินมั่นคง

67

ผศ.ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์

68

อ.อริยา เจริญสุข

69

อ.อลงกรณ์ เหล่าสายเชื้อ

70

อ.อรรณวิน เกิดที่สุด

71

อ.อรรถกร ศุขแจ้ง

72

อ.ดร.อรปวีณ์ นิติศฤงคาริน

73

อ.อัครวิชญ์ พิริโยดม

74

อ.อัศวิน นรินทรกุล ณ อยุธยา

75

อ.ดร.อําไพ บูรณประพฤกษ์

76

Aj.Akos Szilagyi

77

Aj.Cameron Kirk Rush

78
79

Aj.Cherryl J. Hayes
Aj.Christopher G. Schaub

80

Aj.Cooper James Wright

81

Aj.Dag Erik Schantz

82

Aj.Daren Robbins

มคอ.๒

คุณวุฒิการศึกษา
M.A. (Performance and Pedagogy)
University of Northern Colorado, U.S.A.
D.M.A. (Performance)
West Virginia University, U.S.A.
ปร.ด. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
M.B.A. (Business Administration)
University of Northern Colorado, U.S.A.
ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ศศ.บ. (ดนตรีแจ๊ส)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ดศ.ม. (การประพันธ์และทฤษฎีดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
D.M.A (Piano Performance)
West Virginia University, U.S.A.
ศศ.บ. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ศศ.ม. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ปร.ด. (ดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
M.M. (oboe perf.,teacher)
Liszt Ferenc Academy, Hungary
M.M. (Conducting)
Western Illinois University, U.S.A.
Cert. (History of Jazz)
D.M. (Bassoon Performance)
Florida State University, U.S.A.
Master Degree
University of Oregon, U.S.A.
Master Degree
Stockholm University of Opera
D.M.A. (Horn Performance)
University of Wisconsin – Madison, USA

-๑๔๓ลําดับ

ตําแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล

83

Aj. Dr.Daniel Jacob Keasler

84

Asst.Prof.Dr. Eri Nakagawa

85

Aj.Giacomo Visintin

86

Aj.Grzegorz Grzeszcyk

87

Aj.Haruna Tsuchiya

88

Aj. Hiroshi Matsushima

89

Aj.Inga Causa

90

Assist. Prof. Dr.Joseph L. Bowman

91

Aj.Juris Lakutis

92

Aj.Junta Arakawa

93

Aj.Kyle Acuncius

94

Aj.Kyle R. Fyr

95

Aj.Marcin Tomasz Szawelski

96

Aj.Martin Grund

97

Aj.Nathan Lynch

มคอ.๒

คุณวุฒิการศึกษา
D.M. (Viola Performance)
Florida State University, U.S.A.
D.A. (Piono Performance)
Ball State University, U.S.A.
Master Degree (Chamber Music)
Accademia Internazionale di Milano,
Italy
Master Degree
Academy of Music in Gdansk, Poland
M.F.A.
(Theatre Contemporary Performance)
Naropa University, U.S.A.
Master (Flute/ Chamber Music)
University of Music Karlsruhe, Germany
M.M. (Violin Performance)
Latvian Music Academy, Latvia
D.M.A. (Trumpet Performance)
Arizona State University, U.S.A.
Dip. (Soloist, Orchestral Soloist)
Latvian Academy of Music, Latvia
M.M. (Piano Performance)
Wichita State University, U.S.A.
M.M. Chamber Music
(Specialist Degree) Percussion
University of Michigan, U.S.A.
Ph.D. (Music Theory)
Indiana University, U.S.A.
Master of Arts (Cello performance)
Academy of Music in Gdansk, Poland
Dip. (Musician)
University of Music Franz Liszt Weimar,
Germany
M.A. (Philosophy)
Brock University, Canada
M.A. (Studies in Comparative literature
and The Arts)

-๑๔๔ลําดับ

ตําแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล

98

Aj.Dr.Parachos Paraschoudis

99

Aj.Dr.Paul Cesarczyk

100

Aj.Shyen Lee

101

Aj.Stafanie Waegner

102

Aj.Thomas Hyuk Cha

103

Aj.Dr.Tyler Capp

104
105

Aj.Timur Rizayev
Aj.Tsui Ping Wei

106

Aj.Valeriy Rizayev

107

Aj.Wen-Hui Lin

108

Aj. Dr.Yavet Boyadjiev

109

Aj.Yoshimi Matsushima

110

Aj.Yujin Jung

มคอ.๒

คุณวุฒิการศึกษา
Brock University, Canada
D.M.A. (Violin Performance)
Louisiana State University, U.S.A.
D.M.A. (Classical Guitar Performance)
Stony Brook University, U.S.A.
M.M. (Saxophone performance)
Bowling Green State University, U.S.A.
M.A. (Cello)
Graz Music University, Austria
D.M.A. (Music Composition)
West Virginia University, U.S.A.
D.M.A. (Music Composition)
University of Missouri –
Kansas City, U.S.A.
Cert. (Piano Tuning)
M.A. (Composition)
George Mason University
Master Degree (Music Composition)
Fashkent State Conservation Tashkent,
Uzbekistan
D.M.A. (Piano Performance)
University of Connecticut, U.S.A.
D.M.A. (Music)
City University of New York Graduate
Center, U.S.A.
B.A. (Piano Performance)
Musashino Music Academy, Japan
M.M. (Flute Performance)
Neue Musik, Querflote, Germany

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
๔.๑ คําอธิบายโดยย่อ
เพื่อเปิดโอกาสให้บัณฑิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวิชาเอกธุรกิจดนตรี เทคโนโลยีดนตรี และดนตรีศึกษา
และการสอน ได้มีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ในอาชีพดนตรี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต จึง
กําหนดให้นักศึกษาทุกคน ได้มีการฝึกประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอกของตนเอง โดยฝึกงานใน

-๑๔๕-

มคอ.๒

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอก เป็นเวลาไม่ต่ํากว่า ๒๐๐ ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษานําความรู้จากการเรียน
ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานภายในองค์กรดนตรีจริง ฝึกแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการทํางาน และเกิด
การแลกเปลี่ยนทางความรู้ ฝึกทักษะการทํางานร่วมมกับผู้อื่น
เพื่อการดูแล และพัฒนาคุณภาพของฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จะดําเนินการให้
มีอาจารย์ประจําสาขาวิชา จะจัดเวลาให้คําปรึกษาตลอดระยะเวลาการฝึกงาน และเข้านิเทศงานในบางช่วงของ
การฝึกประสบการณ์
นอกจากนี้ นักศึกษา จะต้องทําการส่งงาน และนําเสนอผลสรุปที่ได้จากการฝึก
ประสบการณ์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการฝึกงาน
๔.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึกภาคสนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา
๔.๒.๑ ประยุกต์ใช้ทฤษฎี แนวคิด ไปใช้ในการทํางานจริง โดยจะต้องฝึกการคิดในเชิงวิเคราะห์
การค้นคว้าหาเหตุผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
๔.๒.๒ พัฒนาทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้งในฐานะผู้นํา และผู้ตาม
๔.๒.๓ ปฏิบัติตนและเห็นความสําคัญของจรรยาบรรณในวิชาชีพดนตรี มีความซื่อสัตย์สุจริต
ในการทํางาน
๔.๓ ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษา สําหรับนักศึกษาวิชาเอก ธุรกิจดนตรี ดนตรีศึกษาและ
การสอน และเทคโนโลยีดนตรี
๔.๔ จํานวนหน่วยกิต
๕ หน่วยกิต
๔.๕ การเตรียมการ
๔.๕.๑ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ดศธด ๔๘๑ การฝึกงานด้านธุรกิจดนตรี ดศดษ
๔๘๑ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดนตรี หรือ ดศทน ๔๘๑ การฝึกงานด้านเทคโนโลยีดนตรี แล้วแต่กรณี
๔.๕.๒ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทําหน้าที่ให้คําปรึกษา และเป็นผู้
นิเทศงานในระหว่างการฝึกประสบการณ์
๔.๕.๓. นักศึกษา และสาขาวิชา เลือกสถานประกอบการ หรือสถานศึกษา ที่จะเข้าไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
๔.๕.๔ ในระหว่างการฝึกประสบการณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ให้คําปรึกษาและเข้านิเทศงาน
๔.๕.๖ นักศึกษาจัดทํารายงานสรุปผล และนําเสนอต่อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

-๑๔๖-

มคอ.๒

๔.๖ กระบวนการประเมินผล
พิจารณาจากทักษะ และความสามารถในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงคุณภาพของ
ผลงาน การประเมินผลจะจัดทําโดยความร่วมมือระหว่างอาจารย์หัวหน้าสาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และผู้ประกอบการ
๕. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
๕.๑ คําอธิบายโดยย่อ
ในวิชาเอกธุรกิจดนตรี (Music Business) และดนตรีศึกษาและการสอน (Music Education
and Pedagogy) ได้จัดให้มีการศึกษาในรายวิชาโครงการพิเศษ (Special Project) ซึ่งเป็นการศึกษา และ/หรือ
พัฒนาโครงการเฉพาะเรื่อง ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามา เพื่อใช้ในงานด้าน
ธุรกิจดนตรี และดนตรีศึกษาและการสอนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ เป็นผู้ให้
คําแนะนํา และนักศึกษาต้องส่งผลการศึกษาโครงการพิเศษในเวลาที่กําหนด
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
การทําโครงงานหรืองานวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา
๕.๒.๑ ประยุกต์ใช้ความรู้ ใช้ความเชี่ยวชาญในด้านที่ศึกษามา ในการทําโครงงานหรืองานวิจัย
๕.๒.๒ พัฒนาทักษะในการนําเสนอ
๕.๒.๓ ใช้ผลศึกษาจากโครงการพิเศษในการพัฒนาต่อไปได้
๕.๓ ช่วงเวลา
ในปีการศึกษาสุดท้าย
๕.๔ จํานวนหน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
หัวข้อโครงการพิเศษ จะกําหนดโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ หรือนักศึกษา (โดยได้รับความ
ยินยอมจากอาจารย์ที่ ปรึกษาโครงการ) เมื่อได้หัวข้ อที่ศึกษาแล้ว จะมีการกําหนดชั่วโมงการให้คําปรึกษา
กําหนดการจัดทํา การจัดส่งโครงการ แนวทางการประเมินผล และให้คะแนน
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลจัดทําขึ้น โดยอาจารย์ที่ปรึกษา เกณฑ์การประเมินพิจารณาจากความก้าวหน้า
ในการทําโครงงาน ความพร้อมในการนําเสนอ คุณภาพของงาน และความสามารถในการดําเนินการต่าง ๆ ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

-๑๔๗-
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หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
๑. T-shape breath and depth รู้แจ้ง รู้จริง ทั้งด้านกว้างและด้านลึก
๒. Globally talented

มีทักษะ ประสบการณ์ สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

๓. Socially contributing

มีจิตสาธารณะ สามารถทําประโยชน์ให้สังคม

๔. Entrepreneurially minded กล้าคิด กล้าทํา กล้าตัดสินใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในทางที่ถูกต้อง
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีลักษณะตามวัฒนธรรมองค์กร (Core Values) ของ ๑) บู ร ณาการแนวคิ ด และการปฏิ บั ติ ต าม Core
Values ของมหาวิทยาลัยในชั้นเรียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒) จั ด กิ จ กรรม เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม Core
M – Mastery รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล
Values ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ําเสมอ
A – Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
H – Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
I – Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
D – Determination แน่วแน่ทํา กล้าตัดสินใจ
O – Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่
L – Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นํา
๒. ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับมาตรฐานวิชาชีพ หรือ มาตรฐานอุดมศึกษา
แห่งชาติ
โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ๓
๓. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล

-๑๔๘ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร

กลยุทธ์การสอน

PLO1 นําความรู้มาใช้ เพื่อพัฒนาตนเอง ๑. บรรยาย
ได้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก การทางดนตรี ต าม ๒. อภิปราย
สาขาวิชาเอก
๓. มอบหมายงาน
๔. ศึกษาด้วยตนเอง
๕. ฝึกปฏิบัติ

PLO2 แสดงออกซึ่งจริยธรรม และจรรณ
ยาบรรณวิชาชีพ และแสดงความมี วินัย
ความรับผิดชอบต่อตนเอง, ผู้อื่น, สังคม
และสิ่งแวดล้อม

PLO3 แสดงทักษะทางสังคมได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อการดํารงชีวิตและประกอบ
อาชี พ ในสั ง คมของประเทศและสั ง คม
นานาชาติ

PLO4 แสดงศักยภาพทางดนตรี ทั้ง
ทางด้านการปฏิบัติดนตรี และการอธิบาย
ความรู้ ด้ า นทฤษฎี แ ละประวั ติ ศ าสตร์
ดนตรีตะวันตกได้ถูกต้องตามหลักวิชา
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กลยุทธ์การประเมินผลเรียนรู้
ในแต่ละด้าน

๑. การสอบข้อเขียน
๒ . ก า ร ส อ บ ป ฏิ บั ติ เ ดี่ ย ว ต่ อ ห น้ า
คณะกรรมการทดสอบปฏิบัติ (Jury Panel)
๓. ประเมิ น คุ ณ ภาพของผลงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
๔. ประเมินคุณภาพผลการอภิปราย
๕. ประเมิ น คุ ณ ภาพการนํ า เสนอรายงาน
ปากเปล่า
๖. สังเกตการแสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน
๑. บรรยาย
๑. การสอบข้อเขียน
๒. อภิปราย
๒. สังเกตการแสดงพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมในชั้นเรียน
๓. มอบหมายงาน
๔. กํ า หนดข้ อ ตกลงในชั้ น ๓. ประเมินคุณภาพและลักษณะของผลงาน
เรียนร่วมกันระหว่างผู้เรียน ที่ได้รับมอบหมาย
๔. ประเมินคุณภาพผลการอภิปราย
และผู้สอน
๕. ประเมินคุณภาพการวิเคราะห์กรณีศึกษา
๕. ศึกษาด้วยตนเอง
๖. กรณีศึกษา
๑. บรรยาย
๑. การสอบข้อเขียน
๒. อภิปราย
๒. ประเมินคุณภาพผลการอภิปราย
๓. มอบหมายงาน
๓. ประเมิ น คุ ณ ภาพของผลงานที่ ไ ด้ รั บ
๔. ศึกษาด้วยตนเอง
มอบหมาย
๕. ฝึกปฏิบัติ
๔. ประเมิ น คุ ณ ภาพการนํ า เสนอรายงาน
ปากเปล่า
๕. สั ง เกตการแสดงพฤติ ก รรมด้ า นการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในชั้นเรียน
๑. บรรยาย
๑. การสอบข้อเขียน
๒. ฝึกปฏิบัติ
๒ . ก า ร ส อ บ ป ฏิ บั ติ เ ดี่ ย ว ต่ อ ห น้ า
๓. อภิปราย
คณะกรรมการทดสอบปฏิบัติ (Jury Panel)
๔. สอนปฏิบัติแบบตัวต่อตัว ๓. การสอบปฏิบัติการแสดงรวมวง
๕. สอนปฏิบัติแบบชั้นเรียน

-๑๔๙ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร

กลยุทธ์การสอน
๖. มอบหมายงาน
๗. ศึกษาด้วยตนเอง

PLO5 ค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ข้ อ มู ล สารสนเทศ เกี่ ย วกั บ ความรู้ ด้ า น
ทฤษฎี ประวั ติ ศ าสตร์ และวรรณกรรม
ดนตรี เพื่ อ ประยุ ก ต์ ห รื อ สร้ า งสรรค์
ผลงานได้ตามหลักวิชา

PLO6 แสดงทักษะและความสามารถใน
สาขาเอกของตนเอง ดังนี้
๑. สาขาปฏิบัติดนตรีคลาสสิก ดนตรีแจ๊ส
ดนตรี ส มั ย นิ ย ม ละครเพลง ดนตรี ไ ทย
และดนตรีตะวันออก- บรรเลงดนตรีได้ใน
ระดั บ นั ก ดนตรี มื อ อาชี พ ตามเกณฑ์
มาตรฐานของเครื่ อ งดนตรี ทั้ ง ในฐานะ
นั ก แสดงเดี่ ย วและสมาชิ ก ของวงดนตรี
โดยสื่อหรือสะท้อนความเข้าไจในบริบท
ของแนวดนตรีของตน
๒. สาขาการประพันธ์ดนตรี- สร้างผลงาน
ประพั น ธ์ ด นตรี แ ละเรี ย บเรี ย งเสี ย ง
ประสาน ในรูปแบบดนตรี และการผสม
วงแบบต่างๆ ตามมาตรฐานอาชีพของนัก
ประพันธ์ดนตรี
๓. สาขาธุ ร กิ จ ดนตรี - แสดงทั ก ษะและ
ความสามารถด้านธุรกิจ การจัดการ และ
ทั ก ษะในการเป็ นผู้ ป ระกอบการที่
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กลยุทธ์การประเมินผลเรียนรู้
ในแต่ละด้าน

๔. ประเมิ น คุ ณ ภาพของผลงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
๕. ประเมินคุณภาพผลการอภิปราย
๖. ประเมิ น คุ ณ ภาพการนํ า เสนอรายงาน
ปากเปล่า
๑. บรรยาย
๑. การสอบข้อเขียน
๒. อภิปราย
๒. ประเมินคุณภาพการอภิปราย
๓. มอบหมายงาน
๓. ประเมินคุณภาพการนําเสนอผลงานด้วย
ปากเปล่า
๔. ศึกษาด้วยตนเอง
๔. ประเมิ น คุ ณ ภาพของผลงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
๕. ประเมินคุณภาพการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการนําเสนอผลงาน
๑. การสอบข้อเขียน
๑. บรรยาย
๒ . ก า ร ส อ บ ป ฏิ บั ติ เ ดี่ ย ว ต่ อ ห น้ า
๒. ฝึกปฏบัติ
คณะกรรมการทดสอบปฏิบัติ (Jury Panel)
๓. อภิปราย
๔. สอนปฏิบัติแบบตัวต่อตัว ๓. การสอบปฏิบัติการแสดงรวมวง
๕. สอนปฏิบัติแบบชั้นเรียน ๔. การสอบปฏิบัติในรายวิชาการแสดงเดี่ยว
๖. มอบหมายงาน
(Recital)
๗. ศึกษาด้วยตนเอง
๕. ประเมินคุณภาพผลการอภิปราย
๘. การฝึกงาน
๖. ประเมิ น คุ ณ ภาพของผลงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
๗. การประเมินผลการฝึกงาน

-๑๕๐ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร
เกี่ยวข้องกับดนตรี
๔. สาขาดนตรีศึกษาและการสอน- วาง
แผนการสอนและดําเนินการสอน รวมทั้ง
ให้ คํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ วิ ช าการ ความรู้
แนวคิด และปรัชญาด้านดนตรีศึกษา ทั้ง
ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
๕. สาขาเทคโนโลยี ด นตรี - ประยุ ก ต์
ความรู้ ด้ า นเทคโนโลยี ด นตรี และ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับดนตรี ในการ
จัดการกระบวนการบันทึกเสียงและการ
เพิ่มคุณภาพเสียง

กลยุทธ์การสอน
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กลยุทธ์การประเมินผลเรียนรู้
ในแต่ละด้าน

-๑๕๑-
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หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เกณฑ์การให้ระดับคะแนนของหลักสูตร จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา การทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา จะจัดทําโดย
๒.๑.๑ ให้นักศึกษาจัดทําการประเมินการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยแบบประเมินจะ
มี คํ า ถามครอบคลุ ม ประเด็ น สํ า คั ญ เช่ น ความเหมาะสมของเนื้ อ หา กลยุ ท ธ์ ใ นการสอนของผู้ ส อน ความ
เหมาะสมของการประเมินผล เป็นต้น
๒.๑.๒ จัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อทําหน้าที่ดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตร
และตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการจัดการเรียนการสอน
๒.๑.๓ วิชาการแสดงเดี่ยว (Recital) ประเมินผลจากองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
แสดง เช่น คุณภาพโดยรวมของการแสดง การบริหารจัดการในการแสดง การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การวางตัว
บนเวที เป็นต้น
๒.๑.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะที่กําลังศึกษาในระดับหลักสูตร
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลของหลักสูตร ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
๒.๒.๑ มีกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษาโดยประเมิน
จากการประเมินอัตราการมีงานทํา การสอบถามความคิดเห็นจากนายจ้างของบัณฑิต เป็นต้น
๓. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (Criteria for graduation by program)
นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
๓.๑ เรียนครบ ๑๓๙ หน่วยกิต โดยสอบผ่านทุกรายวิชาตามเกณฑ์
๓.๒ มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐
๓.๓ ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับวิทยาลัย และ/หรือมหาวิทยาลัย
๓.๔ มีผลผ่านในกิจกรรมการเข้าฟังการแสดงดนตรี (Recital Attendance) ตามเกณฑ์ที่กําหนดโดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต เป็นจํานวน ๘ ภาคการศึกษา
๓.๕ ได้จัดการแสดงดนตรี (Recital) โดยมีผลผ่านดังนี้
๓.๕.๑ นักศึกษาวิชาเอกปฏิบัติดนตรีคลาสสิก ดนตรีแจ๊ส ดนตรีสมัยนิยม ละครเพลง ดนตรี
ไทยและดนตรีตะวันออก
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๑) การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๓ (Junior Recital)*
นักศึกษาสามารถทําการแสดง ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ดศปย ๓๑๒
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๖ เป็นต้นไป
๒) การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๔ (Senior Recital)*
นักศึกษาสามารถทําการแสดง ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ดศปย ๔๑๒
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๘ เป็นต้นไป
๓.๕.๒ นักศึกษาวิชาเอกการประพันธ์ดนตรี
๑) การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๔ (Senior Recital)*
นักศึกษาสามารถทําการแสดง ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ดศทพ ๔๑๒
การประพันธ์ดนตรี ๘ เป็นต้นไป
๓.๕.๓ นักศึกษาวิชาเอกดนตรีศึกษาและการสอน
๑) การบรรยายประกอบการแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๑ (First Year Lecture Recital)*
นักศึกษาสามารถทําการแสดง ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ดศปย ๑๑๒
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒ เป็นต้นไป
๒) การบรรยายประกอบการแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๒ (Second Year Lecture Recital)*
นักศึกษาสามารถทําการแสดง ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ดศปย ๒๑๒
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔ เป็นต้นไป
๓) การบรรยายประกอบการแสดงเดี่ยว (Lecture Recital)*
นักศึกษาสามารถทําการแสดง ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ดศดษ ๓๗๒
หลักการสอนดนตรีปฏิบัติเครื่องมือเอก ๒ เป็นต้นไป
โดยการแสดงดนตรี ต้องดําเนินกระบวนการและเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดุริ
ยางคศาสตรบัณฑิตกําหนด
๓.๖ สําหรับนักศึกษาวิชาเอกดนตรีศึกษาและการสอน มีผลผ่านในกิจกรรมปฏิบัติการดนตรีศึกษา
(Music Education Lab)* ตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต เป็น
จํานวนอย่างน้อย ๗ ภาคการศึกษา ยกเว้นภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ดศดษ ๑๘๑ การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู (Music Teaching Internship)
๓.๗ สอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
* หมายเหตุ
รายละเอียดของกิจกรรมด้านดนตรีดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามคําอธิบายต่อไปนี้
การเข้าฟังการแสดงดนตรี (Recital Attendance)
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เข้าชมการแสดงดนตรีและ/หรือร่วมแสดงในการแสดงดนตรีและคอนเสิร์ตจํานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง
ต่อภาคการศึกษา
การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๓ (Junior Recital)
การแสดงเดี่ยว ๓๕ นาที ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ โดยนักศึกษาเป็นผู้แสดงดนตรี วางแนวคิดในการจัด
แสดง รับผิดชอบในหน้าที่งานต่างๆ ในการจัดการแสดง ซึ่งรวมถึงการซ้อม การจัดเตรียมอุปกรณ์ด้านแสงเสียง
และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ให้คําปรึกษา
การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๔ (Senior Recital)
การแสดงเดี่ยว ๕๐ นาที ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ โดยนักศึกษาเป็นผู้แสดงดนตรี วางแนวคิดในการจัด
แสดง รับผิดชอบในหน้าที่งานต่างๆ ในการจัดการแสดง ซึ่งรวมถึงการซ้อม การจัดเตรียมอุปกรณ์ด้านแสงเสียง
และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ให้คําปรึกษา
การบรรยายประกอบการแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๑ (First Year Lecture Recital)
การบรรยาย และการแสดงเดี่ยวในการขับร้องหรือปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒๕ นาที ของนักศึกษาชั้นปี
ที่ ๑ สาขาวิชาดนตรีศึกษาและการสอน การเลือกบทเพลงและการจัดรายการแสดง การประสานงาน ด้าน
สถานที่ และผู้ชมการแสดง การจัดทําสูจิบัตร
การบรรยายประกอบการแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๒ (Second Year Lecture Recital)
การบรรยาย และการแสดงเดี่ยวในการขับร้องหรือปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓๐ นาที ของนักศึกษาชั้นปี
ที่ ๒ สาขาวิชาดนตรีศึกษาและการสอน การวางแนวคิดในการจัดแสดง ความรับผิดชอบในหน้าที่งานต่าง ๆ ใน
การจัดการแสดง รวมถึงการซ้อม การจัดเตรียมอุปกรณ์ด้านแสงเสียง และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยมี
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ให้คําปรึกษา
การบรรยายประกอบการแสดงเดี่ยว (Lecture Recital)
การแสดงเดี่ยวในการขับร้องหรือปฏิบัติเครื่องดนตรีเอกและสาธิตการสอน ๕๐ นาทีของนักศึกษาชั้นปี
ที่ ๓ หรือ ๔ การเลือกบทเพลง การจัดรายการแสดง การประสานงานด้านสถานที่และผู้ชมการแสดง การจัดทํา
สูจิบัตร การส่งรายงานการศึกษาตีความ (Interpretation) การวิเคราะห์บทเพลงหรือเนื้อหาในการสาธิตการ
สอนให้อาจารย์ประจําวิชาก่อนการแสดง
ปฏิบัติการดนตรีศึกษา (Music Education Lab)
การเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การค้นคว้าข้อมูล การนําเสนอผลงานวิชาการ การสาธิตการสอน
การเขียนบทความทางวิชาการ การแสดงความคิดเห็น การตั้งคําถาม การจับใจความสําคัญ การจัดประชุม
วิชาการ การเสวนา และการสัมมนา
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หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
๑.๑ มีการแนะนําอาจารย์ใหม่ให้กับอาจารย์ประจําทั้งหมดทราบในการประชุมคณาจารย์ประจํา ซึ่ง
จัดการประชุมทุก ๒ เดือนตลอดปี
๑.๒ มีกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ จัดโดยวิทยาลัยฯ ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง เพื่อชี้แจงวิสัยทัศน์
พันธกิจของวิทยาลัยฯ การแนะแนวทางการปฏิบัติงานในตําแหน่งอาจารย์ ภาระหน้าที่ของอาจารย์ ตลอดจน
การเตรียมความพร้อมสําหรับการขอตําแหน่งทางวิชาการ
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๑.๑ วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลของคณาจารย์ ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง ตามความต้องการและสนใจของคณาจารย์
๒.๑.๒ มีการสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาในด้านการจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินผลการสอนที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
๒.๒.๑ การดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาวิชาการให้กับอาจารย์
เช่นหลักการเขียนตํารา หลักการเขียนโครงการวิจัย การพัฒนางานวิจัย
๒.๒.๒ ส่งเสริมให้อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาดนตรี
๒.๒.๓ การส่งเสริมให้อาจารย์เสนอผลงานขอทุนวิจัยเพื่อพัฒนาตนเองในสายวิชาที่สนใจ
๒.๒.๔ สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ เช่น การรับเชิญเป็น
วิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการในการตัดสินการ ป ร ะ ก ว ด ด น ต รี ใ น
รูปแบบและลักษณะต่างๆ เป็นต้น
๒.๒.๕ สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนสนับสนุนการวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัย หรือบทความ
ทางวิชาการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์แก่ประชาชนในวง
กว้าง
๒.๒.๖ แจ้งข่าวสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการประชุม สัมมนา และอบรมทาง
วิชาการ วิชาชีพ และการวิจัยให้คณาจารย์ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
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หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ ๖ ด้าน
๑. การกํากับมาตรฐาน
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินการตรวจสอบติดตามการดําเนินงานของหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยมีกลไกการกํากับดังนี้
๑.๑ การวางแผน
ในระดับหลักสูตร การจัดทํา มคอ.๒ จะต้องผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการ
ประจํา ส่วนงาน และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ
๑.๒ การดําเนินการ
ในระดับหลักสูตรมีการกํากับมาตรฐาน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีหน้าที่ตรวจสอบ
การวางแผนการดําเนินการ ในระดับรายวิชา และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทําหน้าที่กํากับดูแล ให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนที่วางไว้ตามเอกสารมคอ.๒ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชา
๑.๓ การประเมินผล
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนผลการดําเนินงานจาก เอกสาร มคอ.๕ (การประเมิน
ระดับรายวิชา) ทุกวิชาทุกภาคการศึกษา และมคอ.๗ (การประเมินระดับหลักสูตร) ทุกปีการศึกษานอกจากนี้ยัง
มีการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการได้งานทําของบัณฑิต ตลอดจนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอีกด้วย
๒. บัณฑิต
๒.๑ มีการประเมินผลความสําเร็จของการจัดหลักสูตร ว่าสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีความสามารถเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและ/หรือสามารถศึกษาต่อใน
ชั้นสูงต่อไปได้ จากการสํารวจการได้งานทําของบัณฑิต
๒.๒ มีระบบการติดตาม ประเมินผลคุณภาพบัณฑิต ทั้งในส่วนของตัวบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อดู
ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต
๓. นักศึกษา
๓.๑ การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ แก่นักศึกษา
๓.๑.๑ จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อให้คําแนะนําทางวิชาการ แผนการเรียนการสอนใน
หลักสูตร วิธีการศึกษาเล่าเรียน รวมถึงชี้แจงตารางการให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน
๓.๑.๒ จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทําหน้าที่แนะนําและช่วยเหลือนักศึกษาทางด้าน
การเรียนการสอนและ/หรือการให้คําแนะนําในด้านอื่น ๆ ที่นักศึกษาอาจมีปัญหา คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรจะเป็นที่ปรึกษา ให้คําแนะนํา และแนวทางแก้ไขให้อาจารย์และนักศึกษาที่มีปัญหาเกินกว่าระดับความ
รับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
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๓.๑.๓ สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ทํางานและการใช้ชีวิตในสังคมเพิ่มเติม นอกเหนือจากการศึกษารายวิชาในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๓.๑.๔ สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ไ ปดู ง าน นํ า เสนอผลงานทั้ ง ในและต่ า งประเทศ เพื่ อ ให้
นักศึกษามีโอกาสได้นําผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมานําเสนอต่อสาธารณะ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่
นักศึกษา ให้มีโอกาสได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านต่างๆ ในต่างประเทศ
๓.๒ การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถอุทธรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชาได้ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา
หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยในกรณีต่าง ๆ เช่น เกี่ยวกับผลการสอบ และ/
หรือผลการประเมินในรายวิชาที่ศึกษา นักศึกษาสามารถยื่นคําร้องขอดูผลการสอบของตน คะแนน และวิธีการ
ประเมินผลของอาจารย์ได้
๔. อาจารย์
๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยกําหนดคุณวุฒิสาขาที่ต้องการ และดําเนินการคัดเลือกตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย โดยการกลั่นกรองคุณสมบัติและประสบการณ์จาก
หลักฐานการสมัครก่อน จากนั้นคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะพิจารณาความรู้ ความสามารถ และทักษะจาก
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งผลการสอบคัดเลือกนั้น ยึดเกณฑ์คุณสมบัติทางวิชาการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา
รวมทั้งมติการตัดสินใจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกเป็นหลัก
๔.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกเดือนเพื่อวางแผน ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่อาจารย์รับผิดชอบ เพื่อ
ทบทวน ติดตามคุ ณภาพหลักสูตร และนําข้อเสนอแนะจากการประเมิ นรายวิ ชามาประกอบการพิ จารณา
วางแผน เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
๔.๓ การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
หัวหน้าสาขาสามารถพิจารณาเลือกอาจารย์พิเศษมาเป็นผู้สอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ
ได้ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอนที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาที่ต่างจากความ
ชํานาญของคณาจารย์ประจํา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้านทั้งทางทฤษฎีและ
การปฏิบัติ และนําเสนอต่ อคณบดี วิท ยาลัยดุริยางคศิล ป์ เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนจั ดการเรียนการสอนใน
รายวิชาดังกล่าว
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๔.๔ การพัฒนาอาจารย์
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น อาจารย์ ใ ห้ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นวิ ช าการและด้ า นวิ ช าชี พ เพื่ อ นํ า มา
ประยุกต์ใช้ และปรับปรุงคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
๕.๑ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้กําหนดแผนงาน และงบประมาณ ให้คําแนะนํา และแนว
ปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนกํากับดูแลการดําเนินงาน และคุณภาพด้านต่างๆ ของหลักสูตร
๕.๒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะกรรมการส่วนงาน
และผู้บริหารวิทยาลัยฯ และอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร โดยกระทําทุกปีอย่างต่อเนื่อง
๕.๓ มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการดําเนินงานของหลักสูตร และประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกสิ้นปีการศึกษา
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มีการจัดสรรงบประมาณประจําปี เพื่อจัดซื้อหนังสือ ตํารา สื่อการเรียนการสอน
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ดนตรี และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอในการสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียน สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา และพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน
๖.๑ การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๖.๑.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีก ารกํ า หนดคุ ณ สมบั ติเ ฉพาะสํ าหรับตํ าแหน่ง ของบุค ลากรสายสนั บสนุ น ตามมาตรฐานกํา หนด
ตําแหน่งของนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สอดคล้องกับระเบียบการสรรหาพนักงานของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๑.๒ การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
มีการดําเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือเทคนิค วิธีการ วิทยาการใหม่ๆ ตามตําแหน่งงานนั้นๆ เช่น
การสอนงาน การจัดการความรู้ในองค์กร หรือการส่งไปอบรม ณ หน่วยงานภายนอกที่จัดอบรมในเรื่องนั้น
โดยเฉพาะ
๖.๒ การบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๖.๒.๑ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
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(๑) มีห้องสมุดและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาตามหลักสูตร มี
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ที่สามารถค้นคว้าข้อมูลจากสถาบันอื่นๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
(๒) มี ห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ ข องวิ ท ยาลั ย ฯ ให้ นั ก ศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล สารสนเทศต่ า งๆ เพื่ อ
สนับสนุนการเรียนรู้
(๓) มีห้องปฏิบัติการทางดนตรี เพียงพอสําหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร
(๔) มีห้องเรียน สื่อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่เพียงพอสําหรับ
การเรียนการสอนในหลักสูตร
(๕) มี ส ภาพแวดล้ อ มและบรรยากาศที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ แ ละการจั ด การศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพ
๖.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ห้องสมุดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีการสํารวจรายชื่อหนังสือ ตํารา วารสาร ที่ต้องการหรือมี
ความจําเป็นจากหัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตรปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการ
จัดหาทรัพยากรด้านการเรียนการสอน ทั้งตํารา หนังสืออ้างอิง วารสารทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ และสอดคล้องกับการเรียนการสอนของนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนเพื่อให้สามารถจัดสรร
ทรัพยากรต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม
๖.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยหน่วยงานห้องซ้อม รับผิดชอบการจัดสรรทรัพยากร มีการสํารวจ
ความเพียงพอของหนังสือ ตํารา วารสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ที่จําเป็น โดย
พิจารณาผลการประเมินจากแบบสํารวจความพึงพอใจและความต้องการหนังสือ ตํารา วารสารและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนของนักศึกษาและคณาจารย์ต่อทรัพยากรต่างๆ แล้วนํามาปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษาและคณาจารย์อย่างเหมาะสม
๗. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต มีตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้บังคับต้องมีผลดําเนินการบรรลุตาม
เป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๘๐%
ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปีดังนี้
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕




(๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
มี ส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

-๑๕๙-

มคอ.๒

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕




(๒) มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ.๒ ที่ 
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ




(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๓ อย่าง 
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา




(๔) จัดทํารายงานผลการดํ าเนินการของรายวิชาตาม 
แบบ มคอ.๕ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา




(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตาม 
แบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา




(๖) มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตาม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.๓ อย่างน้อย
ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา




(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกล 
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว




(๘) อาจารย์ ใ หม่ ทุ ก คน ได้ รั บ การปฐมนิ เ ทศหรื อ 
คําแนะนํา ด้านการจัดการเรียนการสอน




(๙) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง




(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ 
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ
๕๐ ต่อปี

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ +

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐




(๑๓) อาจารย์ประจําไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีผลงาน 
การให้บริการด้านวิชาชีพ

-๑๖๐-

มคอ.๒

หมวดที่ ๘ การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
๑.๑.๑ พิจารณาจากการแสดงความมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้อง
ประเมินผู้เรียนว่าแสดงความเข้าใจเนื้อหารายวิชาหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการอภิปรายโต้ตอบของนักศึกษา
การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน เพื่อใช้ในการประเมินเบื้องต้นว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หาก
วิธีการที่ใช้ไม่สามารถทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนในครั้งต่อไป
๑.๑.๒ พิจารณาจากการสังเกตพัฒนาการด้านการแสดงดนตรีของผู้เรียนทั้งจากมุมมองของ
ผู้สอน และอาจารย์ผู้ร่วมสอนอื่น ว่าผู้เรียนสามารถแสดงทักษะการแสดงดนตรีเป็นไปตามช่วงชั้นความสามารถ
หรือวัตถุประสงค์ที่กําหนดในแต่ละรายวิชาหรือไม่
๑.๑.๓ พิจารณาจากผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
๑.๒.๑ นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การสอนของอาจารย์ ผู้ ส อน เมื่ น สิ้ น สุ ด ภาคเรี ย นผ่ า นระบบ
อินเตอร์เน็ต
๑.๒.๒ รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนส่งกลับอาจารย์ผู้สอน หัวหน้า
สาขาวิชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรับทราบผลการประมิน และพิจารณาปรับปรุง
๑.๒.๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รวบรวมผลการ
ประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน และดําเนินการวางแผนพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้0
สอดคล้อง หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับแต่ละวิชาต่อไป
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทํ าโดยการสํารวจความพึงพอใจของผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยนักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ และผู้จ้างงานบัณฑิต ว่ามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวัดผลด้านความรับผิดชอบ และส่วนที่ต้องการการปรับปรุงพัฒนา
ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการ
จัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยคณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ประเมิน
คุณภาพหลักสูตรตามตัวชี้วัด ซึ่งมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ ๖ ด้าน ได้แก่ การกํากับมาตรฐาน
บัณฑิต นักศึกษา คณาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

-๑๖๑-

มคอ.๒

โดยมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ ดังนี้
ระดับ “ควรปรับปรุง” หมายถึง มีผลการดําเนินการไม่ครบ ๑๐ ข้อแรก
ระดับ “ดี” หมายถึง มีผลการดําเนินการครบ ๑๐ ข้อแรก
ระดับ “ดีมาก” หมายถึง มีผลการดําเนินการครบทุกข้อ
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
๔.๑ สําหรับการปรับปรุงย่อยนั้นจะทําได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา โดยมีกระบวนการดังนี้
๔.๑.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินการด้านต่างๆ ของหลักสูตร
ในแต่ละปีการศึกษา เช่น ข้อมูลจากรายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.๕) ข้อมูลจากรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) ผลงานของนักศึกษา รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการดําเนินงานของหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
๔.๑.๒ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนา
๔.๑.๓ จัดการประชุมอาจารย์ประจําวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทบทวนกระบวนการดําเนินงาน
ของหลักสูตร ตลอดจนวางแผนพัฒนา หรือแก้ไขปรับปรุงกลหลักสูตรให้เหมาะสมต่อไป
๔.๒ สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก ๕ ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ว่าจ้างบัณฑิต และสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญษตรี ที่ กํ า หนดให้ ทุ ก หลั ก สู ต รมี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย โดยพิ จ ารณาจาก
ความก้าวหน้าแสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะอย่างน้อยทุก ๕ ปี และมี
การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี โดยพิจารณาถึงจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ความ
พึงพอใจของบัณฑิต ความคิดเห็นของผู้ว่าจ้างบัณฑิต การมีงานทําของบัณฑิต ตลอดจนสถานการณ์ด้านสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศ และของโลกในปัจจุบัน

-๑๖๒-

ภาคผนวก ๑
แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile)

มคอ.๒

-๑๖๓แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)...............ดุริยางคศาสตรบัณฑิต.................................................
(ภาษาอังกฤษ)...........BACHELOR OF MUSIC PROGRAM.....................
2. ชื่อปริญญา
(ภาษาไทย).................ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)..............................
(ภาษาอังกฤษ)……….Bachelor of Music (B.M.)……………….……………..
ภาพรวมของหลักสูตร
ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรภาษาไทย ระดับปริญญาตรี
จํานวนหน่วยกิต
139 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา / วงรอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 4 ปี
สถานภาพของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 กําหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
และกําหนดการเปิดสอน
การให้ปริญญา
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว (Single degree) คือ ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สถาบันผู้ประสาทปริญญา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(ความร่วมมือกับสถานบันอื่น)
องค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐาน
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

มคอ.๒

-๑๖๔เป้าหมาย / วัตถุประสงค์
Purpose/ Goals/ Objectives

มคอ.๒

เป้าหมาย
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ตามความ
ถนัดของตน ทั้งในด้านปฏิบัติดนตรี ทางด้านวิชาการดนตรี และด้านดนตรีประยุกต์ โดยบัณฑิตในทุกด้าน
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพทางด้านดนตรี และมี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด
วัตถุประสงค์
1. บัณฑิตที่สําเร็จศึกษาในวิชาเอกเกี่ยวกับการปฏิบัติดนตรี (ซึ่งได้แก่ สาขาวิชาปฏิบัติดนตรีคลาสสิก
ดนตรีแจ๊ส การประพันธ์ดนตรี ละครเพลง ดนตรีสมัยนิยม และ ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก) จะ
สามารถแสดงดนตรีในฐานะนักแสดงเดี่ยว (Soloist) สมาชิกของวงดนตรี (Ensemble Member)
หรือนักประพันธ์ดนตรี (Composer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการใช้ความรู้ทางทฤษฎีดนตรี
และประวัติศาสตร์ดนตรี ตามสาขาวิชาและแนวดนตรีที่ตนเองได้ศึกษา
2. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาการดนตรี (ได้แก่ สาขาวิชาดนตรีศึกษาและ
การสอน) จะสามารถเป็นนักดนตรีศึกษา นักวิชาการดนตรี และอาจารย์สอนดนตรีที่มีคุณภาพ ทั้งใน
ด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติดนตรี
3. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีประยุกต์ (ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี
และธุรกิจดนตรี) จะสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรี โดยมีพื้นฐานความเข้าใจศิลปะการดนตรีที่
ลึกซึ้ง ในการนําไปปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ อันได้แก่ งานด้านเทคโนโลยีดนตรี หรือ
การบริหารจัดการธุรกิจดนตรี
4. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ในทุกสาขาวิชาเอก มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และความสามารถในการ
สร้างสรรค์ในสายงานอาชีพด้านดนตรีตามความถนัดของตน
5. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ในทุกสาขาวิชาเอก มีทักษะทางสังคมเพื่อการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพที่
ดี มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ มีวินัยและความรับผิดชอบ

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร
Distinctive Features

ระบบการศึกษา

เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานทั้งทางด้านทฤษฎี ด้านปฏิบัติ และด้านดนตรีประยุกต์ โดยมีการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลายทั้งในรูปแบบการสอนปฏิบัติดนตรี การสอนในลักษณะการรวมวง การบรรยาย
การสัมมนา และการศึกษาอิสระรูปแบบต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนมา
ในการสร้างประสบการณ์จริง เช่น ในรูปแบบของการจัดการแสดงดนตรี โครงการศึกษาอิสระ และการ
ฝึกงาน เป็นต้น โดยวิทยาลัยมีกิจกรรมดนตรีนอกหลักสูตร เช่น เทศกาลดนตรี และการประชุมเชิงวิชาการ
ด้านดนตรี เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง (Project Based Learning) และมีส่วนร่วมกับงาน
กิจกรรมทางดนตรีในหน้าที่งานรูปแบบต่างๆ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค

เส้นทางความก้าวหน้าของผู้สําเร็จการศึกษา

-๑๖๕อาชีพสามารถประกอบได้
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อาชีพที่สามารถประกอบได้ แยกตามกลุ่มสาขาวิชาเอกต่างๆ มีดังนี้
-

การศึกษาต่อ

วิชาเอกเกี่ยวกับการปฏิบัติดนตรี (ซึ่งได้แก่ สาขาวิชาปฏิบัติดนตรีคลาสสิก ดนตรีแจ๊ส การประพันธ์
ดนตรี ละครเพลง ดนตรีสมัยนิยม และ ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก) สามารถประกอบอาชีพได้ ตาม
สาขาวิชาเอกของตัน ได้แก่นักร้องหรือนักแสดงดนตรีเดี่ยว สมาชิกวงดนตรีขนาดเล็ก สมาชิกวง
ดุริยางค์ อาจารย์สอนดนตรี หรือนักประพันธ์ดนตรีตามแนวดนตรีในวิชาเอกของตน, นักประพันธ์
ดนตรีประกอบภาพยนตร์และสื่อ, นักทฤษฎีดนตรี, อาจารย์สอนการประพันธ์ดนตรี
- สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาการดนตรี อาจารย์สอนดนตรีจากระดับเด็กเล็กจนถึงระดับมัธยมปลาย,
อาจารย์สอนดนตรีบุคคลทั่วไป, ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีการสอนดนตรี, นักแสดงดนตรีที่เชี่ยวชาญด้าน
การสอน
- สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีประยุกต์ อาชีพที่ประกอบได้ แยกตามสาขาวิชาที่เรียน ได้แก่
o สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี: นักวิศวกรรมการบันทึกเสียง, นักปรับแต่งเสียงในห้องบันทึก, นัก
ปรับแต่งเสียงในการแสดงสด, ผู้เชี่ยวชาญระบบเสียง, นักประพันธ์ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์,
ผู้เชี่ยวชาญด้านห้องและระบบบันทึกเสียง
o ธุรกิจดนตรี (Music Business): นักธุรกิจด้านดนตรี, ผู้ประกอบการด้านดนตรี, นักจัด
รายการแสดง (organizer), ผู้อํานวยการสร้างรายการแสดง, ที่ปรึกษาด้านการจัดการแสดง
บัณฑิตสามารถศึกษาต่อด้านดนตรีได้ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใน
สาขาดนตรีที่เกี่ยวข้อง

ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร
ปรัชญาการศึกษา
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต มุ่งเน้นการสร้างองค์ประกอบโครงสร้างทางวิชาการของหลักสูตร และ
สภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน ให้เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นนัก
ดนตรีที่เป็นคนดีและคนเก่ง มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ หลักสูตรให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อคุณลักษณะของผู้เรียน ทําให้นํามาสู่การจัดการเรียนการสอน
ในหลากหลายลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนการสอนปฏิบัติดนตรีแบบตัวต่อตัว ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่
ทําให้ผู้สอน สามารถให้ความรู้ที่เหมาะแก่ลักษณะเฉพาะของนักศึกษาแต่ละคน
กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติ
ในการจัดการเรียนการสอน

จากปรั ช ญาการศึ ก ษาที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น หลั ก สู ต รจึ ง ได้ จั ด กลยุ ท ธ์ ด้ า นการสอนและการเรี ย นรู้ ใน
หลากหลายวิธี สรุปได้ดังนี้
- จัดรูปแบบการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งการสอนปฏิบัติดนตรีแบบตัวต่อตัว การ
สอนปฏิบัติดนตรีเป็นกลุ่ม การสอนการรวมวง การสอนในวิชาปฏิบัติอื่น ๆ โดยจัดลําดับจากง่ายไปสู่ระดับ
ที่ซับซ้อน และบูรณาการตลอดหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ/ ทักษะ ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาในหลักสูตร
- จัดการเรียนการสอน ในรูปแบบบรรยายในรายวิชาด้านทฤษฎีดนตรี ประวัติศาสตร์ และวรรณกรรม
ดนตรี
Graduates
Core
- จัดการเรียนการสอนให้นัก ศึกษาพัฒนาคุณลักษณะสอดคล้องกับ MU
Competencies บูรณาการไปตลอดหลักสูตร
- นักศึกษาได้ฝึกประยุกต์ใช้ความรู้/ ทักษะ ทั้งในสถานการณ์จําลอง และสถานที่ทํางานจริง เช่น การ
จัดการแสดงเดี่ยวของตนเอง การฝึกสอน และการฝึกงาน เป็นต้น

-๑๖๖-
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กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติ
ประเมินจากการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติเดี่ยว ต่อหน้าคณะกรรมการทดสอบปฏิบัติ (Jury Panel) มี
ในการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข อง การประเมินผลงานดนตรีของนักศึกษา ในรูปแบบการแสดงเดี่ยว การแสดงในวงดนตรี ผลงานการ
นักศึกษา
ประพันธ์ และผลงานการบันทึกเสียง รวมกับประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียนและกิจกรรมทางดนตรีอื่น ๆ
สมรรถะที่เสริมสร้างให้นักศึกษาของหลักสูตร
Generic Competences
1. การคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) มีกระบวนการในการหาเหตุผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถที่จะ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนสามารถประเมินคุณค่าของข้อมูล องค์ความรู้ต่างๆ ได้ด้วย
มุมมองที่หลากหลาย
2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) สามารถใช้องค์ความรู้ และความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ของ
ตนเอง ในการสร้างสรรค์แนวคิดและผลงาน หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่มีคุณค่า
3. มุมมองในระดับสากล (Global Perspective) แสดงความสามารถในการมองและวิเคราะห์ข้อมูล
ตลอดจนตัดสินใจ ด้วยมุมมองในระดับสากล ซึ่งรวมถึงความสามารถในการใช้ภาษาที่สองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ติดตามสถานการณ์โลกที่ส่งผลกระทบต่องานในวิชาชีพของตน
4. จริยธรรม (Ethics) มีความเข้าใจในหลักการด้านจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ และ
สามารถนําหลักการทางจริยธรรมมาใช้ในทางสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม
5. ทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี (Communication and Technological Skills) แสดง
ความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางการพูด ฟัง อ่าน เขียน
มีความสามารถในการใช้ภาษาที่ดี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการสื่อสาร และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่น (Teamwork) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มี
ความเข้าใจและสามารถเรียนรู้ระบบการทํางานในองค์กร หรือในบริบทที่ตนเองปฏิบัติงาน
Subject-specific Competences 1. ความรู้ทางด้านดนตรี (Musical Knowledge) แสดงความรู้ด้านทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และวรรณกรรม
ดนตรี ตลอดจนความสามารถในการค้นคว้าหาข้อมูลทางวิชา การความรู้ในด้านทฤษฎี ประวัติดนตรี
Competences
และวรรณกรรมดนตรี
2. ทักษะการปฏิบัติดนตรี (Musical Skills) สามารถปฏิบัติดนตรี แสดงทักษะความเป็นนักดนตรี ทั้งใน
ด้า นความสามารถเฉพาะตัว และความสามารถในการบรรเลงร่ วมกั บ ผู้อื่ น ตามแนวทางดนตรีใ น
สาขาวิชาของตนได้ในระดับที่ดี เช่น ในฐานะของนักแสดงดนตรี ผู้ควบคุมวงดนตรี สมาชิกของวงดนตรี
นักประพันธ์ดนตรี หรือนักแสดงละครเพลง ด้วยความเชี่ยวชาญและแม่นยํา
3. ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรี (Musical Creativity) โดยประยุกต์ใช้ความรู้ตาม
สาขาวิชาของตนเอง เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในรูปแบบของการแสดงดนตรี หรือการประพันธ์และเรียบ
เรียงดนตรี รวมถึงสร้างงานและประโยชน์ให้แก่สังคมและส่วนรวม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต

-๑๖๗PLOs
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1. นําความรู้มาใช้ เพื่อพัฒนาตนเอง ได้ถูกต้องตามหลักการทางดนตรีตามสาขาวิชาเอก
 ประเมินตนเอง ในด้านคุณภาพทางดนตรีและทางวิชาการ
 กําหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง
 วางแผนในการพัฒนาตนเอง
 พัฒนาขีดความสามารถของตน ได้ด้วยการศึกษาด้วยตนเอง
2. แสดงออกซึ่งจริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ และแสดงความมีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเอง, ผู้อื่น,
สังคมและสิ่งแวดล้อม
 แสดงให้เห็นถึงความมีวินัยในตนเอง ได้แก่ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และการรักษา
ระเบียบวินัยของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ให้สําเร็จลุล่วง
 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ รวมถึงความเคารพต่ออาจารย์ เพื่อนนักศึกษา เพื่อนร่วมงาน และ
เคารพในสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น และตนเอง
 สร้างงานโดยเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา สร้างผลงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ได้แก่กฎหมาย กฏระเบียบต่างๆ ขององค์กร และสังคม
3. แสดงทักษะทางสังคมได้อย่างเหมาะสม เพื่อการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพในสังคมของประเทศและสังคม
นานาชาติ
 สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งในภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 ติดตามและรับรู้ถงึ พัฒนาการ และความเป็นไปทางสังคม เศรษฐกิจ และศิลปะวัฒนธรรมอยู่เสมอ
 ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 แสดงทักษะและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพและ
การดํารงชีวิต
4. แสดงศักยภาพทางดนตรี ทั้งทางด้านการปฏิบัติดนตรี และการอธิบายความรู้ด้านทฤษฎีและประวัติศาสตร์
ดนตรีตะวันตกได้ถูกต้องตามหลักวิชา
 อธิบายความรู้ในด้านทฤษฎีดนตรี ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และทันสมัย
 อธิบายความรู้ในด้านประวัติศาสตร์และวรรณกรรมดนตรี ได้อย่างถูกต้อง
 บรรเลงดนตรีด้วยทักษะทางดนตรีที่เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น เช่น การใช้นิ้ว การใช้ลม ท่าทาง
(Posture) ในการบรรเลง และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ของร่างกายในการบรรเลงเครื่อง
ดนตรี เป็นต้น
 แสดงทักษะควมเป็นนักดนตรี(Musicianship) ได้แก่โสตทักษะ และทักษะการอ่านที่ดี
 แสดงความสามารถในการแสดงบนเวที (Stage Training): ซึ่งประกอบด้วย การแสดงบนเวที
(stage acting) การเคลื่อนไหวบนเวที (stage movement) การวางตัวบนเวที (stage presence)
หรือการเต้นรําบนเวที (stage dancing) ตามความเหมาะสม
 ใช้ความรู้และทักษะในการผสมผสานองค์ความรู้ทางทฤษฎีดนตรี วรรณกรรมดนตรี และความ
เข้าใจในบทเพลง ในการตีความบทเพลง ในการแสดงดนตรี และการบรรเลงคีตปฏิภาณ เพื่อสร้าง
ผลงานแสดงที่มีคุณภาพ
 สื่อสารความคิดทางดนตรีอย่างมีประสิทธิผลในการปฏิบัติดนตรี
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5. ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ และสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล สารสนเทศ เกี่ ย วกั บ ความรู้ ด้ า นทฤษฎี ประวั ติ ศ าสตร์ และ
วรรณกรรมดนตรี เพื่อประยุกต์หรือสร้างสรรค์ผลงานได้ตามหลักวิชา
 ค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลได้หลากหลายประเภท เช่น หนังสือและตําราดนตรี วารสารดนตรี
หนังสือพิมพ์ รวมถึง ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 คิดเชิงวิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์ดนตรี และข้อมูลทางดนตรีได้อย่างเป็นระบบ โดยแยกองค์์ประ
กอบต่่างๆ และสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์์ประกอบที่ได้จากข้อมูล
 สังเคราะห์ข้อมูล สามารถสร้างข้อสรุปใหม่ ผลงานทางดนตรีใหม่ๆ จากข้อมูล หรือผลงานที่ได้
ค้นคว้ามา
6. แสดงทักษะและความสามารถในสาขาเอกของตนเอง ดังนี้
6.1 สาขาปฏิบัติดนตรีคลาสสิก ดนตรีแจ๊ส ดนตรีสมัยนิยม ละครเพลง ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกบรรเลงดนตรีได้ในระดับนักดนตรีมืออาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานของเครื่องดนตรี ทั้งในฐานะนักแสดง
เดี่ยวและสมาชิกของวงดนตรี โดยสื่อหรือสะท้อนความเข้าไจในบริบทของแนวดนตรีของตน
 แสดงทักษะขั้นสูงในการปฏิบัติดนตรี และบรรเลงบทเพลงที่มีระดับความยาก
 สามารถตีความบทเพลงได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถประยุกต์แนวทางในการตีความบท
เพลงจากตัวบทประพันธ์ อ้างอิงจากผลงานการบรรเลงที่โดดเด่นในอดีต และใช้ความคิด
สร้างสรรค์ของผู้บรรเลงเอง
 ใช้ทักษะทางคีตปฏิภาณ ในการสร้างผลงานการแสดง/บรรเลงดนตรี ทั้งในการแสดงนํา และ
การแสดงประกอบ โดยใช้หลักวิชาการที่เหมาะสม
 แสดงทักษะขั้นสูงในการแสดงบนเวที (Stage Training): ซึ่งประกอบด้วย การแสดงบนเวที
(stage acting) การเคลื่อนไหวบนเวที (stage movement) การวางตัวบนเวที (stage
presence) หรือการเต้นรําบนเวที (stage dancing) ตามความเหมาะสม
 จัดการแสดงดนตรี รวมถึง การบริหารงานการแสดง การผลิตที่เกี่ยวข้อง การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
 กํากับการแสดง ควบคุมการฝึกซ้อมและการแสดง ในการบรรเลงร่วมกับผู้บรรเลงประกอบ
6.2 สาขาการประพันธ์ดนตรี- สร้างผลงานประพันธ์ดนตรีและเรียบเรียงเสียงประสาน ในรูปแบบดนตรี และ
การผสมวงแบบต่างๆ ตามมาตรฐานอาชีพของนักประพันธ์ดนตรี
 แสดงความรู้ทางทฤษฎีดนตรี การประพันธ์เพลง และการเรียบเรียงเสียงประสานในขั้นสูง
 วิเคราะห์ผลงานการประพันธ์ดนตรีคลาสสิก ในแง่มุมต่างๆ เช่น โครงสร้างทางทํานอง เสียง
ประสานและจังหวะ รูปแบบของเพลง และการเลือกใช้เครื่องดนตรี
 สร้างงานประพันธ์และเรียบเรียงดนตรีคลาสสิกในแนวดนตรี (Style) และรูปแบบของการ
ผสมวง (Ensemble) ที่หลากหลาย
 อํานวยเพลง ควบคุมการบรรเลงบทเพลงที่ประพันธ์ในหลากหลายรูปแบบการผสมวง
6.3 สาขาธุ ร กิ จ ดนตรี - แสดงทั ก ษะและความสามารถด้ า นธุ ร กิ จ การจั ด การ และทั ก ษะในการเป็ น
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
 ปฏิบัติการด้านการการตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย โดยใช้สื่อในรูปแบบ
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 ประกอบธุ รกิจ หรือ ปฏิบั ติง านในธุ รกิจ ดนตรี ด้ว ยความเข้ า ใจในสิ่ง แวดล้อ มทางธุ รกิจ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านกฎหมาย บัญชี การเงิน และระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เป็นต้น
 แสดงความสามารถในการจัดการและภาวะผู้นํา
 วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ วิจัย ค้นคว้าข้อมูล ที่มีผลต่อความสําเร็จของธุรกิจดตรีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6.4 สาขาดนตรีศึกษาและการสอน- วางแผนการสอนและดําเนินการสอน รวมทั้งให้คําแนะนํา เกี่ยวกับ
วิชาการ ความรู้ แนวคิด และปรัชญาด้านดนตรีศึกษา ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 ปฏิบัติดนตรีในกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการดนตรีศึกษา เช่น เปียโน รีคอร์เดอร์ และการขับร้อง
ได้ตามมาตรฐาน
 ปฏิบัติต่อผู้-เรียนโดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการดนตรีศึกษา
 ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และทันสมัย ในการเรียนการสอนดนตรี
 ประกอบการ หรือบริหารงานในสถาบันการศึกษา โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การศึกษาดนตรีในประเทศและในระดับนานาชาติ และด้วยทักษะการบริหารจัดการที่ดี
 ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิดในการสอนดนตรีที่สําคัญ และเป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีศึกษา
ในการสอนดนตรี
 สร้างหลักสูตรดนตรีที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับผู้เรียนระบบต่างๆ เช่น ในและนอกระบบ
โรงเรียน
6.5 สาขาเทคโนโลยีดนตรี- ประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดนตรี และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับดนตรี ใน
การจัดการกระบวนการบันทึกเสียงและการเพิ่มคุณภาพเสียง
 อธิบายความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิศวกรรมการบันทึกเสียงได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
 ใช้ บํารุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกภาพและเสียง การ
แสดงดนตรี
 แสดงออกซึ่ง ความสามารถในการฟัง ประเมิน คุณ ภาพเสี ยง ปรั บ แต่ง เสียง เพื่อ ผลิต งาน
บันทึกเสียง และงานแสดงในระดับอาชีพ
 บันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียงได้สําหรับวงดนตรีหลากหลายรูปแบบ และสามารถทําได้ในทุก
กระบวนการ ตั้งแต่การบันทึกเสียง ผสมเสียง และการทํามาสเตอร์
 ปรับแต่งเสียงในการแสดงดนตรีได้ในหลากหลายรูปแบบวงดนตรี และหลากหลายรูปแบบของ
การแสดง เช่น การแสดงกลางแจ้ง และการแสดงในหอแสดงดนตรี เป็นต้น

-๑๗๐-

ภาคผนวก ๒
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย
(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร)

มคอ.๒

-๑๗๑-

มคอ.๒

ตารางภาคผนวก ๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย (SubPlos)
PLOs

SubPLOs

PLO1 นําความรู้มาใช้ เพื่อพัฒนาตนเอง ได้ถูกต้อง 1.1 ประเมินตนเอง ในด้านคุณภาพทางดนตรีและทางวิชาการ
ตามหลักการทางดนตรีตามสาขาวิชาเอก รวมถึง 1.2 กําหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง
สร้างงานและประโยชน์ให้แก่สังคมและส่วนรวม
1.3 วางแผนในการพัฒนาตนเอง
1.4 พัฒนาขีดความสามารถของตน ได้ด้วยการศึกษาด้วยตนเอง
PLO2 แสดงออกซึ่งจริยธรรม และจรรณยาบรรณ 2.1 แสดงให้เห็นถึงความมีวินัยในตนเอง ได้แก่ความตรงต่อเวลา ความ
วิชาชีพ และแสดงความมีวินัย ความรับผิดชอบต่อ รับผิดชอบ และการรักษาระเบียบวินัยของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ให้
ตนเอง, ผู้อื่น, สังคมและสิ่งแวดล้อม
สําเร็จลุล่วง
2.2 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ รวมถึงความเคารพต่ออาจารย์
เพื่อนนักศึกษา เพื่อนร่วมงาน และเคารพในสิทธิและความคิดเห็นของ
ผู้อื่น และตนเอง
2.3 สร้างงานโดยเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา สร้างผลงานด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
2.4 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ได้แก่กฎหมาย กฏระเบียบต่างๆ ขององค์กร
และสังคม
PLO3 แสดงทักษะทางสังคมได้อย่างเหมาะสม เพื่อ 3.1 สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งใน
การดํ า รงชี วิ ต และประกอบอาชี พ ในสั ง คมของ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ประเทศและสังคมนานาชาติ
3.2 ติดตามและรับรู้ถึงพัฒนาการ และความเป็นไปทางสังคม เศรษฐกิจ
และศิลปะวัฒนธรรมอยู่เสมอ
3.3 ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.4 แสดงทักษะและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการบริหาร
จัดการในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต
PLO4 แสดงศักยภาพทางดนตรี ทั้งทางด้านการ 4.1 อธิบายความรู้ในด้านทฤษฎีดนตรี ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ปฏิบัติดนตรี และการอธิบายความรู้ด้านทฤษฎีและ และทันสมัย
ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกได้ถูกต้องตามหลักวิชา 4.2 อธิบายความรู้ในด้านประวัติศาสตร์และวรรณกรรมดนตรี ได้อย่าง
ถูกต้อง
4.3 บรรเลงดนตรีด้วยทักษะทางดนตรีที่เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น เช่น
การใช้นิ้ว การใช้ลม ท่าทาง (Posture) ในการบรรเลง และความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนต่างๆ ของร่างกายในการบรรเลงเครื่องดนตรี เป็นต้น
4.4 แสดงทักษะควมเป็นนักดนตรี(Musicianship) ได้แก่โสตทักษะ และ
ทักษะการอ่านที่ดี
4.5 แสดงความสามารถในการแสดงบนเวที (Stage Training): ซึ่ง
ประกอบด้วย การแสดงบนเวที (stage acting) การเคลื่อนไหวบนเวที
(stage movement) การวางตัวบนเวที (stage presence) หรือการ
เต้นรําบนเวที (stage dancing) ตามความเหมาะสม

-๑๗๒-
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4.6 ใช้ความรู้และทักษะในการผสมผสานองค์ความรู้ทางทฤษฎีดนตรี
วรรณกรรมดนตรี และความเข้าใจในบทเพลง ในการตีความบทเพลง ใน
การแสดงดนตรี และการบรรเลงคีตปฏิภาณ เพื่อสร้างผลงานแสดงที่มี
คุณภาพ
4.7 สื่อสารความคิดทางดนตรีอย่างมีประสิทธิผลในการปฏิบัติดนตรี
PLO5 ค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูล 5.1 ค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลได้หลากหลายประเภท เช่น หนังสือและ
ส า ร ส น เ ท ศ เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม รู้ ด้ า น ท ฤ ษ ฎี ตําราดนตรี วารสารดนตรี หนังสือพิมพ์ รวมถึง ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ประวัติศาสตร์ และวรรณกรรมดนตรี เพื่อประยุกต์ 5.2 คิดเชิงวิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์ดนตรี และข้อมูลทางดนตรีได้
หรือสร้างสรรค์ผลงานได้ตามหลักวิชา
อย่ า งเป็ น ระบบ โดยแยกองค์ ์ ป ระกอบต่ ่ า งๆ และสามารถหา
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์์ประกอบที่ได้จากข้อมูล
5.3 สังเคราะห์ข้อมูล สามารถสร้างข้อสรุปใหม่ ผลงานทางดนตรีใหม่ๆ
จากข้อมูล หรือผลงานที่ได้ค้นคว้ามา
PLO6 แสดงทักษะและความสามารถในสาขาเอก
ของตนเอง ดังนี้
6.1 สาขาปฏิบัติดนตรีคลาสสิก ดนตรีแจ๊ส ดนตรี 1. แสดงทักษะขั้นสูงในการปฏิบัติดนตรี และบรรเลงบทเพลงที่มีระดับ
สมั ย นิ ย ม ละครเพลง ดนตรี ไ ทยและดนตรี ความยาก
ตะวันออก- บรรเลงดนตรีได้ในระดับนักดนตรีมือ 2. สามารถตีความบทเพลงได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถประยุกต์
อาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานของเครื่องดนตรี ทั้งใน แนวทางในการตีความบทเพลงจากตัวบทประพันธ์ อ้างอิงจากผลงาน
ฐานะนักแสดงเดี่ยวและสมาชิกของวงดนตรี โดยสื่อ การบรรเลงที่โดดเด่นในอดีต และใช้ความคิดสร้างสรรค์ของผู้บรรเลงเอง
หรือสะท้อนความเข้าไจในบริบทของแนวดนตรีของ 3. ใช้ทักษะทางคีตปฏิภาณ ในการสร้างผลงานการแสดง/บรรเลงดนตรี
ตน
ทั้ ง ในการแสดงนํ า และการแสดงประกอบ โดยใช้ ห ลั ก วิ ช าการที่
เหมาะสม
4. แสดงทักษะขั้นสูงในการแสดงบนเวที (Stage Training): ซึ่ง
ประกอบด้วย การแสดงบนเวที (stage acting) การเคลื่อนไหวบนเวที
(stage movement) การวางตัวบนเวที (stage presence) หรือการ
เต้นรําบนเวที (stage dancing) ตามความเหมาะสม
5. จัดการแสดงดนตรี รวมถึง การบริหารงานการแสดง การผลิตที่
เกี่ยวข้อง การโฆษณาประชาสัมพันธ์
6. กํากับการแสดง ควบคุมการฝึกซ้อมและการแสดง ในการบรรเลง
ร่วมกับผู้บรรเลงประกอบ
6.2 สาขาการประพันธ์ดนตรี- สร้างผลงานประพันธ์ 1. แสดงความรู้ทางทฤษฎดนตรี การประพันธ์เพลง และการเรียบเรียง
ดนตรีและเรียบเรียงเสียงประสาน ในรูปแบบดนตรี เสียงประสานในขั้นสูง
และการผสมวงแบบต่างๆ ตามมาตรฐานอาชีพของ 2. วิเคราะห์ผลงานการประพันธ์ดนตรีคลาสสิก ในแง่มุมต่างๆ เช่น
นักประพันธ์ดนตรี
โครงสร้างทางทํานอง เสียงประสานและจังหวะ รูปแบบของเพลง และ
การเลือกใช้เครื่องดนตรี
3. สร้างงานประพันธ์และเรียบเรียงดนตรีคลาสสิกในแนวดนตรี (Style)
และรูปแบบของการผสมวง (Ensemble) ที่หลากหลาย
4. อํานวยเพลง ควบคุมการบรรเลงบทเพลงที่ประพันธ์ในหลากหลาย

-๑๗๓6.3
สาขาธุ ร กิ จ ดนตรี - แสดงทั ก ษะและ
ความสามารถด้านธุรกิจ การจัดการ และทักษะใน
การเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับดนตรี

6.4 สาขาดนตรีศึกษาและการสอน- วางแผนการ
สอนและดํ า เนิ น การสอน รวมทั้ ง ให้ คํ า แนะนํ า
เกี่ยวกับวิชาการ ความรู้ แนวคิด และปรัชญาด้าน
ดนตรีศึกษา ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้
ถูกต้องและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

6.5 สาขาเทคโนโลยีดนตรี- ประยุกต์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี ด นตรี และสารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ดนตรี ในการจัดการกระบวนการบันทึกเสียงและ
การเพิ่มคุณภาพเสียง
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รูปแบบการผสมวง
1. ปฏิบัติการด้านการการตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย
โดยใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประกอบธุรกิจ หรือปฏิบัติงานในธุรกิจดนตรี ด้วยความเข้าใจใน
สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านกฎหมาย บัญชี การเงิน และ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เป็นต้น
3. แสดงความสามารถในการจัดการและภาวะผู้นํา
4. วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ วิจัย ค้นคว้าข้อมูล ที่มีผลต่อความสําเร็จ
ของธุรกิจดตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ปฏิบัติดนตรีในกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการดนตรีศึกษา เช่น เปียโน รี
คอร์เดอร์ และการขับร้องได้ตามมาตรฐาน
2. ปฏิบัติต่อผู้-เรียนโดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการดนตรี
ศึกษา
3. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และทันสมัย ในการเรียนการสอนดนตรี
4. ประกอบการ หรือบริหารงานในสถาบันการศึกษา โดยมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาดนตรีในประเทศและในระดับนานาชาติ
และด้วยทักษะการบริหารจัดการที่ดี
5. ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิดในการสอนดนตรีที่สําคัญ และเป็นที่
ยอมรับในวงการดนตรีศึกษา ในการสอนดนตรี
6. สร้างหลักสูตรดนตรีที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับผู้เรียนระบบต่างๆ
เช่น ในและนอกระบบโรงเรียน
1. อธิบายความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิศวกรรมการบันทึกเสียงได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. ใช้ บํารุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บันทึกภาพและเสียง การแสดงดนตรี
3. แสดงออกซึ่งความสามารถในการฟัง ประเมินคุณภาพเสียง ปรับแต่ง
เสียง เพื่อผลิตงานบันทึกเสียง และงานแสดงในระดับอาชีพ
5. บันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียงได้สําหรับวงดนตรีหลากหลายรูปแบบ
และสามารถทําได้ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การบันทึกเสียง ผสมเสียง
และการทํามาสเตอร์
6. ปรับแต่งเสียงในการแสดงดนตรีได้ในหลากหลายรูปแบบวงดนตรี
และหลากหลายรูปแบบของการแสดง เช่น การแสดงกลางแจ้ง และการ
แสดงในหอแสดงดนตรี เป็นต้น

-๑๗๔-
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ภาคผนวก ๓
ตารางแสดงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ของชาติ
 PLOs กับ มคอ. ระดับ ๒ หรือ ระดับ ๔ หรือ ระดับ ๖
 ระดับที่ ๒ (ระดับปริญญาตรี)
 ระดับที่ ๔ (ระดับปริญญาโท)
 ระดับที่ ๖ (ระดับปริญญาเอก)

-๑๗๕-
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ตารางภาคผนวก ๓ ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ มคอ.
TQF Level 2 Competencies / Skills / Los

PL01 PL02 PL03 PL04 PL05 PL06

Competency / skill 1 :
Ethics and Moral คุณธรรม จริยธรรม
1. สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ โดยใช้ดุลยพินิจ
ทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ
แสดงออกซึ่ ง พฤติกรรมทางด้า นคุณ ธรรมและจริยธรรม อาทิ มี วินัย มี
ความรับผิดชอบ ซิ่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่นและ
เข้าใจโลก เป็นต้น
Competency / skill 2 :
Knowledge ความรู้
1. มี อ งค์ ค วามรู้ ใ นสาขาวิ ช าอย่ า งกว้ า งขวาง และเป็ น ระบบ ตระหนั ก รู้
หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ มี
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความก้า วหน้ า ของความรู้ เ ฉพาะด้ า นในสาขาวิ ช า
ตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอด
องค์ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรม
เนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Competency / skill 3 :
Cognitive ทักษะทางปัญญา
1. สามารถค้ น หาข้ อ เท็ จ จริ ง ทํา ความเข้า ใจ และสามารถประเมิน ข้ อ มู ล
แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่
ได้ในการแก้ ไขปัญหาและงานอื่นๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปั ญหาที่
ค่อนข้างซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
โดยคํา นึ ง ถึ ง ความรู้ท างภาคทฤษฎี ประสบการณ์ท างภาคปฏิ บัติ และ
ผลกระทบจาการตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ใน
เนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพสําหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษา
สามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจําและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม
Competency / skill 4 :
Interpersonal Skills and Responsibility
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุตคคลและความรับผิดชอบ

✓

-๑๗๖1. มีส่วนช่วยเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้นํา
หรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในสถานการณ์ที่ไม่
ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มในการ
วิเ คราะห์ปัญ หาได้อย่างเหมาะสม บนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ ม
รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ

มคอ.๒
✓

✓

✓

Competency / skill 5 : Numerical Analysis, Communication and
Information Technology
ทักษะการวิเคระห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถศึกษาและทําความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน
การศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลแปลความหมาย และ
นํ า เสนอข้ อ มู ล สารสนเทศอย่ า งสม่ํ า เสมอ สามารถสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบการนําเสนอ
ที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้

✓

✓

✓

Competency / skill 6 :
Psychomotor ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
1. ความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรี: เช่น การใช้นิ้ว การใช้ลม ท่าทาง
(Posture) ในการบรรเลง และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายในการบรรเลงเครื่องดนตรี เป็นต้น
2. การฝึกฝนด้านการแสดงบนเวที (Stage Training): ซึ่งประกอบด้วย การ
แสดงบนเวที (stage acting) การเคลื่อนไหวบนเวที (stage movement)
การวางตัวบนเวที (stage presence) หรือการเต้นรําบนเวที (stage
dancing) ตามความเหมาะสม

✓

✓

✓

✓

-๑๗๗-

ภาคผนวก ๔
๔.๑ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
(แสดงด้วยสัญลักษณ์ I, R, P, M, A)

มคอ.๒

-๑๗๘-

มคอ.๒

แผนที่แสดงความสัมพันธ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ทคี่ าดหวังของหลักสูตร จําแนกตามรายวิชา
รายวิชา Courses (Classical Performance)

I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO1
I

PLO2
I

PLO3
I

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

I

I

I

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์

R

R

R

ดศศท ๑๑๑ ภาษาอังกฤษ ๑

I

I

I

ดศศท ๑๑๒ ภาษาอังกฤษ ๒

I

I

I

ดศศท ๒๑๑ ภาษาอังกฤษ ๓

R

I

R

ดศศท ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ ๔

R

I

R

ดศศท ๓๑๓ ภาษาไทย ๑

I

I

I

ดศศท ๓๑๔ ภาษาไทย ๒

I

I

I

ดศศท ๓๔๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ

I

I

I

ดศศท ๔๒๓ ประเด็นทางจริยธรรมดนตรี

R

R

R

ดศศท ๔๒๒ ศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน

I

I

R

ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

PLO4

PLO5

I

I

I

I

I

I

ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑

I

I

I

ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒

I

I

I

ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑

I

I

I

ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒

I

I

I

ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓

R

R

R

ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔

R

R

R

ดศปย ๒๓๑ การรวมวงเล็ก ๓

R

I

R

R

ดศปย ๒๓๒ การรวมวงเล็ก ๔

R

I

R

R

ดศปย ๒๓๕ การรวมวงใหญ่ ๓

R

I

R

R

ดศปย ๒๓๖ การรวมวงใหญ่ ๔

R

I

R

R

ดศปย ๓๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๕

R

P

R

ดศปย ๓๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๖
ดศปย ๓๓๑ การรวมวงเล็ก ๕

R
R

P
P

R
R

I

PLO6

-๑๗๙รายวิชา Courses (Classical Performance)

มคอ.๒
I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO1

PLO2

ดศปย ๓๓๒ การรวมวงเล็ก ๖

R

ดศปย ๓๓๕ การรวมวงใหญ่ ๕

PLO4

PLO5

I

P

R

R

I

P

R

ดศปย ๓๓๖ การรวมวงใหญ่ ๖

R

I

P

R

ดศปย ๓๕๑ บทเพลงและการฝึกหัดดนตรีออร์เคสตรา

I

I

I

I

ดศปย ๔๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๗

R

I

P

R

ดศปย ๔๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๘

M

I

M

M

ดศปย ๔๓๑ การรวมวงเล็ก ๗

R

I

P

R

ดศปย ๔๓๒ การรวมวงเล็ก ๘

M

I

M

M

ดศปย ๔๓๕ การรวมวงใหญ่ ๗

R

I

P

R

ดศปย ๔๓๖ การรวมวงใหญ่ ๘

M

I

M

M

ดศทก ๔๔๑ วรรณกรรมเครื่องเป่าทองเหลือง ๑

PLO3

PLO6

ดศทก ๔๔๒ วรรณกรรมเครื่องเป่าทองเหลือง ๒

I
I

I
I

I
R

I
R

ดศทก ๔๔๓ วรรณกรรมเครื่องกระทบ ๑

I

I

I

I

ดศทก ๔๔๔ วรรณกรรมเครื่องกระทบ ๒

I

I

R

R

I

R

I

I

I

ดศทก ๔๗๑ การสอนเครื่องเป่าทองเหลือง

R

I

I

ดศทก ๔๗๒ การสอนเครื่องกระทบ

I

I

I

ดศธด ๑๔๑ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

I

I

I

I

ดศธด ๒๔๑ หลักการบริหารจัดการ

I

R

I

R

ดศอพ ๓๗๑ การอํานวยเพลง ๑

I

I

I

I

I

I

ดศอพ ๓๗๒ การอํานวยเพลง ๒
ดศกค ๓๕๑ เสียงประสานบนฟิงเกอร์บอร์ด
ดศกค ๔๔๑ วรรณกรรมกีตาร์ ๑

R

I
I

I
I

R
I

R
I

R

I

I

I

I

I

I

R

R

I

I

I

ดศดว ๒๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๑

I

I

I

ดศดว ๒๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒
ดศดว ๓๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๓
ดศดว ๓๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๔

I
R
R

I
R
R

I
R
R

ดศกค ๔๔๒ วรรณกรรมกีตาร์ ๒
ดศกค ๔๗๑ การสอนกีตาร์

ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑

I

I

I

I

I

-๑๘๐รายวิชา Courses (Classical Performance)

มคอ.๒
I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO1

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

ดศปน ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒

I

I

I

ดศปน ๑๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑

I

I

I

ดศปน ๑๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๒

I

R

R

ดศปน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๓

I

R

R

ดศปน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๔

I

R

R

ดศปน ๒๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๓

I

R

R

ดศปน ๒๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๔

I

R

R

ดศปน ๓๕๑ การบรรเลงเปียโนประกอบสําหรับนักร้อง
และเครื่องดนตรี

I

I

I

I

I

ดศปน ๔๔๑ วรรณกรรมคีย์บอร์ด ๑

I

I

I

ดศปน ๔๔๒ วรรณกรรมคีย์บอร์ด ๒

I

I

R

I

I

ดศปน ๔๗๑ การสอนคีย์บอร์ด

I

ดศสส ๔๔๑ วรรณกรรมเครื่องสาย ๑

I

I

I

ดศสส ๔๔๒ วรรณกรรมเครื่องสาย ๒

I

I

R

ดศสส ๔๔๓ วรรณกรรมฮาร์ป ๑

I

I

I

ดศสส ๔๔๔ วรรณกรรมฮาร์ป ๒

I

I

R

PLO6

I

P

ดศสส ๔๗๑ การสอนเครื่องสาย

I

I

I

P

ดศสส ๔๗๒ การสอนฮาร์ป

I

I

I

P

ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑

I

I

I

I

ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒

I

I

I

I

ดศทพ ๑๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑

I

I

I

ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒

I

I

I

ดศทพ ๒๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๓
ดศทพ ๒๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๔

I
I

I
I

ดศทพ ๒๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓

I

I

R

ดศทพ ๒๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔

I

I

R

ดศทพ ๒๕๕ การเรียบเรียงสําหรับวงออร์เคสตรา ๑

I

ดศทพ ๓๕๑ รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรี

I
I

I

I
R

ดศทพ ๓๕๒ โทนอลเคาน์เตอร์พอยท์

I

I

R

R
R

R
R

-๑๘๑รายวิชา Courses (Classical Performance)

มคอ.๒
I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO1
ดศทพ ๓๕๓ สปีชีส์ เคาน์เตอร์พอยท์

I

ดศทน ๑๐๒ พื้นฐานเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรี

I

ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑
ดศทอ ๓๐๑ ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน
ดศขส ๑๐๑ การออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับการขับร้อง
ดศขส ๑๐๒ การออกเสียงภาษาอิตาเลียนสําหรับ
การขับร้อง
ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุ่ม ๑
ดศขส ๒๐๑ การออกเสียงภาษาฝรั่งเศสสําหรับ การขับร้อง
ดศขส ๒๐๒ การออกเสียงภาษาเยอรมันสําหรับการขับร้อง

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

I

R

I
I
I

I
I

PLO6
I

I

I

I
I
I

I

I

I

I
I

I
I

I
I

ดศขส ๓๘๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการขับร้องโอเปร่า ๑

I
I

I

I
I

I
I

I

ดศขส ๓๘๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการขับร้องโอเปร่า ๒

I

I

R

R

R

I

I

ดศขส ๔๔๑ วรรณกรรมขับร้อง ๑

I

I

I

ดศขส ๔๔๒ วรรณกรรมขับร้อง ๒

I

I

R

I

I

I

ดศขส ๔๗๑ การสอนขับร้อง

I

I

ดศขส ๔๘๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการขับร้องโอเปร่า ๓

I

I

P

R

P

ดศขส ๔๘๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการขับร้องโอเปร่า ๔

I

I

M

M

M

ดศปล ๔๔๑ วรรณกรรมเครื่องเป่าลมไม้ ๑

I

I

I

ดศปล ๔๔๒ วรรณกรรมเครื่องเป่าลมไม้ ๒

I

I

R

I

I

I

ดศปล ๔๗๑ การสอนเครื่องเป่าลมไม้

I

I

-๑๘๒รายวิชา Courses (Jazz)

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

มคอ.๒
I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

PLO1
I

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4
PLO5
I
I

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

I

I

I

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์

R

R

R

ดศศท ๑๑๑ ภาษาอังกฤษ ๑

I

I

I

ดศศท ๑๑๒ ภาษาอังกฤษ ๒

I

I

I

ดศศท ๒๑๑ ภาษาอังกฤษ ๓

R

I

R

ดศศท ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ ๔

R

I

R

ดศศท ๓๑๓ ภาษาไทย ๑

I

I

I

ดศศท ๓๑๔ ภาษาไทย ๒

I

I

I

ดศศท ๓๔๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ

I

I

I

ดศศท ๔๒๓ ประเด็นทางจริยธรรมดนตรี

R

R

R

ดศศท ๔๒๒ ศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน

I

I

R

ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑

I

I

I

ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒

I

I

I

ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑

I

I

I

ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒

I

I

I

ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑

I

I

I

ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒

I

I

I

ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓

R

R

R

ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔

R

R

R

ดศปย ๒๓๑ การรวมวงเล็ก ๓

R

I

R

R

ดศปย ๒๓๒ การรวมวงเล็ก ๔

R

I

R

R

ดศปย ๒๓๕ การรวมวงใหญ่ ๓

R

I

R

R

ดศปย ๒๓๖ การรวมวงใหญ่ ๔

R

I

R

R

ดศปย ๓๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๕

R

P

R

ดศปย ๓๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๖

R

P

R

ดศปย ๓๓๑ การรวมวงเล็ก ๕

R

I

P

R

ดศปย ๓๓๒ การรวมวงเล็ก ๖
ดศปย ๔๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๗

R
R

I
I

P
P

R
R

PLO6

-๑๘๓รายวิชา Courses (Jazz)

มคอ.๒
I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

PLO1

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4
PLO5

PLO6

ดศปย ๔๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๘

M

I

M

M

ดศปย ๔๓๑ การรวมวงเล็ก ๗
ดศปย ๔๓๒ การรวมวงเล็ก ๘

R
M

I
I

P
M

R
M

ดศธด ๑๔๑ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

I

I

I

I

ดศธด ๒๔๑ หลักการบริหารจัดการ

I

R

I

R

ดศดว ๒๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๑

I

I

I

ดศดว ๒๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒

I

I

I

ดศดว ๓๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๓

R

R

R

ดศดว ๓๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๔

R

R

R

ดศดจ ๑๐๑ พื้นฐานดนตรีแจ๊ส ๑

I

I

I

I

ดศดจ ๑๐๒ พื้นฐานดนตรีแจ๊ส ๒

I

I

I

I

ดศดจ ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - ดนตรีแจ๊ส ๑

I

I

I

ดศดจ ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - ดนตรีแจ๊ส ๒

I

R

R

ดศดจ ๒๑๑ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๑

I

I

I

ดศดจ ๒๑๒ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๒
ดศดจ ๒๑๓ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัย
นิยม ๑
ดศดจ ๒๑๔ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัย
นิยม ๒
ดศดจ ๒๓๑ ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส ๑

I

R

R

I

I

I

I

R

R

I

I

I

I

ดศดจ ๒๓๒ ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส ๒

I

I

I

R

ดศดจ ๒๕๑ คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๑

I

I

I

I

ดศดจ ๒๕๒ คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๒

I

R

R

R

ดศดจ ๓๓๑ การเรียบเรียงสําหรับดนตรีแจ๊ส ๑

I

I

I

I

ดศดจ ๓๓๒ การเรียบเรียงสําหรับดนตรีแจ๊ส ๒

I

I

R

R

R
P

ดศดจ ๓๔๑ ประวัติดนตรีแจ๊ส ๑
ดศดจ ๓๔๒ ประวัติดนตรีแจ๊ส ๒
ดศดจ ๓๕๑ คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๓

R

R

I
I
R

ดศดจ ๓๕๒ คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๔

R

P

R

I
I

I
I

-๑๘๔รายวิชา Courses (Jazz)

มคอ.๒
I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

PLO1

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4
PLO5

ดศดจ ๔๓๑ การประพันธ์ดนตรีแจ๊ส ๑

I

ดศดจ ๔๗๑ การสอนดนตรีแจ๊ส

I

ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑
ดศปน ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒

I
I

I
I

I
I

ดศปน ๑๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑

I

I

I

ดศปน ๑๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๒

I

R

R

ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑

I

I

I

I

ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒

I

I

I

I

ดศทพ ๑๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑

I

I

I

ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒

I

I

I

ดศทพ ๒๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓

I

I

R

ดศทพ ๒๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔

I

I

R

ดศทน ๑๐๒ พื้นฐานเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรี

I

I

I

I
I

ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑

I

ดศทอ ๓๐๑ ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน
ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุ่ม ๑

I
I

I

I
I

I

I

I

I
I

I

PLO6
P

I

I

-๑๘๕รายวิชา Courses (Music Composition)

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

มคอ.๒
I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

PLO1
I

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4 PLO5
I
I

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

I

I

I

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์

R

R

R

ดศศท ๑๑๑ ภาษาอังกฤษ ๑

I

I

I

ดศศท ๑๑๒ ภาษาอังกฤษ ๒

I

I

I

ดศศท ๒๑๑ ภาษาอังกฤษ ๓

R

I

R

ดศศท ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ ๔

R

I

R

ดศศท ๓๑๓ ภาษาไทย ๑

I

I

I

ดศศท ๓๑๔ ภาษาไทย ๒

I

I

I

ดศศท ๓๔๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ

I

I

I

ดศศท ๔๒๓ ประเด็นทางจริยธรรมดนตรี

R

R

R

ดศศท ๔๒๒ ศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน

I

I

R

ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑

I

I

I

ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒

I

I

I

ดศปย ๑๒๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๑

I

I

I

ดศปย ๑๒๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๒

I

I

I

ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑

I

I

I

ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒

I

I

I

ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑

I

I

I

ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒

I

I

I

PLO6

ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓

R

R

R

ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔

R

R

R

ดศปย ๒๓๕ การรวมวงใหญ่ ๓

R

I

R

R

ดศปย ๒๓๖ การรวมวงใหญ่ ๔

R

I

R

R

ดศธด ๑๔๑ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

I

I

I

I

ดศธด ๒๔๑ หลักการบริหารจัดการ
ดศอพ ๓๗๑ การอํานวยเพลง ๑
ดศอพ ๓๗๒ การอํานวยเพลง ๒
ดศดว ๒๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๑

I
I
R

R
I
I
I

I
I
I
I

R
I
R

I
R

I
R
I

-๑๘๖รายวิชา Courses (Music Composition)

มคอ.๒
I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

PLO1

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4 PLO5

ดศดว ๒๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒
ดศดว ๓๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๓

I
R

I
R

I
R

ดศดว ๓๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๔

R

R

R

ดศดว ๓๑๓ ดนตรีในศตวรรษที่ ๒๐

R

R

R

ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑

I

I

I

ดศปน ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒

I

I

I

ดศปน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๓

I

R

R

ดศปน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๔

I

R

R

ดศทพ ๑๑๑ การประพันธ์ดนตรี ๑

I

I

I

I

ดศทพ ๑๑๒ การประพันธ์ดนตรี ๒

I

I

I

I

ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑

I

I

I

I

ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒

I

I

I

I

ดศทพ ๑๓๓ การรวมวงดนตรีร่วมสมัย ๑

I

I

I

ดศทพ ๑๓๔ การรวมวงดนตรีร่วมสมัย ๒

I

I

I

ดศทพ ๑๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑

I

I

I

ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒

I

I

I

ดศทพ ๒๑๑ การประพันธ์ดนตรี ๓

R

I

R

R

ดศทพ ๒๑๒ การประพันธ์ดนตรี ๔

R

I

R

R

ดศทพ ๒๓๓ การรวมวงดนตรีร่วมสมัย ๓

R

I

R

R

ดศทพ ๒๓๔ การรวมวงดนตรีร่วมสมัย ๔

R

I

R

R

ดศทพ ๒๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๓

I

I

R

R

ดศทพ ๒๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๔

I

I

R

R

ดศทพ ๒๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓

I

I

R

ดศทพ ๒๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔
ดศทพ ๒๕๕ การเรียบเรียงสําหรับวงออร์เคสตรา ๑
ดศทพ ๒๕๖ การเรียบเรียงสําหรับวงออร์เคสตรา ๒

I
I

I
I

R
I

I
P
P
I

I

R
R
R
R

ดศทพ ๓๑๑ การประพันธ์ดนตรี ๕
ดศทพ ๓๑๒ การประพันธ์ดนตรี ๖
ดศทพ ๓๕๑ รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรี

P
P
I

PLO6

R

-๑๘๗รายวิชา Courses (Music Composition)

มคอ.๒
I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

PLO1
ดศทพ ๓๕๒ โทนอลเคาน์เตอร์พอยท์
ดศทพ ๓๕๓ สปีชีส์ เคาน์เตอร์พอยท์

I
I

ดศทพ ๔๑๑ การประพันธ์ดนตรี ๗

R

ดศทพ ๔๑๒ การประพันธ์ดนตรี ๘

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4 PLO5

PLO6

I
I

R
R

I

P

R

M

I

M

M

ดศทพ ๔๗๑ การประพันธ์ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ๑

I

I

I

I

ดศทน ๑๐๒ พื้นฐานเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรี

I

I

N

I

I

ดศทน ๔๑๑ สวนศาสตร์สําหรับนักดนตรี

I

I

I

I

I

I
I

I

I
I
I

I

ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑
ดศทอ ๓๐๑ ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน
ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุ่ม ๑

I

I
I

-๑๘๘รายวิชา Courses (Musical Theatre)

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

มคอ.๒
I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

PLO1
I

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4 PLO5
I
I

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

I

I

I

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์

R

R

R

ดศศท ๑๑๑ ภาษาอังกฤษ ๑

I

I

I

ดศศท ๑๑๒ ภาษาอังกฤษ ๒

I

I

I

ดศศท ๒๑๑ ภาษาอังกฤษ ๓

R

I

R

ดศศท ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ ๔

R

I

R

ดศศท ๓๑๓ ภาษาไทย ๑

I

I

I

ดศศท ๓๑๔ ภาษาไทย ๒

I

I

I

ดศศท ๓๔๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ

I

I

I

ดศศท ๔๒๓ ประเด็นทางจริยธรรมดนตรี

R

R

R

ดศศท ๔๒๒ ศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน

I

I

R

ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑

I

I

I

ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒

I

I

I

ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑

I

I

I

ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒

I

I

I

ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑

I

I

I

ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒

I

I

I

PLO6

ดศปย ๓๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๕

R

P

R

ดศปย ๓๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๖

R

P

R

ดศปย ๔๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๗

R

I

P

R

ดศปย ๔๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๘

M

I

M

M

ดศธด ๑๔๑ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

I

I

I

I

ดศธด ๒๔๑ หลักการบริหารจัดการ

I

R

I

R

ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑

I

I

I

ดศปน ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒
ดศปน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๓
ดศปน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๔

I
I
I

I
R
R

I
R
R

ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑

I

I

I

I

-๑๘๙รายวิชา Courses (Musical Theatre)

มคอ.๒
I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

PLO1

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4 PLO5

ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒

I

I

ดศทพ ๑๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑

I

I

I

ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒

I

I

I

ดศทพ ๒๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๓

I

I

R

R

ดศทพ ๒๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๔

I

I

R

R

ดศทพ ๒๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓

I

I

R

ดศทพ ๒๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔

I

I

R

ดศทน ๑๐๒ พื้นฐานเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรี

I

I

I

ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑
ดศทอ ๓๐๑ ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน
ดศลพ ๑๑๓ การเต้นรํา ๑

I
I

I

I

I

I
I

I

I

I

ดศลพ ๑๑๔ การเต้นรํา ๒

I

I

I

ดศลพ ๑๑๖ การออกเสียงและสนทนา ๑

I

I

I

ดศลพ ๑๑๗ การแสดง ๑

I

I

I

ดศลพ ๑๑๘ การแสดง ๒

I

R

R

ดศลพ ๑๘๑ การผลิตละครเพลง ๑

I

I

I

ดศลพ ๒๑๓ การเต้นรํา ๓

R

R

R

ดศลพ ๒๑๔ การเต้นรํา ๔

R

R

R

ดศลพ ๒๑๕ การออกเสียงและสนทนา ๒

I

R

R

ดศลพ ๒๑๖ การออกเสียงและสนทนา ๓

I

R

R

ดศลพ ๒๑๗ การแสดง ๓

R

R

R

ดศลพ ๒๑๘ การแสดง ๔

R

P

R

I

I

I

ดศลพ ๒๔๑ ประวัติละครเพลง ๑

I

I

I

ดศลพ ๒๔๒ ประวัติละครเพลง ๒

I

I

R

I

R

I
I

R
R

ดศลพ ๒๘๑ การผลิตละครเพลง ๒

I

ดศลพ ๓๔๑ ประวัติละครเพลง ๓
ดศลพ ๓๔๒ ประวัติละครเพลง ๔
ดศลพ ๓๗๑ การกํากับการแสดง ๑

I

ดศลพ ๓๘๑ การผลิตละครเพลง ๓

I

I

P

PLO6

I

I

R

R

R

I

R
R
I

I

P

R

P

-๑๙๐รายวิชา Courses (Musical Theatre)

มคอ.๒
I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

PLO1

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4 PLO5

ดศลพ ๓๘๓ เสื้อผ้าและการแต่งหน้า
ดศลพ ๓๘๖ การจัดเวทีและแสงเบื้องต้น

I
I

I
I

I
I

ดศลพ ๔๑๑ การแสดงการต่อสู้

I

I

I

ดศลพ ๔๑๒ การออกแบบท่าเต้นรํา

I

I

I

ดศลพ ๔๑๗ การแสดง ๖

R

M

M

ดศลพ ๔๔๒ สัมมนาละครเพลงไทย

R

ดศลพ ๔๗๑ การกํากับการแสดง ๒

I

ดศลพ ๔๘๑ การผลิตละครเพลง ๔

I

ดศขส ๑๐๑ การออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับการขับร้อง

I

I
I

R
P

PLO6

R

P

R

R

R

M

M

P

I

I

-๑๙๑รายวิชา Courses (Popular Music)

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

มคอ.๒
I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

PLO1
I

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4 PLO5
I
I

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

I

I

I

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์

R

R

R

ดศศท ๑๑๑ ภาษาอังกฤษ ๑

I

I

I

ดศศท ๑๑๒ ภาษาอังกฤษ ๒

I

I

I

ดศศท ๒๑๑ ภาษาอังกฤษ ๓

R

I

R

ดศศท ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ ๔

R

I

R

ดศศท ๓๑๓ ภาษาไทย ๑

I

I

I

ดศศท ๓๑๔ ภาษาไทย ๒

I

I

I

ดศศท ๓๔๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ

I

I

I

ดศศท ๔๒๓ ประเด็นทางจริยธรรมดนตรี

R

R

R

ดศศท ๔๒๒ ศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน

I

I

R

ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑

I

I

I

ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒

I

I

I

ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑

I

I

I

ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒

I

I

I

ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑

I

I

I

ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒

I

I

I

ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓

R

R

R

ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔

R

R

R

ดศปย ๒๓๑ การรวมวงเล็ก ๓

R

I

R

R

ดศปย ๒๓๒ การรวมวงเล็ก ๔

R

I

R

R

ดศปย ๒๓๕ การรวมวงใหญ่ ๓

R

I

R

R

ดศปย ๒๓๖ การรวมวงใหญ่ ๔

R

I

R

R

ดศปย ๓๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๕

R

P

R

ดศปย ๓๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๖

R

P

R

ดศปย ๓๓๑ การรวมวงเล็ก ๕

R

I

P

R

ดศปย ๓๓๒ การรวมวงเล็ก ๖
ดศปย ๔๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๗

R
R

I
I

P
P

R
R

PLO6

-๑๙๒รายวิชา Courses (Popular Music)

มคอ.๒
I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

PLO1

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4 PLO5

PLO6

ดศปย ๔๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๘

M

I

M

M

ดศปย ๔๓๑ การรวมวงเล็ก ๗

R

I

P

R

ดศปย ๔๓๒ การรวมวงเล็ก ๘

M

I

M

M

ดศธด ๑๔๑ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

I

I

I

I

ดศธด ๒๔๑ หลักการบริหารจัดการ

I

R

I

R

ดศดว ๒๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๑

I

I

I

ดศดว ๒๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒

I

I

I

ดศดว ๓๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๓

R

R

R

ดศดว ๓๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๔

R

R

R

ดศสน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ดสําหรับดนตรีสมัยนิยม ๑

I

I

I

ดศสน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ดสําหรับดนตรีสมัยนิยม ๒

I

R

R

I

I

ดศสน ๒๓๑ การเขียนเนื้อเพลงดนตรีสมัยนิยม ๑

I

I

I

I
I

I
I

I
I

I

I

I

ดศสน ๒๔๕ ประวัติและวรรณกรรมดนตรีสมัยนิยม ๑
ดศสน ๒๔๖ ประวัติและวรรณกรรมดนตรีสมัยนิยม ๒
ดศสน ๒๔๗ ประวัติและวรรณกรรมดนตรีสมัยนิยมของ
ไทย
ดศสน ๓๓๑ การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรีสมัยนิยม ๑

I

I

I

I

I

ดศสน ๓๓๒ การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรีสมัยนิยม ๒

I

I

I

R

R

ดศสน ๓๕๑ คีตปฏิภาณในดนตรีสมัยนิยม ๑

I

I

I

ดศสน ๓๕๒ คีตปฏิภาณในดนตรีสมัยนิยม ๒

I

R

R

ดศสน ๔๓๒ การเขียนเนื้อเพลงดนตรีสมัยนิยม ๒

I

R

R

ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑

I

I

I

ดศปน ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒

I

I

I

ดศปน ๑๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑

I

I

I

ดศปน ๑๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๒

I

R

R

ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑
ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒
ดศทพ ๑๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑

I
I
I

I
I
I

I
I

I
I
I

ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒

I

I

I

R

I

-๑๙๓รายวิชา Courses (Popular Music)

มคอ.๒
I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

PLO1
ดศทพ ๒๕๓ ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๑
ดศทพ ๒๕๔ ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๒
ดศทน ๑๐๒ พื้นฐานเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรี
ดศทน ๓๕๑ การผลิตสําหรับการแสดงดนตรีบนเวที
ดศทน ๔๖๑ การผลิตงานบันทึกเสียงดนตรี ๑

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4 PLO5

I
I
I
I

I
I
I
I

I

I
I
I

I
I
I
I

I
I

I

I

I

I

I
I

ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑
ดศทอ ๓๐๑ ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน
ดศลพ ๓๑๑ การแสดงบนเวที ๑

I

I

I

ดศลพ ๓๑๒ การแสดงบนเวที ๒

I

R

R

ดศลพ ๓๑๓ การเต้นรํา ๕

R

P

R

ดศลพ ๓๑๔ การเต้นรํา ๖

R

P

R

ดศลพ ๓๑๕ การออกเสียงและสนทนา ๔

R

P

R

ดศลพ ๓๑๗ การแสดง ๕

I
I

P
I

R
I

ดศขส ๑๐๑ การออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับการขับร้อง

PLO6

I

-๑๙๔รายวิชา Courses
(Thai and Eastern Music)

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

มคอ.๒
I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

PLO1
I

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4 PLO5
I
I

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

I

I

I

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์

R

R

R

ดศศท ๑๑๑ ภาษาอังกฤษ ๑

I

I

I

ดศศท ๑๑๒ ภาษาอังกฤษ ๒

I

I

I

ดศศท ๒๑๑ ภาษาอังกฤษ ๓

R

I

R

ดศศท ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ ๔

R

I

R

ดศศท ๓๑๓ ภาษาไทย ๑

I

I

I

ดศศท ๓๑๔ ภาษาไทย ๒

I

I

I

ดศศท ๓๔๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ

I

I

I

ดศศท ๔๒๓ ประเด็นทางจริยธรรมดนตรี

R

R

R

ดศศท ๔๒๒ ศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน

I

I

R

ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑

I

I

I

ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒

I

I

I

ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑

I

I

I

ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒

I

I

I

ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑

I

I

I

ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒

I

I

I

ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓

R

R

R

ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔

R

R

R

ดศปย ๒๓๑ การรวมวงเล็ก ๓

R

I

R

R

ดศปย ๒๓๒ การรวมวงเล็ก ๔

R

I

R

R

ดศปย ๒๓๕ การรวมวงใหญ่ ๓

R

I

R

R

ดศปย ๒๓๖ การรวมวงใหญ่ ๔

R

I

R

R

ดศปย ๓๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๕

R

P

R

ดศปย ๓๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๖

R

P

R

ดศปย ๓๓๑ การรวมวงเล็ก ๕

R

I

P

R

ดศปย ๓๓๒ การรวมวงเล็ก ๖
ดศปย ๓๓๕ การรวมวงใหญ่ ๕

R
R

I
I

P
P

R
R

PLO6

-๑๙๕รายวิชา Courses
(Thai and Eastern Music)

มคอ.๒
I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

PLO1

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4 PLO5

PLO6

ดศปย ๓๓๖ การรวมวงใหญ่ ๖

R

I

P

R

ดศปย ๔๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๗
ดศปย ๔๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๘

R
M

I
I

P
M

R
M

ดศปย ๔๓๑ การรวมวงเล็ก ๗

R

I

P

R

ดศปย ๔๓๒ การรวมวงเล็ก ๘

M

I

M

M

ดศปย ๔๙๕ การวิจัยดนตรีขั้นนํา

I

I

I

ดศธด ๑๔๑ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

I

I

I

I

ดศธด ๒๔๑ หลักการบริหารจัดการ

I

R

I

R

I

I

ดศดว ๒๑๐ พื้นฐานประวัติดนตรีตะวันตก
ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑

I

ดศทน ๑๐๒ พื้นฐานเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรี

I

I

I

I

I

I

I

I

ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑

I

I

I

ดศทอ ๑๑๓ พื้นฐานระนาดเอก ๑
ดศทอ ๑๑๗ พื้นฐานเครื่องหนังและเครื่องจังหวะ ๑
ดศทอ ๑๓๑ ทฤษฎีดนตรีไทย ๑

I
I

I
I

I
I

I

R

ดศทอ ๑๓๒ ทฤษฎีดนตรีไทย ๒

R

R

ดศทอ ๑๖๑ ดนตรีพื้นบ้านไทย ๑

I

ดศทอ ๒๑๑ พื้นฐานเครื่องสายไทย ๑

I

I

I

ดศทอ ๒๑๓ พื้นฐานเครื่องตีไทย ๑

I

I

I

ดศทอ ๒๑๕ พื้นฐานเครื่องเป่าไทย ๑

I

I

I

ดศทอ ๒๑๗ พื้นฐานขับร้องเพลงไทย ๑

I

I

I

ดศทอ ๒๓๗ การถอดเพลงและบันทึกโน้ต

I

I

I

ดศทอ ๒๔๑ ประวัติและพัฒนาการดนตรีไทย

I

I

I

ดศทอ ๒๔๓ ดนตรีอุษาคเนย์
ดศทอ ๓๑๑ การพากย์ - เสภา
ดศทอ ๓๑๔ ปฏิบัติวงดนตรีไทยร่วมสมัย
ดศทอ ๓๓๒ การประพันธ์เพลงไทย ๑
ดศทอ ๓๓๔ ดนตรีประกอบการแสดงของไทย
ดศทอ ๓๔๓ สํานักและบุคคลสําคัญทางดนตรีไทย

I
I
I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I

I

I

I

I
I
I
I
I

I

I

-๑๙๖รายวิชา Courses
(Thai and Eastern Music)

มคอ.๒
I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

PLO1
ดศทอ ๔๓๑ ดนตรีพิธีกรรม
ดศทอ ๔๓๒ รูปแบบและการวิเคราะห์เพลงไทย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4 PLO5
I

I

I

PLO6

I
I

R

ดศทอ ๔๔๑ ดุริยวรรณกรรมไทย

I

I

I

ดศทอ ๔๔๒ ดุริยวรรณกรรมพื้นบ้านไทย

I

I

I

ดศทอ ๔๔๓ ดุริยวรรณกรรมตะวันออก

I

I

I

ดศทอ ๔๗๑ การสอนดนตรีไทย

R

I

I

ดศทอ ๔๗๒ การสอนดนตรีพื้นบ้านไทย

R

I

ดศทอ ๔๗๓ การสอนดนตรีตะวันออก

R

I

ดศทอ ๒๑๙ แคนวง 1

I

I

I

ดศทอ ๑๑๖ พื้นฐานระนาดทุ้ม

I

I

I

ดศทอ ๑๑๕ พื้นฐานฆ้องวงเล็ก
ดสทอ ๒๓๖ การแปรทํานองและสํานวนเพลงไทย
ดศทอ ๓๒๑ พื้นฐานเครื่องดนตรีตะวันออก ๑

I
I

I

I
I

I

I

I

I

ดศทอ ๒๖๑ การสร้างและซ่อมบํารุงเครื่องดนตรีไทย

I

I

I

I

ดศทอ ๓๓๕ สุนทรียศาสตร์ในดนตรีไทย

I

R

I

I

I

P

I

I

P

I

I

I

I

ดศทอ ๒๓๕ การขับร้องประกอบการแสดง

I

I

I

ดศทอ ๓๔๔ มานุษยดนตรีวิทยาเบื้องต้น

I

I

I

I

-๑๙๗รายวิชา Courses
(Music Business - Western)

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

มคอ.๒
I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

PLO1
I

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4 PLO5
I
I

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

I

I

I

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์

R

R

R

ดศศท ๑๑๑ ภาษาอังกฤษ ๑

I

I

I

ดศศท ๑๑๒ ภาษาอังกฤษ ๒

I

I

I

ดศศท ๒๑๑ ภาษาอังกฤษ ๓

R

I

R

ดศศท ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ ๔

R

I

R

ดศศท ๓๑๓ ภาษาไทย ๑

I

I

I

ดศศท ๓๑๔ ภาษาไทย ๒

I

I

I

ดศศท ๓๑๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

R

R

R

ดศศท ๓๔๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ

I

I

I

ดศศท ๔๒๓ ประเด็นทางจริยธรรมดนตรี

R

R

R

ดศศท ๔๒๒ ศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน

I

I

R

ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑

I

I

I

ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒

I

I

I

ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑

I

I

I

ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒

I

I

I

ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑

I

I

I

ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒

I

I

I

PLO6

ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓

R

R

R

ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔

R

R

R

ดศปย ๔๙๓ โครงการพิเศษ ๑

I

I

I

ดศธด ๑๐๑ คณิตศาสตร์ธุรกิจ

I

I

I

I

ดศธด ๑๔๑ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

I

I

I

I

ดศธด ๑๕๑ อุตสาหกรรมดนตรี

I

I

I

I

ดศธด ๒๑๑ หลักการตลาด

I

I

I

I

R
I

I
I

I
I

R
I

ดศธด ๒๑๓ การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการในธุรกิจ
ดนตรี
ดศธด ๒๒๑ กฎหมายในธุรกิจดนตรี

I

I

-๑๙๘รายวิชา Courses
(Music Business - Western)

มคอ.๒
I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

PLO1
ดศธด ๒๔๑ หลักการบริหารจัดการ
ดศธด ๒๗๒ การสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการสื่อสารในธุรกิจ
ดนตรี
ดศธด ๓๑๒ ช่องทางการขายและการวางแผนการขายใน
ธุรกิจดนตรี
ดศธด ๓๓๑ หลักการบัญชี

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4 PLO5

PLO6

I

R

I

R

R

I

I

R

I

I

I

I

I

I

I

ดศธด ๓๓๒ การเงินธุรกิจ

I

I

I

R

ดศธด ๓๔๒ ภาวะผู้ประกอบการธุรกิจดนตรี

I

I

I

R

ดศธด ๓๕๑ ธุรกิจดนตรีระหว่างประเทศ
ดศธด ๓๖๑ การวางแผนและควบคุมการผลิตทาง
อุตสาหกรรมดนตรี
ดศธด ๓๗๓ ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
แอพพลิเคชันสําหรับธุรกิจดนตรี
ดศธด ๓๗๔ การตลาดดิจิตอลในธุรกิจดนตรี

I

I

I

R

R

I

R

R

I

I

I

I

R

I

R

R

ดศธด ๓๙๔ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

R

I

I

R

ดศธด ๔๔๓ การบริหารจัดการสําหรับนักดนตรี

R

I

I

ดศธด ๔๕๑ การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมดนตรี

R

I

I

M/A

R/A

R/A

ดศดว ๒๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๑

I

I

I

ดศดว ๒๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒

I

I

I

ดศดว ๓๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๓

R

R

R

ดศดว ๓๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๔

R

R

R

ดศสน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ดสําหรับดนตรีสมัยนิยม ๑

I

I

I

ดศสน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ดสําหรับดนตรีสมัยนิยม ๒

I

R

R

ดศธด ๔๘๑ การฝึกงานด้านธุรกิจดนตรี

R
A

R/A

ดศดจ ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - ดนตรีแจ๊ส ๑

I

I

I

ดศดจ ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - ดนตรีแจ๊ส ๒

I

R

R

ดศดจ ๒๑๑ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๑

I

I

I

ดศดจ ๒๑๒ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๒
ดศดจ ๒๑๓ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊สและดนตรี
สมัยนิยม ๑

I

R

R

I

I

I

M/A

-๑๙๙รายวิชา Courses
(Music Business - Western)

มคอ.๒
I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

PLO1
ดศดจ ๒๑๔ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊สและดนตรี
สมัยนิยม ๒
ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑
ดศปน ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4 PLO5
I

R

R

I
I

I
I

I
I

ดศปน ๑๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑

I

I

I

ดศปน ๑๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๒

I

R

R

ดศปน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๓

I

R

R

ดศปน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๔

I

R

R

ดศปน ๒๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๓

I

R

R

ดศปน ๒๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๔

I

R

R

ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑

I

I

I

I

ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒

I

I

I

I

ดศทพ ๑๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑

I

I

I

ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒

I

I

I

ดศทพ ๒๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๓

I

I

R

R

ดศทพ ๒๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๔

I

I

R

R

ดศทพ ๒๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓

I

I

R

ดศทพ ๒๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔

I

I

R

ดศทพ ๒๕๓ ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๑

I

I

I

ดศทพ ๒๕๔ ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๒

I

I

I

ดศทน ๑๐๒ พื้นฐานเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรี

I

I

I

ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑

I

ดศทอ ๓๐๑ ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน
ดศขส ๑๐๑ การออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับการขับร้อง
ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุ่ม ๑

I
I
I

I

I

I
I

I
I
I

I

PLO6

I

I

-๒๐๐รายวิชา Courses
(Music Business – Thai and Eastern)

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

มคอ.๒
I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

PLO1
I

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2
PLO3 PLO4 PLO5
I
I

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

I

I

I

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์

R

R

R

ดศศท ๑๑๑ ภาษาอังกฤษ ๑

I

I

I

ดศศท ๑๑๒ ภาษาอังกฤษ ๒

I

I

I

ดศศท ๒๑๑ ภาษาอังกฤษ ๓

R

I

R

ดศศท ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ ๔

R

I

R

ดศศท ๓๑๓ ภาษาไทย ๑

I

I

I

ดศศท ๓๑๔ ภาษาไทย ๒

I

I

I

ดศศท ๓๑๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

R

R

R

ดศศท ๓๔๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ

I

I

I

ดศศท ๔๒๓ ประเด็นทางจริยธรรมดนตรี

R

R

R

ดศศท ๔๒๒ ศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน

I

I

R

ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑

I

I

I

ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒

I

I

I

ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑

I

I

I

ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒

I

I

I

ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑

I

I

I

ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒

I

I

I

PLO6

ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓

R

R

R

ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔

R

R

R

ดศปย ๔๙๓ โครงการพิเศษ ๑

I

I

I

ดศธด ๑๐๑ คณิตศาสตร์ธุรกิจ

I

I

I

I

ดศธด ๑๔๑ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

I

I

I

I

ดศธด ๑๕๑ อุตสาหกรรมดนตรี

I

I

I

I

ดศธด ๒๑๑ หลักการตลาด

I

I

I

I

R
I

I
I

I
I

R
I

ดศธด ๒๑๓ การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการในธุรกิจ
ดนตรี
ดศธด ๒๒๑ กฎหมายในธุรกิจดนตรี

I

I

-๒๐๑รายวิชา Courses
(Music Business – Thai and Eastern)

มคอ.๒
I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

PLO1

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2
PLO3 PLO4 PLO5

PLO6

ดศธด ๒๔๑ หลักการบริหารจัดการ

I

R

I

R

ดศธด ๒๗๒ การสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการสื่อสารในธุรกิจ
ดนตรี

R

I

I

R

ดศธด ๓๑๒ ช่องทางการขายและการวางแผนการขายใน
ธุรกิจดนตรี

I

I

I

I

ดศธด ๓๓๑ หลักการบัญชี

I

I

I

ดศธด ๓๓๒ การเงินธุรกิจ

I

I

I

R

ดศธด ๓๔๒ ภาวะผู้ประกอบการธุรกิจดนตรี

I

I

I

R

ดศธด ๓๕๑ ธุรกิจดนตรีระหว่างประเทศ
ดศธด ๓๖๑ การวางแผนและควบคุมการผลิตทาง
อุตสาหกรรมดนตรี
ดศธด ๓๗๓ ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
แอพพลิเคชันสําหรับธุรกิจดนตรี
ดศธด ๓๗๔ การตลาดดิจิตอลในธุรกิจดนตรี

I

I

I

R

R

I

R

R

I

I

I

I

R

I

R

R

ดศธด ๓๙๔ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

R

I

I

R

ดศธด ๔๔๓ การบริหารจัดการสําหรับนักดนตรี

R

I

I

ดศธด ๔๕๑ การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมดนตรี

R

I

I

M/A

R/A

R/A

A

R/A

I

I

I

I

I

I

ดศธด ๔๘๑ การฝึกงานด้านธุรกิจดนตรี
ดศดว ๒๑๐ พื้นฐานประวัติดนตรีตะวันตก
ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑

I

ดศทน ๑๐๒ พื้นฐานเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรี

I

R

I

I

ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑

I

I

I

ดศทอ ๑๑๓ พื้นฐานระนาดเอก ๑

I

I

I

ดศทอ ๑๑๗ พื้นฐานเครื่องหนังและเครื่องจังหวะ ๑

I

I

I

ดศทอ ๑๓๑ ทฤษฎีดนตรีไทย ๑

I

R

ดศทอ ๑๓๒ ทฤษฎีดนตรีไทย ๒

R

R

ดศทอ ๑๖๑ ดนตรีพื้นบ้านไทย ๑

I

ดศทอ ๒๑๑ พื้นฐานเครื่องสายไทย ๑
ดศทอ ๒๑๓ พื้นฐานเครื่องตีไทย ๑

I
I

I

I
I
I

I
I

M/A

I

-๒๐๒รายวิชา Courses
(Music Business – Thai and Eastern)

มคอ.๒
I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

PLO1

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2
PLO3 PLO4 PLO5

ดศทอ ๒๑๕ พื้นฐานเครื่องเป่าไทย ๑

I

I

I

ดศทอ ๒๑๗ พื้นฐานขับร้องเพลงไทย ๑

I

I

I

ดศทอ ๒๓๗ การถอดเพลงและบันทึกโน้ต

I

I

I

ดศทอ ๒๔๑ ประวัติและพัฒนาการดนตรีไทย

I

I

I

ดศทอ ๒๔๓ ดนตรีอุษาคเนย์

I

I

I

ดศทอ ๓๓๔ ดนตรีประกอบการแสดงของไทย

I

I

I

PLO6

ดศทอ ๔๓๒ รูปแบบและการวิเคราะห์เพลงไทย

I

I

R

ดศทอ ๒๑๙ แคนวง 1

I

I

I

ดศทอ ๑๑๖ พื้นฐานระนาดทุ้ม

I

I

I

ดศทอ ๑๑๕ พื้นฐานฆ้องวงเล็ก

I

I

I

ดสทอ ๒๓๖ การแปรทํานองและสํานวนเพลงไทย

I

ดศทอ ๓๒๑ พื้นฐานเครื่องดนตรีตะวันออก ๑

I

I

I

I

ดศทอ ๒๖๑ การสร้างและซ่อมบํารุงเครื่องดนตรีไทย
ดศทอ ๒๓๕ การขับร้องประกอบการแสดง

I
I

I
I

I
I

I
I

I

I

-๒๐๓-

มคอ.๒

รายวิชา Courses

I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

(Music Education and Pedagogy - Western)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4
PLO5
I
I

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

PLO1
I

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

I

I

I

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์

R

R

R

ดศศท ๑๑๑ ภาษาอังกฤษ ๑

I

I

I

ดศศท ๑๑๒ ภาษาอังกฤษ ๒

I

I

I

ดศศท ๒๑๑ ภาษาอังกฤษ ๓

R

I

R

ดศศท ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ ๔

R

I

R

ดศศท ๓๑๓ ภาษาไทย ๑

I

I

I

ดศศท ๓๑๔ ภาษาไทย ๒

I

I

I

ดศศท ๓๔๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ

I

I

I

ดศศท ๔๒๓ ประเด็นทางจริยธรรมดนตรี

R

R

R

ดศศท ๔๒๒ ศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน

I

I

R

ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑

I

I

I

ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒

I

I

I

ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑

I

I

I

ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒

I

I

I

ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑

I

I

I

ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒

I

I

I

PLO6

ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓

R

R

R

ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔

R

R

R

ดศปย ๔๙๓ โครงการพิเศษ ๑

I

I

I

I

I

ดศปย ๔๙๕ การวิจัยดนตรีขั้นนํา

I

I

I

I

I

ดศทก ๑๑๓ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - เครื่องกระทบ ๑

I

I

I

ดศธด ๑๔๑ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

I

I

I

I

ดศธด ๒๔๑ หลักการบริหารจัดการ

I

R

I

R

ดศกค ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - กีตาร์ ๑

I

ดศดว ๒๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๑
ดศดว ๒๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒
ดศดว ๓๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๓

I
I
R

I
I
I
R

I
I
I
R

-๒๐๔-

มคอ.๒

รายวิชา Courses

I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

(Music Education and Pedagogy - Western)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4
PLO5

PLO1
ดศดว ๓๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๔

R

ดศดษ ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม – รีคอร์เดอร์
(โซปราโน-อัลโต) ๑

I

I

I

ดศดษ ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม – รีคอร์เดอร์
(โซปราโน-อัลโต) ๒

I

I

I

I

I

R

PLO6

R

ดศดษ ๒๐๑ พื้นฐานดนตรีศึกษา

I

I

I

ดศดษ ๒๐๒ พื้นฐานจิตวิทยาในดนตรีศึกษา

I

I

I

ดศดษ ๒๑๑ ทักษะการขับร้องและประสานเสียงสําหรับครู
ดนตรี ๑

I

I

I

I

I

ดศดษ ๒๑๒ ทักษะการขับร้องและประสานเสียงสําหรับครู
ดนตรี ๒

I

I

I

I

I

ดศดษ ๒๓๑ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสอนดนตรี

I

I

I

I

I

ดศดษ ๒๓๒ การสอนดนตรีในระบบโรงเรียน

I

I

I

I

I

ดศดษ ๒๗๑ หลักการสอนดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ
ดศดษ ๓๑๑ การบรรเลงเปียโนประกอบการสอนดนตรีใน
ชั้นเรียน ๑
ดศดษ ๓๑๒ การบรรเลงเปียโนประกอบการสอนดนตรีใน
ชั้นเรียน ๒
ดศดษ ๓๓๑ การศึกษาและนวัตกรรมทางดนตรีสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

ดศดษ ๓๔๒ การบริหารจัดการ ภาวะผู้นําและพัฒนาการใน
ดนตรีศึกษา

I

I

I

I

ดศดษ ๓๕๑ หลักสูตรดนตรี การสอนและการประเมินผล

I

I

I

I

ดศดษ ๓๖๑ ศิลปะความเป็นมืออาชีพในครูดนตรีศึกษา
ดศดษ ๓๗๑ หลักการสอนดนตรีปฏิบัติเครื่องมือเอก ๑
ดศดษ ๓๗๒ หลักการสอนดนตรีปฏิบัติเครื่องมือเอก ๒

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
R

I
I
R

ดศดษ ๓๗๔ หลักการสอนดนตรีตามแนวคิดของออร์ฟ
ดศดษ ๓๗๕ หลักการสอนดนตรีตามแนวคิดของโคดาย
ดศดษ ๔๗๑ การสอนดนตรีสําหรับเด็กพิเศษ

I
I
R

I
I
R

I
I

I
I
R

I
I
R

M/A

R/A

P/A

M/A

M/A

ดศดษ ๔๘๑ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดนตรี

I
I

I
R

A

-๒๐๕-

มคอ.๒

รายวิชา Courses

I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

(Music Education and Pedagogy - Western)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4
PLO5

PLO1
ดศสน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ดสําหรับดนตรีสมัยนิยม ๑

I

I

I

ดศสน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ดสําหรับดนตรีสมัยนิยม ๒

I

R

R

ดศดจ ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - ดนตรีแจ๊ส ๑

I

I

I

ดศดจ ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - ดนตรีแจ๊ส ๒

I

R

R

ดศดจ ๒๑๑ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๑

I

I

I

ดศดจ ๒๑๒ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๒
ดศดจ ๒๑๓ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊สและดนตรี
สมัยนิยม ๑
ดศดจ ๒๑๔ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊สและดนตรี
สมัยนิยม ๒
ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑

I

R

R

I

I

I

I

R

R

I

I

I

ดศปน ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒

I

I

I

ดศปน ๑๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑

I

I

I

ดศปน ๑๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๒

I

R

R

ดศปน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๓

I

R

R

ดศปน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๔

I

R

R

ดศปน ๒๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๓

I

R

R

ดศปน ๒๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๔

I

R

R

ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑

I

I

I

I

ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒

I

I

I

I

ดศทพ ๑๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑

I

I

I

ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒

I

I

I

ดศทพ ๒๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๓
ดศทพ ๒๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๔
ดศทพ ๒๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓

I
I
I

I
I
I

ดศทพ ๒๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔

I

I

R

ดศทพ ๒๕๓ ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๑

I

I

I

ดศทพ ๒๕๔ ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๒

I

I

I

ดศทน ๑๐๒ พื้นฐานเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรี

I

I

I

R
R

PLO6

R
R
R

I

-๒๐๖-

มคอ.๒

รายวิชา Courses

I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

(Music Education and Pedagogy - Western)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4
PLO5

PLO1
ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑

I

ดศทอ ๓๐๑ ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน

I

ดศขส ๑๐๑ การออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับการขับร้อง
ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุ่ม ๑

I
I

I
I

PLO6

I
I

I
I

I
I

I

-๒๐๗-

มคอ.๒

รายวิชา Courses

I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

(Music Education and Pedagogy
- Thai and Eastern)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4 PLO5
I
I

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

PLO1
I

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

I

I

I

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์

R

R

R

ดศศท ๑๑๑ ภาษาอังกฤษ ๑

I

I

I

ดศศท ๑๑๒ ภาษาอังกฤษ ๒

I

I

I

ดศศท ๒๑๑ ภาษาอังกฤษ ๓

R

I

R

ดศศท ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ ๔

R

I

R

ดศศท ๓๑๓ ภาษาไทย ๑

I

I

I

ดศศท ๓๑๔ ภาษาไทย ๒

I

I

I

ดศศท ๓๔๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ

I

I

I

ดศศท ๔๒๓ ประเด็นทางจริยธรรมดนตรี

R

R

R

ดศศท ๔๒๒ ศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน

I

I

R

ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑

I

I

I

ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒

I

I

I

ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑

I

I

I

ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒

I

I

I

ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑

I

I

I

ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒

I

I

I

PLO6

ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓

R

R

R

ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔

R

R

R

ดศปย ๔๙๓ โครงการพิเศษ ๑

I

I

I

I

I

ดศปย ๔๙๕ การวิจัยดนตรีขั้นนํา

I

I

I

I

I

ดศทก ๑๑๓ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - เครื่องกระทบ ๑

I

I

I

ดศธด ๑๔๑ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

I

I

I

I

ดศธด ๒๔๑ หลักการบริหารจัดการ

I

R

I

R

ดศกค ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - กีตาร์ ๑

I

ดศดว ๒๑๐ พื้นฐานประวัติดนตรีตะวันตก

I

ดศดษ ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม – รีคอร์เดอร์
(โซปราโน-อัลโต) ๑

I

I

I

I

I

I

I

I

-๒๐๘-

มคอ.๒

รายวิชา Courses

I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

(Music Education and Pedagogy
- Thai and Eastern)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4 PLO5

PLO1
ดศดษ ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม – รีคอร์เดอร์
(โซปราโน-อัลโต) ๒

I

I

I

I

I

PLO6

ดศดษ ๒๐๑ พื้นฐานดนตรีศึกษา

I

I

I

ดศดษ ๒๐๒ พื้นฐานจิตวิทยาในดนตรีศึกษา

I

I

I

ดศดษ ๒๑๑ ทักษะการขับร้องและประสานเสียงสําหรับครู
ดนตรี ๑

I

I

I

I

I

ดศดษ ๒๑๒ ทักษะการขับร้องและประสานเสียงสําหรับครู
ดนตรี ๒

R

R

R

R

R

ดศดษ ๒๓๑ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสอนดนตรี

I

I

I

I

I

ดศดษ ๒๓๒ การสอนดนตรีในระบบโรงเรียน

I

I

I

I

I

ดศดษ ๒๗๑ หลักการสอนดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

ดศดษ ๓๔๒ การบริหารจัดการ ภาวะผู้นําและพัฒนาการใน
ดนตรีศึกษา

I

I

I

I

ดศดษ ๓๕๑ หลักสูตรดนตรี การสอนและการประเมินผล

I

I

I

I

ดศดษ ๓๖๑ ศิลปะความเป็นมืออาชีพในครูดนตรีศึกษา

I

I

I

I

ดศดษ ๓๗๑ หลักการสอนดนตรีปฏิบัติเครื่องมือเอก ๑

I

I

I

I

I

I

ดศดษ ๓๗๒ หลักการสอนดนตรีปฏิบัติเครื่องมือเอก ๒

I

I

I

R

R

R

ดศดษ ๓๗๔ หลักการสอนดนตรีตามแนวคิดของออร์ฟ
ดศดษ ๓๗๕ หลักการสอนดนตรีตามแนวคิดของโคดาย

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

R
M/A

R
R/A

P/A

A

R
M/A

R
M/A

I

I

ดศดษ ๓๑๑ การบรรเลงเปียโนประกอบการสอนดนตรีใน
ชั้นเรียน ๑
ดศดษ ๓๑๒ การบรรเลงเปียโนประกอบการสอนดนตรีใน
ชั้นเรียน ๒
ดศดษ ๓๓๑ การศึกษาและนวัตกรรมทางดนตรีสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

ดศดษ ๔๗๑ การสอนดนตรีสําหรับเด็กพิเศษ
ดศดษ ๔๘๑ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดนตรี
ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑

I

ดศทน ๑๐๒ พื้นฐานเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรี

I

I

I
I

I

I

-๒๐๙-

มคอ.๒

รายวิชา Courses

I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

(Music Education and Pedagogy
- Thai and Eastern)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4 PLO5

PLO1
ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑

I

I

I

ดศทอ ๑๑๓ พื้นฐานระนาดเอก ๑

I

I

I

ดศทอ ๑๑๗ พื้นฐานเครื่องหนังและเครื่องจังหวะ ๑

I

I

I

ดศทอ ๑๓๑ ทฤษฎีดนตรีไทย ๑

I

R

ดศทอ ๑๓๒ ทฤษฎีดนตรีไทย ๒

R

R

ดศทอ ๑๖๑ ดนตรีพื้นบ้านไทย ๑

I

ดศทอ ๒๑๑ พื้นฐานเครื่องสายไทย ๑

I

I

I

ดศทอ ๒๑๓ พื้นฐานเครื่องตีไทย ๑

I

I

I

ดศทอ ๒๑๕ พื้นฐานเครื่องเป่าไทย ๑

I

I

I

ดศทอ ๒๑๗ พื้นฐานขับร้องเพลงไทย ๑

I

I

I

ดศทอ ๒๓๗ การถอดเพลงและบันทึกโน้ต

I

I

I

ดศทอ ๒๔๑ ประวัติและพัฒนาการดนตรีไทย

I

I

I

ดศทอ ๒๔๓ ดนตรีอุษาคเนย์

I

I

I

ดศทอ ๓๓๔ ดนตรีประกอบการแสดงของไทย

I

I

I

I

PLO6

I

ดศทอ ๔๓๒ รูปแบบและการวิเคราะห์เพลงไทย

I

I

R

ดศทอ ๒๑๙ แคนวง 1

I

I

I

ดศทอ ๑๑๖ พื้นฐานระนาดทุ้ม

I

I

I

ดศทอ ๑๑๕ พื้นฐานฆ้องวงเล็ก

I

I

I

ดสทอ ๒๓๖ การแปรทํานองและสํานวนเพลงไทย

I

ดศทอ ๓๒๑ พื้นฐานเครื่องดนตรีตะวันออก ๑

I

I

I

I

ดศทอ ๒๖๑ การสร้างและซ่อมบํารุงเครื่องดนตรีไทย
ดศทอ ๒๓๕ การขับร้องประกอบการแสดง

I
I

I
I

I
I

I
I

I

I

-๒๑๐-

มคอ.๒

รายวิชา Courses

I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

(Music Technology - Western)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4 PLO5
I
I

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

PLO1
I

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

I

I

I

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์

R

R

R

ดศศท ๑๑๑ ภาษาอังกฤษ ๑

I

I

I

ดศศท ๑๑๒ ภาษาอังกฤษ ๒

I

I

I

ดศศท ๒๑๑ ภาษาอังกฤษ ๓

R

I

R

ดศศท ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ ๔

R

I

R

ดศศท ๓๑๓ ภาษาไทย ๑

I

I

I

ดศศท ๓๑๔ ภาษาไทย ๒

I

I

I

ดศศท ๓๔๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ

I

I

I

ดศศท ๔๒๓ ประเด็นทางจริยธรรมดนตรี

R

R

R

ดศศท ๔๒๒ ศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน

I

I

R

ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑

I

I

I

ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒

I

I

I

ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑

I

I

I

ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒

I

I

I

ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑

I

I

I

ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒

I

I

I

PLO6

ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓

R

R

R

ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔

R

R

R

ดศธด ๑๔๑ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

I

I

I

I

ดศธด ๒๔๑ หลักการบริหารจัดการ

I

R

I

R

ดศดว ๒๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๑

I

I

I

ดศดว ๒๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒

I

I

I

ดศดว ๓๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๓

R

R

R

ดศดว ๓๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๔

R

R

R

ดศสน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ดสําหรับดนตรีสมัยนิยม ๑

I

I

I

ดศสน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ดสําหรับดนตรีสมัยนิยม ๒

I

R

R

-๒๑๑-

มคอ.๒

รายวิชา Courses

I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

(Music Technology - Western)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4 PLO5

PLO1
ดศดจ ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - ดนตรีแจ๊ส ๑

I

I

I

ดศดจ ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - ดนตรีแจ๊ส ๒

I

R

R

ดศดจ ๒๑๑ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๑

I

I

I

ดศดจ ๒๑๒ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๒
ดศดจ ๒๑๓ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊สและดนตรี
สมัยนิยม ๑
ดศดจ ๒๑๔ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊สและดนตรี
สมัยนิยม ๒
ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑

I

R

R

I

I

I

I

R

R

I

I

I

ดศปน ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒

I

I

I

ดศปน ๑๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑

I

I

I

ดศปน ๑๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๒

I

R

R

ดศปน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๓

I

R

R

ดศปน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๔

I

R

R

ดศปน ๒๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๓

I

R

R

ดศปน ๒๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๔

I

R

R

ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑

I

I

I

I

ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒

I

I

I

I

ดศทพ ๑๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑

I

I

I

ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒

I

I

I

ดศทพ ๒๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๓

I

I

R

R

ดศทพ ๒๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๔

I

I

R

R

ดศทพ ๒๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓

I

I

R

ดศทพ ๒๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔

I

I

R

ดศทพ ๒๕๓ ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๑

I

I

I

ดศทพ ๒๕๔ ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๒

I

I

I

ดศทพ ๒๕๕ การเรียบเรียงสําหรับวงออร์เคสตรา ๑

I

I

I

ดศทน ๑๐๐ วิศวกรรมการบันทึกเสียงเชิงภาพรวม
ดศทน ๑๐๒ พื้นฐานเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรี

I
I

I
I

I
I

PLO6

I
I

-๒๑๒-

มคอ.๒

รายวิชา Courses

I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

(Music Technology - Western)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4 PLO5

PLO1

PLO6

ดศทน ๑๒๒ วิศวกรรมระบบเสียง

I

I

I

I

ดศทน ๑๒๓ การผลิตดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ๑

I

I

I

I

ดศทน ๒๗๑ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๑

I

I

I

I

ดศทน ๒๗๒ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๒

I

I

I

I

ดศทน ๒๗๓ เทคโนโลยีการบันทึกเสียงระบบดิจิทอล ๑

I
I

I
I

I
R

I
R

ดศทน ๒๗๔ เทคโนโลยีการบันทึกเสียงระบบดิจิทอล ๒
ดศทน ๒๘๑ ปฏิบัติการในห้องบันทึกเสียง ๑

I

I

I

I

ดศทน ๒๘๒ ปฏิบัติการในห้องบันทึกเสียง ๒

I

I

I

I

ดสทน ๓๒๒ การผลิตดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ๒

I

I

R

R

ดศทน ๓๔๒ การออกแบบแสง

I

I

I

I

ดศทน ๓๗๑ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๓

I

I

R

R

ดศทน ๓๗๒ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๔

I

I

R

R

ดศทน ๓๗๓ การบันทึกเสียงวงดนตรี ๑

I

I

I

I

ดศทน ๓๗๔ การบันทึกเสียงวงดนตรี ๒

I

I

I

I

ดศทน ๓๗๕ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในสตูดิโอ

I

I

I

I

ดศทน ๓๗๗ การบันทึกเสียงวงออร์เคสตรา

I

I

I

I

I

ดศทน ๓๗๘ มาสเตอริงในระบบดิจิตอล

I

I

I

I

I

ดศทน ๓๘๑ ปฏิบัติการในห้องบันทึกเสียง ๓

I

R

R

R

ดศทน ๓๘๒ ปฏิบัติการในห้องบันทึกเสียง ๔

I

R

R

R

ดศทน ๔๕๑ การปรับแต่งเสียงในการแสดงดนตรี

I

I

I

I

I

ดศทน ๔๖๑ การผลิตงานบันทึกเสียงดนตรี ๑

I

I

I

I

I

ดศทน ๔๖๒ การผลิตงานบันทึกเสียงดนตรี ๒

I

I

I

I

R

ดศทน ๔๘๑ การฝึกงานด้านเทคโนโลยีดนตรี

M/A

R/A

A

M/A

P/A

I

I

ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑

I

ดศทอ ๓๐๑ ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน

I

ดศขส ๑๐๑ การออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับการขับร้อง
ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุ่ม ๑

I
I

P/A
I

I
I
I

I
I

I

-๒๑๓-

มคอ.๒

รายวิชา Courses

I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

(Music Technology – Thai and Eastern)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4 PLO5
I
I

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

PLO1
I

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

I

I

I

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์

R

R

R

ดศศท ๑๑๑ ภาษาอังกฤษ ๑

I

I

I

ดศศท ๑๑๒ ภาษาอังกฤษ ๒

I

I

I

ดศศท ๒๑๑ ภาษาอังกฤษ ๓

R

I

R

ดศศท ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ ๔

R

I

R

ดศศท ๓๑๓ ภาษาไทย ๑

I

I

I

ดศศท ๓๑๔ ภาษาไทย ๒

I

I

I

ดศศท ๓๔๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ

I

I

I

ดศศท ๔๒๓ ประเด็นทางจริยธรรมดนตรี

R

R

R

ดศศท ๔๒๒ ศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน

I

I

R

ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑

I

I

I

ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒

I

I

I

ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑

I

I

I

ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒

I

I

I

ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑

I

I

I

ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒

I

I

I

PLO6

ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓

R

R

R

ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔

R

R

R

ดศธด ๑๔๑ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

I

I

I

I

ดศธด ๒๔๑ หลักการบริหารจัดการ

I

R

I

R

I

I

ดศดว ๒๑๐ พื้นฐานประวัติดนตรีตะวันตก

I

I

I

I

ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑

I

ดศทน ๑๐๐ วิศวกรรมการบันทึกเสียงเชิงภาพรวม

I

I

I

I

ดศทน ๑๐๒ พื้นฐานเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรี

I

I

I

I

ดศทน ๑๒๒ วิศวกรรมระบบเสียง

I

I

I

I

ดศทน ๑๒๓ การผลิตดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ๑
ดศทน ๒๗๑ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๑

I
I

I
I

I
I

I
I

-๒๑๔-

มคอ.๒

รายวิชา Courses

I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

(Music Technology – Thai and Eastern)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4 PLO5

PLO1

PLO6

ดศทน ๒๗๒ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๒

I

I

I

I

ดศทน ๒๗๓ เทคโนโลยีการบันทึกเสียงระบบดิจิทอล ๑

I

I

I

I

ดศทน ๒๗๔ เทคโนโลยีการบันทึกเสียงระบบดิจิทอล ๒

I

I

R

R

ดศทน ๒๘๑ ปฏิบัติการในห้องบันทึกเสียง ๑

I

I

I

I

ดศทน ๒๘๒ ปฏิบัติการในห้องบันทึกเสียง ๒

I

I

I

I

ดสทน ๓๒๒ การผลิตดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ๒

I

I

R

R

ดศทน ๓๔๒ การออกแบบแสง

I

I

I

I

ดศทน ๓๗๑ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๓

I

I

R

R

ดศทน ๓๗๒ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๔

I

I

R

R

ดศทน ๓๗๓ การบันทึกเสียงวงดนตรี ๑

I

I

I

I

ดศทน ๓๗๔ การบันทึกเสียงวงดนตรี ๒

I

I

I

I

ดศทน ๓๗๕ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในสตูดิโอ

I

I

I

I

ดศทน ๓๗๗ การบันทึกเสียงวงออร์เคสตรา

I

I

I

I

I

ดศทน ๓๗๘ มาสเตอริงในระบบดิจิตอล

I

I

I

I

I

ดศทน ๓๘๑ ปฏิบัติการในห้องบันทึกเสียง ๓

I

R

R

R

ดศทน ๓๘๒ ปฏิบัติการในห้องบันทึกเสียง ๔

I

R

R

R

ดศทน ๔๕๑ การปรับแต่งเสียงในการแสดงดนตรี

I

I

I

I

I

ดศทน ๔๖๑ การผลิตงานบันทึกเสียงดนตรี ๑

I

I

I

I

I

ดศทน ๔๖๒ การผลิตงานบันทึกเสียงดนตรี ๒

I

I

I

I

R

ดศทน ๔๘๑ การฝึกงานด้านเทคโนโลยีดนตรี

M/A

R/A

A

M/A

P/A

P/A

ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑

I

I

I

ดศทอ ๑๑๓ พื้นฐานระนาดเอก ๑

I

I

I

ดศทอ ๑๑๗ พื้นฐานเครื่องหนังและเครื่องจังหวะ ๑

I

I

I

ดศทอ ๑๓๑ ทฤษฎีดนตรีไทย ๑

I

R

ดศทอ ๑๓๒ ทฤษฎีดนตรีไทย ๒

R

R

ดศทอ ๑๖๑ ดนตรีพื้นบ้านไทย ๑

I

ดศทอ ๒๑๑ พื้นฐานเครื่องสายไทย ๑
ดศทอ ๒๑๓ พื้นฐานเครื่องตีไทย ๑
ดศทอ ๒๑๕ พื้นฐานเครื่องเป่าไทย ๑

I
I
I

I

I
I
I
I

I
I
I

-๒๑๕-

มคอ.๒

รายวิชา Courses

I Introduced R Reinforced P Practiced M Mastery A Assessed

(Music Technology – Thai and Eastern)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2 PLO3 PLO4 PLO5

PLO1
ดศทอ ๒๑๗ พื้นฐานขับร้องเพลงไทย ๑

I

I

I

ดศทอ ๒๓๗ การถอดเพลงและบันทึกโน้ต
ดศทอ ๒๔๑ ประวัติและพัฒนาการดนตรีไทย

I
I

I
I

I
I

ดศทอ ๒๔๓ ดนตรีอุษาคเนย์

I

I

I

ดศทอ ๓๓๔ ดนตรีประกอบการแสดงของไทย

I

I

I

PLO6

ดศทอ ๔๓๒ รูปแบบและการวิเคราะห์เพลงไทย

I

I

R

ดศทอ ๒๑๙ แคนวง 1

I

I

I

ดศทอ ๑๑๖ พื้นฐานระนาดทุ้ม

I

I

I

ดศทอ ๑๑๕ พื้นฐานฆ้องวงเล็ก

I

I

I

ดสทอ ๒๓๖ การแปรทํานองและสํานวนเพลงไทย

I

ดศทอ ๓๒๑ พื้นฐานเครื่องดนตรีตะวันออก ๑

I

I

I

I

ดศทอ ๒๖๑ การสร้างและซ่อมบํารุงเครื่องดนตรีไทย
ดศทอ ๒๓๕ การขับร้องประกอบการแสดง

I
I

I
I

I
I

I
I

I

I

-๒๑๖-

ภาคผนวก ๔
๔.๒ คําอธิบายรายวิชา

มคอ.๒

-๒๑๗-

มคอ.๒

มมศท ๑๐๑
MUGE 101

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
General Educations for Human Development
ความหมาย ความสําคัญและความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพและวิชาเฉพาะ ความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมี
วิ จ ารณญาณ คุ ณ สมบั ติ ข องบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ การวิ เ คราะห์ เ หตุ ปั จ จั ย และผลกระทบ ของเหตุ ก ารณ์
สถานการณ์ ปั ญ หา และการสั ง เคราะห์ แ นวทางแก้ไ ข ป้ อ งกั น ปั ญ หา หรื อ ปรั บ ปรุ งพั ฒ นาเหตุ การณ์ และ
สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
กรณีศกึ ษา
The meanings, significance, and relation of General Education to other vocational
and special subjects; the relation between behavior and mentalities; critical thinking; the
qualifications of ideal graduates; analysis of causes and consequences of events, situations and
problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events and
situations to benefit to benefit individuals and their community; and the application of
knowledge to solve the problems of case studies.

มมศท ๑๐๒
MUGE 102

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
๓ (๒-๒-๕)
Social Studies for Human Development
หลั ก การและทฤษฎี พื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถานการณ์ เหตุ ก ารณ์ และปั ญ หาที่ สํ า คั ญ ของ
สังคมไทยและสังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สําคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมืองการ
ปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ สถานการณ์ปัญหา
และการสังเคราะห์แนวทางการแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ และสถานการณ์เพื่อ
คุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
Basic principles and theory in relation to events, situations and major problems
of the Thai and global communities, for example, evolution of civilization; important events in
historical, political and public administration systems; the economic and health systems.;
analysis of causes and consequences of events, situations and problems; synthesis of solutions
to, precautions against, or improvements in those events and situations to benefit individuals
and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies.

-๒๑๘-

มคอ.๒

มมศท ๑๐๓
MUGE 103

ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
Arts and Sciences for Human Development
มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เหตุการณ์ สถานการณ์ และปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
ที่สําคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัย
และผลกระทบของเหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญหาและการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ และสถานการณ์เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
Humankind in the past, present and future; events, situations and problems in
relation to the evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts
of the sufficiency economy; analysis of causes and consequences of events, situations and
problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events and
situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to
solve the problems of case studies.

ศึกษาทั่วไป (General Education)
ดศศท ๐๐๑
MSGE 001

พื้นฐานภาษาอังกฤษ
๒ (๒-๐-๔)
Foundations of English Language
พื้นฐานภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม
สํ า หรั บ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รดุ ริ ย างคศาสตรบั ณ ฑิ ต ทั้ ง ภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ การใช้ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น และ
ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษาดนตรี
Foundations of English – listening, speaking, reading, and writing, as a preparation
for further studies in the Bachelor of Music Program, covering both general English usage and
Enlish for music studies.
๒ (๒-๐-๔)
พื้นฐานภาษาไทย ๑
Foundations of Thai Language 1
พื้นฐานความรู้ภาษาไทยสําหรับการสื่อสาร ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน สําหรับนักศึกษา
ต่ างชาติ เพื่ อเตรี ย มพร้ อมสํ า หรั บการเข้า ศึ กษาในหลั กสู ต รดุ ริ ย างคศาสตรบั ณฑิ ต ภาษาไทยทั่ วไป สํ า หรั บ
ชีวิตประจําวัน และภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับดนตรี สําหรับการศึกษาด้านดนตรี

ดศศท ๐๐๒
MSGE 002

-๒๑๙-

มคอ.๒

Basic Thai Language for Communication – listening, speaking, reading, and writing, as a
preparation for foreigh students to further study in the Bachelor of Music Program, covering
both general Thai usage and Thai language for music studies.
1

สําหรับนักศึกษาทีม่ ิได้มีสัญชาติไทย

ดศศท ๑๑๑
MSGE 111

ภาษาอังกฤษ ๑
๒ (๒-๐-๔)
English 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ เน้นทักษะ
ทางด้านการฟังและการพูด การพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องในด้านการอ่านและการเขียน การใช้สื่อการสอนและ
การเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ การใช้บทสนทนา กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมที่พัฒนาทักษะการพูด
A study of English language for communication, for semester one of first year
students, with a focus on listening skills; tools to develop speaking, reading and writing abilities
through a variety of teaching materials and practical learning methods, such as class
conversations, group activities and oral exercises (Prerequisite: satisfactory level in Summer
Intensive Course)

ดศศท ๑๑๒ ภาษาอังกฤษ ๒
๒ (๒-๐-๔)
MSGE 112 English 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศศท ๑๑๑ ภาษาอังกฤษ ๑ หรือผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ เน้นทักษะ
ทางด้านการฟังและการพูด เพื่อการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องในด้านการอ่านและการเขียน ใช้สื่อการสอนและ
การเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เช่น บทสนทนา กิจกรรมกลุ่ม การบรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน เป็นต้น
A study of English language for communication, for the second semester of first
year students, with a focus on listening and speaking skills; activities to further develop reading
and writing abilities through a variety of teaching materials and practical learning methods, such
as class conversations, group activities and narration exercises.

-๒๒๐-
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ดศศท ๒๑๑ ภาษาอังกฤษ ๓
๒ (๒-๐-๔)
MSGE 211 English 3
รายวิชาบังคับก่อน: ดศศท ๑๑๒ ภาษาอังกฤษ ๒ หรือผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ เน้นทักษะทางด้านการอ่าน
และเขียน การทํากิจกรรมแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้สื่อ ทฤษฎีวิธีการสอนและการเรียนรู้
หลากหลายรูปแบบ เช่น การอภิปรายในชั้นเรียน การทําแบบฝึกหัดด้านการอ่านและการเขียน เป็นต้น
A study of English language for communication, for the first semester of second
year student, with a focus on reading and writing skills; collaborative activities designed to
further develop writing abilities through a variety of teaching materials and theoretical and
practical learning methods, such as class discussions, reading and writing tasks; learning goal
setting strategies as well as working with help and independently.
ดศศท ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ ๔
๒ (๒-๐-๔)
MSGE 212 English 4
รายวิชาบังคับก่อน: ดศศท ๒๑๑ ภาษาอังกฤษ ๓ หรือผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ เน้นการพัฒนาทักษะการ
เขียนโดยใช้สื่อ ทฤษฎี วิธีการสอนและการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ การอภิปรายในชั้นเรียน การทําแบบฝึกหัด
ด้านการอ่านและการเขียน การฝึกการจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทํากิจกรรมแบบผสมผสานทั้งแบบ
กลุ่มและแบบเดี่ยว เพื่อให้นักศึกษาสามารถรับผิดชอบงานได้ด้วยตนเอง
A study of English language for communication, for semester two of second year
student; strengthening reading and writing skills through a variety of teaching materials and
theoretical and practical learning methods, such as class discussions, reading and writing
assignments practices, as ability to work unsupervised when necessary.
๒ (๒-๐-๔)
ภาษาไทย ๑
Thai 1
หลักเกณฑ์และฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการเขียนงานประเภทต่างๆ อาทิ การเขียนย่อ
ความ การเขียนบทความวิจารณ์ การเขียนเนื้อเพลง เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และสามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปปรับใช้กับการเขียนงานทางด้านดนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดศศท ๓๑๓
MSGE 313

-๒๒๑-
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Principles and practical understanding the use of Thai Language; focus on writing
skills such as writing a summary, writing an opinion paragraph or an article, writing music lyrics;
and how to use Thai Language effectively.
ดศศท ๓๑๔
MSGE 314

ภาษาไทย ๒
๒ (๒-๐-๔)
Thai 2
ลักษณะของงานวิชาการแต่ละประเภท การค้นคว้าความรู้จากแหล่งความรู้ ฝึกการเขียนงานทาง
วิชาการประเภทต่างๆ ความเรียงเชิงวิชาการ บทความทางวิชาการ รายงานทางวิชาการ เพื่อให้สามารถเรียนรู้
ลักษณะของการเขียนงานทางวิชาการ และสามารถนําทักษะที่เรียนไปปรับใช้กับการเขียนงานทางวิชาการด้าน
ดนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Research from various academic journals, academic papers and learning
resources such as learning how to write an academic writing; practicing and understanding the
writing format; and being able to employ skills obtained in class to produce accurate academic
writings.
ดศศท ๓๑๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
๒ (๒-๐-๔)
MSGE 315 English for Business Communication
รายวิชาบังคับก่อน: ดศศท ๒๑๑ ภาษาอังกฤษ ๓ หรือผ่านการทดสอบ
หลักเกณฑ์ รูปแบบ และศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ จดหมายสอบถาม ตอบ
สอบถาม จดหมายสั่งซื้อ ตอบสั่งซื้อ จดหมายเชิญ จดหมายสมัครงาน การเขียน ประวัติส่วนตัว การเขียนแฟกซ์
และอีเมล์ ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม บันทึกข้อความ
Principles, styles, and vocabularies for business communications, such as letter of
inquiry, reply letter and quotation, order, acknowledging an order, invitation, application letter,
resume and CV, fax and e-mail writing, meeting agenda, minute and memo.
ดศศท ๓๑๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับ
MSGE 316 English Proficiency Training
รายวิชาบังคับก่อน: ดศศท ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ ๔ หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา

๒ (๒-๐-๔)

-๒๒๒-
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เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการทําข้อสอบที่เป็นมาตรฐานในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรียนรู้ใน
ด้านทักษะการพูด การสัมภาษ การฟังบรรยายและบทสนทนา การเขียนเชิงวิชาการ และการอ่านบทความเชิง
วิชาการ
Practice in the skills required for external tests and proficiency level exam:
speaking and interviews, listening to recorded talks and conversations, formal academic writing,
and the reading of factual and academic texts.
ดศศท ๓๑๗ การเขียนเชิงสร้างสรรค์
๒ (๒-๐-๔)
MSGE 317 Creative Writing
รายวิชาบังคับก่อน: ดศศท ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ ๔ หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา
เรียนรู้ทักษะทางด้านการเขียนสร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ การเขียน
เรื่องสั้น การเขียนอนุทิน การเขียนบทร้อยกรอง การเขียนทางด้านบันเทิงคดีและสารคดี การเขียนสูจิบัตรสําหรับ
งานแสดงดนตรี เรียนรู้การวิเคราะห์โครงสร้างของภาษา โวหาร และวิธีการเขียน เน้นการเรียนการสอนโดยการ
ปฏิบัติจริงในชั้นเรียนด้วยการวิเคราะห์และอภิปราย
Introductory course to creative writing and the close study of different genres of
writing: short stories, live journals, poetry, creative fiction and non-fiction writing, program notes
for musical performances; emphasis on writing structure and perceived problems, literary
techniques; workshop-oriented class with discussion and criticism.
ดศศท ๓๒๑
MSGE 321

สุนทรียศาสตร์
๒ (๒-๐-๔)
Aesthetics
ปรั ชญาสุน ทรี ยศาสตร์ ต ามแนวคิ ดของนั ก ปรั ช ญาคนสํ า คัญ และสํา นั ก ความคิ ด ต่ างๆในโลก
ลักษณะเด่นของสุนทรียศาสตร์ในโลกตะวันตกและตะวันออก แนวคิดด้าน สุนทรียศาสตร์ ที่เป็นเหตุและผลในการ
สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปวัฒนธรรม สุนทรียศาสตร์ กับชีวิตมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สุนทรียศาสตร์กับสังคม
สุนทรียศาสตร์ในโลกยุคหลังสมัยใหม่ การประเมิน คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์
Aesthetics principles of important philosophers and schools; characteristics of
Western and Eastern Aesthetics; Aesthetics and the creation of artistic and cultural work, society
and the contemporary world; Aesthetics evaluation.

-๒๒๓-
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ดศศท ๓๒๒
MSGE 322

อารยธรรมตะวันตก
๒ (๒-๐-๔)
Western Civilization
พัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก โดยเริ่มจากอารยธรรมโบราณ กรีก โรมัน อารยธรรมยุโรป
ตั้งแต่ยุคกลางจนถึงยุคใหม่ ซึ่งถือเป็นยุคเปลี่ยนผ่านทางความคิดและอารยธรรม วิเคราะห์สังคมโลกเพื่อความ
เข้าใจภาพรวมของโลกยุคปัจจุบัน
Western civilization from ancient times to the end of the Cold War, focusions on
Middle Ages to the Modern era, an important period the development of civilization and history
of mankind; study and analysis of globalization for a better understanding of the world today.

ดศศท ๓๒๓
MSGE 323

อารยธรรมตะวันออก
๒ (๒-๐-๔)
Eastern Civilization
พัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกที่สําคัญในทวีปเอเชีย เช่น อารยธรรมจีน อินเดีย ญี่ปุ่น และ
บางประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
The development of Eastern civilization from the ancient to the modern eras;
the South Asian region, China, Japan, Korea and Southeast Asian civilization.

ดศศท ๓๒๕
MSGE 325

ศิลปวิจักษณ์
๒ (๒-๐-๔)
Arts Appreciation
การพัฒนายกระดับรสนิยมการเข้าใจศิลปะ สุนทรียศาสตร์ทางด้านทัศนศิลป์ ปรัชญา รูปแบบ
ประวัติศาสตร์ศิลปะร่วมสมัยของทัศนศิลป์
Development of taste and understanding in visual art; aesthetic, philosophy,
styles and history of contemporary art.

ดศศท ๓๔๑
MSGE 341

การพัฒนาบุคลิกภาพ
๑ (๑-๐-๒)
Personality Development
การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นํา ประเภทของผู้นํา การพัฒนาบุคลิกภาพทางร่างกาย การ
สร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น การสร้างทัศนคติเชิงบวก ศิลปะการพูดในโอกาสต่างๆ และมารยาทในการเข้าสังคม
Leadership personality development, types of leadership; health and body
development; building relationship ability, positive thinking; the art of giving speech in various
occasions, and social courtesy.

-๒๒๔-
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ดศศท ๓๔๒
MSGE 342

คณิตศาสตร์
๒ (๒-๐-๔)
Mathematics
แนะนําแนวคิดและเทคนิคการวิเคราะห์การแก้ปัญหาการเงินส่วนบุคคล ประกอบด้วยมูลค่าเงิน
ตามเวลา เงินฝากออมทรัพย์และเงินกู้ สินเชื่อรถยนต์และที่อยู่อาศัย การประกันภัยและภาษีรายได้
Introduction of concepts and analytical techniques to solve personal financial
problems; topics include the time value of money, saving and financial debts, auto and home
financing, insurance and income tax.
ดศศท ๓๕๑
MSGE 351

สรีรวิทยาสําหรับนักดนตรี
๒ (๒-๐-๔)
Physiology for musicians
หลักพื้นฐานของกายวิภาคและสรีรวิทยา ปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย ได้แก่ ระบบ
กล้ า มเนื้ อ และกระดู ก ระบบประสาท ระบบไหลเวี ย นโลหิ ต ระบบหายใจ และระบบฮอร์ โ มน การส่ ง เสริ ม
สมรรถภาพทางกายที่ส่งผลต่อการเล่นดนตรี และอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการเล่นดนตรี
A foundation of anatomy and physiology, covering factors of human body
systems, such as bones and muscles, nerves, circulation, respiration and hormones, as well as
physical fitness promotion affecting music performance and musician injury.
ดศศท ๓๙๑
MSGE 391

การสัมนาสหวิทยาการ
๒ (๒-๐-๔)
Special Seminar for Interdisciplinary Studies
การสัมมนารวมประสานองค์ความรู้หลากหลายด้าน การสํารวจความคิดเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ
จากงานประเภท บทกวี เรื่องราว เรียงความ บทเพลง งานจิตรกรรม ภาพยนตร์ เพื่อการอภิปรายสู่ความเข้าใจโดย
ผ่านสายตาของนักคิด ในฐานะปัจเจกบุคคล พลเมืองท้องถิ่น และประชากรโลก
A seminar in varied disciplines where exploration of ideas accompanied by a
variety of selected materials, primarily on poems, stories, essays, songs, paintings, film are raised
to discussions for understanding through the eyes of thinkers as an individual, local and global
citizen.

ดศศท ๔๑๓ งานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
MSGE 413 Literature in English
รายวิชาบังคับก่อน: ดศศท ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ ๔ หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา

๒ (๒-๐-๔)

-๒๒๕-
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งานวรรณกรรมที่ ใ ช้ ภ าษาอั ง กฤษและงานวรรณกรรมภาษาอื่ น ๆ ที่ แ ปลเป็ น ภาษาอั ง กฤษ
ครอบคลุมตั้งแต่วรรณกรรมคลาสสิกจนถึงร่วมสมัย สําหรับผู้ที่รักการอ่าน การเข้าถึงประสบการณ์ชีวิตมนุษย์จาก
งานเขียน ฝึกฝนทักษะทางด้านการคิดและวิเคราะหืผ่านกิจกรรมการสนทนากลุ่ม รวมทั้งฝึกการเขียนเพื่อแสดง
ความคิดและสะท้อนความคิดด้วย
A study of selected literature, written in or translated into English, from classical
to contemporary works; enhancing appreciation of reading and exploration of human life
experience; encouraging critical thinking skills through group discussions and through writing in
reaction to written texts.
ดศศท ๔๑๔ คําร้องและบทกวี
๒ (๒-๐-๔)
MSGE 414 Poetry and Lyrics
รายวิชาบังคับก่อน: ดศศท ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ ๔ หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชา
เรียนรู้ทักษะการประพันธ์และวิเคราะห์งานร้อยกรองภาษาอังกฤษ วิเคราะห์รูปแบบงานเขียน
และโวหารต่างๆ ฝึกเขียนและปรับแก้ภาษาในบทประพันธ์สําหรับงานแสดงดนตรีของนักศึกษา และงานอ่าน
ประเภทต่าง ๆ
Creation and analysis of poetic work in English; study of styles and poetic
devices, analysis of various forms; creative and editing of original student compositions;
opportunities for reading and performance.
ดศศท ๔๒๒
MSGE 422

ศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน
๒ (๒-๐-๔)
The Arts and Cultures of Southeast Asia
พัฒนาการทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉีย งใต้ ตั้ ง แต่ ในอดี ตจนถึ งปั จจุบั น ปั จจั ยภายใน และภายนอกภูมิ ภาค โดยเฉพาะการเปิ ดเสรีอาเซี ยน ที่มี
ผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของประชาชนในภูมิภาค และการสร้างงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาค
Development of arts, culture, and society of countries in the southeast Asian
(ASEAN) region from the past to present; the effect of internal and external factors to the lives,
arts and cultures in the ASEAN society; the cooperation in the ASEAN countries and its
consequences on the arts and cultures of ASEAN region.

-๒๒๖-

มคอ.๒

ดศศท ๔๒๓
MSGE 423

ประเด็นทางจริยธรรมดนตรี
๒ (๒-๐-๔)
Ethical Issues in Music
การศึกษาเพื่อความเข้าใจและตระหนักถึงจริยธรรม สิทธิมนุษยชน กฎระเบียบข้อบังคับ ใน
จรรยาบรรณของอุตสาหกรรมดนตรี การตรวจสอบสื่อประเภทต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อสังคม
A review of systems of thought concerning ethics; human rights, legal concerns;
specific applications to the music industry and technology, questions of censorship, artistic
compromise, and impact on the general welfare of society.

ดนตรีประยุกต์ (Applied Music)
ดศปย ๐๐๑
MSAP 001

พื้นฐานปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
๔ (๐-๘-๔)
Foundations of Major Performance
ปรับพื้นฐานการปฏิบัติเครื่องดนตรีเอกโดยการเรียนเดี่ยว บทบาท หน้าที่ ของนักดนตรี ทั้งใน
ฐานะของนักแสดงดนตรีเดี่ยว และนักแสดงดนตรีประกอบ การฝึกหัดบทเพลงและแบบฝึกหัดต่างๆ โดยคํานึงถึง
ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ พื้นฐานทางกายภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี ทักษะการบรรเลงบันไดเสียงและอาร์เพจจิโอ
การอ่านโน้ต
Remedial Performance course on students’ major instrument through private
lesson; roles and responsibilities of the musicians, both as soloists and accompanists; practices
of songs and etudes with consideration to physical foundations of the performance, music
interpretation, scale and arpeggio skills; sight reading skill.

ดศปย ๐๐๒ พื้นฐานปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
๔ (๐-๘-๔)
MSAP 002 Foundations of Major Performance 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๐๐๑ พื้นฐานปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
วิชาต่อเนื่องจากพื้นฐานปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 1 โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึ้น
A continuation of the foundation of Major Performance 1 in a more advanced
and difficult level.
ดศปย ๑๑๑
MSAP 111

ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
Major Performance 1

๔ (๐-๘-๔)

-๒๒๗-
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ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีเอกโดยการเรียนเดี่ยว บทบาท หน้าที่ ของนักดนตรี ทั้งในฐานะของ
นักแสดงดนตรีเดี่ยว และนักแสดงดนตรีประกอบ การฝึกหัดบทเพลงและแบบฝึกหัดต่างๆ โดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ
ได้แก่ พื้นฐานทางกายภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี แนวทางในการตีความบทเพลงและทักษะการแสดงต่อหน้า
ผู้ชม ทักษะการบรรเลงบันไดเสียงและอาร์เพจจิโอ การอ่านโน้ต
Performing skills on students’ major instrument through private lessons; roles
and responsibilities of the musicians, both as soloists and accompanists; practices of songs and
etudes with consideration to physical foundations of the performance, music interpretation, and
stage performance skills; scale and arpeggio skills; sight reading skill.
ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
๔ (๐-๘-๔)
MSAP 112 Major Performance 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
วิชาต่อเนื่องจากปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 1 โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึ้น
A continuation of Major Performance 1 in a more advanced and difficult level.
ดศปย ๑๒๑
MSAP 121

ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๑
๔ (๐-๘-๔)
Minor Performance 1
ฝึก ปฏิบั ติเครื่องดนตรี โทโดยการเรี ยนเดี่ ยว บทบาท หน้า ที่ ของนั กดนตรี ทั้ งในฐานะของ
นักแสดงดนตรีเดี่ยว และนักแสดงดนตรีประกอบ การฝึกหัดบทเพลงและแบบฝึกหัดต่างๆ โดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ
ได้แก่ พื้นฐานทางกายภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี แนวทางในการตีความบทเพลงและทักษะการแสดงต่อหน้า
ผู้ชม ทักษะการบรรเลงบันไดเสียงและอาร์เพจจิโอ การอ่านโน้ต
Performing skills on students’ minor instrument through private lessons; roles
and responsibilities of the musicians, both as soloists and accompanists; practices of songs and
etudes with consideration to physical Foundations of the performance, music interpretation,
and stage performance skills; scale and arpeggio skills; sight reading skill.

ดศปย ๑๒๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๒
MSAP 122 Minor Performance 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๑๒๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๑
วิชาต่อเนื่องจากปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๑ โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึ้น

๔ (๐-๘-๔)

-๒๒๘-
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A continuation of Minor Performance 1 in a more advanced and difficult level.
ดศปย ๑๓๑
MSAP 131

การรวมวงเล็ก ๑
๑ (๐-๒-๑)
Small Ensemble 1
การรวมวงดนตรีขนาดเล็ก ตั้งแต่ ๒ – ๙ ชิ้น ตามความเหมาะสมของประเภทของดนตรี เครื่อง
ดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น การสื่อสารด้านดนตรีภายในวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และ
การฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน
Performing skills in a small ensemble of 2-9 instruments, the combination of
which is determined by types of instruments and repertoire; skills of playing with others;
musical communication; studies of songs from music notation and listening; performance in
public.

๑ (๐-๒-๑)
ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒
MSAP 132 Small Ensemble 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑
การรวมวงดนตรีขนาดเล็ก ตั้งแต่ ๒ – ๙ ชิ้น ตามความเหมาะสมของประเภทของดนตรี เครื่อง
ดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น การสื่อสารด้านดนตรีภายในวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และ
การฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน
Performing skills in a small ensemble of 2-9 instruments, the combination of
which is determined by types of instruments and repertoire; skills of playing with others;
musical communication; studies of songs from music notation and listening; performance in
public.
๑ (๐-๒-๑)
การรวมวงเล็กเลือก ๑
Elective Small Ensemble 1
การรวมวงดนตรีขนาดเล็ก ตั้งแต่ ๒ – ๙ ชิ้น ตามความเหมาะสมของประเภทของดนตรี เครื่อง
ดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น การสื่อสารด้านดนตรีภายในวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และ
การฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน
Performing skills in a small ensemble of 2-9 instruments, the combination of
which is determined by types of instruments and repertoire; skills of playing with others;

ดศปย ๑๓๓
MSAP 133

-๒๒๙-
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musical communication; studies of songs from music notation and listening; performance in
public.
ดศปย ๑๓๔ การรวมวงเล็กเลือก ๒
๑ (๐-๒-๑)
MSAP 134 Elective Small Ensemble 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๑๓๓ การรวมวงเล็กเลือก ๑
การรวมวงดนตรีขนาดเล็ก ตั้งแต่ ๒ – ๙ ชิ้น ตามความเหมาะสมของประเภทของดนตรี เครื่อง
ดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น การสื่อสารด้านดนตรีภายในวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และ
การฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน
Performing skills in a small ensemble of 2-9 instruments, the combination of
which is determined by types of instruments and repertoire; skills of playing with others;
musical communication; studies of songs from music notation and listening; performance in
public.
ดศปย ๑๓๕
MSAP 135

การรวมวงใหญ่ ๑
๒ (๐-๔-๒)
Large Ensemble 1
การรวมวงดนตรีขนาดใหญ่ เช่น วงขับร้องประสานเสียง วงซิมโฟนิก และวงออร์เคสตรา ตาม
ความเหมาะสม ของประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น และการบรรเลงภายใต้การ
ควบคุมวงของผู้ควบคุมวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และการฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน
Performance in a large ensemble such as choirs, symphonic bands, and
orchestras, the combination of which is determined by types of instruments and repertoire;
skills of playing with others under the direction of the bandmaster; studies of songs from music
notation and listening; performance in public.

๒ (๐-๔-๒)
ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒
MSAP 136 Large Ensemble 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑
การรวมวงดนตรีขนาดใหญ่ เช่น วงขับร้องประสานเสียง วงซิมโฟนิก และวงออร์เคสตรา ตาม
ความเหมาะสม ของประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น และการบรรเลงภายใต้การ
ควบคุมวงของผู้ควบคุมวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และการฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน

-๒๓๐-
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Performance in a large ensemble such as choirs, symphonic bands, and
orchestras, the combination of which is determined by types of instruments and repertoire;
skills of playing with others under the direction of the bandmaster; studies of songs from music
notation and listening; performance in public.
ดศปย ๑๓๗
MSAP 137

การรวมวงใหญ่เลือก ๑
๒ (๐-๔-๒)
Elective Large Ensemble 1
การรวมวงดนตรีขนาดใหญ่ เช่น วงขับร้องประสานเสียง วงซิมโฟนิก และวงออร์เคสตรา ตาม
ความเหมาะสม ของประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น และการบรรเลงภายใต้การ
ควบคุมวงของผู้ควบคุมวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และการฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน
Performance in a large ensemble such as choirs, symphonic bands, and
orchestras, the combination of which is determined by types of instruments and repertoire;
skills of playing with others under the direction of the bandmaster; studies of songs from music
notation and listening; performance in public.

ดศปย ๑๓๘ การรวมวงใหญ่เลือก ๒
๒ (๐-๔-๒)
MSAP 138 Elective Large Ensemble 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๑๓๗ การรวมวงใหญ่เลือก ๑
การรวมวงดนตรีขนาดใหญ่ เช่น วงขับร้องประสานเสียง วงซิมโฟนิก และวงออร์เคสตรา ตาม
ความเหมาะสม ของประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น และการบรรเลงภายใต้การ
ควบคุมวงของผู้ควบคุมวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และการฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน
Performance in a large ensemble such as choirs, symphonic bands, and
orchestras, the combination of which is determined by types of instruments and repertoire;
skills of playing with others under the direction of the bandmaster; studies of songs from music
notation and listening; performance in public.
ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
MSAP 211 Major Performance 3
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
วิชาต่อเนื่องจากปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 2 โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึ้น

๔ (๐-๘-๔)

-๒๓๑-
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A continuation of Major Performance 2 in a more advanced and difficult level.
ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔
๔ (๐-๘-๔)
MSAP 212 Major Performance 4
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
วิชาต่อเนื่องจากปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓ โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึ้น
A continuation of Major Performance 3 in a more advanced and difficult level.
ดศปย ๒๒๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๓
๔ (๐-๘-๔)
MSAP 221 Minor Performance 3
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๑๒๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๒
วิชาต่อเนื่องจากปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๒ โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึ้น
A continuation of Minor Performance 2 in a more advanced and difficult level.
ดศปย ๒๒๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๔
๔ (๐-๘-๔)
MSAP 222 Minor Performance 4
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๒๒๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๓
วิชาต่อเนื่องจากปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๓ โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึ้น
A continuation of Minor Performance 3 in a more advanced and difficult level.
๑ (๐-๒-๑)
ดศปย ๒๓๑ การรวมวงเล็ก ๓
MSAP 231 Small Ensemble 3
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒
การรวมวงดนตรีขนาดเล็ก ตั้งแต่ ๒ – ๙ ชิ้น ตามความเหมาะสมของประเภทของดนตรี เครื่อง
ดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น การสื่อสารด้านดนตรีภายในวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และ
การฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน
Performing skills in a small ensemble of 2-9 instruments, the combination of
which is determined by types of instruments and repertoire; skills of playing with others;
musical communication; studies of songs from music notation and listening; performance in
public.

-๒๓๒-

มคอ.๒

ดศปย ๒๓๒ การรวมวงเล็ก ๔
๑ (๐-๒-๑)
MSAP 232 Small Ensemble 4
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๒๓๑ การรวมวงเล็ก ๓
การรวมวงดนตรีขนาดเล็ก ตั้งแต่ ๒ – ๙ ชิ้น ตามความเหมาะสมของประเภทของดนตรี เครื่อง
ดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น การสื่อสารด้านดนตรีภายในวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และ
การฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน
Performing skills in a small ensemble of 2-9 instruments, the combination of
which is determined by types of instruments and repertoire; skills of playing with others;
musical communication; studies of songs from music notation and listening; performance in the
public.
ดศปย ๒๓๓ การรวมวงเล็กเลือก ๓
๑ (๐-๒-๑)
MSAP 233 Elective Small Ensemble 3
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๑๓๔ การรวมวงเล็กเลือก ๒
การรวมวงดนตรีขนาดเล็ก ตั้งแต่ ๒ – ๙ ชิ้น ตามความเหมาะสมของประเภทของดนตรี เครื่อง
ดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น การสื่อสารด้านดนตรีภายในวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และ
การฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน
Performing skills in a small ensemble of 2-9 instruments, the combination of
which is determined by types of instruments and repertoire; skills of playing with others;
musical communication; studies of songs from music notation and listening; performance in
public.
ดศปย ๒๓๔ การรวมวงเล็กเลือก ๔
๑ (๐-๒-๑)
MSAP 234 Elective Small Ensemble 4
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๒๓๓ การรวมวงเล็กเลือก ๓
การรวมวงดนตรีขนาดเล็ก ตั้งแต่ ๒ – ๙ ชิ้น ตามความเหมาะสมของประเภทของดนตรี เครื่อง
ดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น การสื่อสารด้านดนตรีภายในวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และ
การฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน
Performing skills in a small ensemble of 2-9 instruments, the combination of
which is determined by types of instruments and repertoire; skills of playing with others;

-๒๓๓-

มคอ.๒

musical communication; studies of songs from music notation and listening; performance in
public.
ดศปย ๒๓๕ การรวมวงใหญ่ ๓
๒ (๐-๔-๒)
MSAP 235 Large Ensemble 3
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒
การรวมวงดนตรีขนาดใหญ่ เช่น วงขับร้องประสานเสียง วงซิมโฟนิก และวงออร์เคสตรา ตาม
ความเหมาะสม ของประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น และการบรรเลงภายใต้การ
ควบคุมวงของผู้ควบคุมวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และการฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน
Performance in a large ensemble such as choirs, symphonic bands, and
orchestras, the combination of which is determined by types of instruments and repertoire;
skills of playing with others under the direction of the bandmaster; studies of songs from music
notation and listening; performance in public.
ดศปย ๒๓๖ การรวมวงใหญ่ ๔
๒ (๐-๔-๒)
MSAP 236 Large Ensemble 4
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๒๓๕ การรวมวงใหญ่ ๓
การรวมวงดนตรีขนาดใหญ่ เช่น วงขับร้องประสานเสียง วงซิมโฟนิก และวงออร์เคสตรา ตาม
ความเหมาะสม ของประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น และการบรรเลงภายใต้การ
ควบคุมวงของผู้ควบคุมวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และการฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน
Performance in a large ensemble such as choirs, symphonic bands, and
orchestras, the combination of which is determined by types of instruments and repertoire;
skills of playing with others under the direction of the bandmaster; studies of songs from music
notation and listening; performance in public.
ดศปย ๒๓๗ การรวมวงใหญ่เลือก ๓
MSAP 237 Elective Large Ensemble 3
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๑๓๘ การรวมวงใหญ่เลือก ๒

๒ (๐-๔-๒)

-๒๓๔-

มคอ.๒

การรวมวงดนตรีขนาดใหญ่ เช่น วงขับร้องประสานเสียง วงซิมโฟนิก และวงออร์เคสตรา ตาม
ความเหมาะสม ของประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น และการบรรเลงภายใต้การ
ควบคุมวงของผู้ควบคุมวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และการฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน
Performance in a large ensemble such as choirs, symphonic bands, and
orchestras, the combination of which is determined by types of instruments and repertoire;
skills of playing with others under the direction of the bandmaster; studies of songs from music
notation and listening; performance in public.
ดศปย ๒๓๘ การรวมวงใหญ่เลือก ๔
๒ (๐-๔-๒)
MSAP 238 Elective Large Ensemble 4
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๒๓๗ การรวมวงใหญ่เลือก ๓
การรวมวงดนตรีขนาดใหญ่ เช่น วงขับร้องประสานเสียง วงซิมโฟนิก และวงออร์เคสตรา ตาม
ความเหมาะสม ของประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น และการบรรเลงภายใต้การ
ควบคุมวงของผู้ควบคุมวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และการฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน
Performance in a large ensemble such as choirs, symphonic bands, and
orchestras, the combination of which is determined by types of instruments and repertoire;
skills of playing with others under the direction of the bandmaster; studies of songs from music
notation and listening; performance in public.
ดศปย ๓๐๑
MSAP 301

การเขียนงานวิชาการทางดนตรีและการใช้งานห้องสมุดดนตรี
๒ (๒-๐-๔)
Academic Writing in Music and Music Library Usage
ข้อมูลทางวิชาการดนตรีในรูปแบบสิ่งพิมพ์และดิจิตัลต่างๆ การสืบค้นฐานข้อมูล ห้องสมุดและ
การแสดงตําแหน่งของข้อมูล ระบบการจัดเลขหมู่ดนตรีประเภทต่างๆ ตามระบบสภาห้องสมุดของอเมริกา
(Library of Congress) ลิขสิทธิ์และทรัพย์สิน ทางปัญญา พื้นฐานในการเขียนงานวิชาการดนตรีการเขียนอ้างอิง
การเขี ย นคําอธิ บาย บรรณานุก รม การเขี ยนบทคั ดย่ อ การเขียนโครงร่ างงานวิ จัย การเขียนรี วิว การเขี ยน
โปรแกรมโน้ตสําหรับการแสดงคอนเสิร์ต
Scholarly music resources in print and digital format; locating resources; Library
of Congress call number system for music materials; copyright and intellectual property;
introduction to writing research; citation format; annotated bibliographies; abstracts; research
outlines; music reviews; program notes for concerts.

-๒๓๕-

มคอ.๒

ดศปย ๓๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๕
๔ (๐-๘-๔)
MSAP 311 Major Performance 5
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔
วิชาต่อเนื่องจากปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔ โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึ้น
A continuation of Major Performance 4 in a more advanced and difficult level.
ดศปย ๓๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๖
๔ (๐-๘-๔)
MSAP 312 Major Performance 6
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๓๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๕
วิชาต่อเนื่องจากปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๕ โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึ้น
A continuation of Major Performance 5in a more advanced and difficult level.
ดศปย ๓๒๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๕
๔ (๐-๘-๔)
MSAP 321 Minor Performance 5
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๒๒๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๔
วิชาต่อเนื่องจากปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๔ โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึ้น
A continuation of Minor Performance 4 in a more advanced and difficult level.
๔ (๐-๘-๔)
ดศปย ๓๒๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๖
MSAP 322 Minor Performance 6
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๓๒๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๕
วิชาต่อเนื่องจากปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๕ โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึ้น
A continuation of Minor Performance 5 in a more advanced and difficult level.
ดศปย ๓๓๑ การรวมวงเล็ก ๕
๑ (๐-๒-๑)
MSAP 331 Small Ensemble 5
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๒๓๒ การรวมวงเล็ก ๔
การรวมวงดนตรีขนาดเล็ก ตั้งแต่ ๒ – ๙ ชิ้น ตามความเหมาะสมของประเภทของดนตรี เครื่อง
ดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น การสื่อสารด้านดนตรีภายในวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และ
การฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน

-๒๓๖-

มคอ.๒

Performing skills in a small ensemble of 2-9 instruments, the combination of
which is determined by types of instruments and repertoire; skills of playing with others;
musical communication; studies of songs from music notation and listening; performance in
public.
ดศปย ๓๓๒ การรวมวงเล็ก ๖
๑ (๐-๒-๑)
MSAP 332 Small Ensemble 6
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๓๓๑ การรวมวงเล็ก ๕
การรวมวงดนตรีขนาดเล็ก ตั้งแต่ ๒ – ๙ ชิ้น ตามความเหมาะสมของประเภทของดนตรี เครื่อง
ดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น การสื่อสารด้านดนตรีภายในวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และ
การฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน
Performing skills in a small ensemble of 2-9 instruments, the combination of
which is determined by types of instruments and repertoire; skills of playing with others;
musical communication; studies of songs from music notation and listening; performance in
public.
ดศปย ๓๓๓ การรวมวงเล็กเลือก ๕
๑ (๐-๒-๑)
MSAP 333 Elective Small Ensemble 5
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๒๓๔ การรวมวงเล็กเลือก ๔
การรวมวงดนตรีขนาดเล็ก ตั้งแต่ ๒ – ๙ ชิ้น ตามความเหมาะสมของประเภทของดนตรี เครื่อง
ดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น การสื่อสารด้านดนตรีภายในวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และ
การฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน
Performing skills in a small ensemble of 2-9 instruments, the combination of
which is determined by types of instruments and repertoire; skills of playing with others;
musical communication; studies of songs from music notation and listening; performance in
public.
ดศปย ๓๓๔ การรวมวงเล็กเลือก ๖
MSAP 334 Elective Small Ensemble 6
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๓๓๓ การรวมวงเล็กเลือก ๕

๑ (๐-๒-๑)

-๒๓๗-

มคอ.๒

การรวมวงดนตรีขนาดเล็ก ตั้งแต่ ๒ – ๙ ชิ้น ตามความเหมาะสมของประเภทของดนตรี เครื่อง
ดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น การสื่อสารด้านดนตรีภายในวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และ
การฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน
Performing skills in a small ensemble of 2-9 instruments, the combination of
which is determined by types of instruments and repertoire; skills of playing with others;
musical communication; studies of songs from music notation and listening; performance in
public.
ดศปย ๓๓๕ การรวมวงใหญ่ ๕
๒ (๐-๔-๒)
MSAP 335 Large Ensemble 5
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๒๓๖ การรวมวงใหญ่ ๔
การรวมวงดนตรีขนาดใหญ่ เช่น วงขับร้องประสานเสียง วงซิมโฟนิก และวงออร์เคสตรา ตาม
ความเหมาะสม ของประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น และการบรรเลงภายใต้การ
ควบคุมวงของผู้ควบคุมวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และการฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน
Performance in a large ensemble such as choirs, symphonic bands, and
orchestras, the combination of which is determined by types of instruments and repertoire;
skills of playing with others under the direction of the bandmaster; studies of songs from music
notation and listening; performance in public.
ดศปย ๓๓๖ การรวมวงใหญ่ ๖
๒ (๐-๔-๒)
MSAP 336 Large Ensemble 6
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๓๓๕ การรวมวงใหญ่ ๕
การรวมวงดนตรีขนาดใหญ่ เช่น วงขับร้องประสานเสียง วงซิมโฟนิก และวงออร์เคสตรา ตาม
ความเหมาะสม ของประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น และการบรรเลงภายใต้การ
ควบคุมวงของผู้ควบคุมวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และการฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน
Performance in a large ensemble such as choirs, symphonic bands, and
orchestras, the combination of which is determined by types of instruments and repertoire;
skills of playing with others under the direction of the bandmaster; studies of songs from music
notation and listening; performance in public.
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ดศปย ๓๓๗ การรวมวงใหญ่เลือก ๕
๒ (๐-๔-๒)
MSAP 337 Elective Large Ensemble 5
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๒๓๘ การรวมวงใหญ่เลือก ๔
การรวมวงดนตรีขนาดใหญ่ เช่น วงขับร้องประสานเสียง วงซิมโฟนิก และวงออร์เคสตรา ตาม
ความเหมาะสม ของประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น และการบรรเลงภายใต้การ
ควบคุมวงของผู้ควบคุมวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และการฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน
Performance in a large ensemble such as choirs, symphonic bands, and
orchestras, the combination of which is determined by types of instruments and repertoire;
skills of playing with others under the direction of the bandmaster; studies of songs from music
notation and listening; performance in public.
ดศปย ๓๓๘ การรวมวงใหญ่เลือก ๖
๒ (๐-๔-๒)
MSAP 338 Elective Large Ensemble 6
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๓๓๗ การรวมวงใหญ่เลือก ๕
การรวมวงดนตรีขนาดใหญ่ เช่น วงขับร้องประสานเสียง วงซิมโฟนิก และวงออร์เคสตรา ตาม
ความเหมาะสม ของประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น และการบรรเลงภายใต้การ
ควบคุมวงของผู้ควบคุมวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และการฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน
Performance in a large ensemble such as choirs, symphonic bands, and
orchestras, the combination of which is determined by types of instruments and repertoire;
skills of playing with others under the direction of the bandmaster; studies of songs from music
notation and listening; performance in public.
ดศปย ๓๕๑
MSAP 351

บทเพลงและการฝึกหัดสําหรับดนตรีออร์เคสตรา
๒ (๐-๔-๒)
Orchestral Repertoire and Performance Practice
แนะนําบทเพลงสําหรับวงออร์เคสตรา และการเตรียมการสําหรับการออดิชั่น การฝึกบทเพลง
สําหรับวงออร์เคสตรา ซึ่งรวมถึงการอ่านโน้ตแบบฉับพลัน ประเด็นการวางนิ้ว และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการ
บรรเลง โดยคํานึงถึงการเป็นสมาชิกของวงออร์เคสตรา บทบาทของหัวหน้าวง และสมาชิกในวงออร์เคสตรา การ
เตรียมตัวสําหรับการแสดง การพัฒนาตนเอง และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนักดนตรีในวงออร์เคสตรา
Introduction to orchestral repertoire and audition preparation; the practice of
orchestral repertoire, in-class sight-reading which include fingering and other factors which affect
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the performance fluency, with the orchestra section in mind; the role of the concertmaster and
other orchestral musicians; concert preparation, self-promotion and other matters important for
performing musicians.
ดศปย ๓๘๑
MSAP 381

การฝึกงานด้านดนตรี
๒ (๐-๖-๓)
Music Internship
ฝึกงานเป็นระยะเวลาไม่ต่ํากว่า ๑๕๐ ชั่วโมง ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการดนตรี ในองค์กรที่มีความ
เหมาะสมและ ภายใต้ความควบคุมของอาจารย์ผู้สอน
Practicum in music for at least 150 hours in the appropriate organization, under
the supervision of the instructor.

ดศปย ๓๙๑
MSAP 391

สัมมนาการประชุมวิชาการด้านปฏิบัติดนตรีคลาสสิก
๒ (๒-๐-๔)
Classical Music Performance Conference Seminar
การเข้าร่วมการประชุมวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติดนตรีคลาสสิกเป็นเวลาอย่างน้อยเทียบเท่ากับ
การบรรยาย ๓๐ ชั่วโมงบรรยาย การสรุปผลที่ได้จากการประชุมเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ การฝึกนําองค์ความรู้
ที่ได้มาใช้ในทางปฏิบัติจริง
Participation in academic conference related to the area of classical music
performance with the minimum length equivalent to 30 lecture hours; the summarization of
result obtained from the participation in several forms; the application of the knowledge gained
in the real-life situation.

ดศปย ๔๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๗
๔ (๐-๘-๔)
MSAP 411 Major Performance 7
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๓๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๖
วิชาต่อเนื่องจากปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๖ โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึ้น
A continuation of Major Performance 6 in a more advanced and difficult level.
ดศปย ๔๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๘
MSAP 412 Major Performance 8
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๔๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๗

๔ (๐-๘-๔)
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วิชาต่อเนื่องจากปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๗ โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึ้น
A continuation of Major Performance 7 in a more advanced and difficult level.
ดศปย ๔๒๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๗
๔ (๐-๘-๔)
MSAP 421 Minor Performance 7
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๓๒๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๖
วิชาต่อเนื่องจากปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๖ โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึ้น
A continuation of Minor Performance 6 in a more advanced and difficult level.
ดศปย ๔๒๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๘
๔ (๐-๘-๔)
MSAP 422 Minor Performance 8
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๔๒๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๗
วิชาต่อเนื่องจากปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๗ โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึ้น
A continuation of Minor Performance 7 in a more advanced and difficult level.
ดศปย ๔๓๑ การรวมวงเล็ก ๗
๑ (๐-๒-๑)
MSAP 431 Small Ensemble 7
วิชาที่ต้องเรียนก่อน: ดศปย ๓๔๒ การรวมวงเล็ก ๖
การรวมวงดนตรีขนาดเล็ก ตั้งแต่ ๒ – ๙ ชิ้น ตามความเหมาะสมของประเภทของดนตรี เครื่อง
ดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น การสื่อสารด้านดนตรีภายในวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และ
การฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน
Performing skills in a small ensemble of 2-9 instruments, the combination of
which is determined by types of instruments and repertoire; skills of playing with others;
musical communication; studies of songs from music notation and listening; performance in
public.
ดศปย ๔๓๒ การรวมวงเล็ก ๘
MSAP 432 Small Ensemble 8
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๔๓๑ การรวมวงเล็ก ๗

๑ (๐-๒-๑)
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การรวมวงดนตรีขนาดเล็ก ตั้งแต่ ๒ – ๙ ชิ้น ตามความเหมาะสมของประเภทของดนตรี เครื่อง
ดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น การสื่อสารด้านดนตรีภายในวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และ
การฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน
Performing skills in a small ensemble of 2-9 instruments, the combination of
which is determined by types of instruments and repertoire; skills of playing with others;
musical communication; studies of songs from music notation and listening; performance in
public.
ดศปย ๔๓๓ การรวมวงเล็กเลือก ๗
๑ (๐-๒-๑)
MSAP 433 Elective Small Ensemble 7
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๓๓๔ การรวมวงเล็กเลือก ๖
การรวมวงดนตรีขนาดเล็ก ตั้งแต่ ๒ – ๙ ชิ้น ตามความเหมาะสมของประเภทของดนตรี เครื่อง
ดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น การสื่อสารด้านดนตรีภายในวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และ
การฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน
Performing skills in a small ensemble of 2-9 instruments, the combination of
which is determined by types of instruments and repertoire; skills of playing with others;
musical communication; studies of songs from music notation and listening; performance in
public.
ดศปย ๔๓๔ การรวมวงเล็กเลือก ๘
๑ (๐-๒-๑)
MSAP 434 Elective Small Ensemble 8
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๔๓๓ การรวมวงเล็กเลือก ๗
การรวมวงดนตรีขนาดเล็ก ตั้งแต่ ๒ – ๙ ชิ้น ตามความเหมาะสมของประเภทของดนตรี เครื่อง
ดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น การสื่อสารด้านดนตรีภายในวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และ
การฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน
Performing skills in a small ensemble of 2-9 instruments, the combination of
which is determined by types of instruments and repertoire; skills of playing with others;
musical communication; studies of songs from music notation and listening; performance in
public.
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ดศปย ๔๓๕ การรวมวงใหญ่ ๗
๒ (๐-๔-๒)
MSAP 435 Large Ensemble 7
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๓๓๖ การรวมวงใหญ่ ๖
การรวมวงดนตรีขนาดใหญ่ เช่น วงขับร้องประสานเสียง วงซิมโฟนิก และวงออร์เคสตรา ตาม
ความเหมาะสม ของประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น และการบรรเลงภายใต้การ
ควบคุมวงของผู้ควบคุมวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และการฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน
Performance in a large ensemble such as choirs, symphonic bands, and
orchestras, the combination of which is determined by types of instruments and repertoire;
skills of playing with others under the direction of the bandmaster; studies of songs from music
notation and listening; performance in public.
ดศปย ๔๓๖ การรวมวงใหญ่ ๘
๒ (๐-๔-๒)
MSAP 436 Large Ensemble 8
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๔๓๕ การรวมวงใหญ่ ๗
การรวมวงดนตรีขนาดใหญ่ เช่น วงขับร้องประสานเสียง วงซิมโฟนิก และวงออร์เคสตรา ตาม
ความเหมาะสม ของประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น และการบรรเลงภายใต้การ
ควบคุมวงของผู้ควบคุมวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และการฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน
Performance in a large ensemble such as choirs, symphonic bands, and
orchestras, the combination of which is determined by types of instruments and repertoire;
skills of playing with others under the direction of the bandmaster; studies of songs from music
notation and listening; performance in the public.
ดศปย ๔๓๗ การรวมวงใหญ่เลือก ๗
๒ (๐-๔-๒)
MSAP 437 Elective Large Ensemble 7
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๓๓๘ การรวมวงใหญ่เลือก ๖
การรวมวงดนตรีขนาดใหญ่ เช่น วงขับร้องประสานเสียง วงซิมโฟนิก และวงออร์เคสตรา ตาม
ความเหมาะสม ของประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น และการบรรเลงภายใต้การ
ควบคุมวงของผู้ควบคุมวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และการฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน
Performance in a large ensemble such as choirs, symphonic bands, and
orchestras, the combination of which is determined by types of instruments and repertoire;
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skills of playing with others under the direction of the bandmaster; studies of songs from music
notation and listening; performance in the public.
ดศปย ๔๓๘ การรวมวงใหญ่เลือก ๘
๒ (๐-๔-๒)
MSAP 438 Elective Large Ensemble 8
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๔๓๗ การรวมวงใหญ่เลือก ๗
การรวมวงดนตรีขนาดใหญ่ เช่น วงขับร้องประสานเสียง วงซิมโฟนิก และวงออร์เคสตรา ตาม
ความเหมาะสม ของประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงทักษะการบรรเลงร่วมกับผู้อื่น และการบรรเลงภายใต้การ
ควบคุมวงของผู้ควบคุมวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และการฟังดนตรี การแสดงต่อหน้าสาธารณชน
Performance in a large ensemble such as choirs, symphonic bands, and
orchestras, the combination of which is determined by types of instruments and repertoire;
skills of playing with others under the direction of the bandmaster; studies of songs from music
notation and listening; performance in the public.
ดศปย ๔๙๑
MSAP 491

หัวข้อพิเศษ ๑
๒ (๐-๔-๒)
Special Topic 1
การสัมมนาหรือบรรยายหัวข้อพิเศษที่กําหนดขึ้นนอกเหนือจากที่มีในรายวิชาในหลักสูตรดุริ
ยางคศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติดนตรี การประพันธ์ดนตรี เทคโนโลยีดนตรี การศึกษา
ดนตรี ธุรกิจดนตรี ประวัติศาสตร์และวรรณกรรมดนตรี หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
A lecture course offering a special topic related to a field in music, including
music performance, composition, music technology, music education, music business, music
history and literature or other related areas.
ดศปย ๔๙๒
MSAP 492

หัวข้อพิเศษ ๒
๒ (๐-๔-๒)
Special Topic 2
การสัมมนาหรือบรรยายหัวข้อพิเศษที่กําหนดขึ้นนอกเหนือจากที่มีในรายวิชาในหลักสูตรดุริ
ยางคศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติดนตรี การประพันธ์ดนตรี เทคโนโลยีดนตรี การศึกษา
ดนตรี ธุรกิจดนตรี ประวัติศาสตร์และวรรณกรรมดนตรี หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
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A lecture course offering a special topic related to a field in music, including
music performance, composition, music technology, music education, music business, music
history and literature or other related areas.
ดศปย ๔๙๓
MSAP 493

โครงการพิเศษ ๑
๓ (๐-๙-๓)
Special Project 1
เสนอหัวข้อการทํางานหรือการค้นคว้าทางดนตรีที่น่าสนใจด้วยรูปแบบของเอกสารข้อมูลหรือการ
จั ด การแสดงหรื อ ใช้ รู ป แบบอื่ น ๆที่ เ หมาะสมกั บ เนื้ อ หาของงาน ทั้ ง นี้ ต้ อ งผ่ า นการควบคุ ม และประเมิ น โดย
คณาจารย์ ในภาควิชา
Proposing the topic of research in the form of documents or performances as
well as other appropriate works; eligible under the advisor’s supervision.
ดศปย ๔๙๔
MSAP 494

โครงการพิเศษ ๒
๓ (๐-๑๒-๐)
Special Project 2
เสนอหัวข้อการทํางานหรือการค้นคว้าทางดนตรีที่น่าสนใจด้วยรูปแบบของเอกสารข้อมูลหรือการ
จั ด การแสดงหรื อ ใช้ รู ป แบบอื่ น ๆที่ เ หมาะสมกั บ เนื้ อ หาของงาน ทั้ ง นี้ ต้ อ งผ่ า นการควบคุ ม และประเมิ น โดย
คณาจารย์ ในภาควิชา
Proposing the topic of research in the form of documents or performances as
well as other appropriate works; eligible under the advisor’s supervision.

ดศปย ๔๙๕
MSAP 495

การวิจัยดนตรีขั้นนํา
๒ (๒-๐-๔)
Introduction to Music Research
พื้นฐานวิธีการวิจัยทางดนตรี ปัญหาในการวิจัยทางดนตรี การวางแผนการวิจัย เจตคติและ
ทิศทางของนักวิชาการดนตรี การค้นคว้าหาข้อมูล การอ้างอิง และการเขียนอ้างอิง การตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของข้อมูล การรายงานปากเปล่าและการเขียนรายงาน เค้าโครงของหัวข้อวิทยานิพนธ์ วิธีการต่าง ๆ ของการ
จัดระบบเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานในสาขาวิชาดนตรี เพื่อเป็นแหล่งสําหรับการอ้างอิงและค้นคว้า
Basics of music research; problems in music research; research planning; attitude
and direction of music researcher; data gathering and reference; data verification; oral
presentation and report writing; thesis topics and various music information documentation
systems for further references and research.

-๒๔๕-
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เครื่องทองเหลืองและเครื่องกระทบ (Brass and Percussion)
ดศทก ๑๑๑
MSBP 111

ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - เครื่องเป่าทองเหลือง ๑
๑ (๐-๒-๑)
Instrumental Class Brass 1
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการบรรเลงเครื่องเป่าทองเหลือง โดยมีการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม
โดยใช้บทเรียน ตํารา และบทเพลง ระดับเบื้องต้นประกอบการเรียนการสอน อธิบายถึงบทบาทและหน้าที่ของนัก
ดนตรีเครื่องเป่าทองเหลือง ทั้งในฐานะของนักแสดงเดี่ยว และสมาชิกในวงดนตรี
Basic understanding of how a brass instrument is played, with the beginner level
books and repertoire being used in the instruction; general knowledge about the functions and
roles of the instrumentalist, both as a soloist and an ensemble members.

ดศทก ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - เครื่องเป่าทองเหลือง ๒
๑ (๐-๒-๑)
MSBP 112 Instrumental Class – Brass 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทก ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม – เครื่องเป่าทองเหลือง ๑
เนื้อหาต่อเนื่องจากทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม – เครื่องเป่าทองเหลือง ๑ โดยมีเนื้อหาในระดับที่
สูงขึ้น และมีระดับของบทเพลงที่แตกต่างกันไป ตามระดับของผู้เรียน โดยรายวิชาจะเน้นการบรรเลงเพลงบรรเลง
เดี่ยว และแบบฝึกหัดต่างๆ โดยผู้เรียนจะต้องบรรเลงบทเพลงหรือแบบฝึกหัดสั้นๆ เป็นส่วนหนึ่งในการสอบปลาย
ภาค
A continuation of Instrumental Class – Brass 1; with its content on a more
advanced level music and largely be decided by the level of the students in the class and the
syllabus being more general so that there is flexibility in the direction the class will take; most
of the time being spent on solo and etude literature with the final exam being a short
performance by each student.
ดศทก ๑๑๓
MSBP 113

ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - เครื่องกระทบ ๑
๑ (๐-๒-๑)
Instrumental Class - Percussion 1
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บเครื่ อ งดนตรี ใ นกลุ่ ม เครื่ อ งกระทบ หน้ า ที่ บทบาท ประวั ติ แ ละที่ ม า
โดยสั ง เขปของเครื่ อ งกระทบในดนตรี ต ะวั น ตก พื้ น ฐานการปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งกระทบ การบรรเลงบทเพลงและ
แบบฝึกหัดพื้นฐานในการบรรเลง การดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องดนตรีในระดับเบื้องต้น

-๒๔๖-
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Basic knowledge of percussion instruments; functions, roles, and brief history of
the instruments in western music; practice of basic percussion music and etudes; care and
maintenance of percussion instruments.
ดศทก ๑๑๔ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - เครื่องกระทบ ๒
๑ (๐-๒-๑)
MSBP 114 Instrumental Class - Percussion 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทก ๑๑๓ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม – เครื่องกระทบ ๑
วิชาต่อเนื่องจากทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม – เครื่องกระทบ ๑ ความรู้ขั้นพื้นฐานถึงระดับกลาง
เกี่ยวกับเครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่องกระทบ หน้าที่ บทบาท ของเครื่องกระทบในดนตรีตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในบทเพลงระดับสูงกว่าระดับพื้นฐาน การปฏิบัติเครื่องกระทบโดยบรรเลงบทเพลงและแบบฝึกหัดในระดับที่
สูงขึ้น
A continuation of Instrumental Class – Percussion 1; a group performance class
offering basic to intermediate knowledge of percussion instruments, functions, and roles of the
instruments in western music, especially in a more advanced repertoires; practice of basic
percussion music and etudes.
ดศทก ๔๔๑
MSBP 441

วรรณกรรมเครื่องเป่าทองเหลือง ๑
๒ (๒-๐-๔)
Brass Literature 1
บทเพลงหลักสําหรับเครื่องเป่าทองเหลือง โดยศึกษาเรียงตามลําดับเวลา ตั้งแต่ยุคบาโรคถึงยุค
คลาสสิก การใช้บทเพลงดังกล่าวในการสอนปฏิบัติเครื่องเป่าทองเหลือง
Chronological studies of the standard repertoire for their major brass instrument,
organized by the time period to cover the Baroque and Classic Periods, with an emphasis on
how the standard repertoire can be used pedagogically.
ดศทก ๔๔๒ วรรณกรรมเครื่องเป่าทองเหลือง ๒
๒ (๒-๐-๔)
MSBP 442 Brass Literature 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทก ๔๔๑ วรรณกรรมเครื่องเป่าทองเหลือง ๑
เนื้อหาต่อเนื่องจากวรรณกรรมเครื่องเป่าทองเหลือง ๑ โดยให้ความสําคัญกับการศึกษาวิจัยโดย
นักศึกษามากขึ้น การศึกษาเกี่ยวกับบทเพลงที่นอกเหนือจากบทเพลงมาตรฐานทั่วไป โดยเรียงลําดับเวลาจากยุค
บาโรค จนถึงยุคคลาสสิก ถึงยุคโรแมนติก การใช้บทเพลงคลาสสิกหลักในการสอนดนตรี

-๒๔๗-
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A continuation of Brass Literature 1, but with more required research on the part
of the students instead of the instructor presenting information on standard literature; student’s
research of the less standard repertoire for their instruments in a chronological organization
from Baroque to classic to romantic periods; with an emphasis on how the standard repertoire
can be used pedagogically.
ดศทก ๔๔๓
MSBP 443

วรรณกรรมเครื่องกระทบ ๑
๒ (๒-๐-๔)
Percussion Literature 1
ประวัติ ผลงาน บทเพลงต่างๆ แนวทางการแสดงเดี่ยวของเครื่องกระทบสากลในระดับอาชีพ บท
เพลงสําหรับแสดงเดี่ยว แสดงเป็นกลุ่ม และสําหรับวงซิมโฟนีออร์เคสตรา ตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๙ จนถึงปัจจุบัน การ
เรียนรู้วิธีการเตรียมตัวออดิชัน การอ่านบทความทางวิชาการต่างๆ ในปัจจุบัน ชีวิตและผลงานของนักแสดงและ
นักประพันธ์ผลงานเครื่องกระทบที่สําคัญ
History, musical works and literatures related to percussion music; in-depth
studies of professional percussion recital, including studies of solo, ensemble, and symphonic
music from 19th century to present; audition preparation; readings of present academic journals;
studies of lives and works of the most influential percussionists and percussion music
composers.

ดศทก ๔๔๔ วรรณกรรมเครื่องกระทบ ๒
๒ (๒-๐-๔)
MSBP 444 Percussion Literature 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทก ๔๔๓ วรรณกรรมเครื่องกระทบ ๑
เนื้อหาต่อเนื่องจากวรรณกรรมเครื่องกระทบ ๑ ประวัติ ผลงาน บทเพลงต่าง ๆ แนวทางใน
การศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับการแสดงเดี่ยวเครื่องกระทบสากลในระดับอาชีพ โดยครอบคลุมบทเพลงสําหรับ
แสดงเดี่ยว แสดงเป็นกลุ่ม และสําหรับวงซิมโฟนีออร์เคสตรา ตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๙ จนถึงปัจจุบัน การเรียนรู้วิธีการ
เตรียมตัวออดิชั่น การศึกษาบทความทางวิชาการต่างๆ ในปัจจุบันศึกษาชีวิตและผลงานของนักแสดงและนัก
ประพันธ์ผลงานเครื่องกระทบที่สําคัญ
A continuation of Percussion Literature 1; studies of history, musical works and
literatures related to percussion music; in depth studies of professional percussion recital,
including studies of solo, ensemble, and symphonic music from the 19th century to present;

-๒๔๘-
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audition preparation; readings of present academic journals; studies of lives and works of the
most influential percussionists and percussion music composers.
ดศทก ๔๗๑
MSBP 471

การสอนเครื่องเป่าทองเหลือง
๒ (๒-๐-๔)
Brass Pedagogy
การศึกษาในเชิงลึก ถึงวิธีการสอนเครื่องเป่าทองเหลืองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น
ระดับเบื้องต้น ระดับกลาง และระดับอุดมศึกษา การศึกษาและเปรียบเทียบตําราต่างๆ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในชั้นเรียน
The in-depth exploration of how to effectively teach brass instrument, divided
into levels of instruction: beginner, intermediate, and college levels; studies and comparison of
variety of texts; focus being on class discussions.
ดศทก ๔๗๒
MSBP 472

การสอนเครื่องกระทบ
๒ (๒-๐-๔)
Percussion Pedagogy
วิธีการสอนเครื่องกระทบทั้งสําหรับการบรรเลงเดี่ยว และบรรเลงเป็นวง การสาธิตการเล่นและ
การสอน การบรรยาย การอภิปรายในชั้น และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในชั้นเรียน
Method of teaching percussion instruments in both individual and ensemble
genres, including performance and teaching demonstration, lecture, in-class discussion, and
active participation by students.

ธุรกิจดนตรี (Music Business)
ดศธด ๑๐๑
MSBU 101

คณิตศาสตร์ธุรกิจ
๒ (๒-๐-๔)
Business Mathematic
การใช้คณิตศาสตร์ที่จําเป็นสําหรับธุรกิจ เพื่อสามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทาง
ธุรกิจ เช่น การคํานวณภาษี การคํานวณดอกเบี้ย การคํานวณค่าเสื่อมราคา การคํานวณส่วนลดทางการค้า การ
คํานวณจุดคุ้มทุน การคํานวณสินค้าคงเหลือ การใช้โปแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการคํานวณ
Mathematics and statistics for business application; business analysis and
decision-making such as tax computation, interests, depreciation, trade discount, break-evenpoint, inventory, including computer software application.

-๒๔๙-
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ดศธด ๑๔๑
MSBU 141

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
Principles of Economics
กลไกเศรษฐกิจพื้นฐานของสังคม ได้แก่ หลักอุปสงค์ อุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต
รายได้ประชาชาติ การค้าระหว่างประเทศ ประวัติศาสตร์และโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยย่อ การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับสภาพข้อเท็จจริงในสังคม ประโยชน์ ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาใช้วิเคราะห์ปัญหาทางด้านกระบวนการทาง
วิชาชีพดนตรีเป็นหลัก
Fundamental economics of society, including demand and supply, consumer
behavior, production, national income, and international trade; brief history and Thailand’s
economic structure; the application of the economic theories to the realistic conditions in the
society; basic mathematical knowledge related to the study of economics; the application of
economics theories to problem analysis in the music career.
ดศธด ๑๕๑
MSBU 151

อุตสาหกรรมดนตรี
๒ (๒-๐-๔)
Music Industry
ภูมิหลังและพัฒนาการของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีดนตรี สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจของ
อุตสาหกรรมดนตรี พื้นฐานธุรกิจดนตรีทั้งสําหรับการผลิตสินค้าและบริการ ประเด็นทางตลาด การลงทุน และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ SWOT Analysis และแนวทางการเขียนแผนธุรกิจ
Background and development of the music industry; business environment of
the music industry; fundamental music business both for the production and service
perspectives; markets, investment, legal issues; SWOT analysis and guide to business plan
writing.
ดศธด ๒๑๑
MSBU 211

หลักการตลาด
๓ (๒-๒-๕)
Principles of Marketing
ความรู้ทางการตลาด ความสําคัญของการตลาดในการทําธุรกิจ และต่อเศรษฐกิจ กลุ่มลูกค้าและ
พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด สินค้าและบริการ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การตั้งราคา
สินค้าและบริการ ทําเลที่ตั้งและช่องทางการจําหน่าย องค์ประกอบหลักของการตลาด ได้แก่ สภาวะแวดล้อมทาง
การตลาด ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค และกระบวนการตัดสินใจ คู่แข่งและการแข่งขัน

-๒๕๐-

มคอ.๒

The knowledge of marketing; the importance of marketing in business and
economics; customers and their behaviors; marketing mix – product and service, advertising and
public relations, pricing of goods and services, places and distribution channels; the major
elements of marketing such as market environments, target customer, customer behavior and
decision process; competitors and competition.
ดศธด ๒๑๓ การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการในธุรกิจดนตรี
๒ (๒-๐-๔)
MSBU 213 Integrated Marketing Communication in music business
รายวิชาบังคับก่อน: ดศธด ๒๑๑ หลักการตลาด
แนวคิดและหลักการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ส่วนประสมการตลาด กลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายและ
การตลาดทางตรง บทบาทของการสื่อสารการตลาดในการสื่อสารในธุรกิจดนตรี
Concepts and principles of integrated marketing communication, promotion mix,
integrated marketing communication strategies using tools such as advertising, public relations,
promotions and direct marketing; the role of marketing communication in the overall
communication of the music business.
ดศธด ๒๒๑ กฎหมายในธุรกิจดนตรี
๒ (๒-๐-๔)
MSBU 221 Legal Issue in Music Business
รายวิชาบังคับก่อน: ดศธด ๑๕๑ อุตสาหกรรมดนตรี
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องในการทําธุรกิจดนตรี การทํานิติกรรม สัญญา การซื้อขาย
การจ้า ง การรั บทํ าของ การเช่า การกู้ยืม การประกัน และกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกั บธุ รกรรมต่ างประเทศและ
กฎหมายลิขสิทธิ์
Business laws concerning music business; conducting commercial agreement,
loan agreement, leasing agreement. including other registrations such as international business
laws, labor laws, and copyright laws.
ดศธด ๒๔๑
MSBU 241

หลักการบริหารจัดการ
Principle of Management

๒ (๒-๐-๔)

-๒๕๑-

มคอ.๒

ทฤษฎีและแนวคิดทางการจัดการ การวางแผนการจัดองค์การและสายการบังคับบัญชา การ
ตั ด สิ น ใจการสั่ ง การการติ ด ต่ อ สื่ อ สารและการควบคุ ม การบริ ห ารเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมาย ขององค์ ก ารอย่ า งมี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด จริยธรรมของผู้บริหาร และ ความรับผิดชอบต่อสังคม
Management theories and concepts, planning, organizing and chain of command,
decision-making, directing, communication, and control; management for accomplishing the
organization goals and objectives for the most effectiveness and efficiency; the administrators’
ethics and social responsibility.
ดศธด ๒๗๒
MSBU 272

การสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการสื่อสารในธุรกิจดนตรี
๒ (๒-๐-๔)
Content in Music Business
เรี ย นรู้ วิ ธี ก ารสร้ า งแผนกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดด้ ว ยเนื้ อ หาทางธุ ร กิ จ ดนตรี สร้ า งสรรค์ แ คมเปญ
สร้างสรรค์เนื้อหา การเลือกใช้สื่อสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และการวัดผลความสําเร็จการใช้สื่อ
Learn how to create a marketing strategy with business content, creative
campaigns, creative content, the selection of appropriate new media in line with the target
audience and the measurement of the success of the media.
ดศธด ๒๗๓
MSBU 273

การส่งเสริมการตลาดอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสมัยใหม่
๒ (๒-๐-๔)
Creative Promotion in New Media
การเลือกสื่อที่เหมาะสมสําหรับการส่งเสริมการตลาดของศิลปิน ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ใน
อุตสาหกรรมดนตรี การจัดทําแผนการตลาดโดยอาศัยการศึกษาทั้งสื่อในอดีตและสื่อสมัยใหม่ แนวคิดการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการเพื่อผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับธุรกิจดนตรีในปัจจุบัน
Selecting suitable media for the promotion for the promotion of artists, products,
and services in the music industry; making marketing plans, followed by a study of both the old
and new media; Concepts of integrated marketing communication to produce creative media
suitable for the music business at the present time.

ดศธด ๓๑๒ ช่องทางการขายและการวางแผนการขายในธุรกิจดนตรี
MSBU 312 Distribution Channel and Selling in Music business
รายวิชาบังคับก่อน: ดศธด ๒๑๑ หลักการตลาด

๒ (๒-๐-๔)

-๒๕๒-

มคอ.๒

การวางแผนการขาย กระบวนการขาย บริหารช่องทางการขาย การจัดทําส่วนลดการค้าและการ
ส่งเสริมการขาย การสร้างบรรยากาศในการขาย เพื่อให้สอดคล้องกับการตลาด และลูกค้าในปัจจุบัน
Sale planning, sale and selling process; distribution channel management, trade
discount and sale promotion; creating the selling atmosphere, in compliance with the present
marketing and customers.
ดศธด ๓๓๑
MSBU 331

หลักการบัญชี
๓ (๒-๒-๕)
Principles of Accounting
พัฒนาการของการบัญชี การใช้บัญชีเป็นเครื่องมือสําคัญในการจัดการ การศึกษาข้อสมมติฐาน
ทางการบัญชี เอกสารและการบันทึกข้อมูลทางการเงิน การจัดทํางบการเงิน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยใน
การทําบัญชี การตรวจสอบภายในโดยใช้ข้อมูลทางบัญชี
The development of accounting, the use of accounting as a management tool,
the study of accounting assumptions, documents and bookkeeping, financial statement,
accounting computer software, accounting information for internal auditing.
ดศธด ๓๓๒ การเงินธุรกิจ
๒ (๒-๐-๔)
MSBU 332 Business Finance
รายวิชาบังคับก่อน: ดศธด ๓๓๑ หลักการบัญชี
ข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การคํานวณอัตราส่วนทางการเงิน การคํานวณต้นทุน
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน – ปริมาณ – กําไร การจัดทํางบประมาณ การจัดทํางบเงินสด การใช้ข้อมูลทาง
การเงินเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
Financial information, financial statement analysis, financial ratios, cost analysis,
the relationship of cost – volume – profit, budgeting, cash flow statement, financial information
for the administrators’decision making.
ดศธด ๓๔๑
MSBU 341

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
๒ (๒-๐-๔)
Human Resources Management
บทบาทและหน้าที่ของการบริหารงานบุคคล การสรรหาบุคลากร การบรรจุบุคลากร สัญญา
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การอบรมและพัฒนาบุคลากร การให้รางวัลและการลงโทษ การจัดสวัสดิการ การสร้าง
ทีมงาน การประเมินผลการทํางาน ระเบียบวินัยและแรงงานสัมพันธ์

-๒๕๓-

มคอ.๒

The roles and duties of the personnel management, recruitments, personnel
acceptance, contracts, wages and salaries, compensations, personnel training and development,
rewards and punishment, social welfare, team work, job evaluation, and labor relation.
ดศธด ๓๔๒
MSBU 342

ภาวะผู้ประกอบการธุรกิจดนตรี
๓ (๒-๒-๕)
Entrepreneurship for Music Business
ความเป็นผู้ประกอบการ การสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจ การพัฒนาและการวิเคราะห์
แนวคิดโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ พัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อการจัดการธุรกิจ และการกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิดนตรี
Studies of business entrepreneurship; the creation of inspiration for launching
business; development and analysis of concepts and new business opportunities; development
of necessary business management skills; and establishing business strategies for music
business.

ดศธด ๓๕๑ ธุรกิจดนตรีระหว่างประเทศ
๒ (๒-๐-๔)
MSBU 351 International Music Business
รายวิชาบังคับก่อน: ดศธด ๒๒๑ กฎหมายในธุรกิจดนตรี
การทําธุรกิจดนตรีกับต่างประเทศ การสั่งสินค้า การส่งสินค้าออก ข้อกําหนดมาตรฐานสินค้า
การประกั น สิ น ค้ า เอกสารสํ าคั ญ ในการติด ต่ อกั บ ธุ ร กิ จ ต่ า งประเทศ การเงิ น และการตลาดระหว่า งประเทศ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจต่างประเทศ
Business practice with international music business; import, export, merchandise
standard regulations, merchandise assurance, international documents in foreign business
contacts; international currency, international marketing, international business laws and
regulations, international finance and marketing, and international business technology.
ดศธด ๓๖๑ การวางแผนและควบคุมการผลิตทางอุตสาหกรรมดนตรี
๒ (๒-๐-๔)
MSBU 361 Music Production and Planning Control
รายวิชาบังคับก่อน: ดศธด ๒๔๑ หลักการบริหารจัดการ
เทคนิควิธีในการวางแผนและควบคุมการผลิตทางอุตสาหกรรมดนตรี การบริหารเวลา การ
บริหารต้นทุน การควบคุมการปฏิบัติงานและการควบคุมคุณภาพ วิธีการส่งสินค้าออก และการสั่งวัตถุดิบหรือ
สินค้าเข้าประเทศเพื่อการพาณิชย์

-๒๕๔-

มคอ.๒

Techniques of music production planning and control, time management, cost
management, operation control and quality control; methodologies for export of goods and
import of goods and raw materials for commercial purposes.
ดศธด ๓๗๓ ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์แอพพลิเคชันสําหรับธุรกิจดนตรี
๒ (๒-๐-๔)
MSBU 373 MIS and Computer Applications for Music Business
รายวิชาบังคับก่อน: ดศธด ๒๔๑ หลักการบริหารจัดการ
ระบบการจัดการข้อมูลเพื่อสารสนเทศและการประยุกต์ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ให้เกิด
ประสิทธิภาพในธุรกิจดนตรี เช่น การจัดการระบบข้อมูลทางบัญชี ระบบข้อมูลทางการตลาด ระบบข้อมูลลูกค้า
ระบบข้อมูลภายในองค์กร โปรแกรมการตัดต่อรูป และโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อใช้ในการนําเสนอและสื่อสารในธุรกิจ
ดนตรี
Management information system and computer application in the music
business, accounting information systems, marketing information systems, customers’
information systems, enterprise information systems including applications and computer
programs for the presentation and communication in the music business.
ดศธด ๓๗๔
MSBU 374

การตลาดดิจิตอลในธุรกิจดนตรี
๒ (๒-๐-๔)
Digital Marketing in the Music Business
ประเภทและระบบการจัดการของการตลาดดิจิตอลเบื้องต้น การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการ
ตลาดที่เป็นสื่อดิจิทัล และนําการตลาดดิจิทัลมากําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในธุรกิจดนตรีได้อย่างเหมาะสม
Introduction to the basic type and system management of digital marketing; the
application of digital media as marketing tool, and using digital marketing strategy in the music
business.

ดศธด ๓๙๑
MSBU 391

สัมมนาการประชุมวิชาการด้านธุรกิจดนตรี
๒ (๒-๐-๔)
Music Business Conference Seminar
การเข้าร่วมการประชุมวิชาการเกี่ยวกับธุรกิจดนตรี เป็นเวลาอย่างน้อยเทียบเท่ากับการบรรยาย
๓๐ ชั่วโมงบรรยาย การสรุปผลที่ได้จากการประชุมเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ การฝึกนําองค์ความรู้ที่ได้มาใช้
ในทางปฏิบัติจริง

-๒๕๕-

มคอ.๒

Participation in academic conferences related to the music business with the
minimum length equivalent to 30 lecture hours; the summarization of the results obtained from
the participation in several forms; the application of the knowledge gained to the real-life
situation.
ดศธด ๓๙๒ การวิจัยทางธุรกิจดนตรีและอุตสาหกรรมดนตรี
๓ (๒-๒-๕)
MSBU 392 Research and Survey in Music Business
รายวิชาบังคับก่อน: ดศธด ๑๐๑ คณิตศาสตร์ธุรกิจ
ระเบียบวิธีวิจัยและกระบวนการวิจัยด้านธุรกิจ ทําวิจัยขนาดเล็ก ๑ ชิ้น โดยให้นักศึกษากําหนด
ปัญหาวิจัยที่นกั ศึกษาสนใจ และเกี่ยวข้องทางด้านนี้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ผู้สอน
Research methodology and process in business; conducting a small research
project by assigning the students to determine their own research problems according to their
interest under the teacher’s supervision.
ดศธด ๓๙๓
MSBU 393

การจัดการความเสี่ยงและประกันภัยในอุตสาหกรรมดนตรี
๒ (๒-๐-๔)
Risk and Insurance Management for Music Industry
การเสี่ยงภัยและการจัดการการเสี่ยงภัยของอุตสาหกรรมดนตรี ความหมายและความสําคัญ ของ
การประกันภัย การประกันชีวิตและสุขภาพ การประกันวินาศภัย การศึกษากรมธรรม์ ประกันภัย ที่ใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบัน
Risk and risk management in music industry; meaning and importance of
insurance; life and health insurance, non-life insurance; the study of the current insurance
policy at the present time.
ดศธด ๓๙๔
MSBU 394

การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
๒ (๒-๐-๔)
Negotiation in Music Business
การเจรจาต่อรองที่เกิดขึ้นในธุรกิจดนตรี ลักษณะและกระบวนการในการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์ใน
การต่อรอง และการจัดการเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองที่มีความซับซ้อน
Negotiations in the music business; the structure, process, and strategies of
negotiations; how to manage difficult and complicated negotiations.

-๒๕๖-

มคอ.๒

ดศธด ๔๔๑ การวิเคราะห์และการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร
๒ (๒-๐-๔)
MSBU 441 Organization Performance Analysis and Evaluation
รายวิชาบังคับก่อน: ดศธด ๑๕๑ อุตสาหกรรมดนตรี, ดศธด ๒๔๑ หลักการบริหารจัดการ, ดศธด ๓๓๒
การเงินธุรกิจ และ ดศธด ๒๑๑ หลักการตลาด
แนวคิ ด เทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ การวิ เ คราะห์ ธุ ร กิ จ การวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน ขององค์การ การนําเทคนิคต่างๆ มาใช้ในองค์การ ได้แก่ การวัดผลดุลยภาพ ดัชนีชี้วัดที่สําคัญ การใช้
ห้องปฏิบัติการในการจัดการองค์การ
Concepts, techniques, and tools in business analysis; an analysis and evaluation
of the organization performance; the introduction of various techniques such as benchmarking,
key performance indicators, balance scorecard, and the use of the lab in the organization
management.
ดศธด ๔๔๒ การจัดการเชิงกลยุทธ์
๒ (๒-๐-๔)
MSBU 442 Strategic Management
รายวิชาบังคับก่อน: ดศธด ๒๔๑ หลักการบริหารจัดการ และ ดศธด ๑๕๑ อุตสาหกรรมดนตรี
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การแข่งขัน ความต้องการของตลาดทางธุรกิจดนตรี การวิเคราะห์
จุดเด่น จุดด้อย การวิเคราะห์โอกาสและข้อจํากัดทางธุรกิจดนตรี การกําหนดกลยุทธ์ และวิธีการ เพื่อสร้างข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน การดําเนินงาน การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์
Music business environment analysis, competition, market need, strength and
weakness analysis, opportunity and limitation analysis; strategy and methods, the determination
for competitive advantage of the organization; the strategy follow up and evaluation.
ดศธด ๔๔๓
MSBU 443

การบริหารจัดการสําหรับนักดนตรี
๒ (๒-๐-๔)
Management for Musicians
การบูรณาการและการประยุกต์องค์ความรู้ และแนวคิดในการบริหารจัดการสําหรับนักดนตรี
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้เรื่องการเงิน การตลาด และการบริหาร ในการประกอบอาชีพของนักดนตรี
The Integration and application of knowledge and concepts in management and
administration, including finance, marketing, and administration for the musicians’career
performence.

-๒๕๗-

มคอ.๒

ดศธด ๔๕๑ การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมดนตรี
๒ (๒-๐-๔)
MSBU 451 Cost Analysis in Music Industry
รายวิชาบังคับก่อน: ดศธด ๓๓๒ การเงินธุรกิจ
แนวคิดเรื่องต้นทุนในธุรกิจดนตรี การใช้วิเคราะห์ต้นทุนและการวางแผนการผลิตเพื่อให้ได้ขนาด
ที่พอเหมาะทั้งคุณภาพ และปริมาณ ภายใต้ สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปมาของสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศและโลก ระบบต้นทุนการผลิต ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม พฤติกรรมของต้นทุน
Concepts of cost in music business; the use of cost analysis and production
planning to achieve optimum production quality and quantity under the changing global
business environment; manufacturing cost system, activity based cost system, cost behavior.
ดศธด ๔๘๑
MSBU 481

การฝึกงานด้านธุรกิจดนตรี
๕ (๐-๑๕-๕)
Music Business Internship
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ จะต้องออกไปฝึกงานในหน่วยงาน ที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขา
ที่นักศึกษาได้ทําการศึกษาอยู่ หรือ ที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม เป็นระยะเวลา ไม่ต่ํากว่า ๓๐๐ ชั่วโมง โดยมี
อาจารย์หัวหน้าสาขาเป็นผู้ตรวจสอบดูแลและประเมินผล
The fourth year students’training of at least 300 hours during their second
semester in any appropriate music business organizations related to the students’ major field of
study under the supervision and evaluation of the area coordinators.

ดศธด ๔๙๑
MSBU 491

การเขียนวิจารณ์ดนตรี
๒ (๒-๐-๔)
Writing Music Criticism
วารสารศาสตร์เบื้องต้น งานวิจารณ์ที่สําคัญ การค้นคว้าข้อมูล การสัมภาษณ์ นักศึกษาส่งงาน
วิจารณ์จริงต่ออาจารย์ผู้สอน
Introduction to journalism, the study of major music criticism, information
research, interviews and music critic writing.

ดศธด ๔๙๒
MSBU 492

การสัมมนาทางธุรกิจดนตรี
Seminar in Music Business

๒ (๒-๐-๔)

-๒๕๘-

มคอ.๒

สัมมนาหัวข้อทางธุรกิจดนตรีที่น่าสนใจที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน รูปแบบ ข้อมูล
พัฒนาการของธุรกิจดนตรีและอุตสาหกรรมดนตรี การถกประเด็นปัญหาทางธุรกิจ การสํารวจ รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การนําเสนอผลงานโดยใช้ทฤษฎีและแนวคิดทางธุรกิจ
Seminar on interested topic in the music business as approved by the instructor;
organization, information and development of the music business and industry; discussions of
business issues; survey, the collection and analysis of business information; presentations based
on business theories and concepts.

อํานวยเพลงและรวมวง (Conductive and Ensembles)
ดศอพ ๓๗๑
MSCD 371

การอํานวยเพลง ๑
๒ (๑-๒-๓)
Conducting 1
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทของวาทยากร การนําวง การโต้ตอบ การดัดแปลง และการ
สนับสนุนการบรรเลงของวง การฝึกนักดนตรีให้รู้จักภาษาท่าทางและการเคลื่อนไหวในการนําวง การศึกษาสกอร์
เพลง และเทคนิคการซ้อม การพัฒนาภาษากาย ที่ทําให้นักศึกษาแต่ละคน สามารถสื่อสารกับสมาชิกของวง อย่าง
ชัดเจนและลึกซึ้ง เพื่อบรรลุเป้าหมายของการแสดงดนตรีที่มีคุณภาพ
Basic understanding of the role of the conductor: leading, reacting, altering, and
reinforcing the performance of the ensemble; the training for competent musicianship focusing
on conducting gestures and movements, score study, and rehearsal techniques, with primary
focus on the development of a non-verbal vocabulary that will allow each student to be able
to clearly and artistically communicate with the members of an ensemble to solicit a predetermined musical result.
ดศอพ ๓๗๒ การอํานวยเพลง ๒
๒ (๑-๒-๓)
MSCD 372 Conducting 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปบ ๓๗๑ การอํานวยเพลง ๑
เนื้อหาต่อเนื่องจากการอํานวยเพลง 1 การสร้างความเข้าใจในการอํานวยเพลงสําหรับวงขนาด
เล็กและขนาดใหญ่ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทของวาทยากร ในด้านการนําวง การโต้ตอบ การดัดแปลง
และการสนั บ สนุ น การบรรเลงของวง การฝึ ก นั ก ดนตรี ใ ห้ รู้ จั ก ภาษาท่ า ทางและการเคลื่ อ นไหวในการนํ า วง

-๒๕๙-

มคอ.๒

การศึกษา สกอร์เพลง และเทคนิคการซ้อม การพัฒนาภาษากาย ที่ทําให้นักศึกษาแต่ละคน สามารถสื่อสารกับ
สมาชิกของวงอย่างชัดเจนและลึกซึ้ง เพื่อบรรลุเป้าหมายของการแสดงดนตรีที่มีคุณภาพ
A continuation of Conducting 1 with a goal to create competent musicians
capable of rehearsing for better results and focus on rehearsal technique of small and large
ensembles, instrumental and vocal; understanding the role of the conductor: leading, reacting,
altering, and reinforcing the performance of the ensemble; the training for competent
musicianship with a focus on conducting gestures and movements, score study, and rehearsal
techniques, with primary focus on the development of a non-verbal vocabulary that will allow
each student to be able to clearly and artistically communicate with the members of an
ensemble to solicit a pre-determined musical result.

กีตาร์คลาสสิก (Classical Guitar)
ดศกค ๑๑๑
MSCG 111

ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - กีตาร์ ๑
๑ (๐-๒-๑)
Instrumental Class - Guitar 1
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกีตาร์คลาสสิก หน้าที่ บทบาท ประวัติและที่มาโดยสังเขปของกีตาร์ใน
ดนตรีตะวันตก พื้นฐานการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก การวางนิ้ว ท่านั่ง การบรรเลงบทเพลงและแบบฝึกหัดพื้นฐาน
ในการบรรเลง การดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องดนตรีในระดับเบื้องต้น
Basic knowledge of classical guitar; functions, roles, and brief history and origin of
the guitar in western music; basic guitar performance – fingering and posture; practice of basic
music for guitar and etudes; care and maintenance of the instruments.
ดศกค ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - กีตาร์ ๒
๑ (๐-๒-๑)
MSCG 112 Instrumental Class - Guitar 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศกค ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม – กีตาร์ ๑
วิชาต่อเนื่องจากทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม – กีตาร์ ๑ ความรู้ขั้นพื้นฐานถึงระดับกลางเกี่ยวกับ
กี ต าร์ ค ลาสสิ ก หน้ า ที่ บทบาท ของกี ต าร์ ใ นดนตรี ต ะวั น ตก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในบทเพลงระดั บ สู ง กว่ า
ระดับพื้นฐาน การปฏิบัติกีตาร์โดยบรรเลงบทเพลงและแบบฝึกหัดในระดับที่สูงขึ้น
A continuation of Instrumental Class – Guitar 1; a group performance class
offering basic to intermediate knowledge of classical guitar, functions, and roles of the guitar in

-๒๖๐-

มคอ.๒

western music, especially in a more advanced repertoires; practice of basic guitar music and
etudes.
ดศกค ๓๕๑
MSCG 351

เสียงประสานบนฟิงเกอร์บอร์ด
๒ (๒-๐-๔)
Fingerboard Harmony
การพัฒนาทั กษะการประสานเสียง การอ่ านโน้ตฉั บพลั น และการเล่น ฟิเกอร์ เบสด้ว ยกีตาร์
ศึกษาถึงเคเดนซ์ และทางเดินคอร์ดเพื่อการตีความของการเล่น
The development of the knowledge of the guitar fret-board through the study of
fingerings, harmony, sight reading, and figured-bass; the elements of chord progressions and
cadences essential for the interpretation of tonal music.
ดศกค ๔๔๑
MSCG 441

วรรณกรรมกีตาร์ ๑
๒ (๒-๐-๔)
Guitar Literature 1
บทเพลงของกีตาร์และเครื่องดนตรีที่เกี่ยวข้องกับกีตาร์ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการและบาโรค เช่น
วิฮูเอลา กีตาร์ ๔ สายคู่ บาโรคกีตาร์ ธีออร์โบ ระบบการบันทึกโน้ตในแบบต่างๆ หลักการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก
บทบาทของกีตาร์ในสังคม พัฒนาการของบทเพลงที่มีผลต่อวิธีการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก ดุริยกวีและนักกีตาร์ที่
สําคัญ
The literature of the classical guitar and guitar-related instruments of the
Renaissance and Baroque Periods, including the vihuela, four-course guitar, Baroque guitar,
Baroque lute, theorbo, including their various notational systems; traditions of classical guitar
playing, the roles of guitar in social history, the works that have shaped classical playing as well
as the major composers and performers of the instrument.

ดศกค ๔๔๒ วรรณกรรมกีตาร์ ๒
๒ (๒-๐-๔)
MSCG 442 Guitar Literature 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศกค ๔๔๑ วรรณกรรมกีตาร์ ๑
รายวิชาต่อเนื่องที่ศึกษาบทเพลงสําหรับเดี่ยวกีตาร์ วงเชมเบอร์ และคอนแชร์โตในช่วงศตวรรษที่
๑๙และ ๒๐และอภิปรายการกลับมาของกีตาร์คลาสสิกหลังจากยุคตกต่ํา การอภิปรายพัฒนาการโครงสร้างของตัว
กีตาร์ เทคนิคและตําราการเล่นกีตาร์เพื่อนําไปสู่การวิจัยสําหรับกีตาร์

-๒๖๑-

มคอ.๒

A continuation of the previous semester; investigation of solo, chamber, and
concerto literature for the guitar across the 19th and 20th centuries and the instrument’s return
to the concert hall following a period of decline; Discussions about the development of guitar
construction alongside techniques and methods for academic guitar research.
ดศกค ๔๗๑
MSCG 471

การสอนกีตาร์
๒ (๒-๐-๔)
Guitar Pedagogy
วิธีการและเทคนิคในการสอนกีตาร์ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันสําหรับผู้เรียนในทุกระดับ การ
สร้างประสิทธิภาพในการสอนโดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย โดยศึกษาวิธีการ เทคนิคและตําราการสอนกีตาร์ใน
ทุกระดับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาการสอนโดยใช้ห้องเรียนจําลอง
และแล็บ
The historic and contemporary materials and techniques available for teaching
the guitar to students at all levels; the creation of the effectiveness of a wide range of
pedagogical approaches, studying methods, techniques, and textbooks about the guitar at all
levels from the past to the present time to give the students an opportunity to develop
teaching techniques through mock lessons and labs.

ดนตรีวิทยา (Musicology)
ดศดว ๒๑๐
MSCY 210

พื้นฐานประวัติดนตรีตะวันตก
๑ (๑-๐-๒)
Introduction to Western Music History
พื้นฐานความรู้ประวัติและพัฒนาดนตรีศิลป์ตะวันตกโดยสังเขป ทั้งฟอร์มและสไตล์ดนตรีตั้งแต่
สมัยกรีกโบราณ สมัยโรมัน ยุโรปสมัยกลาง สมัยเรอเนซองซ์ สมัยบาโรค สมัยคลาสสิก สมัยโรแมนติก และ สมัย
ศตวรรษที่ ๒๐
Basic knowledge and history of art music history; music and forms from the
ancienct Greek and Roman Eras; the Middle Ages, the Renaissance Period, the Baroque Period,
the Classic Period, the Romantic Period, to the 20th century.

ดศดว ๒๑๑
MSCY 211

ประวัติดนตรีตะวันตก ๑
Western Music History 1

๒ (๒-๐-๔)

-๒๖๒-

มคอ.๒

มรดกทางดนตรีของชนชาติกรีกโบราณ โรมัน ดนตรียุโรปสมัยกลางทั้งดนตรีศาสนาและดนตรี
ฆราวาส พัฒนาการของดนตรีโพลีโฟนี ผลงานของนักประพันธ์ และวรรณกรรมดนตรี ตั้งแต่สมัยกลางจนถึงเรอเน
ซองซ์
The musical heritage from the ancient Greek and Roman Era; European sacred
and secular music from the Medieval Period; the development of polyphony music; musical
works and literature from the medieval to the Renaissance Period.
ดศดว ๒๑๒
MSCY 212

ประวัติดนตรีตะวันตก ๒
๒ (๒-๐-๔)
Western Music History 2
ดนตรีและอิทธิพลทางสังคมสมัยบาโรคในช่วงปี ค.ศ. ๑๖๐๐ ถึง ๑๗๕๐ พัฒนาการของดนตรี
ผลงานนักประพันธ์ และวรรณกรรมดนตรีของสมัยบาโรค ทั้งโอเปรา ดนตรีขับร้อง และดนตรีบรรเลง ฟอร์มและ
สไตล์ดนตรีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในสมัยบาโรค
Music and its influences on the society during the Baroque Period in 1600 – 1750;
Development of music, composers’ works and music literature of the Baroque Period; including
the opera, vocal music, instrumental music; musical forms and styles developed in the Baroque
Period.
ดศดว ๓๐๑
MSCY 301

พื้นฐานดนตรีของโลก
๒ (๒-๐-๔)
Introduction to World Music
วัฒนธรรมดนตรีของโลกในภูมิภาคที่สําคัญของโลก ได้แก่ ดนตรีพ้ืนบ้านและดนตรีประจําชาติ
ในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป อเมริกา และแอฟริกา แนวดนตรีและประเด็นทางสังคม ที่มีความเกี่ยวข้องกับดนตรี
ประเภทต่างๆ ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยการฟัง การอ่าน และการเขียน
Various music cultures in important regions of the world: Asian, Europe, America,
and Africa; the musical styles and social issues regarding different categories of music through
listening, reading, and writing assignment.
ดศดว ๓๑๑
MSCY 311

ประวัติดนตรีตะวันตก ๓
Western Music History 3

๒ (๒-๐-๔)

-๒๖๓-

มคอ.๒

พัฒนาการของดนตรี วรรณกรรมดนตรีตั้งแต่สมัยก่อนคลาสสิกถึงสมัยคลาสสิก ผลงานของนัก
ประพันธ์ การปฏิรูปโอเปรา ฟอร์มและสไตล์ดนตรีประเภทขับร้อง และ ดนตรีบรรเลงที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใน
สมัยก่อนคลาสสิกและสมัยคลาสสิก
The development of music and music literature from the Pre-Classical to the
Classical Periods; the composers’works; the reformation of the opera; forms and styles of the
vocal and instrumental music developed in the Pre-Classical and the Classical Periods.
ดศดว ๓๑๒
MSCY 312

ประวัติดนตรีตะวันตก ๔
๒ (๒-๐-๔)
Western Music History 4
พัฒนาการของดนตรี ผลงานนักประพันธ์ และ วรรณกรรมดนตรี ในสมัยศตวรรษที่ ๑๙ จนถึง
ครึ่งแรกของศตวรรษที่ ๒๐ แนวคิดการสร้างสรรค์งานดนตรีในสมัยศตวรรษที่ ๑๙ และ ๒๐ ฟอร์มและสไตล์ของ
ดนตรีประเภทดนตรีขับร้องและดนตรีบรรเลงที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในสมัยศตวรรษที่ ๑๙ และ ๒๐
The development of music, the composers’works, and literature from the 19th
century to the first half of the 20th century; musical creation concepts during the 19th and the
20th centuries; musical forms and styles of vocal and instrumental music developed in the 19th
and 20th centuries.
ดศดว ๓๑๓
MSCY 313

ดนตรีในศตวรรษที่ ๒๐
๒ (๒-๐-๔)
Music in the Twentieth Century
สไตล์ ฟอร์ม และวรรณกรรมดนตรี ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในสมัยศตวรรษที่ ๒๐ พัฒนาการของ
สไตล์ทํานอง จังหวะ การประสานเสียง เทกซ์เชอร์ เทคนิคการปฏิบัติดนตรี การประสมวง ปรัชญาแนวคิดของการ
สร้างสรรค์งานดนตรีในสมัยศตวรรษที่ ๒๐
Styles, forms, and music literature developed in the 20th century; the
development of style, melody, rhythm, harmony, texture, performance techniques, ensemble,
philosophy and concepts of the music creation in the 20th century.

ดนตรีศึกษาและการสอน (Music Education and Pedagogy)
ดศดษ ๑๑๑
MSED 111

ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - รีคอร์เดอร์ (โซปราโน อัลโต) ๑
Instrumental Class - Recorder (Soprano-Alto) 1

๑ (๐-๒-๑)

-๒๖๔-

มคอ.๒

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องรีคอร์เดอร์ หน้าที่ บทบาท ประวัติและที่มาโดยสังเขปของรีคอร์
เดอร์ในดนตรีตะวันตก พื้นฐานการปฏิบัติรีคอร์เดอร์ การบรรเลงบทเพลงและแบบฝึกหัดพื้นฐานในการบรรเลง
การดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องดนตรีในระดับเบื้องต้น
Basic knowledge about the recorder; functions, roles, brief history and origin of
the instruments in western music; the basic practice of the recorder and etudes; care and
maintenance of the musical instruments at the basic level.
๑ (๐-๒-๑)
ดศดษ ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - รีคอร์เดอร์ (โซปราโน อัลโต) ๒
MSED 112 Instrumental Class - Recorder (Soprano-Alto) 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศดษ ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - รีคอร์เดอร์ (โซปราโน/อัลโต) ๑
วิชาต่อเนื่องจากทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม – รีคอร์เดอร์ (โซปราโนอัลโต) ๑ ความรู้ขั้นพื้นฐานถึง
ระดับกลางเกี่ยวกับรีคอร์เดอร์ หน้าที่ บทบาท ของรีคอร์เดอร์ในดนตรีตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบทเพลง
ระดับสูงกว่าระดับพื้นฐาน การปฏิบัติรีคอร์เดอร์โดยบรรเลงบทเพลงและแบบฝึกหัดในระดับที่สูงขึ้น
A continuation of the Instrumental Class – Recorder (Soprano-Alto) 1; a group
performance class offering basic to intermediate knowledge of recorder, functions, and roles of
the instruments in western music, especially at the more advanced repertoire level; the practice
of basic recorder music and etudes.
ดศดษ ๒๐๑
MSED 201

พื้นฐานดนตรีศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
Foundations of Music Education
แนวคิ ด และปรั ช ญาดนตรี ศึ ก ษา ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ จิ ต วิ ท ยาการสอนดนตรี หลั ก สู ต ร การ
ประเมินผล การจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
Music education concepts and philosophy; learning theories; music teaching
psychology, curriculum and assessment, music teaching and learning both in and out of the
regular school system.
ดศดษ ๒๐๒
MSED 202

พื้นฐานจิตวิทยาในดนตรีศึกษา
Psychological Foundations in Music Education

๒ (๒-๐-๔)

-๒๖๕-

มคอ.๒

แนวคิดทฤษฎีที่มีอิทธิผลต่อจิตวิทยาการเรียนรู้ดนตรี พัฒนาการของเด็ก กระบวนการรับรู้และ
แรงกระตุ้น ความสามารถทางดนตรี จิตวิทยาสังคม ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางดนตรี ความแตกต่างทาง
พฤติกรรมทางดนตรีของแต่ละบุคคล การใช้จิตวิทยาในการสอนดนตรี
Theoretical position in psychology of learning, child development, cognitive
procession and motivation, musical ability, social psychology, factors affecting musical behavior,
Individual differences in musical behavior, psychology in music teaching.
๑ (๐-๒-๑)
ทักษะการขับร้องและประสานเสียงสําหรับครูดนตรี ๑
Vocal and Choral Studies for Music Teachers 1
ฝึกทักษะพื้นฐานในการขับร้องและประสานเสียง หลักการเบื้องต้นของการออกเสียง การหายใจ
การใช้ลม การอ่านโน้ต การฝึกซ้อม เทคนิคการฝึกซ้อม บทเพลงและสื่อการศึกษาที่เกี่ยวข้อง หลักการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียน การจัดกิจกรรมทางดนตรี การประเมินและการให้ผลย้อนกลับ
Basic skills in the vocal and choral performance; principles of diction, breathing,
wind application, music reading, practice and practice techniques; pieces and related studies;
principle of knowledge management in school; music activities; the teaching assessment.

ดศดษ ๒๑๑
MSED 211

ดศดษ ๒๑๒ ทักษะการขับร้องและประสานเสียงสําหรับครูดนตรี ๒
๑ (๐-๒-๑)
MSED 212 Vocal and Choral Studies for Music Teachers 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศดษ ๒๑๑ ทักษะการขับร้องและประสานเสียงสําหรับครูดนตรี ๑
ความรู้ และความสามารถประยุกต์ ใช้ค วามรู้ และทักษะการสอนการขั บร้องและการขั บร้อง
ประสานเสียงในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีความเข้าในและสามารถนําไปปรับใช้ในด้าน หลักการสอน
การขับร้อง และการขับร้องประสานเสียง การฝึกซ้อมและเทคนิคการฝึกซ้อม บทเพลงและสื่อการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
หลักการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน การจัดกิจกรรมทางดนตรี การประเมินและการให้ผลย้อนกลับ
Knowledge and ability to apply pedagogical knowledge and skills appropriate to
singing and choral music education at the elementary and secondary levels. Understanding and
implementing the vocal and choral pedagogy, rehearsal planning and techniques, repertoire and
materials selection, teaching methods, music activities in extra-curriculum, assessment and
feedback for instructions.

-๒๖๖-

มคอ.๒

ดศดษ ๒๓๑
MSED 231

นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสอนดนตรี
๒ (๒-๐-๔)
Music Teaching Innovation and Technology
วิจัย ค้นคว้า พัฒนา และผลิตสื่อประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการสอนดนตรี เพื่อให้มีคุณภาพและมี
ความเหมาะสมกับสภาพสังคมและระดับการศึกษา การซ่อมแซมเครื่องดนตรีได้ ทําการศึกษา วิจัย ค้นคว้า และ
พัฒนานวัตกรรมแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับการสอนดนตรีศึกษาของไทย
Study, research, development, and production of various music teaching media
considering the quality, social condition, and educational level; musical instrument repair; study,
research, and development of various innovation suitable for Thailand’s music education.

ดศดษ ๒๓๒
MSED 232

การสอนดนตรีในระบบโรงเรียน
๒ (๒-๐-๔)
Music in School System
รูป แบบ กลวิ ธี จิตวิ ทยาในการนํ า เอาวิชาดนตรี ไปใช้ ใ นโรงเรี ย นอนุ บ าล ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา แนวคิด และการพัฒนาความสามารถทางดนตรี กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ การร้องเพลง
การเล่นเครื่องดนตรี กิจกรรมประกอบจังหวะ ทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีที่เหมาะสมกับวัย สื่อทางดนตรี
กิจกรรม และการจัดการเรียนการสอนดนตรีในระดับชั้นต่างๆ
Forms, methods, and psychology relating to the application of music knowledge
in primary school, secondary school, and high school; concepts of musical ability improvement;
creativity processes, music singing and playing; rhythmic activities; musical skills proper for ages;
music media, activity, and learning organization in each education level.
ดศดษ ๒๗๑
MSED 271

หลักการสอนดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ
๒ (๑-๒-๓)
Dalcroze Eurhythmics
หลักการสอนดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ ปรัชญาพื้นฐานและองค์ประกอบสําคัญ เครื่องมือ
สื่อและเทคนิคการเรียนการสอน การใช้เครื่องดนตรีประกอบการเคลื่อนไหว การศึกษาปัญหา การแก้ไข และการ
นําไปใช้ในโรงเรียน
The principles of Dalcroze concept; basic philosophies and elements; teaching
tools, medias and techniques; the use of musical instruments accompanying movements; study
of problems and solutions; application of the concepts in school teaching.

-๒๖๗-

มคอ.๒

ดศดษ ๓๑๑
MSED 311

การบรรเลงเปียโนประกอบการสอนดนตรีในชั้นเรียน ๑
๑ (๐-๒-๑)
Piano Accompaniment for Classroom Teachers 1
ความรู้และทักษะพื้นฐานการปฏิบัติเปียโนประกอบกิจกรรมในชั้นเรียน เทคนิค การบรรเลงเพลง
ประกอบการเคลื่อน
ไหว เครื่องดนตรีหรือเสียงร้อง ทักษะการบรรเลงเพลงจากการอ่านโน้ตโดยฉับพลัน ความรู้พื้นฐานด้านคุณสมบัติ
ของเครื่องดนตรี การย้ายบันไดเสียง เทคนิคการฟังและการประสานงานระหว่างเครื่องดนตรี
Knowledge and basic skills for Piano Accompanying in Music Classroom, Music for
Movements, instruments or Voices; Sight-Reading Skill, Basic Knowledge of instruments and
Transposition to the Concert Pitch, Listening and coordination technique.

ดศดษ ๓๑๒ การบรรเลงเปียโนประกอบการสอนดนตรีในชั้นเรียน ๒
๑ (๐-๒-๑)
MSED 312 Piano Accompaniment for Classroom Teachers 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศดษ ๓๑๑ การบรรเลงเปียโนประกอบการสอนดนตรีในชั้นเรียน ๑
การประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะการปฏิบัติเปียโนประกอบกิจกรรมในชั้นเรียน เชื่อมโยงเนื้อหา
ทางดนตรี และประสบการณ์การเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ดนตรีโดยใช้การบรรเลง
เปียโนเป็นเครื่องมือ
The application of knowledge and piano accompaniment skills to classroom
activities; the relationship between music content and learning experiences; the design of
activities and knowledge experience using the piano performance as a tool.
ดศดษ ๓๓๑
MSED 331

การศึกษาและนวัตกรรมทางดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย
๒ (๑-๒-๓)
Early Childhood Music Education and Innovation
รูปแบบ กลวิธี จิตวิทยาในการนําเอาวิชาดนตรีไปใช้ในโรงเรียนชั้นปฐมวัย แนวคิด และการ
พัฒนาดนตรีให้กับนักเรียนในโรงเรียนชั้นปฐมวัย สื่อและนวัตกรรมทางดนตรี กิจกรรม และการจัดการเรียนการ
สอนดนตรีในโรงเรียนชั้นปฐมวัย
Forms, methods, and psychology related to the application of music education
in the early childhood; concepts and the development of learners in the early childhood; music
media and innovations; music activities and teaching in the kindergarten.

-๒๖๘-

มคอ.๒

ดศดษ ๓๓๒
MSED 332

กระบวนการและการเรียนรู้ดนตรีในระดับชั้นประถมศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
Process and Musical Learning for Primary School
การพัฒนาหลักสูตรดนตรีศึกษาสําหรับระดับประถมศึกษา มีความรู้ในด้านจิตวิทยาสําหรับครู
การพัฒนาการทางด้านดนตรี สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านทักษะทางดนตรี ความรู้ทางดนตรี วิธีการสอน
ดนตรีดังเช่น ออร์ฟ โคดาลย์ ทฤษฎีการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ เพื่อการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา
สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนและนําเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ในการเรียนการสอน
Curriculum development for music elementary program; the understanding of
psychology and musical development; the plan and application of musical skills, musical
knowledge, musical method (Orff, Kodaly, Learning Theory) and materials for the general music
classroom; Assessment and evaluation music learning and used innovation and technology for
music instruction.
ดศดษ ๓๓๓
MSED 333

กระบวนการและการเรียนรู้ดนตรีในระดับชั้นมัธยมศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
Process and Musical Learning for Secondary School
มีความรู้ ทักษะในด้านภูมิการดนตรี ประกอบด้วยทักษะทางดนตรี (การปฏิบัติ การสร้างสรรค์
และการรับรู้ทางดนตรี) และความรู้ทางดนตรี (ทฤษฎี ประวัติและบริบททางดนตรี) มีความเข้าใจ และสามารถ
ประยุกต์ภูมิการศึกษา ประกอบด้วย ปรัชญาดนตรีศึกษา หลักสูตรดนตรีศึกษา ความเข้าใจผู้เรียน การจัดการ
เรียนรู้ การบริหารจัดการในห้องเรียน การจัดกิจกรรมดนตรี การประเมินผล ไปใช้ในการสอนดนตรีศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียน
Knowledge of musicianship including music skills (performance, creative,
response to music) and music knowledge (theory, history and musical context). Understanding
and ability of educatorship includes philosophy of music education, music curricular, knowledge
of learners, instructional practice, classroom management, music activities, assessment and
evaluation at the secondary school level.

ดศดษ ๓๔๑
MSED 341

การศึกษาดนตรีในโรงเรียนนอกระบบ
๒ (๒-๐-๔)
Music in Non-formal Education
โรงเรียนดนตรีนอกระบบ การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนแบบเดี่ยวและกลุ่มการ
สอบเทียบวัดระดับความรู้วิชาดนตรี

-๒๖๙-

มคอ.๒

Non formal music school management; the teaching of private and group lesson;
music examiners in various levels.
ดศดษ ๓๔๒
MSED 342

การบริหารจัดการ ภาวะผู้นําและพัฒนาการในดนตรีศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
Administration, Leadership, and Development for Music Educators
แนวคิดการบริหารจัดการ การวางแผนและจัดองค์กรด้านการศึกษาดนตรี บทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรและภาวะผู้นํา ทักษะการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจและพัฒนาตนเอง ความศรัทธาและการพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็นครู การประยุกต์ใช้ในการสอนดนตรี มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม สรุปและประเมินพัฒนาการตนเองในวิชาชีพครูดนตรี
Administration concepts, planning, organizing in music education, meaning and
roles of personal management and leadership, spirituality teacher development and application
in musical teaching, moral, ethics, self and social responsibility, measurement and assessment in
self development in music educators’ career.

ดศดษ ๓๕๑
MSED 351

หลักสูตรดนตรี การสอนและการประเมินผล
๒ (๒-๐-๔)
Music Curriculum, Instruction, and Assessment
แนวคิด องค์ประกอบของหลักสูตรดนตรีแบบต่างๆ ประวัติ และการเปลี่ยนแปลงสาระของ
หลักสูตร การวัดผลและประเมินผลพฤติกรรมทางดนตรี ความถนัด ความสามารถทางดนตรี ผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนดนตรี ทัศนคติทางดนตรี ทักษะในการเล่นเครื่องดนตรี รูปแบบ โครงสร้างและการสร้างเครื่องมือในการ
วัดผลและประเมินผล
Concepts and elements of each category of music education curriculum;
development of curriculum; evaluation and assessment of music behavior, aptitude, and
competence; music learning outcome; music attitude; music performance skill; studies of form,
structure, and the creation of evaluation and assessment tools.
ดศดษ ๓๖๑
MSED 361

ศิลปะความเป็นมืออาชีพในครูดนตรีศกึ ษา
๒ (๒-๐-๔)
Professional Artistry in Music Teacher Education
รากฐานและที่มาของแนวคิดความเป็นครู จิตวิญญาณความเป็นครู ปลูกฝังความรักในเพื่อน
มนุษย์ ศิลปะการถ่ายถอดภูมิปัญญา ความรู้ ประสบการณ์การสอนดนตรี การสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างคน
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ให้ดี เก่งและมีความสุข การใช้ชีวิต วิถีชีวิตครูดนตรีมืออาชีพ การปรับตัวต่อสภาพสังคมและระบบการศึกษา การ
พัฒนาและการประยุกต์การสอนดนตรีให้เหมาะสมกับผู้เรียน
Origins and sources of the educatorship concepts and teacher’s spirit;
encouragement of love among humans; the arts of musical wisdom, knowledge, and experience
transfer, the creation of inspiration; the development of a person to be good, skillful, and
happy; the living of a life; lives of professional music teachers; the adjustment to the society
and educational systems; the development and adjustments of music teaching methods
according to the learner’s nature.
ดศดษ ๓๗๑
MSED 371

หลักการสอนดนตรีปฏิบัติเครื่องมือเอก ๑
๔ (๓-๒-๗)
Major Performance Pedagogy and Practicum 1
การศึกษาเทคนิควิธีการปฏิบัติเครื่องดนตรี และวิธีการสอนเครื่องดนตรีเอกในระดับเริ่มต้นและ
ชั้นกลางตอนต้น การเลือกเครื่องดนตรีที่เหมาะกับความพร้อมทางร่างกาย และจิตใจของผู้เรียน สื่อและเครื่องมือ
ช่วยสอน แบบฝึกหัดและวรรณกรรมดนตรี การจัดกิจกรรมดนตรี การวัดผลและประเมินทักษะการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรี การดูแลรักษาเครื่องดนตรี ปัญหาและการแก้ไขในการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรี
The study of music performance technique and the teaching of student’s major
instruments for beginner and early intermediate levels; selection of musical instrument
considering physical and mental readiness; teaching assisting medias and tools; music etudes
and literature; music activities; the evaluation and assessment of music performance skill; care
and maintenance of musical instruments; problems and solution related to music performance
pedagogy; teaching practices both for private and group lessons.

ดศดษ ๓๗๒ หลักการสอนดนตรีปฏิบัติเครื่องมือเอก ๒
๔ (๓-๒-๗)
MSED 372 Major Performance Pedagogy and Practicum 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศดษ ๓๗๑ หลักการสอนดนตรีปฏิบัติเครื่องมือเอก ๑
การศึกษาเทคนิควิธีการปฏิบัติเครื่องดนตรี และวิธีการสอนเครื่องดนตรีเอกในระดับชั้นกลาง
และชั้นสูงตอนต้น สื่อและเครื่องมือช่วยสอน แบบฝึกหัดและวรรณกรรมดนตรี การจัดกิจกรรมดนตรี การวัดผล
และประเมินทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี การดูแลรักษาเครื่องดนตรี ปัญหาและการแก้ไขในการสอนปฏิบัติเครื่อง
ดนตรี ฝึกปฏิบัติการสอนทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
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A continuation of MSED 371 Major Performance Pedagogy and Practicum 1; The
study of music performance techniques and the teaching of student’s major instruments for
intermediate and early advanced levels; teaching assisting medias and tools; music etudes and
literature; music activities; the evaluation and assessment of music performance skill; care and
maintenance of musical instruments; problems and solution related to music performance
pedagogy; teaching practices both for private and group lessons.
ดศดษ ๓๗๓
MSED 373

หลักการสอนทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ
๒ (๑-๒-๓)
Music Theory and Aural Training Pedagogy
เทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนทฤษฎี ด นตรี แ ละโสตทั ก ษะ การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละพั ฒ นาแบบเรี ย น
แผนการสอน เครื่องมือและสื่อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดนตรี
Teaching techniques and methods for music theory and ear training; study,
analysis, and development of text, teaching plan, tools, and media; the use of music
technology in theory and aural training.

ดศดษ ๓๗๔
MSED 374

หลักการสอนดนตรีตามแนวคิดของออร์ฟ
๒ (๑-๒-๓)
Orff-Schulwerk Pedagogy
หลักการสอนดนตรีตามแนวคิดของออร์ฟ ปรัชญาพื้นฐานและองค์ประกอบสําคัญ เครื่องมือ สื่อ
และเทคนิคการเรียนการสอน การศึกษาปัญหา การแก้ไข และการนําไปใช้ในโรงเรียน
The principles of Orff concept; basic philosophy and elements; teaching tools,
media and techniques; study of problems and solution; application of the concepts in school
teaching.

ดศดษ ๓๗๕
MSED 375

หลักการสอนดนตรีตามแนวคิดของโคดาย
๒ (๑-๒-๓)
Kodaly Pedagogy
หลักการสอนดนตรีตามแนวคิดของโคดาย การพัฒนาพื้นฐานทางด้านโสตทักษะ การรวบรวม
เพลงพื้นเมืองของไทยและเพลงพื้นเมืองในวัฒนธรรมอื่นๆ การวิเคราะห์บทเพลง และปฏิบัติการสอนโดยนํา
หลักการสอนดนตรีตามแนวคิดของโคดายประยุกต์ใช้ในการสอนดนตรีตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง
The principles of the Kodály concept; ear training practices; traditional Thai music
collection and folk music in other cultures; Analysis of music; Teaching practices taught by
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applying the principles of the Kodály concept to the teaching of music from the basic to the
advanced levels.
ดศดษ ๓๗๖
MSED 376

การอํานวยเพลงและประสมวงดนตรี ๑
๒ (๑-๓-๓)
Ensemble Conducting for Music Educators 1
การฝึ ก ทั ก ษะพื้ น ฐานที่ ส ร้ า งความสามารถในการอํ า นวยเพลงโดยการให้ จั ง หวะที่ ชั ด เจน
สม่ําเสมอและแม่นยําในอัตราจังหวะเหล่านี้ ๔/๔, ๓/๔, ๒/๔, ๒/๒, และ ๖/๘ การเริ่ม การหยุด cues และ
fermatas articulation dynamics เทคนิคในการศึกษาและวิเคาระห์ score
Basic skills in beating clear, steady and concise 4/4, 3/4, 2/4, 2/2, and 6/8
patterns; starting, stopping, cues, fermatas, general articulation and dynamics; score-study
technique and score analysis.

ดศดษ ๓๗๗ การอํานวยเพลงและประสมวงดนตรี ๒
๒ (๑-๓-๓)
MSED 377 Ensemble Conducting for Music Educators 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศดษ ๓๗๖ การอํานวยเพลงและประสมวงดนตรี ๑
การใช้มือซ้ายกําหนดวรรคตอน การสร้างรูปร่างของแนวดนตรี การแสดงออกของสีหน้า การ
วิเคราะห์งานสําหนับออร์เคสตราและการรวมวงเครื่องเป่าลมไม้รูปแบบต่างๆ อัตราจังหวะแบบผสม (๓/๘, ๕/๘,
๗/๘, ๙/๘, ๑๒/๘, ๕/๔, ๗/๔ ฯลฯ) พื้นฐานเครื่องดนตรีและการย้ายบันไดเสียงของเครื่องสายและเครื่องเป่า
The left hand techniques; phrasing, shaping musical lines and facial expressions;
analyze orchestral and wind literature of varying instrumentation and mixed meters (3/8, 5/8,
7/8, 9/8, 12/8, 5/4, 7/4); basic wind and string instrumentation and transposition.
ดศดษ ๓๗๘
MSED 378

พื้นฐานการสอนดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย
๑ (๐-๒-๑)
Foundation of Thai String Pedagogy
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย บทบาทหน้าที่ประวัติและที่มาโดยสังเขปของเครื่อง
ดนตรีไทย พื้นฐานการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องสาย หลักการเบื้องต้นของการบรรเลง แบบฝึกหัด
พื้นฐานในการบรรเลง การดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องดนตรีในระดับเบื้องต้น
Basic knowledge of Thai musical instruments; roles, functions, and brief origin of
the instruments; practice of basic music for Thai string musical instruments and etudes; care and
maintenance of Thai musical instruments at the beginning level.
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ดศดษ ๓๗๙
MSED 379

พื้นฐานการสอนดนตรีไทยประเภทเครื่องตีและเครื่องเป่า
๑ (๐-๒-๑)
Foundation of Thai Percussion and Wind Instrument Pedagogy
พื้ นฐานการปฏิ บัติเ ครื่ องดนตรี ไทย ประเภท เครื่ องตี เครื่ องเป่ า หลั กการเบื้ องต้ น ของการ
บรรเลงแบบฝึกหัดพื้นฐานในการบรรเลง การดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องดนตรีในระดับเบื้องต้น
Basic knowledge of Thai musical instruments; fundamental practice of basic
music for the Thai percussion instruments and the Thai wind instruments and etudes; care and
maintenance of Thai musical instruments at the beginning level.
ดศดษ ๓๙๑
MSED 391

สัมมนาการประชุมวิชาการด้านดนตรีศึกษาและการสอน
๒ (๒-๐-๔)
Music Education and Pedagogy Conference Seminar
การเข้าร่วมการประชุมวิชาการเกี่ยวกับดนตรีศึกษาและการสอนเป็นเวลาอย่างน้อยเทียบเท่ากับ
การบรรยาย ๓๐ ชั่วโมงบรรยาย การสรุปผลที่ได้จากการประชุมเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ การฝึกนําองค์ความรู้
ที่ได้มาใช้ในทางปฏิบัติจริง
Participation in the academic conferences related to the area of music education
and pedagogy with the minimum length equivalent to 30 lecture hours; the summarization of
result obtained from the participation in several forms; the application of the knowledge gained
in the real-life situation.
ดศดษ ๔๗๑
MSED 471

การสอนดนตรีสําหรับเด็กพิเศษ
๒ (๑-๒-๓)
Music Teaching for Special Learners
พฤติกรรม ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้และพัฒนาการ การจัดกิจกรรม การ
ประยุกต์ใช้เทคนิค วิธีการสอน สื่อและอุปกรณ์ การประเมินผล
Study of behaviors, physical and mental disability, learning and development of
special learners; activities and the application of techniques, teaching methods, media, and
assessment.
ดศดษ ๔๘๑
MSED 481

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดนตรี
Music Teaching Internship

๕ (๐-๓๐-๐)
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ฝึกปฏิบัติการสอนดนตรีในชั้นเรียน เลือกสอนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตาม
ความสนใจ เรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูจากการปฏิบัติงานสอนเต็มเวลา โดยมีอาจารย์ประจําสาขาวิชาเป็น
ผู้ให้คําปรึกษาตรวจสอบดูแลและประเมินผล
Practicum in musical teaching in the classroom for the pre-school, primary or
high school level, according to the teachers’ interest; learning about the experience of the
teaching profession from the full time practice under the supervision and evaluation of the
college lecturers.

ดนตรีสมัยนิยม (Music Entertainment)
ดศสน ๑๑๑
MSEN 111

ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - ดนตรีสมัยนิยม ๑
๑ (๐-๒-๑)
Popular Music Instrumental Class 1
การฝึกหัดปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในแนวดนตรีสมัยนิยม โดยนักศึกษาสามารถเลือกเครื่องดนตรี
ได้แก่เครื่องดนตรี กีตาร์ไฟฟ้า คีย์บอร์ด กลองชุด เบสไฟฟ้า เครื่องเป่า ขับร้อง พื้นฐานวิธีการบรรเลงดนตรีใน
แนวดนตรี ส มั ยนิ ยม ฝึ กฝนแบบฝึกหั ดพื้ น ฐานของเครื่ องดนตรี และศึกษาพื้ น ฐานความรู้ ทางทฤษฎีที่ สํ าคั ญ
แนะนําตัวอย่างดนตรีสมัย
Instrumental practices in popular musical styles with the instruments including
electric guitar, keyboard, drumset, electric bass, horn instruments, and voice; studies of basic
ideas of how the popular music is played and basic rudiments necessary for the performance of
each instruments; exploration of essential music theories; introduction of major popular music
and literature.
ดศสน ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - ดนตรีสมัยนิยม ๒
๑ (๐-๒-๑)
MSEN 112 Popular Music Instrumental Class 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศสน ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม – ดนตรีสมัยนิยม ๑
เนื้อหาต่อเนื่องจากทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม – ดนตรีสมัยนิยม 1 โดยประกอบด้วยการฝึกหัด
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในแนวดนตรีสมัยนิยมในระดับพื้นฐาน ถึงระดับกลาง โดยนักศึกษาสามารถเลือกเครื่อง
ดนตรี ได้แก่เครื่องดนตรี กีตาร์ไฟฟ้า คีย์บอร์ด กลองชุด เบสไฟฟ้า เครื่องเป่า ขับร้อง พื้นฐานวิธีการบรรเลง
ดนตรีในแนวดนตรีสมัยนิยม ฝึกฝนแบบฝึกหัดพื้นฐานของเครื่องดนตรี และพื้นฐานความรู้ทางทฤษฎีที่สําคัญ
แนะนําตัวอย่างดนตรีสมัยนิยมที่ควรศึกษา
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A continuation of popular music Instrumental Class 2, including instrumental
practices in popular musical styles with the instruments including electric guitar, keyboard,
drumset, electric bass, horn instruments, and voice; studies of basic ideas of how the popular
music is played and basic rudiments necessary for the performance of each instrument;
exploration of essential music theories; introduction of major popular music and literature.
ดศสน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ดสําหรับดนตรีสมัยนิยม ๑
๑ (๐-๒-๑)
MSEN 211 Popular Keyboard Skills 1
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปน ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒ / ดศปน ๑๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๒
แนวคิดเรื่องเสียงประสาน ทางเดินคอร์ด และจังหวะพื้นฐานสําหรับดนตรีสมัยนิยมในรูปแบบ
ต่างๆ ทางเดินคอร์ดรูปแบบต่างๆ การสร้างทางเดินคอร์ด และจัดรูปแบบของคอร์ดให้มีความเหมาะสมกับแนว
ดนตรีต่างๆ การใช้คีย์บอร์ดในการบรรเลงประกอบในรูปแบบต่างๆ ในดนตรีสมัยนิยม
Concepts of harmony, chord changes, and basic rhythm used in several genres of
popular music; types of chord progressions and voicings in several popular musical styles; the
uses of keyboard in popular music accompaniments.
ดศสน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ดสําหรับดนตรีสมัยนิยม ๒
๑ (๐-๒-๑)
MSEN 212 Popular Keyboard Skills 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศสน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ดสําหรับดนตรีสมัยนิยม ๑
แนวคิดเรื่องเสียงประสาน ทางเดินคอร์ด และจังหวะสําหรับดนตรีสมัยนิยมในรูปแบบต่างๆ ใน
ระดับกลาง ทางเดินคอร์ดรูปแบบต่างๆ การสร้างทางเดินคอร์ด และจัดรูปแบบของคอร์ดให้มีความเหมาะสมกับ
แนวดนตรี ต่ า งๆ การเรี ย บเรี ย งแนวทางการบรรเลงคี ย์ บ อร์ ด ในแนวดนตรี ส มั ย นิ ย มรู ป แบบต่ า งๆ ที่ มี ค วาม
เหมาะสมทั้งทางด้านเสียงประสาน จังหวะ และทํานอง
Intermediate concepts of harmony, chord changes, and rhythm used in several
genres of popular music; types of chord progressions and voicings suitable for several popular
musical styles; the creation and performance of complete keyboard lines taking harmony,
rhythm, and melody into considerations.
ดศสน ๒๓๑
MSEN 231

การเขียนเนื้อเพลงดนตรีสมัยนิยม ๑
Popular Music Lyric 1

๒ (๒-๐-๔)
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เทคนิคเบื้องต้นในการเขียนเนื้อเพลงผ่านเมโลดี้ สื่อสารเนื้อหาได้ตามต้องการ ตามแนวคิดที่ได้ตั้ง
ไว้ให้บรรลุจุดประสงค์ และได้มาตรฐานตามเพลงร่วมสมัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน
Basic techniques in writing lyrics through the song melody; communication of the
story according to the planned concepts and in accordance with contemporary song writing
standards.
ดศสน ๒๔๕
MSEN 245

ประวัติและวรรณกรรมดนตรีสมัยนิยม ๑
๒ (๒-๐-๔)
Popular Music History and Literature 1
ความเป็นมาของดนตรีสมัยนิยม ในประเทศตะวันตกทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกาตั้งแต่แรกเริ่ม
พัฒนาการของดนตรี การหลอมรวมของดนตรีพื้นบ้านกับดนตรีชั้นสูงเพื่อรับใช้ชนชั้นล่างทั่วไป เปรียบเทียบงานใน
แต่ละช่วงเวลา ผลกระทบต่างๆ จากสภาวการณ์อันหลากหลายในแต่ละยุคสมัยต่อการพัฒนาของเพลงสมัยนิยม
ทางสังคม แนวผลงานเพลงที่เป็นที่ยอมรับของผู้คนหมู่มากและศิลปินผู้สร้างสรรค์งานเหล่านั้น
Origin of the European and American popular music; development of music
focusing on the integrations of folk and high-art music to serve the general public; comparison
of music in different eras; the effects of various social conditions on popular music
development; examples of well recognized pieces and their creators.
ดศสน ๒๔๖ ประวัติและวรรณกรรมดนตรีสมัยนิยม ๒
๒ (๒-๐-๔)
MSEN 246 Popular Music History and Literature 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศสน ๒๔๕ ประวัติและวรรณกรรมดนตรีสมัยนิยม ๑
ประวั ติศ าสตร์ ข องดนตรี ส มัยนิ ยม ในภู มิ ภ าคยุโ รปและสหรั ฐ อเมริ กา ต่ อ เนื่ อ งจากรายวิ ช า
ประวัติและวรรณกรรมดนตรีสมัยนิยม 1
History of the European and American music with a continuation from MSEN 245:
Popular Music History and Literature 1.
ดศสน ๒๔๗
MSEN 247

ประวัติและวรรณกรรมดนตรีสมัยนิยมของไทย
๒ (๒-๐-๔)
Thai Popular Music History and Literature
ความเป็นมาและพัฒนาการของดนตรีสมัยนิยมในไทย ตั้งแต่สมัยแรกเริ่มมีดนตรีจากประเทศทาง
ตะวันตกแพร่เข้ามาจนกระทั่งมีการผสมกับวัฒนธรรมดนตรีไทยแต่ดั้งเดิมและกลายเป็นดนตรีไทยสากล การ

-๒๗๗-

มคอ.๒

เปรียบเทียบงานในแต่ละยุคสมัย ผลกระทบต่างๆ จากสภาวการณ์อันหลากหลายในแต่ละยุคสมัย บทบาทของ
ดนตรีไทยสากลที่มีต่อสังคมไทย ผลงานเพลงที่เป็นที่ยอมรับของผู้คนหมู่มาก และศิลปินผู้สร้างสรรค์งานเหล่านั้น
Origin and development of Thai popular music from the early period of western
music in Thailand; the integration of Thai music culture into western music culture to become
western-styled Thai popular music; comparison of works in different eras; the effect of several
major incidents in Thai society on the development of Thai popular music; the role of Thai
popular music in Thai society; examples of well recognized pieces and their creators.
ดศสน ๓๓๑
MSEN 331

การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรีสมัยนิยม ๑
๒ (๒-๐-๔)
Popular Music Composition and Arranging 1
การประพันธ์ดนตรีสมัยนิยม ในแนวทางต่างๆ และความสามารถในการประพันธ์ดนตรี ให้วง
ดนตรีที่แตกต่างประเภทกันออกไปและสามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้จริง เทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงสมัย
นิยม ในแนวเพลงต่างๆกันออกไป เช่น แนว โซล, อาร์แอนด์บี, ร็อค, ฟิวชั่นแจ๊สหรืออื่นๆ ความแตกต่าง ลักษณะ
เด่นของแนวเพลงต่างๆเพื่อที่จะได้ทราบถึงวิธกี ารเรียบเรียงเพลงให้ออกมาได้สําเร็จตามความต้องการ
Writing songs in different styles for different combinations of instruments that are
suitable for different categories of music; arranging techniques in popular music in a variety of
styles such as soul, R&B, rock, fusion jazz; features of different styles and the arranging
application to successfully render the piece.
ดศสน ๓๓๒ การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรีสมัยนิยม ๒
๒ (๒-๐-๔)
MSEN 332 Popular Music Composition and Arranging 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศสน ๓๓๑ การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรีสมัยนิยม ๑
การประพันธ์ดนตรีสมัยนิยม ในแนวทางต่างๆ ที่มีรูปแบบและลักษณะของวงดนตรีที่แปลกขึ้นไป
เทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงสมัยนิยมชั้นสูง โดยจะมีความซับซ้อนของเสียงประสานมากขึ้น จังหวะที่
ซับซ้อนขึ้น
Writing songs with an emphasis on the stylistic distinction and the use of unusual
instrument combination; advanced arranging techniques in popular music; complicated
harmonic progressions and rhythmic patterns.

-๒๗๘-

มคอ.๒

ดศสน ๓๕๑
MSEN 351

คีตปฏิภาณในดนตรีสมัยนิยม ๑
๒ (๒-๐-๔)
Popular Music Improvisation 1
แนวคิดในการสร้างแนวทางการสร้างแนวทํานองในการบรรเลงสด ในระดับเบื้องต้นถึงระดับปาน
กลาง ในสําเนียงดนตรีแบบต่างๆ ได้แก่ บลูส์ ริธึมแอนด์บลูส์ ร็อค และแจ๊ส เอกลักษณ์ของลักษณะของแนว
ทํานองสดสําหรับดนตรีแต่ละประเภทดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งเหตุผลที่มา การสร้างแนวทํานองสด ให้มีความ
เหมาะสมกับโครงสร้างเสียงประสานของเพลงในระดับต้น ถึงปานกลาง แนวคิดในการพัฒนาแนวทํานองในการ
สร้างทํานองสด
Concepts in creating basic to intermediate improvised lines in several popular
musical styles including blues, rhythm and blues, rock, and jazz; uniquesness of the improvised
line of each genre of the music; harmonic consideration in popular music improvisation from
the basic to the intermediate levels; solo development concepts.
ดศสน ๓๕๒ คีตปฏิภาณในดนตรีสมัยนิยม ๒
๒ (๒-๐-๔)
MSEN 352 Popular Music Improvisation 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศสน ๓๕๒ คีตปฏิภาณในดนตรีสมัยนิยม ๒
แนวคิดในการสร้างแนวทางการสร้างแนวทํานองในการบรรเลงสด ในระดับปานกลางถึงระดับสูง
ในสํ าเนี ยงดนตรี แบบต่างๆ ได้แก่ บลูส์ ริ ธึมแอนด์ บลูส์ ร็อค และแจ๊ส การสร้างแนวทํานองสด ให้มีความ
เหมาะสมกับโครงสร้างเสียงประสานของเพลงในระดับปานกลางถึงระดับสูง กรณีศึกษาในการวิเคราะห์แนว
ทางการบรรเลงทํานองสดที่พิจารณาจากองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมด การพัฒนาลักษณะเฉพาะตัวของการ
บรรเลง
Concepts in creating intermediate to advanced improvised lines in several
popular musical styles including blues, rhythm and blues, rock, and jazz; creating the
improvised line suitable for the harmonic structure of the music from the intermediate to the
advanced levels; case studies of the music improvisation analysis considering all the knowledge
learned; the development of student’s own musical identity.
ดศสน ๓๙๑
MSEN 391

สัมมนาการประชุมวิชาการด้านดนตรีสมัยนิยม
Popular Music Conference Seminar

๒ (๒-๐-๔)

-๒๗๙-

มคอ.๒

การเข้าร่วมการประชุมวิชาการเกี่ยวกับดนตรีสมัยนิยม เป็นเวลาอย่างน้อยเทียบเท่ากับการ
บรรยาย ๓๐ ชั่วโมงบรรยาย การสรุปผลที่ได้จากการประชุมเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ การฝึกนําองค์ความรู้ที่
ได้มาใช้ในทางปฏิบัติจริง
Participation in the academic conferences related to the area of popular music
with the minimum length equivalent to 30 lecture hours; the summarization of the result
obtained from the conferences in several forms; the application of the knowledge gained in
the real-life situation.
ดศสน ๔๓๒ การเขียนเนื้อเพลงดนตรีสมัยนิยม ๒
๒ (๒-๐-๔)
MSEN 432 Popular Music Lyric 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศสน ๒๓๑ การเขียนเนื้อเพลงดนตรีสมัยนิยม ๑
เทคนิคการแต่งเนื้อเพลงให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของวัตถุประสงค์ต่างๆ และเทคนิค
การใช้คําต่างๆที่จะทําให้มีความแตกต่างและโดดเด่นแตกต่างกันออกไปเพื่อที่จะสามารถทําให้เพลงแต่ละเพลงมี
ความน่าสนใจเป็นพิเศษ
Lyric writing for various types of songs; the use of words and phrases to create a
uniqueness for each specific song.

ดนตรีแจ๊ส (Jazz)
ดศดจ ๑๐๑
MSJA 101

พื้นฐานดนตรีแจ๊ส ๑
๑ (๐-๒-๑)
Jazz Fundamental 1
แนะนําผลงานการบันทึกเสียงของนักดนตรีแจ๊สคนสําคัญที่ควรรู้จัก พื้นฐานการบรรเลงคีต
ปฏิภาณที่ความเข้าใจในจังหวะสวิงและการสร้างสํานวนภาษาของดนตรีแจ๊ส การฝึกเขียนดิกเทชั่น ทั้งทํานองและ
กระสวนจังหวะ ทฤษฎีดนตรีแจ๊สเบื้องต้นที่เนื้อหาครอบคลุมการเรียกชื่อศัพท์เฉพาะ และเครื่องหมายสัญลักษณ์
ของคอร์ดต่างๆ โหมด (mode) ในบันไดเสียงเมเจอร์และการดําเนินคอร์ด II-V-I เสียงประสานที่ใช้ใน บทเพลง
๑๒ บาร์บลูส์
Introduction to the recordings of major jazz musicians; jazz improvisation
concentrating on the understanding of swing and the creation of the jazz language; dictation
and rhythmic practices; basic jazz theories covering terminologies, technical terms, and chord
symbols, modes of the major scale, II – V – I progression, and blues changes.

-๒๘๐-

มคอ.๒

ดศดจ ๑๐๒ พื้นฐานดนตรีแจ๊ส ๒
๑ (๐-๒-๑)
MSJA 102 Jazz Fundamental 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศดจ ๑๐๑ พื้นฐานดนตรีแจ๊ส ๑
แนะนําผลงานการบันทึกเสียงของนักดนตรี แจ๊สคนสํ าคัญ ที่ควรรู้จัก พื้ นฐานการบรรเลงคีต
ปฏิภาณ ความเข้าใจในจังหวะสวิงและการสร้างสํานวนภาษาของดนตรีแจ๊ส การฝึกเขียนดิกเทชั่นทั้งทํานองและ
กระสวนจังหวะที่ซับซ้อนมากขึ้น ทฤษฎีดนตรีแจ๊สเบื้องต้นศึกษาต่อเนื่องในเรื่องการดําเนินคอร์ดที่ใช้ทั่วไป เช่น IVI-II-V, III-VI-II-V, ๕ of ๕ วิเคราะห์เสียงประสานของบทเพลงแจ๊ส มาตรฐานที่มีรูปแบบ ๓๒ ห้อง ในรูปแบบ
AABA
Introduction to the recordings of major jazz musicians; jazz improvisation
concentrating on the understanding of swing and the creation of the jazz language; more
advanced dictation and rhythmic practices; continuation of the basic jazz theories covering
frequently used chord changes, e.g., I – VI – II – V, III – VI – II – V, and V of V.; jazz harmonies and
AABA song form 32 measures.
๑ (๐-๒-๑)
ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - ดนตรีแจ๊ส ๑
Instrumental Class - Jazz 1
พื้นฐานเครื่องดนตรีชนิดที่นักศึกษาเลือกเรียน การบรรเลงเพลงแจ๊สในรูปแบบแจ๊สบลูส์ และ
รูปแบบพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยเสียงประสานจากบันไดเสียงเมเจอร์เป็นหลัก พื้นฐานการด้นโดยใช้เสียงในคอร์ด
และเมเจอร์สเกล
Basic selected instruments; the performance of jazz tunes in blues form and
basic forms using major scale harmonies; Foundations of improvisation using chord tones and
major scales.

ดศดจ ๑๑๑
MSJA 111

๑ (๐-๒-๑)
ดศดจ ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - ดนตรีแจ๊ส ๒
MSJA 112 Instrumental Class - Jazz 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศดจ ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - ดนตรีแจ๊ส ๑
พื้ น ฐานเรื่ อ งของเครื่ อ งดนตรี ช นิ ด ที่ ผู้ เ รี ย นเลื อ กเรี ย น การบรรเลงเพลงแจ๊ ส ในความยาก
ระดับกลาง ประกอบด้วย บทเพลงที่มีการดําเนินคอร์ด II - V - I ในบันไดเสียงไมเนอร์ พื้นฐานการด้นโดยใช้
แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคอร์ดกับสเกล

-๒๘๑-

มคอ.๒

Basic selected instruments; the performance of intermediate jazz tunes with II V I
in the minor keys, Foundations of improvisation using chord-scale relationship concepts.
ดศดจ ๒๑๑
MSJA 211

เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๑
๑ (๐-๒-๑)
Jazz Piano Class 1
คอร์ดเซเวนธ์ขั้นพื้นฐาน รูปแบบการจัดคอร์ดแบบไม่มีรูท ตั้งแต่ ๒ ถึง ๔ เสียง
การบรรเลง
เพลงแจ๊สในรูปแบบแจ๊สบลูส์ และรูปแบบพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยเสียงประสานจากบันไดเสียงเมเจอร์เป็นหลัก
พื้นฐานการด้นโดยใช้เสียงในคอร์ด และเมเจอร์สเกล
Basic seventh chords; 2 – 4 voiced rootless voicing; the performance of jazz
tunes in blues form and basic forms using major scale harmonies; Foundations of improvisation
using chord tones and major scales.

ดศดจ ๒๑๒ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๒
๑ (๐-๒-๑)
MSJA 212 Jazz Piano Class 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศดจ ๒๑๑ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๑
รูปแบบการจัดคอร์ดแบบไม่มีรูท ตั้งแต่ 2 ถึง 4 เสียง การใช้คอร์ดซ้อน (Upper Structured
Voicing) การบรรเลงเพลงแจ๊สในความยากระดับกลาง ประกอบด้วย บทเพลงที่มีการดําเนินคอร์ด II - V - I ใน
บันไดเสียงไมเนอร์ พื้นฐานการด้นโดยใช้แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคอร์ดกับสเกล
2 – 4 voiced rootless voicing; basic upper structured voicing, the performance of
intermediate jazz tunes with II V I in the minor keys, Foundations of improvisation using chordscale relationship concepts.
ดศดจ ๒๑๓ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม ๑
๑ (๐-๒-๑)
MSJA 213 Ear Training for Jazz and Pop Musicians 1
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒
ฝึกอ่านทํานองและจังหวะในบริบทของสวิง โดยมีโครงสร้างของทํานองและเสียงประสานขั้น
พื้นฐาน การฟังทํานองและคอร์ดในเสียงประสานขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย เสียงประสานจากบันได้เสียงเมเจอร์
และฮาร์โมนิคไมเนอร์ การแกะโซโลและคอร์ดขั้นพื้นฐาน

-๒๘๒-

มคอ.๒

Sight singing of basic melodies and rhythms in the context of swing feel; dictation
of melodies and chords in basic harmonies including the major scale and the harmonic minor
scale harmonies; transcriptions of basic jazz solos and chords.
ดศดจ ๒๑๔ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม ๒
๑ (๐-๒-๑)
MSJA 214 Ear Training for Jazz and Pop Musicians 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศดจ ๒๑๓ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม ๑
ฝึกอ่านทํานองและจังหวะในบริบทของสวิง และจังหวะเสตรธ - เอจธ์โดยมีโครงสร้างทํานองและ
เสียงประสานขั้นสูง มีการย้ายบันไดเสียง การฟังทํานองและคอร์ดในเสียงประสานขั้นสูง เพิ่มเติม เสียงประสาน
จากบันไดเสียงแจ๊สเมโลดิกไมเนอร์ ดิมินิชท์ และโฮลโทนการแกะโซโลและคอร์ดขั้นสูง
Sight singing of more advanced melodies and rhythms in the context of straighteighth feel; dictation of melodies and chords in more advanced harmonies including jazz
melodic minor, diminished, and whole tone scale harmonies; transcriptions of advanced jazz
solo and chords.
ดศดจ ๒๓๑
MSJA 231

ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส ๑
๒ (๒-๐-๔)
Jazz Theory 1
ทฤษฎีเสียงประสานในดนตรีแจ๊ส ความสัมพันธ์ระหว่างคอร์ดและบันไดเสียง เสียงประสาน ใน
บันไดเสียงเมเจอร์ เสียงประสานในบันไดเสียงแจ๊สเมโลดิกไมเนอร์ เสียงประสาน ในบันได เสียงดิมินิชด์ เสียง
ประสานในบันไดเสียงโฮลโทน บันไดเสียงบีบ็อพและเพนทาโทนิค การนําทฤษฎีคอร์ด และบันไดเสียงมาใช้ในการ
วิเคราะห์ บทเพลง และการวิเคราะห์การบรรเลง เดี่ยวคีตปฏิภาณ กําหนดให้มีการฝึกเปียโนแจ๊สเพื่อการเรียนรู้
ภาษาเสียงประสานในแบบของแจ๊ส
Jazz harmonic theory; chord-scale relationships, major scale harmony, jazz
melodic minor scale harmony, diminished scale harmony, whole tone scale harmony, bebop
scales and pentatonic scales; application of chord/scale theory to tune analysis; analyze solos
for chord and scale content; jazz piano is required for studying the harmonic language of jazz.
ดศดจ ๒๓๒ ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส ๒
MSJA 232 Jazz Theory 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศดจ ๒๓๑ ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส ๑

๒ (๒-๐-๔)

-๒๘๓-

มคอ.๒

พัฒนาการของบลูส์และ Rhythm Changes เทคนิคการปรับเปลี่ยนเสียงประสานในหลากหลาย
วิธี วิธีการสร้างทางคอร์ดของโคลเทรน การวิเคราะห์บทเพลง และการนําเอาแนวความคิดของเสียง ประสานที่
เรียนมาทดลองใช้ กําหนดให้มีการฝึกเปียโนแจ๊ส เพื่อการเรียนรู้ภาษาเสียงประสาน ในแบบของแจ๊ส
The blues, “rhythm” changes, reharmonization techniques, including Coltrane
changes; tune analysis and the application of harmonic concepts; jazz piano is required for
studying the harmonic language of jazz.
ดศดจ ๒๕๑ คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๑
๒ (๑-๒-๓)
MSJA 251 Jazz Improvisation 1
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
เทคนิคคีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส อภิปรายและยกตัวอย่าง แนวทางหลากหลายวิธีที่จะเพิ่ม การใช้
ศัพท์สํานวนทางแจ๊สให้กว้างขวางขึ้น การพัฒนาแนวทํานอง การสร้างความตื่นเต้นเร้าใจ และผ่อนคลาย และ
กลวิธีในการสร้างความหนาแน่นของโน้ต การวิเคราะห์สไตล์ของแจ๊ส แบบต่างๆ วิธีการที่ใช้อย่างแพร่หลายใน
การบรรเลงเดี่ยวคีตปฏิภาณ ภาษาของดนตรีบีบ็อพ กําหนดให้เป็นการเรียนการสอนทฤษฎีเชิงปฏิบัติในลักษณะ
การฝึกบรรรเลงในชั้นเรียน
Techniques of jazz improvisation; discussions and illustrations of various
approaches to expand jazz vocabulary, melodic development, tension and release, and
intensity-building devices; analysis of jazz styles, devices commonly found in jazz solos; learning
the Bebop Language. In-class performance required.
ดศดจ ๒๕๒ คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๒
๒ (๑-๒-๓)
MSJA 252 Jazz Improvisation 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศดจ ๓๕๑ คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๑
เพิ่ ม ความซั บ ซ้ อ นของเสี ย งประสานและเทคนิ ค ที่ ใ ช้ ใ นการบรรเลงคี ต ปฏิ ภ าณ ซึ่ ง เนื้ อ หา
ครอบคลุม ถึงวิธีการเล่นเพลงบัลลาด เพลงสวิง ๓/๔ ที่เน้นศิลปะความสวยงามของชั้นเชิงในคีตปฏิภาณ
Increasing more complex harmonics and improvisational techniques, including
“Ballad Playing”, 3/4 swing feel, emphasizing on improvisational aesthetics.
ดศดจ ๓๑๑
MSJA 311

ฝึกทักษะการอ่านดนตรีแจ๊ส ๑
Jazz Reading Lab 1

๑ (๐-๒-๑)

-๒๘๔-

มคอ.๒

ปฏิบัติเครื่องดนตรี การฝึกทักษะการอ่านโน้ตที่เป็นสํานวนของดนตรีแจ๊สในหลายรูปแบบ สร้าง
พื้นฐานการการอ่านโน้ต จังหวะ และคอร์ด การอ่านโน้ตในวงดนตรีขนาดเล็กและใหญ่ ในแนวสวิงในยุคเริ่มแรก
การอ่านโซโลแจ๊สพื้นฐาน
Instrumental laboratory emphasizing on reading studies in various jazz idioms
focusing on the readings of simple rhythms, notations, and chords; readings of parts in the small
and big band ensemble in the early swing styles, as well as simple Jazz solo transcriptions.
ดศดจ ๓๑๒ ฝึกทักษะการอ่านดนตรีแจ๊ส ๒
๑ (๐-๒-๑)
MSJA 312 Jazz Reading Lab 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศดจ ๓๑๑ ฝึกทักษะการอ่านดนตรีแจ๊ส ๑
ปฏิบัติเครื่องดนตรี การฝึกทักษะการอ่านโน้ตที่เป็นสํานวนของดนตรีแจ๊สในหลายรูปแบบ สร้าง
ความเชี่ยวชาญในระดับกลาง เกี่ยวกับการการอ่านโน้ต จังหวะ และคอร์ด การอ่านโน้ตในวงดนตรีขนาดเล็กและ
ใหญ่ สําหรับดนตรีแจ๊สในยุคโพสต์บ็อพ การอ่านโซโลแจ๊สที่มีความยากในระดับกลาง
Instrumental laboratory emphasizing on reading study in various jazz idioms
focusing on the reading of intermediate rhythms, notations, and chords; reading of parts in the
small and big band ensemble in the post-bop styles, as well as the intermediate Jazz solo
transcriptions.
ดศดจ ๓๓๑
MSJA 331

การเรียบเรียงสําหรับดนตรีแจ๊ส ๑
๒ (๒-๐-๔)
Jazz Arranging 1
เทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับกลุ่มเครื่องให้จังหวะ และการประสมเครื่องดนตรี กลุ่ม
เล็ก พื้นฐานความเข้าใจเครื่องดนตรี การจัดเสียงประสาน การคัดลอก และการเรียบเรียง เสียงประสาน นักศึกษา
จะต้องจัดทําโครงการปลายภาค โดยเรียบเรียงบทเพลงแจ๊สมาตรฐาน สําหรับวงขนาดเล็กอย่างน้อยหนึ่งเพลง
Jazz arranging techniques for the rhythm section and various small group
instrumental combinations. Topics include: basic instrumentation, instrument voicing,
transcribing, and arranging; the final project will be arranging “a jazz standard” for a small
ensemble.
ดศดจ ๓๓๒
MSJA 332

การเรียบเรียงสําหรับดนตรีแจ๊ส ๒
Jazz Arranging 2

๒ (๒-๐-๔)

-๒๘๕-

มคอ.๒

รายวิชาบังคับก่อน: ดศดจ ๓๓๑ การเรียบเรียงสําหรับดนตรีแจ๊ส ๑
เทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับการประสมเครื่องดนตรีวงใหญ่ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม
ดังนี้: พื้นฐานการผสมเครื่องดนตรี สีสันและความหนาแน่นของเสียง การวิเคราะห์งานเรียบเรียง เสียงประสาน
สําหรับวงดนตรีแจ๊สขนาดใหญ่ นักศึกษาจะต้องจัดทําโครงการปลายภาค โดยเรียบเรียงบทเพลงแจ๊สมาตรฐาน
สําหรับวงขนาดใหญ่อย่างน้อยหนึ่งเพลง
Jazz arranging techniques for large jazz ensemble; basic orchestration, ensemble
color and texture; analysis of scores for the large jazz ensemble; the final project will be
arranging “a jazz standard” for a large ensemble.
ดศดจ ๓๔๑
MSJA 341

ประวัติดนตรีแจ๊ส ๑
๒ (๒-๐-๔)
Jazz History 1
ประวัติของดนตรีแจ๊สในแต่ละยุคสมัย โดยเริ่มจากต้นกําเนิดของดนตรีแ จ๊ส จนถึงยุคบีบ็อพ
พัฒนาการสไตล์ของดนตรี การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบกับดนตรีแจ๊ส นักดนตรี นักประพันธ์เพลง
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง คนสําคัญที่มีอิทธิพลต่อวงการดนตรีแจ๊ส ในแต่ละยุคสมัย ตามลําดับ
Jazz history from its origins to the Bebop Era; development of styles, and the
social change in each period affecting the jazz music; chronological examination of the principal
musicians, composers, and others in various periods.
ดศดจ ๓๔๒ ประวัติดนตรีแจ๊ส ๒
๒ (๒-๐-๔)
MSJA 342 Jazz History 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศดจ ๓๔๑ ประวัติดนตรีแจ๊ส ๑
พัฒนาการสไตล์ของดนตรี จากช่วงปลายยุคบีบ็อบจนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่
ส่งผลกระทบกับดนตรีแจ๊ส นักดนตรี นักประพันธ์เพลง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง คนสําคัญที่มีอิทธิพลต่อวงการดนตรี
แจ๊สในแต่ละยุคสมัยตามลําดับ
Development of styles, from the last Bebop Era to present; social change
affecting the chronological examination of the principal musicians, composers, and others in
various periods.
ดศดจ ๓๔๓
MSJA 343

ดนตรีแจ๊สวิจักษณ์
Jazz Appreciation

๒ (๒-๐-๔)

-๒๘๖-

มคอ.๒

ประวัติของดนตรีแจ๊สโดยสังเขปในแต่ละยุคสมัยโดยเริ่มจากต้นกําเนิดของดนตรีแจ๊ส จนถึง
ปัจจุบัน พัฒนาการสไตล์ของดนตรี การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบกับดนตรีแจ๊ส นักดนตรี นักประพันธ์
เพลง บทเพลง และบุคคลสําคัญที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลต่อวงการดนตรีแจ๊สในแต่ละยุคสมัยตามลําดับ
Brief history of jazz from its origin to present; development of styles; social
change affecting the musicians, composers, tunes, and people influencing jazz the music in
each era.
๒ (๑-๒-๓)
ดศดจ ๓๕๑ คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๓
MSJA 351 Jazz Improvisation 3
รายวิชาบังคับก่อน: ดศดจ ๒๕๒ คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๒
เพิ่มความซับซ้อนของเสียงประสาน และเทคนิคที่ใช้ในการบรรเลงคีตปฏิภาณ
Exploration of more complex harmonics and Improvisational techniques.
ดศดจ ๓๕๒ คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๔
๒ (๑-๒-๓)
MSJA 352 Jazz Improvisation 4
รายวิชาบังคับก่อน: ดศดจ ๓๕๑ คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๓
เพิ่มความซับซ้อนของเสียงประสาน และเทคนิคที่ใช้ในการบรรเลงคีตปฏิภาณ
Exploration of more complex harmonics and Improvisational techniques.
ดศดจ ๓๙๑
MSJA 391

สัมมนาการประชุมวิชาการด้านดนตรีแจ๊ส
๒ (๒-๐-๔)
Jazz Conference Seminar
การเข้าร่วมการประชุมวิชาการเกี่ยวกับดนตรีแจ๊ส เป็นเวลาอย่างน้อยเทียบเท่ากับการบรรยาย
๓๐ ชั่วโมงบรรยาย การสรุปผลที่ได้จากการประชุมเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ การฝึกนําองค์ความรู้ที่ได้มาใช้
ในทางปฏิบัติจริง
Participation in academic conferences related to the Jazz music with the
minimum length of time equivalent to 30 lecture hours; the summarization of the result
obtained from the conferences in several forms; the application of the knowledge gained in the
real-life situation.

-๒๘๗-

มคอ.๒

ดศดจ ๔๓๑
MSJA 431

การประพันธ์ดนตรีแจ๊ส ๑
๒ (๒-๐-๔)
Jazz Composition 1
แนะนําฟอร์มรูปแบบต่างๆในบทเพลงแจ๊สมาตรฐาน และเทคนิคที่ใช้ในการประพันธ์ดนตรีแจ๊ส
หลักการการเขียนทํานอง เสียงประสาน และกระสวนจังหวะ บทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นจะต้องมี การเรียบเรียงเสียง
ประสานอันถือเป็นส่วนส่งเสริมงานประพันธ์ กําหนดให้มีการจัดทําโครงงาน การประพันธ์ดนตรีแจ๊ส
Introduction to various forms in the standard jazz and techniques used in jazz
the jazz composition; melodic, harmonic, and rhythmic principles; arranging considerations
applied as a means of enhancing a composition.

ดศดจ ๔๓๒ การประพันธ์ดนตรีแจ๊ส ๒
๒ (๒-๐-๔)
MSJA 432 Jazz Composition 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศดจ ๔๓๑ การประพันธ์ดนตรีแจ๊ส ๑
เทคนิคที่หลากหลายสไตล์และซับซ้อนมากขึ้น บทเพลงที่ประพันธ์ ขึ้นจะต้องมีการเรียบเรียง
เสียงประสานอันถือเป็นส่วนส่งเสริมงานประพันธ์ กําหนดให้มกี ารจัดทําโครงงาน การประพันธ์ดนตรีแจ๊ส
More complex harmonic and composition techniques, such as model harmony,
extruded pieces, and non-harmonic writing; arranging considerations applied as a means of
enhancing a composition.
ดศดจ ๔๗๑
MSJA 471

การสอนดนตรีแจ๊ส
๒ (๒-๐-๔)
Jazz Pedagogy
การค้นคว้าหาวัตถุดิบและแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการสอนดนตรีแจ๊สเบื้องต้น การพัฒนา
ทักษะ ในการสอน คีตปฏิภาณ การรวมวง และ เทคนิคอื่นๆ ที่จะเป็นเครื่องมือในการสอนดนตรี แจ๊สระดับขั้น
พื้นฐาน
materials and resources used in the teaching of jazz improvisation, ensemble
performance as well many other techniques and tools for jazz educators.

ดศดจ ๔๙๑
MSJA 491

สัมมนาดนตรีแจ๊ส
๒ (๒-๐-๔)
Seminar in Jazz Music
สัมมนาดนตรีแจ๊ส การวิเคราะห์สไตล์ การประพันธ์ ประวัติศาสตร์ และ การพัฒนาการสอน
ดนตรีแจ๊ส การเสนอความเห็น บนพื้นฐานของทฤษฎีและแนวคิดของดนตรีแจ๊ส

-๒๘๘-

มคอ.๒

Seminar in jazz music; survey of jazz styles, composition, history, and pedagogy.

ดนตรีบําบัด (Music Therapy)
ดศดบ ๓๐๑
MSMT 301

ดนตรีบําบัดเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
Introduction to Music Therapy
ประวั ติ ค วามเป็ น มาและคํ า จํ า กั ด ความของดนตรี บํ า บั ด องค์ ป ระกอบของดนตรี และ
ความสัมพันธ์ของดนตรีที่มีต่อการบําบัด อภิปรายเทคนิคการบําบัด และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้ดนตรีบําบัด
สําหรับอาการป่วยที่พบบ่อย จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีบําบัด
Historical background and definitions of music therapy; elements of music and
their relationship with therapy; discussions of technical application and case studies of the use
of music therapy for major disabilities; professional ethics in music therapy.

เปียโน (Piano)
ดศปน ๑๑๑
MSPF 111

ทักษะคีย์บอร์ด ๑
๑ (๐-๒-๑)
Keyboard Skills 1
ทักษะขั้นพื้นฐานในการบรรเลงคีย์บอร์ด การพัฒนาทักษะการบรรเลงคีย์บอร์ด การอ่านโน้ต
การประสานเสียง การย้ายบันไดเสียง การด้น และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการบรรเลง
Basic skills for keyboard performance; the development of functional keyboard
skills and sight reading skills; the practices of keyboard harmonization, transposition,
improvisation, and creativity.
ดศปน ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒
๑ (๐-๒-๑)
MSPF 112 Keyboard Skills 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปบ ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑
วิชาต่อเนื่องจากทักษะคีย์บอร์ด ๑ โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึ้น
A continuation of Keyboard Skills 1 at a more advanced and difficult level.
ดศปน ๑๑๓
MSPF 113

คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑
Keyboard Harmony 1

๑ (๐-๒-๑)

-๒๘๙-

มคอ.๒

ทักษะสําหรับนักศึกษาที่ใช้เครื่องดนตรีเปียโนเป็นเครื่องดนตรีเอก ทักษะการบรรเลงคีย์บอร์ด
การอ่ านโน้ ต การประสานเสียง การย้ายบันไดเสียง การด้น ทฤษฎีดนตรีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการบรรเลง
คีย์บอร์ด การฝึกบริหารนิ้วมือในรูปแบบต่างๆ การกดคีย์บอร์ดในรูปแบบต่างๆ การใช้เพดเดิล และการอ่านฟิก
เกอร์ด์เบส
Skills essential for the piano major students to develop their functional keyboard
skills such as sight-reading, harmonization, transposition and improvisation as well as
understanding the elementary theory regarding keyboard harmony, discussions and exercises on
fingering, variety of touch, pedalling, reading open score and figured bass.
ดศปน ๑๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๒
๑ (๐-๒-๑)
MSPF 114 Keyboard Harmony 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปบ ๑๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี่ ๑
วิชาต่อเนื่องจากคีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑ โดยฝึกทักษะในระดับที่ซับซ้อนขึ้น
A continuation of Keyboard Harmony 1 in a more complicated and difficult level.
ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - ฮาร์ป ๑
๑ (๐-๒-๑)
Instrumental Class - Harp 1
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฮาร์ป หน้าที่ บทบาท ประวัติและที่มาโดยสังเขปของเครื่องกระทบใน
ดนตรีตะวันตก พื้นฐานการบรรเลงฮาร์ป การบรรเลงบทเพลงและแบบฝึกหัดพื้นฐานในการบรรเลง การดูแลรักษา
และซ่อมแซมเครื่องดนตรีในระดับเบื้องต้น
Basic knowledge of harp; functions, roles, and brief history of the instruments in
western music; the practice of basic harp and etudes; care and maintenance of harp.
ดศปน ๑๑๕
MSPF 115

ดศปน ๑๑๖ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - ฮาร์ป ๒
๑ (๐-๒-๑)
MSPF 116 Instrumental Class - Harp 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปน ๑๑๕ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม – ฮาร์ป ๑
วิชาต่อเนื่องจากทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม – ฮาร์ป ๑ความรู้ขั้นพื้นฐานถึงระดับกลางเกี่ยวกับฮาร์ป
หน้าที่ บทบาท ของฮาร์ปในดนตรีตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบทเพลงระดับสูงกว่าระดับพื้นฐาน การปฏิบัติ
ฮาร์ปโดยบรรเลงบทเพลงและแบบฝึกหัดในระดับที่สูงขึ้น

-๒๙๐-
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A continuation of Instrumental Class – Harp 1; a group performance class offering
basic to intermediate knowledge of harp, functions, and roles of the instruments in western
music, especially in a more advanced repertoire; practice of basic harp music and etudes.
ดศปน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๓
๑ (๐-๒-๑)
MSPF 211 Keyboard Skills 3
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปบ ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒ และ ดสทพ ๑๕๑ ทฤษฎีตะวันตก ๑
วิชาต่อเนื่องจากทักษะคีย์บอร์ด ๒ โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึ้น
A continuation of Keyboard Skills 2 at a more advanced and difficult level.
ดศปน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๔
๑ (๐-๒-๑)
MSPF 212 Keyboard Skills 4
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปบ ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๓ และ ดสทพ ๑๕๒ ทฤษฎีตะวันตก ๒
วิชาต่อเนื่องจากทักษะคีย์บอร์ด ๓ โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึ้น
A continuation of Keyboard Skills 3 at more advanced and difficult level.
ดศปน ๒๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๓
๑ (๐-๒-๑)
MSPF 213 Keyboard Harmony 3
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปบ ๑๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี่ ๒ และ ดสทพ ๑๕๑ ทฤษฎีตะวันตก ๑
วิชาต่อเนื่องจากคีย์บอร์ดฮาร์โมนี 2 โดยฝึกทักษะในระดับที่ซับซ้อนขึ้น
A continuation of Keyboard Harmony 2 at more complicated and difficult level.
ดศปน ๒๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๔
๑ (๐-๒-๑)
MSPF 214 Keyboard Harmony 4
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปบ ๒๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี่ ๓ และ ดสทพ ๑๕๒ ทฤษฎีตะวันตก ๒
วิชาต่อเนื่องจากคีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๓ โดยฝึกทักษะในระดับที่ซับซ้อนขึ้น
A continuation of Keyboard Harmony 3 at a more complicated and difficult level.

-๒๙๑-
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ดศปน ๓๕๑
MSPF 351

การบรรเลงเปียโนประกอบสําหรับนักร้องและเครื่องดนตรี
๒ (๑-๒-๓)
Piano Accompaniment for Voice and Solo Instruments
ทักษะต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการบรรเลงเปียโนประกอบการบรรเลงของเครื่องดนตรีอื่น อัน
ได้แก่ การซ้อมกับเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ การอ่านโน้ตสําหรับเครื่องดนตรีต่างๆ การเรียบเรียงเสียงประสานจาก
โน้ตของวงดนตรีมาเป็นโน้ตของเปียโน การบรรเลงประกอบการแสดงอุปรากร และการฝึกการใช้เสียงร้อง โดยมี
กิจกรรมพิเศษประกอบการเรียนคือการแสดงหน้าห้องที่ต้องแสดงพร้อมกันกับเครื่องดนตรีอื่น
Skills needed to be used in piano playing including the rehearsal techniques with
various instruments, sight-reading, open score reading, score reduction, transposition, opera
accompanying and techniques of vocal coaching. Class performances required with assigned
musical partners in a master class setting.

ดศปน ๔๔๑
MSPF 441

วรรณกรรมคีย์บอร์ด ๑
๒ (๒-๐-๔)
Keyboard Literature 1
ประวัติศาสตร์ดนตรีคีย์บอร์ดตั้งแต่ยุคเริ่มแรก จนถึงนักประพันธ์เพลงในช่วงยุคโรแมนติกตอน
ต้น ลักษณะลีลาเฉพาะของบทเพลงจากคีตกวีหลัก และการวิเคราะห์โครงสร้างและรูปแบบของบทเพลง
A survey of the history of keyboard music from its beginnings to the transitional
period of early Romantic composers; stylistic differences in representative piano works of major
composers, analysis of forms, and genres.

ดศปน ๔๔๒ วรรณกรรมคีย์บอร์ด ๒
๒ (๒-๐-๔)
MSPF 442 Keyboard Literature 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปน ๔๔๑ วรรณกรรมคีย์บอร์ด ๑
เนื้อหาต่อเนื่องจากวิชาวรรณกรรมคีย์บอร์ด ๑ ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาผลงานเพลงคีย์บอร์ดใน
ยุคโรแมนติกไปจนถึงยุคศตวาษที่ ๒๐ การศึกษาผลงานต่างๆ ในช่วงศตวรรษที่ ๒๐ ลักษณะลีลาของผลงานแต่
ละประเภทและการวิเคราะห์บทเพลงสําหรับเปียโนและคีย์บอร์ด
A continuation of Keyboard Literature I; exploration of the development of
keyboard music from the Romantic Era to the twentieth century; a survey of the contemporary
piano music; stylistic differences in representative piano works of major composers; analysis of
musical forms, and genres of the piano/keyboard music.

-๒๙๒-
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ดศปน ๔๗๑
MSPF 471

การสอนคีย์บอร์ด
๒ (๒-๐-๔)
Keyboard Pedagogy
พื้นฐานในการสอนเปียโนอย่างถูกต้องโดยซึ่งจัดรูปแบบการเรียนเป็นแบบ การอ่าน การบรรยาย
การสํารวจและติดตามการเรียนการสอนเปียโนในคาบเรียนจริง รวบรวมเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับการสอนเปียโนโดย
มีหลักการและรูปแบบการสอนสําหรับนักเรียนเปียโนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลางถึงสูง การสอนคีย์บอร์ด
แบบตัวต่อตัว โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาสามารถวางกลยุทธการสอนในแบบตัวต่อตัวที่เหมาะสมได้
The basics of how to teach the piano successfully, through readings, lectures,
observation of various levels of lessons and piano classes; a comprehensive and intensive
presentation of various ingredients of piano teaching profession focusing on the techniques and
methods from the beginning to the late intermediate levels; private piano teaching with the
final goal being the ability of the piano teachers to design their own teaching strategies.

เครื่องสายสากล (Strings)
ดศสส ๑๑๑
MSST 111

ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - เครื่องสาย ๑
๑ (๐-๒-๑)
Instrumental Class String 1
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งสาย ซึ่ ง ได้ แ ก่ ไวโอลิ น วิ โ อลา เชลโล หรื อดั บ เบิ ล เลส หน้ า ที่
บทบาท ประวัติและที่มาโดยสังเขปของเครื่องสายสากลในดนตรีตะวันตก พื้นฐานการบรรเลงเครื่องสายสากล ท่า
นั่ง การบรรเลงบทเพลงและแบบฝึกหัดพื้นฐานในการบรรเลง การดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องดนตรีในระดับ
เบื้องต้น
A group performance class offering basic knowledge of string instruments – violin,
viola, cello, or double bass; functions, roles, and brief history of the instruments in western
music; basic string performance – fingering and posture; practice of basic string music and
etudes; care and maintenance of string instruments.
ดศสส ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - เครื่องสาย ๒
๑ (๐-๒-๑)
MSST 112 Instrumental Class String 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศสส ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม – เครื่องสาย ๑
วิชาต่อเนื่องจากทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม – เครื่องสาย ๑ ความรู้ขั้นพื้นฐานถึงระดับกลางเกี่ยวกับ
เครื่องสายตะวันตก ได้แก่ ไวโอลิน วิโอลา เชลโล หรือ ดับเบิลเลส หน้าที่ บทบาท ของเครื่องสายในดนตรี

-๒๙๓-
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ตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทเพลงระดับสูงกว่าระดับพื้นฐาน การปฏิบัติเครื่องสายสากลโดยบรรเลงบทเพลง
และแบบฝึกหัดในระดับที่สูงขึ้น
A continuation of Instrumental Class – String 1; a group performance class
offering basic to intermediate knowledge of string instruments, including violin, viola, cello, or
double bass; functions, and roles of the instruments in western music, especially in a more
advanced repertoires; practice of basic string music and etudes.
ดศสส ๔๔๑
MSST 441

วรรณกรรมเครื่องสาย ๑
๒ (๒-๐-๔)
String Literature 1
ความรู้พื้ นฐานเกี่ ยวกับวรรณกรรมเครื่องสาย ซึ่งประกอบด้วย ไวโอลิน วิโอลา เชลโล และ
ดับเบิลเบส ตั้งแต่ยุคบาโรคจนถึงยุคโรแมนติกตอนต้น การวิเคราะห์ อภิปรายตัวอย่าง ดนตรี ในแง่มุมต่างๆ เช่น
อิทธิพลของสังคมวัฒนธรรมต่อนักประพันธ์ แนวดนตรี และการปฏิบัติบรรเลง
The basic knowledge related with the string literature – violin, viola, cello, and
double bass – from the early Baroque Era to the early Romantic Era; an analysis and discussion
of music examples in various aspects such as the influence of society and culture on the
composers; styles of music, and the performance practice.
ดศสส ๔๔๒ วรรณกรรมเครื่องสาย ๒
๒ (๒-๐-๔)
MSST 442 String Literature 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศสส ๔๔๑ วรรณกรรมเครื่องสาย ๑
แนะนําองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวรรณกรรมเครื่องสาย ซึ่งประกอบด้วย ไวโอลิน วิโอลา เชลโล
และดับเบิลเบส ตั้งแต่ยุคโรแมนติกตอนต้น จนถึงศตวรรณที่ ๒๐ โดยจะมีการวิเคราะห์ อภิปรายตัวอย่าง ดนตรี
ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น อิทธิพลของสังคมวัฒนธรรมต่อนักประพันธ์ และการปฏิบัติบรรเลง
The introduction of a general knowledge of the string literature: violin, viola,
cello, double bass from the early Romantic Era to the end of the 20th century; an analysis of
musical examples; discussions of social and cultural influence on the composers; styles of
music, and the performance practice.
ดศสส ๔๔๓
MSST 443

วรรณกรรมฮาร์ป ๑
Harp Literature 1

๒ (๒-๐-๔)

-๒๙๔-
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บทเพลงหลักของฮาร์ป ตั้งแต่ยุคบาโรค จนถึงครึ่งแรกของศตวรรษที่ ๒๐ ประวัติศาสตร์ของ
เครื่องมือ นักบรรเลงและนักประพันธ์ดนตรีที่มีชื่อเสียงสําหรับฮาร์ป วิเคราะห์และฟังบทเพลงหลัก ที่บรรเลงโดย
ฮาร์ป การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ในการสืบค้นบทเพลงเพื่อการฝึกซ้อมฮาร์ป
The familiarization for the students with the core harp repertoire, covering the
Baroque Period to the first half of the 20th century; a historical survey of the instrument as well
as notable harpists and harp composers, an analysis and listening recognition of important
works for harp during this time period, and the use of online databases to locate repertoire for
harp practicing.
ดศสส ๔๔๔ วรรณกรรมฮาร์ป ๒
๒ (๒-๐-๔)
MSST 444 Harp Literature 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศสส ๔๔๓ วรรณกรรมฮาร์ป ๑
เนื้อหาต่อเนื่องจากวรรณกรรมฮาร์ป ๑ แนะนําบทเพลงหลักของเครื่องดนตรีฮาร์ป ในยุค
สมัยใหม่ การศึกษาประวัติศาสตร์ของเครื่องมือ การทําความรู้จักกับนักบรรเลง และนักประพันธ์ดนตรีสําหรับ
ฮาร์ปที่สําคัญ ในยุคสมัยดังกล่าว วิเคราะห์ และฟังบทเพลงหลัก ที่บรรเลงโดยฮาร์ป และการฝึกซ้อมฮาร์ปโดยใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ ในการสืบค้นบทเพลง
A continuation of Harp Literature 1; The introduction of the core harp repertoire
to the students, with focus on the more modern harp music; a historical survey of the
instrument as well as notable harpists and harp composers, analysis and listening recognition of
important works for harp during this time period, and practice using online databases to locate
repertoire.
ดศสส ๔๗๑
MSST 471

การสอนเครื่องสาย
๒ (๒-๐-๔)
String Pedagogy
ประวัติศาสตร์การสอนเครื่องสายที่มีมาในอดีต หลักการสอนจริงในทางปฏิบัติ วิเคราะห์วิธีการ
สอน และตําราในการสอนเครื่องสาย โดยนักศึกษาจะต้องทําการศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์ ทําการสอนจริง สังเกต
การสอนและจัดทํารายงาน ตามเครื่องมือของตนเอง ซึ่งได้แก่ ไวโอลิน วิโอลา เชลโล หรือ ดับเบิลเบส
The introduction to the pedagogical history of their instruments and practical
teaching principles; an analysis of didactical approaches and teaching materials with students

-๒๙๕-

มคอ.๒

engagement in historical research, hands on teaching and class observations and reports related
to his/her instrument–violin, viola, cello or double bass.
ดศสส ๔๗๒
MSST 472

การสอนฮาร์ป
๒ (๒-๐-๔)
Harp Pedagogy
หลักการในการสอนฮาร์พอย่างถูกต้อง โดยจัดรูปแบบการเรียน เป็นแบบการอ่าน การบรรยาย
การสํารวจ และติดตามการเรียนการสอนฮาร์พในคาบเรียนจริง รวบรวมเนื้อหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอนฮาร์พ โดย
มีหลักการและรูปแบบการสอนสําหรับนักเรียนฮาร์พตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลางถึงสูง การสอนฮาร์พแบบ
ตัวต่อตัว การวงกลยุทธ์การสอนในแบบตัวต่อตัวได้อย่างเหมาะสม
The basic of harp teaching through reading, lectures, observations of various
level of lessons and harp classes; a comprehensive and intensive presentation of harp teaching
focusing on the techniques and methods from beginning to late intermediate levels; private
harp teaching with the final goal being the ability to design teaching strategies.

ทฤษฎีและการประพันธ์ (Theory and Composition)
ดศทพ ๐๐๑
MSTC 001

พื้นฐานการฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑
๒ (๐-๒-๔)
Foundations in Sight Singing and Ear Training 1
เตรียมการพัฒนาทักษะการฟังและการร้อง การบันทึกทํานองและจังหวะเบื้องต้น
Preparation for aural skills and sight singing. Basic melodic and rhythmic dictation.

ดศทพ ๐๐๒ พื้นฐานการฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒
๒ (๐-๒-๔)
MSTC 002 Foundations in Sight Singing and Ear Training 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทพ ๐๐๑ พื้นฐานการฝึกโสตและอ่านโน้ต ๑
เตรียมการพัฒนาทักษะการฟังและการร้อง การบันทึกทํานองและจังหวะในระดับที่สูงขึ้น
Preparation for aural skills and sight singing. More advanced melodic and
rhythmic dictation.
ดศทพ ๐๐๓
MSTC 003

พื้นฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑
Foundations of Western Music Theory 1

๒ (๒-๐-๔)

-๒๙๖-

มคอ.๒

พื้นฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก องค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวะ เช่น อัตราจังหวะ อัตราความเร็ว โน้ต
และพื้นฐานการอ่านโน้ต กุญแจเสียง ขั้นคู่ บันไดเสียง Key Signature และทรัยแอด
Remedial music theory course; knowledge about rhythm including time signature
and tempo; basic notation and musical pitches, clefs, intervals, scales, key signatures, triads.
ดศทพ ๐๐๔ พื้นฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒
๒ (๒-๐-๔)
MSTC 004 Foundations of Western Music Theory 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทพ ๐๐๓ พื้นฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑
พื้นฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก องค์ความรู้ในขั้นสูงขึ้นเกี่ยวกับจังหวะ เช่น อัตราจังหวะ อัตรา
ความเร็ว การอ่านโน้ต กุญแจเสียง ขั้นคู่ บันไดเสียง Key Signature คอร์ด
Remedial music theory course; more advanced knowledge about rhythm
including time signature and tempo; basic notation and musical pitches, clefs, intervals, scales,
key signatures, Chords.
ดศทพ ๑๐๑
MSTC 101

ทฤษฎีดนตรีตะวันตกขั้นนํา
๒ (๒-๐-๔)
Introduction to Western Music Theory
ทฤษฎี ด นตรี เ บื้ อ งต้ น สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการบั น ทึ ก โน้ ต สากล เครื่ อ งหมายกํ า หนดจั ง หวะ
เครื่องหมายแปลงเสียง บันไดเสียงเมเจอร์ และ ไมเนอร์ ระยะขั้นคู่เสียง ทฤษฎีการประสานเสียงในระดับการใช้
ทรัยแอด คอร์ดไดอาโทนิก และการพลิกกลับ การใช้โน้ตประดับ การทดเสียง การวิเคราะห์บทเพลง ทฤษฎีฟอร์ม
ของดนตรี ทฤษฎีเกี่ยวกับทํานองและโครงสร้างของทํานอง
Basic western music theory; nomenclature; rhythmic values; time signatures; key
signatures for major and minor keys; intervals; triads, diatonic chords and inversion; theories on
musical forms; ornaments; transposition; song analysis; theories related to melodies and
melodic structure.
ดศทพ ๑๐๒
MSTC 102

การประพันธ์ดนตรีเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
Introduction to Composition
กลวิธีการประพันธ์ดนตรีเบื้องต้น เขียนงานสําหรับเครื่องกระทบ สร้างประโยควรรคตอน โมทีฟ
วิธีสร้างธีม การจัดการกับทํานอง การใช้เทคนิคการทําซ้ํา (imitation) การลัดจังหวะ (syncopation) การพลิก
กลับ (inversion) ประพันธ์เพลงประเภทไบนารีฟอร์ม และเทอนารีฟอร์มสําหรับเครื่องดนตรีชิ้นเดียว

-๒๙๗-

มคอ.๒

Basic compositional techniques; writing for non-pitch percussion instruments;
motive, phrase, construction of simple themes, melodies and themes, imitation, syncopation,
inversions.; composing pieces in binary and ternary forms for solo instrument.
ดศทพ ๑๑๑
MSTC 111

การประพันธ์ดนตรี ๑
๔ (๐-๘-๔)
Music Composition 1
การศึกษาวิจัย การฝึกประพันธ์ดนตรีหลากหลายแนว โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการประพันธ์ต่างๆ
แนวปฏิบัติในการร่วมงานกับนักดนตรีในการนําบทประพันธ์ออกแสดง วิทยาการด้านเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับ
การประพันธ์ดนตรี โดยการศึกษาเป็นกลุ่ม
The research and training of compositional and orchestration techniques of the
th
20 and 21st century music; the production of original works in a contemporary idiom, involving
using acoustic and/or electro-acoustic in private lessons.
ดศทพ ๑๑๒ การประพันธ์ดนตรี ๒
๔ (๐-๘-๔)
MSTC 112 Music Composition 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทพ ๑๑๑ การประพันธ์ดนตรี ๑
วิชาต่อเนื่องจากการประพันธ์ดนตรี ๑ โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึ้น แบบตัวต่อตัว
A continuation of Composition 1 at a more advanced and difficult level and in
the form of private lessons.
ดศทพ ๑๒๑
MSTC 121

การประพันธ์ดนตรีโท ๑
๔ (๐-๘-๔)
Minor Music Composition 1
พื้นฐานการประพันธ์ดนตรี แนวคิดเกี่ยวกับโมทีฟทางดนตรี ธีม และทํานองการประพันธ์แนว
ทํานอง และแนวประกอบ การประพันธ์ดนตรีสําหรับเปียโน แนวคิดด้านออร์เคสเตรชั่น และเคาน์เตอร์พอยท์
สําหรับดนตรีสองชิ้น
An introduction of music composition including the basic concepts about motive,
theme, and melody; composition of single melody with accompaniment, piano solo piece; basic
concepts of orchestration and counterpoint for duo.

-๒๙๘-

มคอ.๒

ดศทพ ๑๒๒ การประพันธ์ดนตรีโท ๒
๔ (๐-๘-๔)
MSTC 122 Minor Music Composition 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทพ ๑๒๑ การประพันธ์ดนตรีโท ๑
เนื้อหาต่อเนื่องจากการประพันธ์ดนตรีโท 1ซึ่งจะกล่าวถึงแนวคิดพื้นฐาน และทักษะออร์เคส
เตรชั่นสําหรับการประพันธ์ดนตรีสําหรับวงดนตรีสามถึงสี่ชิ้น
A continuation of Minor Music Composition 1, including basic concepts and
orchestration skills needed for the composition of trio and quartet.
ดศทพ ๑๓๑
MSTC 131

การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑
๑ (๐-๒-๑)
Sight Singing and Ear Training 1
พัฒนาทักษะการฟังและการร้องในระดับพื้นฐาน สามารถร้องและบันทึกจังหวะเบื้องต้น ขั้นคู่
เสียง ไดอาโทนิกทํานองเพนตาโทนิกและทางเดินคอร์ดเบื้องต้น (I, ii, IV, V, vi)
Development of basic aural skills including singing and notating simple rhythm;
singing and notating pentatonic melodies; identifying diatonic interval, and singing and notating
simple chord progressions (I, ii, IV, V, vi).

ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒
๑ (๐-๒-๑)
MSTC 132 Sight Singing and Ear Training 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑
สร้างทักษะในการร้องตามโน้ต โดยฝึกร้องและบันทึกจังหวะ ขั้นคู่เสียงทุกขั้นคู่ ทํานองไดอาโท
นิกและเพิ่มโน้ตโครมาติกบางส่วนทํานองสองแนว และการดําเนินคอร์ด ไดอาโทนิกทั้งหมดในรูปการพลิกกลับทุก
แบบ
Development of aural skills including singing and notating rhythm; identifying all
intervals; singing and notating diatonic melodies with a few chromatic notes; singing duet
exercises, and singing and notating chord progressions, including all diatonic chords in all
inversions.
ดศทพ ๑๓๓
MSTC 133

การรวมวงดนตรีร่วมสมัย ๑
Contemporary Music Ensemble 1

๑ (๐-๒-๑)

-๒๙๙-

มคอ.๒

การรวมวงขนาดเล็ก ความหมาย ความสําคัญ หรือเอกลักษณ์ของดนตรีในยุคศตวรรษที่ ๒๐
และ ๒๑ การวิเคราะห์การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรี และการแสดงบทเพลงต่อสาธารณชน
Performance in a small ensemble; meaning, significance and identity of music in
th
the 20 and 21st centuries; an analysis of the compositions and arrangements; a public
performance.
ดศทพ ๑๓๔ การรวมวงดนตรีร่วมสมัย ๒
๑ (๐-๒-๑)
MSTC 134 Contemporary Music Ensemble 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทพ ๑๓๓ การรวมวงดนตรีร่วมสมัย ๑
การรวมวงขนาดเล็ก ความหมาย ความสําคัญ หรือเอกลักษณ์ของดนตรีในยุคศตวรรษที่ ๒๐
และ ๒๑ การวิเคราะห์การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรี และการแสดงบทเพลงต่อสาธารณชน
A performance in a small ensemble; meaning, significance and identity of music
in the 20th and 21st centuries; an analysis of the compositions and arrangements; a public
performance.
ดศทพ ๑๕๑
MSTC 151

ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑
๒ (๒-๐-๔)
Western Music Theory 1
วิธีเขียนแนวทํานองประสานเสียง ฟิเกอร์ด์เบส การวิเคราะห์เสียงประสาน การประพันธ์ดนตรี
ขั้นพื้นฐานโดยใช้เสียงประสานสี่แนว แนวคิดเรื่องคอร์ดทรัยแอดประเภทโทนิค ซับโดมิแนนท์ โดมิแนนท์ และซุ
เปอร์โทนิค ในตําแหน่งที่ไม่พลิกกลับ และตําแหน่งการพลิกกลับครั้งที่หนึ่ง คอร์ดโดมิแนนท์เซเวนธ์ในตําแหน่งที่
ไม่พลิกกลับเคเดนซ์ และเคเดนเชียลโทนิค ที่พลิกกลับครั้งที่สอง (คอร์ดโทนิคหกสี่)
Harmonization methods for melody and figured bass, an analysis of music
harmony, basic music composition using phrase and period using four-part harmony; the main
focus being on certain types of chords – tonic, subdominant, dominant, supertonic triad in root
position and first inversion, the dominant seventh chord in root position, cadences, and
cadential tonic six-four chord.

ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒
MSTC 152 Western Music Theory 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทพ ๑๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑

๒ (๒-๐-๔)

-๓๐๐-

มคอ.๒

การวิเคราะห์เสียงประสาน การศึกษาวิธีเรียบเรียงเสียงประสาน สําหรับแนวทํานองและฟิเกอร์ด์
เบส การประพันธ์ดนตรีโดยใช้เสียงประสานขั้นสูงขึ้น และใช้โน้ตนอกคอร์ด แนวคิดเรื่องคอร์ดทรัยแอดพลิกกลับ
ครั้งที่สอง เคเดนซ์ วลี พีเรียด โน้ตนอกคอร์ด คอร์ดดอมิแนท์เซเวนธ์ และคอร์ดไดอาโทนิคเซเวนธ์อื่นๆ
An analysis of music harmony; studies of arrangement methods for melody and
figured bass, basic music composition using phrases and periods using more advanced harmonic
and non-chord tone materials; the main focus being on certain types of chords – the second
inversion triads, cadences, phrases and periods, non-chord tones, dominant seventh chords, and
other diatonic seventh chords.
ดศทพ ๒๑๑ การประพันธ์ดนตรี ๓
๔ (๐-๘-๔)
MSTC 211 Music Composition 3
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทพ ๑๑๒ การประพันธ์ดนตรี ๒
วิชาต่อเนื่องจากการประพันธ์ดนตรี ๒ โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึ้น
A continuation of Composition 2 at a more advanced and difficult level.
ดศทพ ๒๑๒ การประพันธ์ดนตรี ๔
๔ (๐-๘-๔)
MSTC 212 Music Composition 4
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทพ ๒๑๑ การประพันธ์ดนตรี ๓
วิชาต่อเนื่องจากการประพันธ์ดนตรี ๓ โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึ้น
A continuation of Composition 3 at a more advanced and difficult level.
ดศทพ ๒๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๓
๑ (๐-๒-๑)
MSTC 231 Sight Singing and Ear Training 3
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒ และ ดศทพ ๑๕๑ ทฤษฎีตะวันตก ๑
พัฒนาทักษะการฟังและการร้อง โดยฝึกร้องและบันทึกจังหวะ ขั้นคู่เสียงทุกขั้นคู่ ทํานองไดอาโท
นิกและโครมาติกหลายโน้ต การเปลี่ยนบันไดเสียงเบื้องต้น ทํานอง สองแนว และการดําเนินคอร์ด ไดอาโทนิก
ทั้งหมด ในรูปการพลิกกลับทุกแบบและคอร์ดเซ็กคันดารีโดมิแนนท์
Development of aural skills including singing and notating rhythm, identifying all
intervals, singing and notating diatonic melodies with many chromatic notes and simple
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modulation; singing duet exercises, and singing and notating chord progressions, including all
diatonic chords in all inversions and secondary dominants.
ดศทพ ๒๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๔
๑ (๐-๒-๑)
MSTC 232 Sight Singing and Ear Training 4
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทพ ๒๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๓ และ ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีตะวันตก ๒
พัฒนาทักษะการฟังและการร้อง โดยฝึกร้องและบันทึกจังหวะ ขั้นคู่เสียงทุกขั้นคู่ ทํานองไดอาโท
นิกและโครมาติกหลายโน้ต การเปลี่ยนบันได้เสียงขั้นสูง ทํานองสองแนว และการดําเนินคอร์ดไดอาโทนิกทั้งหมด
ในรูปการพลิกกลับทุกแบบและคอร์ด เซ็กคันดารีโดมิแนนท์คอร์ดนีอาโพลีแทนและและออกเมนเต็ดซิกซ์ธ์
Development of aural skills including singing and notating complex rhythm and
melodies with many chromatic notes and complex modulation identifying all intervals; singing
duet exercises, and singing and notating chord progressions, including all diatonic chords in all
inversions secondary dominants, the Neapolitan triad and augmented sixth chords.
ดศทพ ๒๓๓
MSTC 233

การรวมวงดนตรีร่วมสมัย ๓
๑ (๐-๒-๑)
Contemporary Music Ensemble 3
การรวมวงขนาดเล็ก ความหมาย ความสําคัญ หรือเอกลักษณ์ของดนตรีในยุคศตวรรษที่ ๒๐
และ ๒๑ การวิเคราะห์การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรี และการแสดงบทเพลงต่อสาธารณชน
The performance in a small ensemble; meaning, significance and identity of
music in the 20th and 21st centuries; an analysis of the compositions and arrangements; a public
performance.

ดศทพ ๒๓๔
MSTC 234

การรวมวงดนตรีร่วมสมัย ๔
๑ (๐-๒-๑)
Contemporary Music Ensemble 4
การรวมวงขนาดเล็ก ความหมาย ความสําคัญ หรือเอกลักษณ์ของดนตรีในยุคศตวรรษที่ ๒๐
และ ๒๑ การวิ เ คราะห์ก ารประพั นธ์ แ ละเรี ย บเรี ย งดนตรี การวิ จัย เกี่ ย วกั บ บทเพลง การแสดงบทเพลงต่ อ
สาธารณชน
The performance an a small ensemble; meaning, significance and identity of
music in the 20th and 21st centuries; analysis of the compositions and arrangements; research on
the composition; a public performance.
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ดศทพ ๒๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓
๒ (๒-๐-๔)
MSTC 251 Western Music Theory 3
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒
การวิเคราะห์ดนตรีโดยใช้โครมาติกฮาร์โมนี วิธีเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับแนวทํานองและฟิ
เกอร์ด์เบส การประพันธ์ดนตรีขั้นพื้นฐานโดยใช้การย้ายบันไดเสียง และโครมาติกฮาร์โมนี แนวคิดเรื่องเซ็กคันดา
รีโดมิแนนท์ การย้ายบันไดเสียง คอร์ดลีเนียร์ ดิมินิชท์ เซเวนธ์ นีอาโพลีแทนทรัยแอด คอร์ดออกเม็นเต็ด ซิกซ์ธ์
การย้ายบันไดเสียงด้วยวิธีอื่นๆ การใช้คอร์ดคู่เก้า
An analysis of music employing chromatic harmony; studies of arrangement
methods for melody and figured bass; basic music composition employing modulation and
chromatic harmonies, main focus on: secondary (applied, borrowed) dominants, modulation,
linear (embellishing) diminished seventh chords, the Neapolitan triad, augmented sixth chords,
modulation by other means, and ninth chords.
๒ (๒-๐-๔)
ดศทพ ๒๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔
MSTC 252 Western Music Theory 4
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทพ ๒๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓
แนวคิดด้านเสียงประสานหลังยุคดนตรีโทนอล การประพันธ์ดนตรีด้วยแนวคิดเสียงประสานแบบ
เทอร์เทน แนวคิดแพนไดอาโทนิก และไดอาโทนิกโหมด การใช้บันได้เสียงเพนตะโทนิก โฮลโทน และออกตะโท
นิก ระบบดนตรีสิบสองเสียง และองค์ความรู้ทางทฤษฎีดนตรีสมัยใหม่อื่นๆ
Post tonal music harmonic concepts; music composition using tertian harmony,
pandiatonicism, and diatonic modes; applications of pentatonic, whole tone, and octatonic
scales; twelve tone system and other new theoretical concepts.
ดศทพ ๒๕๓ ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๑
๒ (๒-๐-๔)
MSTC 253 Popular Music Theory 1
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒
คําศัพท์เกี่ยวกับดนตรีสมัยนิยม ศัพท์เกี่ยวกับคอร์ดและสัญญลักษณ์ของคอร์ด บันไดเสียงหลักที่
เป็นที่นิยมใช้ในดนตรีแจ๊ส ทางเดินคอร์ดพทื้นฐาน ระบบโครมาติกในดนตรีสมัยนิยม การใช้คอร์ดในดนตรีสมัย
นิยม การย้ายบันได้เสียงในดนตรีสมัยนิยม ตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นสูง รูปแบบเพลงสมัยนิยมตั้งแต่แบบพื้นฐานจนถึง
แบบที่มีความซับซ้อนขึ้น รวมถึงรูปแบบมาตรฐาน ๑๒ ห้อง เพลงแบบที่มีท่อนเวิร์สและท่อนคอรัส รูปแบบที่
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ดัดแปลงจากรูปแบบมาตรฐาน และรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์อื่นๆ การเตรียมงานและวางแผนการทําอัลบั้มและ
จัดการแสดงดนตรี
Popular music terminology - chord vocabulary, chord symbols, frequently
employed ‘jazz’ scales, basic; basic form of chord progression patterns; chromaticism in popular
music; applied chords in popular music; basic to advanced modulation in popular music; basic
to a larger popular and jazz music form 1, including standard 12-bar patterns, verse/chorus song
form, variation on typical pattern, and unique form pattern; album/concert design.
ดศทพ ๒๕๔ ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๒
๒ (๒-๐-๔)
MSTC 254 Popular Music Theory 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทพ ๒๕๓ ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๑
สัญญลักษณ์จังหวะสมัยใหม่ เช่น ๑๑/๘ และจังหวะที่ประกอบด้วยจังหวะย่อย เช่น ๙/๘ (๔+
๓+๒) การเปลี่ยนแปลงอัตราจังหวะ ไดอะโทนิกโหมด บันไดเสียงขั้นสูงในดนตรีแจ๊ส แนวดนตรี โครงสร้างเสียง
ประสาน และรูปแบบเพลงในดนตรีแจ๊สยุคเริ่มแรกและก่อนหน้านั้น และดนตรีสมัยนิยมในภูมิภาคอเมริกาเหนือ
ตั้งแต่ยุค ๑๙๖๐ จนถึงปัจจุบัน แนวดนตรีสมัยนิยมในภูมิภาคเอเชีย
Non-typical meter, including 11/8 and decaying meter -- i.e. 9/8 (4+3+2); tempo
modulation (metric modulation); diatonic modes; extended “jazz” scale vocabulary; style,
harmony, and form in early jazz and its precursors and North American Popular Music from
1960s to present; the styles of Asian popular music.
ดศทพ ๒๕๕
MSTC 255

การเรียบเรียงสําหรับวงออร์เคสตรา ๑
๒ (๒-๐-๔)
Orchestration 1
เทคนิคเรื่องเครื่องดนตรีและการเรียบเรียงดนตรี ภายใต้ระเบียบวิธีของดนตรีศิลป์ตะวันตก
(Western Art Music Tradition – WAMT) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สําหรับวงออร์เคสตราและแชมเบอร์
องค์ประกอบของสีสันต่างๆ การใช้เสียงซ้ํา การสร้างเสียงดนตรีสําหรับตําแหน่งหน้า กลาง และหลัง ความชัดเจน
ของเสียง การศึกษาวิเคราะห์สกอร์ การเรียบเรียงสําหรับวงดนตรีจากผลงานเปียโน และโน้ตเปียโนที่คัดจากงาน
เรียบเรียงสําหรับวงดนตรี
Techniques of instrumentation and orchestration within the Western Art Music
Tradition (WAMT), especially as applied to the orchestral and chamber ensemble composing
and arranging (standard, contemporary instruments); the investigation of color combinations,
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effective doublings, foreground, middleground and background techniques, clarity of texture;
studies and examination of music scores, ensemble arrangement of solo piano works, and solo
piano reduction.
ดศทพ ๒๕๖ การเรียบเรียงสําหรับวงออร์เคสตรา ๒
๒ (๒-๐-๔)
MSTC 256 Orchestration 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทพ ๒๕๕ การเรียบเรียงสําหรับวงออร์เคสตรา ๑
เทคนิคขั้นสูง เกี่ยวกับเครื่องดนตรีและการเรียบเรียงดนตรี ภายใต้ Western Art Music
Tradition (WAMT) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สําหรับวงออร์เคสตราและแชมเบอร์ องค์ประกอบของสีสันต่างๆ การใช้
เสียงซ้ํา การสร้างเสียงดนตรีด้านหน้า กลาง และหลัง ความชัดเจนของเสียง โดยมอบหมายให้นักศึกษาอ่าน และ
วิเคราะห์สกอร์ การเรียบเรียงสําหรับวงดนตรีที่ได้จากผลงานเปียโน และโน้ตเปียโนที่คัดจากงานเรียบเรียงสําหรับ
วงดนตรี
Advanced techniques of instrumentation and orchestration within the Western
Art Music Tradition (WAMT), especially as applied to orchestral and chamber ensemble
composing and arranging (standard, contemporary instruments); the investigation of color
combinations, effective doublings, foreground, middleground and background techniques, clarity
of texture, through assigned readings, examination of scores, ensemble arrangement of solo
piano works, and solo piano reduction.
ดศทพ ๓๑๑ การประพันธ์ดนตรี ๕
๔ (๐-๘-๔)
MSTC 311 Music Composition 5
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทพ ๒๑๒ การประพันธ์ดนตรี ๔
วิชาต่อเนื่องจากการประพันธ์ดนตรี ๔ โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึ้น
A continuation of Composition 4 at a more advanced and difficult level.
ดศทพ ๓๑๒ การประพันธ์ดนตรี ๖
๔ (๐-๘-๔)
MSTC 312 Music Composition 6
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทพ ๓๑๑ การประพันธ์ดนตรี ๕
วิชาต่อเนื่องจากการประพันธ์ดนตรี ๕ โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึ้น
A continuation of Composition 5 at a more advanced and difficult level.
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ดศทพ ๓๕๑ รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรี
๒ (๒-๐-๔)
MSTC 351 Musical Form and Analysis
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทพ ๒๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔
ทั กษะที่ เกี่ ย วข้ องกั บการวิ เคราะห์ โครงสร้ างของดนตรี โทนอล การวิเ คราะห์ โครงสร้ างของ
ประโยคทางดนตรี และความสามารถในการระบุโครงสร้างหลักของบทเพลง ภายใต้ฟอร์มแบบไบนารี เทอนารี โซ
นาตา รอนโด แวริเอชัน และคอนทราพันทัลแนะนําฟอร์มเพลงที่ประกอบด้วยหลายท่อนและบทเพลงร้อง ทั้งบท
เพลงสําหรับศาสนาและฆราวาส
The basic skills involved in the structural analysis of tonal music, emphasizing on
the analysis of phrase structure and the ability to locate and identify the important structural
principles and divisions within binary, ternary, sonata, rondo, variation, and contrapuntal forms;
an introduction to the standard multi-movement and the vocal, both sacred and secular, forms.
ดศทพ ๓๕๒ โทนอลเคาน์เตอร์พอยท์
๒ (๒-๐-๔)
MSTC 352 Tonal Counterpoint
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทพ ๒๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔
โทนอลเคาน์เตอร์พอยท์ จากยุคเริ่มแรกในศตวรรษที่ ๑๖จนถึงพัฒนาการในยุคต่อมา เทคนิค
การสอดประสานทํานองที่ใช้ในศตวรรษที่ ๑๘การสร้างความเข้าใจเรื่องเทคนิคและวิธีสอดประสานทํานองโดยการ
ฟัง การสังเกตการณ์ผลงานจาก ทูพาร์ทอินเว็นชัน ของ เจ เอส บาค การเขียนโน้ตเพลงสําหรับวง
An investigation of tonal counterpoint beginning from its origins in 16th-century
practice and continued evolution, emphasizing on the contrapuntal techniques of the 18th
century; focusing on understanding contrapuntal techniques and procedures through listening,
observation of selected works from J.S. Bach's Two-Part Inventions; score writing practice.
ดศทพ ๓๕๓ สปีชีส์ เคาน์เตอร์พอยท์
๒ (๒-๐-๔)
MSTC 353 Species Counterpoint
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทพ ๒๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔
เคาน์เตอร์พอยท์บนฐานของการจัดแบ่งความสัมพันธ์ของเสียงเป็น ๕ สพีชีซ ์: โน้ตต่อโน้ต สอง
โน้ตต่อหนึ่งโน้ต สี่โน้ตต่อหนึ่งโน้ต การใช้ลิกาเจอร์ (Ligature) หรือการลัดจังหวะ และ Florid เคาน์เตอร์พอยน์
นักศึกษาจะสามารถเขียนเคาน์เตอร์พอยน์แบบสอง สาม และสี่แนวโดยเพิ่มเสียงสูงและเสียงต่ําจากแนวทํานอง

-๓๐๖-

มคอ.๒

หลัก (Cantus Firmus) สพีชีซ เคาน์เตอร์พอยท์บน Church Mode และ บันไดเสียงเมเจอร์-ไมเนอร์
Neutralization การแสดงและวิเคราะห์ผลงานของนักศึกษาและคีตกวีที่ได้เลือกสรรมาแล้ว
Counterpoint based on a categorization of voice relationship into five species:
note against note, two notes against one, four notes against one, ligature or syncopation, and
florid counterpoint, writing two, three and four part counterpoint by adding the upper or lower
voice (s) to a given voice (cantus firmus); species counterpoint utilizing church modes, major and
minor modes; neutralization; performing and analyzing work by students and selected
composers.
ดศทพ ๓๙๑
MSTC 391

สัมมนาการประชุมวิชาการด้านการประพันธ์และทฤษฎีดนตรี
๒ (๒-๐-๔)
Music Composition and Theory Conference Seminar
การเข้าร่วมการประชุมวิชาการเกี่ยวกับการประพันธ์ดนตรี เป็นเวลาอย่างน้อยเทียบเท่ากับการ
บรรยาย ๓๐ ชั่วโมงบรรยาย การสรุปผลที่ได้จากการประชุมเชิงวิชาการ ในรูปแบบต่างๆ การฝึกนําองค์ความรู้ที่
ได้มาใช้ในทางปฏิบัติจริง
The Participation in an academic conference related to the area of music
composition and theories with the minimum length equivalent to 30 lecture hours; the
summarization of result obtained from the participation in several forms; the application of the
knowledge gained in real-life situation.
ดศทพ ๔๑๑ การประพันธ์ดนตรี ๗
๔ (๐-๘-๔)
MSTC 411 Music Composition 7
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทพ ๓๑๒ การประพันธ์ดนตรี ๖
วิชาต่อเนื่องจากการประพันธ์ดนตรี ๖ โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึ้น
A continuation of Composition 6 in a more advanced and difficult level.
ดศทพ ๔๑๒ การประพันธ์ดนตรี ๘
๔ (๐-๘-๔)
MSTC 412 Music Composition 8
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทพ ๔๑๑ การประพันธ์ดนตรี ๗
วิชาต่อเนื่องจากการประพันธ์ดนตรี ๗ โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึ้น
A continuation of Composition 7 in a more advanced and difficult level.

-๓๐๗-
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ดศทพ ๔๗๑ การประพันธ์ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ๑
๒ (๒-๐-๔)
MSTC 471 Electronic Music Composition 1
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทพ ๒๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔
องค์ประกอบทางอิเล็คโทรนิกส์และเทคนิคการประพันธ์ที่เกี่ยวข้อง สําหรับ Tape Music การใช้
ซอฟท์แวร์ด้านดนตรี ได้แก่การโปรแกรมการบันทึกดนตรีในระบบมีดี และโปรแกรมการปรับแต่งเสียง
Studies of the basic elements of electronic music and composition techniques of
tape music; the use of computer music software including midi sequencing program and sound
editing tools.
๒ (๒-๐-๔)
ดศทพ ๔๗๒ การประพันธ์ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ๒
MSTC 472 Electronic Music Composition 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทพ ๔๗๑ การประพันธ์ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ๑
องค์ประกอบทางอิเล็คโทรนิกส์และเทคนิคการประพันธ์ที่เกี่ยวข้อง สําหรับ Tape Music การใช้
ซอฟท์แวร์ด้านดนตรี ได้แก่การโปรแกรมการบันทึกดนตรีในระบบมีดี และโปรแกรมการปรับแต่งเสียง
Studies of basic elements of electronic music and composition techniques of
tape music. Computer music software including midi sequencing program and sound editing
tools.
ดศทพ ๔๗๓
MSTC 473

การประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์
๒ (๒-๐-๔)
Film Music Composition
แนวคิดและบทบาทของดนตรีในภาพยนตร์ เทคนิคพื้นฐานในการใช้ซอฟท์แวร์โลจิก ในการทํา
ดนตรี วิเคราะห์ลักษณะของภาพยนตร์ และความสัมพันธ์กับดนตรี ทั กษะออร์เคสเตรชั่ นพื้นฐานสํ าหรับการ
ประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์
Concepts and roles of film music; basic techniques of logic music software; an
analysis of film characteristics and the relationships with music; basic skills of orchestration
needed for film music.
ดศทพ ๔๘๑
MSTC 481

สัมมนาดนตรีร่วมสมัย
Contemporary Music Seminar

๒ (๒-๐-๔)

-๓๐๘-
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ความคิดและเทคนิควิธีการประพันธ์ดนตรีร่วมสมัยร่วมกันโดยผ่านการอภิปราย การทดลอง
ปฏิบัติ การวิเคราะห์ การประพันธ์ และร่วมบรรเลงผลงานต่างๆ ที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์ ร่วมสมัย หรือที่
ประพันธ์โดยนักศึกษาเอง
Contemporary ideas and techniques of new music by way of discussing,
experimenting, analyzing, composing and performing new work written by students and
selected work by other composers.

เทคโนโลยีดนตรี (Music Technology)
ดศทน ๑๐๐
MSTE 100

วิศวกรรมการบันทึกเสียงเชิงภาพรวม
๑ (๑-๐-๒)
Recording Engineering Overview
ภาพรวมของการเป็นวิศวกรรมการบันทึกเสียง อุปกรณ์ในการบันทึกเสียงและลักษณะการทํางาน
ในรูปแบบต่างๆ กรณีศึกษาการบันทึกเสียงสําหรับเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ ทั้งในกลุ่มดนตรีไทย และดนตรีสากล
General concepts of recording engineering; studio recording equipment; various
types of work processes: case studies of the recordings of both Thai and Western musical
instruments.
ดศทน ๑๐๒
MSTE 102

พื้นฐานเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรี
๒ (๒-๐-๔)
Foundations of Technology in Music
ความรู้พื้นฐานทั่วไปทางด้านเทคโนโลยีดนตรีโดยใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปที่
จําเป็นสําหรับนักดนตรี ได้แก่ โปรแกรมสําหรับเขียนโน้ตดนตรี โปรแกรมสําหรับการบันทึกและปรับแต่งเสียง
พื้นฐานฟิสิกส์เกี่ยวกับเสียง คลื่นเสียงและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านฟิสิกส์กับดนตรี
Basic foundations of music technology concentrating on computer music; the
application of some music software necessary for music professions, including music notation
application and sound recording and processing application; basics of the physics of sound;
sound waves and applications in music.

ดศทน ๑๑๑
MSTE 111

อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน
Basic Electronics
อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าเบื้องต้นสําหรับวิศวกรรมระบบเสียง
Basic Electronic for Audio Engineering.

๒ (๒-๐-๔)

-๓๐๙-
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ดศทน ๑๒๒
MSTE 122

วิศวกรรมระบบเสียง
๒ (๒-๐-๔)
Audio Engineering
ความรู้พื้นฐานในระบบการบันทึกเสียง รูปแบบของสัญญาณเสียงชนิดต่างๆ หลักการเดินทาง
ของสัญญาณเสียงที่ถูกต้อง ขั้นตอนในการผลิตอัลบั้มเพลง บทบาทของ วิศวกรรมระบบเสียง
Basic knowledge in audio recording systems; audio signals, correct signal flows;
recording processes; roles of audio engineers.

ดศทน ๑๒๓
MSTE 123

การผลิตดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ๑
Electronic Music Production 1
การฝึกปฏิบัติกระบวนการผลิตผลงานดนตรีอิเลคโทรนิคเบื้องต้น
Studying and working on the basic electronic music production.

๒ (๒-๐-๔)

ดศทน ๒๗๑ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๑
๒ (๐-๔-๒)
MSTE 271 Studio Recording 1
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทน ๑๐๐ วิศวกรรมการบันทึกเสียงเชิงภาพรวม และ
ดศทน ๑๒๒ วิศวกรรมระบบเสียง
ทางเดินสัญญาณเสียง ทดลองนําสัญญาณเสียงผ่านเครื่องมือบันทึกเสียงจริง ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับไมโครโฟนชนิดต่างๆ ต่อระบบเสียงบันทึกเสียง Demo
Additional information on audio signal flows; hands-on experiments with audio
equipment; types of microphones; connecting audio equipment and record a demo piece.
ดศทน ๒๗๒ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๒
๒ (๐-๔-๒)
MSTE 272 Studio Recording 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทน ๒๗๑ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๑
การบันทึกเสียงแบบหลายช่องสัญญาณเสียง การจัดการจํานวนแทร็คในเพลง Bounce track
Outboard ชนิดต่างๆ เช่น Compressor, Limiter, Gate, Expander, Eq
Multi-tracks recording; track management, track bouncing; outboard gears such as
compressor, limiter, gate, expander, Eq.

-๓๑๐-
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ดศทน ๒๗๓
MSTE 273

เทคโนโลยีการบันทึกเสียงระบบดิจิทอล ๑
๒ (๒-๐-๔)
Digital Recording Technology 1
พื้นฐานเทคนิกการบันทึกเสียงระบบดิจิทอล และ Digital Work Station (สําหรับนักศึกษา
วิชาเอกเทคโนโลยีดนตรีเท่านั้น)
Basic digital recording techniques; digital work station concept. (only for music
technology student)

ดศทน ๒๗๔ เทคโนโลยีการบันทึกเสียงระบบดิจิทอล ๒
๒ (๒-๐-๔)
MSTE 274 Digital Recording Technology 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทน ๒๗๓ เทคโนโลยีการบันทึกเสียงระบบดิจิทอล ๑
บันทึก, ตัดต่อ, มิกซ์เสียง รูปแบบไฟล์ของ Digital Audio Plug-Ins ชนิดต่างๆ (สําหรับนักศึกษา
วิชาเอกเทคโนโลยีดนตรีเท่านั้น)
Digital audio recording, editing, and mixing; digital music file formats; plug-ins
(only for music technology student)
ดศทน ๒๘๑ ปฏิบัติการในห้องบันทึกเสียง ๑
๑ (๐-๒-๑)
MSTE 281 Recording Laboratory 1
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทน ๑๐๐ วิศวกรรมการบันทึกเสียงเชิงภาพรวม และ ดศทน ๑๒๒ วิศวกรรมระบบ
เสียง
ชั่วโมงปฏิบัติการในสตูดิโอบันทึกเสียงใช้ความรู้จากรายวิชาดศทน ๒๗๑ การบันทึกเสียงใน
สตูดิโอ ๑
Lab session in a recording studio environment utilizing knowledge from MSTE 271
Studio Recording I.
ดศทน ๒๘๒ ปฏิบัติการในห้องบันทึกเสียง ๒
๑ (๐-๒-๑)
MSTE 282 Recording Laboratory 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทน ๒๘๑ ปฏิบัติการในห้องบันทึกเสียง ๑
ชั่วโมงปฏิบัติการในสตูดิโอบันทึกเสียงใช้ความรู้จากรายวิชาดศทน ๒๗๒ การบันทึกเสียงใน
สตูดิโอ ๒

-๓๑๑-
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Lab session in a recording studio environment utilizing knowledge from MSTE 272
Studio Recording 2.
ดศทน ๓๐๑
MSTE 301

ดนตรีประกอบภาพยนตร์เบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
Introduction to Film Music
แนะนําประวัติศาสตร์ของดนตรีประกอบภาพยนตร์ วิธีการและการพัฒนาต่างๆ ในอุตสาหกรรม
การผลิตดนตรีประกอบภาพยนตร์จากอดีตถึงปัจจุบัน
An introduction to the history and methods of music and film, concentrating on
the sound film era; a roughly chronological approach sketches; the main technological
innovations and industrial history focusing on such issues as emotion, narrative, genre,
choreography.

ดศทน ๓๒๒ การผลิตดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ๒
๒ (๒-๐-๔)
MSTE 322 Electronic Music Production 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทน ๑๒๓ การผลิตดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ๑
การฝึกปฏิบัติกระบวนการผลิตผลงานดนตรีอิเลคโทรนิคขั้นสูง
Studying and working on the advance electronic music production.
ดศทน ๓๓๑
MSTE 331

ดนตรีประกอบภาพยนตร์ ๑
๒ (๒-๐-๔)
Film Music 1
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีและภาพ บทบาทและหน้าที่ของผู้คุมงานด้านเสียง ผู้ปรับแต่งเสียง
และนักประพันธ์ในการทําดนตรีประกอบภาพยนตร์ กระบวนการตัดต่อดนตรีเข้ากับภาพเคลื่อนไหว
The relationship of music to the image; the roles of music supervisor, music
editor and composer in film music; the process of spotting and cutting music to moving images;
an introduction to the technical terms one needs to know to work with music editors and
composers.

ดศทน ๓๓๒
MSTE 332

ดนตรีประกอบภาพยนตร์ ๒
Film Music 2

๒ (๒-๐-๔)

-๓๑๒-
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เนื้อหาต่อเนื่องจาก ดนตรีประกอบภาพยนตร์ ๑ อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีและภาพ
บทบาทและหน้าที่ของผู้คุมงานด้านเสียง ผู้ปรับแต่งเสียง และนักประพันธ์ในการทําดนตรีประกอบภาพยนตร์
กระบวนการตัดต่อดนตรีเข้ากับภาพเคลื่อนไหว
A continuation of Film Music 1; an explanation of the relationship of music to the
image; The roles of music supervisor, music editor and composer in film music; the process of
spotting and cutting music to moving images; an introduction to the technical terms one needs
to know to work with music editors and composers.
ดศทน ๓๓๓
MSTE 333

การประยุกต์เสียงในสื่อผสมเบื้องต้น
๑ (๐-๒-๑)
Introduction to Applied Sound in Multimedia
เรียนรู้การประยุกต์เสียงเพื่อใช้ในงานสื่อผสม การตัดต่อเสียง งานเสียงสําหรับงานอนิเมชั่นและ

งานพรีเซนเทชั่น
An Introduction to multimedia technology, topics include sound editing, sound
for computer animation, and sound for multimedia presentation.
ดศทน ๓๔๑
MSTE 341

การออกแบบเสียง
๒ (๒-๐-๔)
Sound Design
ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของเสียง ที่มีต่อภาพ องค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทํางาน
และแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับการทําสร้างงานด้านเสียง
An introduction to the unique contributions that sound brings to image; a basic
understanding of the workflow and practices associated with the soundtrack development.

ดศทน ๓๔๒
MSTE 342

การออกแบบแสง
๒ (๒-๐-๔)
Lighting Design
การเลือก และติดตั้งอุปกรณ์ด้านแสงสําหรับการแสดงดนตรี การแสดงละคร และ การแสดง
รูปแบบอื่นๆ ประเด็นด้านเทคนิค และด้านความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับแสงสีสําหรับการแสดงดนตรีสดหรือ
การแสดงละครเวที
The selection and installation of lighting equipment for the venues where
concerts, plays and other forms of entertainment are staged; technical and the creative issues
involved with stage lighting for a concert or musical show.

-๓๑๓-
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ดศทน ๓๕๑
MSTE 351

การผลิตสําหรับการแสดงดนตรีบนเวที
๒ (๒-๐-๔)
Stage Music Production
องค์ความรู้ที่ครบวงจร เกี่ยวกับกระบวนการผลิต สําหรับการแสดงดนตรีสดบนเวที สําหรับนัก
ดนตรี ผู้กํากับเวที นักเทคนิคด้านภาพ และวิศวกรด้านเสียง อธิบายถึงบทบาทและหน้าที่ของบุคคลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานการแสดงดนตรี
In-depth knowledge on the production of live music performance for musicians,
stage managers, image technicians, sound engineers; roles and functions of each person related
to the live music performance.

ดศทน ๓๗๑ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๓
๒ (๐-๔-๒)
MSTE 371 Studio Recording 3
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทน ๒๗๒ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๒
เทคนิคการตั้งไมโครโฟนสําหรับการบันทึกเสียงเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ บันทึกเสียงในระบบ ๒๔
แทร็ค การวางแผนการบันทึกเสียงวงดนตรีชนิดต่าง ๆ Outboard ที่เป็น Effect ชนิดต่าง ๆ เช่น Reverb,
Delay, Flanger, Chorus.
Microphone placement techniques for recording acoustic instruments; 24-track
recording; ensemble recording planning; effect outboard gears such as reverb, delay, flanger and
chorus.
ดศทน ๓๗๒ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๔
๒ (๐-๔-๒)
MSTE 372 Studio Recording 4
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทน ๓๗๑ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๓
Mixing and Mastering Patch Bay ชั้นสูง เพื่อใช้ในการ Process สัญญาณเสียง ด้วยวิธี Key,
หรือ Side Chain เครื่อง Outboards ประเภทต่าง ๆ การใช้ and ปรับ Reverb ของเครื่อง Lexicon 480L
Mixing and mastering processes; advanced patching techniques for signal
processing by keying and side-chaining outboard gears; operating the Lexicon 480L multi-effect
unit.
ดศทน ๓๗๓
MSTE 373

การบันทึกเสียงวงดนตรี ๑
Ensemble Recording 1

๒ (๑-๒-๓)

-๓๑๔-
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การใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงเพื่อบันทึกการแสดงนอกสถานที่แบบสั้นๆ และประกอบด้วยเครื่อง
ดนตรีน้อยชิ้น (สําหรับนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีดนตรีเท่านั้น)
Live recording for short pieces comprising a few musical instruments. (only for
music technology student)
ดศทน ๓๗๔ การบันทึกเสียงวงดนตรี ๒
๒ (๑-๒-๓)
MSTE 374 Ensemble Recording 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทน ๓๗๓ การบันทึกเสียงวงดนตรี ๑
วิธีการบันทึกนอกสถานที่ ที่มีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น ฝึกหัดบันทึกในรูปแบบการแสดงที่เป็น
คอนเสิร์ตซึ่งจะมีเครื่องดนตรีหลายชิ้นที่ต้องใช้อุปกรณ์การบันทึกหลายชิ้นด้วย
More complex live ensemble recording; concert recording practice comprising
many musical instruments with many recording gears.
ดศทน ๓๗๕
MSTE 375

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในสตูดิโอ
๑ (๐-๒-๑)
Studio Electronics Equipment
ความรู้อีเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับเครื่องมือในห้องบันทึกเสียง วิธีการบํารุงรักษา การซ่อมแซม
เครื่องมือบันทึกเสียงเบื้องต้น การไล่หาจุดที่ผิดพลาดในระบบ
Basic knowledge in electronic equipment in recording studios; care and
maintenance of studio electronic equipment; system check.

ดศทน ๓๗๗ การบันทึกเสียงวงออร์เคสตรา
๒ (๒-๐-๔)
MSTE 377 Orchestra Recording
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทน ๓๗๓ การบันทึกเสียงวงดนตรี ๑, ดศทพ ๒๕๕ การเรียบเรียงสําหรับวงออร์เคส
ตรา ๑
หลักการและขั้นตอนในการบันทึกเสียง อุปกรณ์บันทึกเสียง เพื่อบันทึกการแสดงของวงออร์เคส
ตราที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีหลายชิ้น
Knowledge on concepts, processes, and several equipment needed for the
recording of a performance of an orchestra with many instruments.
ดศทน ๓๗๘

มาสเตอริงในระบบดิจิตอล

๒ (๒-๐-๔)

-๓๑๕-
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MSTE 378 Digital Mastering
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทน ๓๗๒ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๔
ความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นทั้งในเชิงสร้างสรรค์ และประเด็นทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการ
ทํามาสเตอร์ขั้นสูง การปรับแต่งเสียง และการส่งมอบงาน การทําโครงการของนักศึกษา
An in-depth, project-oriented class addressing the creative and technical issues
involved in advanced music mastering, editing, and delivery.
ดศทน ๓๘๑ ปฏิบัติการในห้องบันทึกเสียง ๓
๑ (๐-๒-๑)
MSTE 381 Recording Laboratory 3
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทน ๒๘๒ ปฏิบัติการในห้องบันทึกเสียง ๒
ชั่วโมงปฏิบัติการในสตูดิโอบันทึกเสียงใช้ความรู้จากรายวิชาดศทน ๓๗๑ การบันทึกเสียงใน
สตูดิโอ ๓
Lab session in a recording studio environment utilizing knowledge from MSTE 371
Studio Recording 3.
ดศทน ๓๘๒ ปฏิบัติการในห้องบันทึกเสียง ๔
๑ (๐-๒-๑)
MSTE 382 Recording Laboratory 4
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทน ๓๘๑ ปฏิบัติการในห้องบันทึกเสียง ๓
ชั่วโมงปฏิบัติการในสตูดิโอบันทึกเสียงใช้ความรู้จากรายวิชาดศทน ๓๗๒ การบันทึกเสียงใน
สตูดิโอ ๔
Lab session in a recording studio environment utilizing knowledge from MSTE 372
Studio Recording 4.
ดศทน ๓๘๓ เทคโนโลยีการแสดงสดด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
๒ (๒-๐-๔)
MSTE 383 Electronic Live Music Technology
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทน ๓๒๒ การผลิตดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ๒
เรียนยรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อการแสดงผลงานของตนเองในการแสดงดนตรีสดด้วยเครื่องมืออิเลค
โทรนิค รวมถึงการเตรียมการก่อนการแสดงและการจัดการบนเวที
Learning Practicing for performing the electronic live music by studying how to
prepare and manage the stage before the show starts.

-๓๑๖-
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ดศทน ๓๙๑
MSTE 391

สัมมนาการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีดนตรี
๒ (๒-๐-๔)
Music Technology Conference Seminar
การเข้าร่วมการประชุมวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีดนตรี เป็นเวลาอย่างน้อยเทียบเท่ากับการ
บรรยาย ๓๐ ชั่วโมงบรรยาย การสรุปผลที่ได้จากการประชุมเชิงวิชาการ ในรูปแบบต่างๆ การฝึกนําองค์ความรู้ที่
ได้มาใช้ในทางปฏิบัติจริง
Participation in the academic conference related to the area of music technology
with the minimum length equivalent to 30 lecture hours; the summarization of the result
obtained from the participation in several forms; the application of the knowledge gained in
real-life situation.

ดศทน ๔๑๑
MSTE 411

สวนศาสตร์สําหรับนักดนตรี
๒ (๒-๐-๔)
Acoustic for Musicians
การกําเนิดเสียงจากเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องอคูสติค ลักษณะการเกิด harmonic overtone
ของเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องสาย, เครื่องท่อเปิด, เครื่องท่อปิด, เครื่องกระทบ ลักษณะของการสะท้อน ของเสียงใน
ห้องแบบต่างๆ วัสดุที่ใช้เป็นตัวสะท้อนหรือซับเสียง การแก้ปัญหา และการออกแบบ ห้องให้มีลักษณะทางอคูสติค
ที่ดี
Sound production from acoustic instruments; overtones of string, wind, and
percussion instruments; reflections in different rooms; sound absorption materials problem
solving; and designing acoustically sound room.
ดศทน ๔๕๑
MSTE 451

การปรับแต่งเสียงในการแสดงดนตรี
๒ (๐-๔-๒)
Live Sound Reinforcement
การเชื่อมต่อระบบขยายเสียงในงาน P.A. ข้อแตกต่างของการทําเสียงในคอนเสิร์ต กับการทํา
เสียงในห้องอัด จัด monitor บนเวทีให้นักดนตรี มิกซ์เสียงของ house monitor ได้ การเช็ค acoustics ของห้อง
The audio connection in the P.A. system and the differences in sound conducting
on stage and in the studio’s control environment; monitoring the setup; house monitor mixing;
venue’s acoustic properties.
ดศทน ๔๖๑
MSTE 461

การผลิตงานบันทึกเสียงดนตรี ๑
Music Recording Production 1

๒ (๒-๐-๔)

-๓๑๗-
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ขั้นตอนการทําเพลง ระบบการบันทึกเสียง การนําเอาความรู้เกี่ยวกับการบันทึกเสียงทั้งหมด
สร้างงานบันทึกเสียงที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ
Music production process emphasizing on recording the process; utilizing
students’ knowledge in recording to create work with professional quality.
ดศทน ๔๖๒ การผลิตงานบันทึกเสียงดนตรี ๒
๒ (๒-๐-๔)
MSTE 462 Music Recording Production 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทน ๔๖๑ การผลิตงานบันทึกเสียงดนตรี ๑
ขั้นตอนการทําเพลงแบบบูรณาการ นําเอาความรู้เกี่ยวกับการบันทึกเสียงและโปรแกรมมีดี มาใช้
เพื่อสร้างงานบันทึกเสียงที่มีความน่าสนใจ และมีคุณภาพระดับมืออาชีพ (สําหรับนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี
เท่านั้น)
Integrated music production utilizing students’ knowledge in music recording and
MIDI system to create work with professional quality. (only for music technology students.
ดศทน ๔๘๑
MSTE 481

การฝึกงานด้านเทคโนโลยีดนตรี
๕ (๐-๑๐-๕)
Music Technology Internship
ฝึกงานในหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน หรือที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม ที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขา
ที่นักศึกษาได้ทําการศึกษาอยู่ เป็นระยะเวลาไม่ต่ํากว่า ๒๐๐ ชั่วโมง โดยจะมีอาจารย์หัวหน้าสาขา นั้นๆ เป็นผู้
ตรวจสอบดูแลและประเมินผล
Work practice of at least 200 hours in any appropriate organization related to
music technology under the supervision of the area coordinators.
ดศทน ๔๘๒ การจัดการแสดงดนตรี
๓ (๒-๒-๕)
MSTE 482 Show Production and Management
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทน ๓๔๒ การออกแบบแสง, ดศทน ๔๕๑ การปรับแต่งเสียงในการแสดงดนตรี
การเรียนและฝึกปฏิบัติ ในส่วนงานต่างๆ ของการจัดการแสดงดนตรี ด้านฝ่ายการจัดเวที ด้าน
ฝ่ายระบบแสง ด้านฝ่ายระบบเสียง ด้านฝ่ายระบบภาพ ด้านฝ่ายต้อนรับ
Learning and practicing about how to manage the live show in difference area
such as in stage, lighting, sound, visual, reception.

-๓๑๘-
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ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก (Thai and Eastern Music)
ดศทอ ๑๑๑
MSTH 111

พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑
๑ (๐-๒-๑)
Basic Gong Wong Yai 1
พื้นฐานการปฏิบัติ และคุณลักษณะของฆ้องวงใหญ่ ท่านั่ง และวิธีการบรรเลง ฝึกปฏิบัติบทเพลง
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทยขั้นที่ ๑ – ๖
The basic Gong Wong Yai performance; the features of the Gong Wong Yai;
posture and performance techniques; performance of pieces in accordance with the Thai music
professional standard levels 1 – 6.

ดศทอ ๑๑๒ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๒
๑ (๐-๒-๑)
MSTH 112 Basic Gong Wong Yai 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑
การปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ ในบทเพลงที่มีกลวิธีการบรรเลงขั้นสูงขึ้น และมีทํานองที่ซับซ้อนตาม
เกณฑ์มาตรฐษนวิชาชีพดนตรีไทยขั้นที่ ๑ – ๖
Performance of the Gong Wong Yai in accordance with the Thai music
professional standard levels 1 – 6, with more advanced techniques and complex melodies.
ดศทอ ๑๑๓
MSTH 113

พื้นฐานระนาดเอก ๑
๑ (๐-๒-๑)
Basic Ranad Ake 1
พื้นฐานการปฏิบัติและคุณลักษณะของระนาดเอก ท่านั่ง และวิธีการบรรเลง ฝึกปฏิบัติบทเพลง
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทยขั้นที่ ๑ – ๖
The basic Ranad Ake performance; the features of the Ranad Ake; posture and
performance techniques; performance of pieces in accordance with the Thai music professional
standard levels 1 – 6.

ดศทอ ๑๑๔ พื้นฐานระนาดเอก ๒
๑ (๐-๒-๑)
MSTH 114 Basic Ranad Ake 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทอ ๑๑๓ พื้นฐานระนาดเอก ๑
การปฏิบัติระนาดเอก ในบทเพลงที่มีกลวิธีการบรรเลงขั้นสูงขึ้น และมีทํานองที่ซับซ้อนตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทยขั้นที่ ๑ – ๖

-๓๑๙-
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Performance of the Ranad Ake in accordance with the Thai music professional
standard levels 1 – 6, with more advanced techniques and complex melodies.
ดศทอ ๑๑๕
MSTH 115

พื้นฐานฆ้องวงเล็ก
๑ (๐-๒-๑)
Basic Gong Wong Lek
พื้นฐานการปฏิบัติ และคุณลักษณะของฆ้องวงเล็ก ท่านั่ง และวิธีการบรรเลง ฝึกปฏิบัติบทเพลง
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทยขั้นที่ ๑ – ๖
The basic Gong Wong Lek performance; the features of the Gong Wong Lek;
posture and performance techniques; performance of pieces in accordance with the Thai music
professional standard levels 1 – 6.

ดศทอ ๑๑๖
MSTH 116

พื้นฐานระนาดทุ้ม
๑ (๐-๒-๑)
Basic Ranad Tum
พื้นฐานการปฏิบัติ และคุณลักษณะของระนาดทุ้ม ท่านั่ง และวิธีการบรรเลง ฝึกปฏิบัติบทเพลง
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทยขั้นที่ ๑ – ๖
The basic Ranad Tum performance; the features of the Ranad Tum; posture and
performance techniques; performance of pieces in accordance with the Thai music professional
standard levels 1 – 6.

ดศทอ ๑๑๗
MSTH 117

พื้นฐานเครื่องหนังและเครื่องจังหวะ ๑
๑ (๐-๒-๑)
Thai Rhythmic Percussion 1
พื้นฐานการปฏิบัติและคุณลักษณะของเครื่องหนัง ระบบเสียงของเครื่องหนังประเภทต่าง ๆ เช่น
โทน – รํามะนา กลองแขก ตะโพน กลองทัด กลองสองหน้า เป็นต้น ในกลุ่มหน้าทับพื้นฐานและการปฏิบัติเครื่อง
ประกอบจังหวะไทย ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทยขั้นที่ ๑ – ๖
The basic performance and the feature of the Thai rhythmic percussion; the
tonal system of various Thai rhythmic percussion, including Ton, Ramana, Klong Khaek, Tapon,
Klong Tad, and Klongsongna; basic rhythm of Thai percussion in accordance with the Thai music
professional standard levels 1 – 6.
ดศทอ ๑๑๘

พื้นฐานเครื่องหนังและเครื่องจังหวะ ๒

๑ (๐-๒-๑)

-๓๒๐-
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MSTH 118 Thai Rhythmic Percussion 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทอ ๑๑๗ พื้นฐานเครื่องหนังและเครื่องจังหวะ ๑
พื้นฐานการปฏิบัติเครื่องหนัง ระบบเสียงของเครื่องหนังประเภทต่าง ๆ เช่น ตะโพน กลองทัด
กลองสองหน้า เป็นต้น ในกลุ่มหน้าทับขั้นสูงขึ้น และมีกลวิธีการบรรเลงสูงขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรี
ไทยขั้นที่ ๑ – ๖
The basic performance of the Thai rhythmic percussion in accordance with the
Thai music professional standard levels 1 – 6, with more advanced techniques and complex
rhythmic patterns; tonal systems of various Thai rhythmic percussions, including Tapon, Klong
Tad, and Klong Song Na.
ดศทอ ๑๑๙
MSTH 119

ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน
๑ (๐-๒-๑)
Thai Folk Music Performance
ฝึกปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน อีสาน เหนือ ใต้ การเตรียมเครื่องดนตรี ท่านั่งและวิธีการบรรเลง ฝึก
ปฏิบัติบทเพลงขั้นพื้นฐาน
The basic performance of folk music in the northeastern, northern, and southern
regions of Thailand; musical instrument preparation; postures and performance techniques;
performance of basic repertoires.

ทฤษฎีดนตรีไทย ๑
๑ (๑-๐-๒)
Thai Music Theory 1
ลั ก ษณะและพั ฒ นาการของเครื่ อ งดนตรี ป ระเภทต่ า งๆ รู ป แบบการประสมวงดนตรี
องค์ ป ระกอบของดนตรี ไ ทยว่ า ด้ ว ยเสี ย ง ระบบเสี ย ง ทํ า นอง อั ต ราจั ง หวะ หน้ า ทั บ ศั พ ท์ สั ง คี ต ที่
เกี่ยวข้อง
Features and development of the Thai musical instruments; Thai music
ensembles; elements of Thai music concerning tone, tonal systems, melodies, tempos and Thai
rhythmic accompaniment patterns (Na-Tub); related Thai music terminologies.

ดศทอ ๑๓๑
MSTH 131

ดศทอ ๑๓๒ ทฤษฎีดนตรีไทย ๒
MSTH 132 Thai Music Theory 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทอ ๑๓๑ ทฤษฎีดนตรีไทย ๑

๑ (๑-๐-๒)

-๓๒๑-
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รูปแบบและโครงสร้างของบทเพลงประเภทต่างๆ ทํานองหลักของบทเพลงไทย กลุ่มเสียงสําเนียง
เพลง ทางและการแปรทํานอง หลักการปรับวงดนตรีประเภทต่างๆ ศัพท์สังคีตที่เกี่ยวข้อง
Features and structures of Thai traditional songs; main melodies of Thai
traditional songs, Thai musical dialect, Thai music melodies and melodic variation, adjustments
of Thai music ensembles, related Thai music terminologies.
ดศทอ ๑๕๑
MSTH 151

การบรรเลงเครื่องสายผสมขิม ๑
๑ (๐-๒-๑)
Thai String and Khim Ensemble 1
ลักษณะและวิธีการบรรเลงวงเครื่องสายผสมขิม ด้วยการปฏิบัติบทเพลงที่เหมาะสมสําหรับวง
เครื่องสายผสมขิม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทยขั้นที่ ๑ – ๖
Features and performance techniques of Thai string and Khim ensemble;
performance of repertoire suitable for Thai string and Khim ensemble in accordance with Thai
music professional standard levels 1 – 6.

ดศทอ ๑๕๒ การบรรเลงเครื่องสายผสมขิม ๒
๑ (๐-๒-๑)
MSTH 152 Thai String and Khim Ensemble 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทอ ๑๕๑ การบรรเลงเครื่องสายผสมขิม ๑
ลักษณะและวิธีการบรรเลงวงเครื่องสายผสมขิม ด้วยการปฏิบัติบทเพลงที่เหมาะสมสําหรับวง
เครื่องสายผสมขิม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทยขั้นที่ ๗ – ๑๒
Features and performance techniques of the Thai string and Khim ensemble; the
performance of repertoire suitable for the Thai string and Khim ensemble in accordance with
Thai music professional standard levels 7 – 12.
ดนตรีพื้นบ้านไทย ๑
๑ (๑-๐-๒)
Thai Folk Music 1
เครื่องดนตรี การประสมวง บทเพลง ดนตรีกับสังคมและวัฒนธรรมและลักษณะสําคัญของดนตรี
พื้นบ้านไทยแต่ละภูมิภาค
The Thai folk music instrumentation, ensemble, and repertoire; Thai folk music
and society and culture; major feature of Thai folk music in each region of Thailand.

ดศทอ ๑๖๑
MSTH 161

-๓๒๒-

มคอ.๒

ดศทอ ๑๖๒ ดนตรีพื้นบ้านไทย ๒
๑ (๑-๐-๒)
MSTH 162 Thai Folk Music 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทอ ๑๖๑ ดนตรีพื้นบ้านไทย ๑
ดนตรีพื้นบ้านไทยเชิงวิเคราะห์ ด้านลักษณะทางกายภาพเครื่องดนตรี สารัตถะทางดนตรี ประวัติ
ชีวิตและผลงานของบุคคลสําคัญทางดนตรีพื้นบ้าน บทบาทและสถานภาพของดนตรีพื้นบ้านไทยในปัจจุบัน
An analysis of the Thai folk music in terms of the physical features, and musical
content; lives and works of major figures in Thai folk music; roles and status of Thai folk music
nowadays.
ดศทอ ๒๑๑
MSTH 211

พื้นฐานเครื่องสายไทย ๑
๑ (๐-๒-๑)
Basic Thai Strings 1
พื้นฐานการปฏิบัติและคุณลักษณะของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายไทย ท่านั่ง วิธีการบรรเลง
และกลวิธีพิเศษ ฝึกปฏิบัติบทเพลงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทยขั้นที่ ๑-๖
The basic performance of the Thai string; the features of the Thai string
instrument; posture, performance techniques, and special methods; performance of pieces in
accordance with Thai music professional standard levels 1-6.
ดศทอ ๒๑๒ พื้นฐานเครื่องสายไทย ๒
๑ (๐-๒-๑)
MSTH 212 Basic Thai Strings 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทอ ๒๒๑ พื้นฐานเครื่องสายไทย ๑
การบรรเลงบทเพลงสําหรับเครื่องสายไทย ที่มีทํานองซับซ้อน และกลวิธีในการบรรเลงที่สูงขึ้น
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทยขั้นที่ ๗-๑๒
The performance of the Thai string music with more complex melodies and
which requires more advanced techniques according to the Thai Music Standardized Curriculum
Grade 7 – 12.
ดศทอ ๒๑๓
MSTH 213

พื้นฐานเครื่องตีไทย ๑
๑ (๐-๒-๑)
Basic Thai Percussion 1
พื้นฐานการปฏิบัติและคุณลักษณะของเครื่องตีประเภทดําเนินทํานอง ท่านั่ง วิธีการบรรเลง และ
กลวิธีพิเศษ ฝึกปฏิบัติบทเพลงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทยขั้นที่ ๑-๖

-๓๒๓-
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The basic performance of the Thai percussing; the features of melodic Thai
percussion; performance techniques and special methods; performance of pieces in accordance
with Thai music professional standard levels 1-6.
ดศทอ ๒๑๔ พื้นฐานเครื่องตีไทย ๒
๑ (๐-๒-๑)
MSTH 214 Basic Thai Percussion 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทอ ๒๑๓ พื้นฐานเครื่องตีไทย ๑
การบรรเลงบทเพลงสําหรับเครื่องตีดําเนินทํานอง ที่มีทํานองซับซ้อน และกลวิธีในการบรรเลงที่
สูงขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทยขั้นที่ ๗-๑๒
The performance of the Thai melodic percussion music with more complex
melodies and which requires more advanced techniques according to the Thai Music
Standardized Curriculum Grade 7-12.
พื้นฐานเครื่องเป่าไทย ๑
๑ (๐-๒-๑)
Basic Thai Wind Instrument 1
พื้นฐานการปฏิบัติและคุณลักษณะของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าไทย ท่านั่ง วิธีการบรรเลง
การควบคุมการใช้นิ้วและลมในการสร้างเสียง และฝึกปฏิบัติบทเพลงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทยขั้นที่ ๑๖
Basic performance of the Thai wind instruments; the features of Thai wind
instruments; posture, performance techniques, fingering and breath control; performance of
pieces in accordance with the Thai music professional standard levels 1-6.

ดศทอ ๒๑๕
MSTH 215

ดศทอ ๒๑๖ พื้นฐานเครื่องเป่าไทย 2
๑ (๐-๒-๑)
MSTH 216 Basic Thai Wind Instrument 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทอ ๒๑๕ พื้นฐานเครื่องเป่าไทย ๑
การบรรเลงบทเพลงสําหรับเครื่องเป่า ที่มีทํานองซับซ้อน และกลวิธีในการบรรเลงที่สูงขึ้น ตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทยขั้นที่ ๗-๑๒
The performance of Thai wind instrument music with more complex melodies
and which requires more advanced techniques according to the Thai Music Standardized
Curriculum Grade 7-12.

-๓๒๔-
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ดศทอ ๒๑๗
MSTH 217

พื้นฐานขับร้องเพลงไทย ๑
๑ (๐-๒-๑)
Basic Thai Voice 1
พื้นฐานการขับร้องเพลงไทย บุคลิกภาพในการขับร้องเพลงไทย การเอื้อนและการแบ่งวรรคตอน
ของบทขับร้อง วิธีควบคุมจังหวะการหายใจ ความแม่นยําของทํานองและจังหวะ ฝึกปฏิบัติบทเพลงตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทยขั้นที่ 1-6
Basic performance of the Thai voice; personality in singing Thai traditional vocal
music; ornaments and phrasing; breath control; melodic and rhythmic integrity; performance of
pieces in accordance with the Thai music professional standard levels 1-6.

๑ (๐-๒-๑)
ดศทอ ๒๑๘ พื้นฐานขับร้องเพลงไทย ๒
MSTH 218 Basic Thai Voice 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทอ ๑๑๕ พื้นฐานขับร้องเพลงไทย ๑
การขับร้องเพลงไทย ที่มีทํานองซับซ้อน และใช้ทักษะในการขับร้องที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพดนตรีไทยขั้นที่ ๗-๑๒
The performance of the Thai voice with more complex melodies and which
requires more advanced techniques according to the Thai Music Standardized Curriculum Grade
7-12.
ดศทอ ๒๑๙
MSTH 219

แคนวง ๑
๑ (๐-๒-๑)
Khaen Ensemble 1
ปฏิบัติเครื่องดนตรีแคนวง หลักการบรรเลงแคนวงในบทเพลงแต่ละประเภท กลวีธีและการ

ประสมวง
The performance of the Khaen ensemble; principles of performance in various
categories of Khaen ensemble repertoire; various Khaen ensemble combinations.
ดศทอ ๒๓๑
MSTH 231

คุณลักษณะและระดับเสียงของเครื่องดนตรีไทย
๑ (๑-๐-๒)
Thai Musical Instrumentation and Tuning
พัฒนาการและลักษณะทางกายภาพของเครื่องดนตรีไทย วัสดุที่ใช้ในการสร้างเครื่องดนตรีไทย
และเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ระบบเสียงและการตั้งเสียง

-๓๒๕-

มคอ.๒

The development and physical features of Thai musical instruments; materials
used in the making of Thai traditional and folk musical instruments; tonal system and tuning.
ดศทอ ๒๓๕
MSTH 235

การขับร้องประกอบการแสดง
๑ (๐-๒-๑)
Vocal Music for Thai Traditional Performance
หลักการบรรจุเพลงประกอบการแสดง และการขับร้องเพลงประกอบการแสดงประเภทต่าง ๆ
เช่น โขน ละครใน ละครนอก ละครดึกดําบรรพ์ ละครพันทาง
Principles of selecting vocal music to accompany the Thai traditional
performance; voice performance for various types of Thai performance, including Khon, Lakorn
Nai, Lakorn Nok, Lakorn Dukamban, and Lakorn Pantang.
ดศทอ ๒๓๖
MSTH 236

สํานวนเพลงไทยและการแปรทํานอง
๒ (๒-๐-๔)
Thai Music Melodic Variation
พัฒนาการ เปรียบเทียบ สํานวนเพลงไทยรูปแบบต่าง ๆ เช่น สํานวนเพลงสามชั้น เพลงเถา เพลง
หน้าพาทย์ เพลงสําเนียงภาษา และเพลงเดี่ยว รวมทั้งหลักการแปรทํานองเพลงไทยในแต่ละเครื่องดนตรีให้
เหมาะสมกับรูปแบบการบรรเลงของวงดนตรีและลักษณะเพลงไทยแต่ละประเภท
Development and comparison of various Thai music idioms, including Pleng
Samchan, Pleng Tao, Pleng Napat, Pleng Samniang Pasa, and solo piece; principles of Thai music
melodic variation in each instrument considering musical suitability with different types of
ensembles and music genres.
ดศทอ ๒๓๗
MSTH 237

การถอดเพลงและการบันทึกโน้ต
๑ (๐-๒-๑)
Transcription and Notation in Music
สัญลักษณ์แทนเสียง และระบบบันทึกโน้ตไทย ดนตรีตะวันออกและดนตรีอุษาคเนย์ การปฏิบัติ
บันทึกโน้ตเพลงในรูปแบบต่าง ๆ
The notation systems for Thai, eastern, and southeast Asian music; various types
of notation available.
ดศทอ ๒๔๑
MSTH 241

ประวัติและพัฒนาการดนตรีไทย
History and Development of Thai Music

๒ (๒-๐-๔)

-๓๒๖-
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ประวัติดนตรีไทยในอดีตจนถึ งปัจจุบั น หลักฐานทางโบราณคดี หลักฐานทางประวัติศาสตร์
วรรณคดีและหลักฐานอื่นๆ บทบาทหน้าที่ของดนตรีที่ปรากฏอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมไทย
Studies of Thai traditional music history from the past to the present time
through archaeological and historical documents, literature and other documents; roles of
music in sociological and cultural contexts.
ดศทอ ๒๔๓
MSTH 243

ดนตรีอุษาคเนย์
๒ (๒-๐-๔)
Music of the Southeast Asia
ความรู้พื้นฐานทางภูมิศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สารัตถะและลักษณะสําคัญ
ของดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อุษาคเนย์)
The basic knowledge in Southeast Asian geography, society and cultures, history,
and essences; major characteristics of music of the Southeast Asia.

ดศทอ ๒๖๑
MSTH 261

การสร้างและซ่อมบํารุงเครื่องดนตรี
๑ (๐-๒-๑)
Thai Musical Instrument Production and Maintenance
การสร้างเครื่องดนตรี การใช้วัสดุทดแทนและการซ่อมบํารุงเครื่องดนตรีในระดับชํานาญ
The production of Thai musical instrument; the uses of substitution materials;
maintenance of the instrument at the expert level.

ดศทอ ๓๐๑
MSTH 301

ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน
๑ (๑-๐-๒)
History and Theory of Thai Music
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย เพื่อนําไปพัฒนาต่อในการศึกษาระดับสูง

ต่อไป
Foundations of history and theory of Thai music for further study in the topics.
ดศทอ ๓๑๑
MSTH 311

การพากย์ - เสภา
๑ (๐-๒-๑)
Sepha Voice - Over
ฝึกปฏิบัติทํานองพากย์ ได้แก่ พากย์เมือง พากย์รถ พากย์ชมดง พากย์โอ้ ฝึกปฏิบัติบทเจรจาของ
ตัวแสดงรามเกียรติ์ เช่น พระราม ทศกัณฐ์ นางสีดา หนุมาน เป็นต้น ฝึกปฏิบัติขับเสภาและขยับกรับเสภา ตามบท
วรรณคดีเรื่องต่าง ๆ เช่น ขุนช้างขุนแผน ไกรทอง กากี

-๓๒๗-
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Performance of voice over melodies, including Pak Muang, Pak Rot, Pak
Chomdong, and Pak O; practices of conversations of Ramayana characters including Phra Rame,
Sida, and Hanuman; Sepha Grub knocking and Sepha chanting according to various literatures,
including Khun Chang Khun Paen, Krai Tong, and kaki.
ดศทอ ๓๑๒
MSTH 312

ปี่พาทย์มอญ
๑ (๐-๒-๑)
Piphat Mon
การผสมวงปี่พาทย์มอญ ปฏิบัติเพลงมอญ สําหรับพิธีกรรม สําหรับประโคมศพ และประกอบ

การแสดง
The Piphat Mon ensemble and its instrumentation; the Mon music performance
as accompaniments, rituals, funeral, and performing arts.
ดศทอ ๓๑๔
MSTH 314

ปฏิบัติวงดนตรีไทยร่วมสมัย
๑ (๐-๒-๑)
Contemporary Thai Music Ensemble
แนวคิด ระบบเสียง การผสมวงและรูปแบบการบรรเลง พร้อมทั้งฝึกการปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย

ร่วมสมัย
Concepts, tonal system, ensemble combination, and performance formats of
contemporary Thai music ensemble; performance and rehearsal of contemporary Thai music
ensemble.

ดศทอ ๓๑๗
MSTH 317

ปี่พาทย์นางหงส์
๑ (๐-๒-๑)
Pi-Pat Nang Hong
ประวั ติ วิ ธี ก ารบรรเลง เครื่ อ งดนตรี การประสมวง บทบาทหน้ าที่ แ ละฝึ ก ปฏิ บั ติเ พลงเรื่ อ ง

นางหงส์
History, performance methods, instrumentation, ensemble combination, roles of
different instruments of Pi-Pat Nag Hong; rehearsal and performance of music from Nang Hong.
ดศทอ ๓๑๘
MSTH 318

การบรรเลงเครื่องสายประสม
Mixed Thai String Ensemble Performance

๒ (๑-๒-๓)

-๓๒๘-
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การดําเนินทํานอง หลักการบรรเลง การประสมวงเครื่องสายประสมประเภทต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติบท
เพลงในวงเครื่องสายผสมตามดุลยพินิจของผู้สอน
Melodic development, performance principles, various ensemble combination of
the mixed Thai string ensemble; performance of selected mixed Thai string ensemble repertoire.
ดศทอ ๓๑๙ แคนวง ๒
๑ (๐-๒-๑)
MSTH 319 Khaen Ensemble 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศทอ ๒๑๙ แคนวง ๑
ปฏิบัติเครื่องดนตรีแคนวง หลักการบรรเลงแคนวง ในบทเพลงแต่ละประเภท กลวิธีการบรรเลง
และปฏิบัตบิ ทเพลงขั้นสูงขึ้น
Performance of Khaen as ensemble instrument and individual instrument;
performance principles and methods for each type of Khaen; khaen repertoire and ensemble
instrumentation.
ดศทอ ๓๒๑
MSTH 321

พื้นฐานเครื่องดนตรีตะวันออก ๑
๑ (๐-๒-๑)
Basic Eastern Music 1
วิธีการปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันออก พื้นฐานทางกายภาพของเครื่องดนตรี บทเพลงประเภทต่าง
ๆ สามารถบรรเลงได้ตามความเหมาะสม
Eastern music performance methods and techniques; physical characteristic of
the instruments; examples of repertoire; basic performance practices.

ดศทอ ๓๒๒
MSTH 322

พื้นฐานเครื่องดนตรีตะวันออก ๒
๑ (๐-๒-๑)
Basic Eastern Music 2
วิธีการปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันออก ในบทเพลงที่มีกลวิธีการบรรเลงขั้นสูงขึ้นและมีทํานองที่
ซับซ้อน บทเพลงประเภทต่าง ๆ สามารถบรรเลงได้ตามความเหมาะสม
Eastern music performance methods and techniques with more advanced
technical requirements and complex melodies; examples of advanced repertoire; basic
performance practices.
ดศทอ ๓๒๓

พื้นฐานเครื่องดนตรีอุษาคเนย์ ๑

๑ (๐-๒-๑)

-๓๒๙-
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MSTH 323

Southeast Asian Music 1
วิธีการปฏิบัติเครื่องดนตรีอุษาคเนย์ พื้นฐานทางกายภาพของเครื่องดนตรี บทเพลงประเภทต่าง
ๆ สามารถบรรเลงได้ตามความเหมาะสม
Southeast Asian music performance methods and techniques; physical
characteristic of the instruments; examples of repertoire; basic performance practices.

ดศทอ ๓๒๔
MSTH 324

พื้นฐานเครื่องดนตรีอุษาคเนย์ ๒
๑ (๐-๒-๑)
Southeast Asian Music 2
วิธีการปฏิบัติและเทคนิคเครื่องดนตรีอุษาคเนย์ ในบทเพลงที่มีกลวิธีการบรรเลงขั้นสูงขึ้น และมี
ทํานองที่ซับซ้อน บทเพลงประเภทต่าง ๆ สามารถบรรเลงได้ตามความเหมาะสม
Southeast Asian music performance methods and techniques with more
advanced technical requirements and complex melodies; examples of advanced repertoire;
basic performance practices.
ดศทอ ๓๓๒
MSTH 332

การประพันธ์เพลงไทย ๑
๒ (๒-๐-๔)
Thai Music Composition 1
พื้นฐานการประพันธ์เพลงไทย การย่อ ขยายและตัดทอนทํานองเพลงได้ถูกต้องตามหลักทฤษฎี
ดนตรีไทย การสร้างสรรค์ ประพันธ์บทเพลงไทยขึ้นพื้นฐาน
Basic Thai music composition; diminution, expansion, and fragmentation of Thai
melodies in accordance with Thai music theoretical principles; basic composition of Thai music.
ดศทอ ๓๓๔
MSTH 334

ดนตรีประกอบการแสดงของไทย
๑ (๐-๒-๑)
Music Accompaniment for Thai Performing Arts
รูปแบบของดนตรีประกอบการแสดงของไทย ปฏิบัติเพลงประกอบการแสดง เช่น โขน ละคร
ระบํา และการแสดงพื้นบ้านตามภูมิภาคต่าง ๆ
Types of ensembles to perform the accompaniment for Thai performing arts;
performance of music for Khon, Thai drama, and dances of standard Thai forms.
ดศทอ ๓๓๕
MSTH 335

สุนทรียศาสตร์ในดนตรีไทย
Aesthetics in Thai Music

๒ (๒-๐-๔)

-๓๓๐-
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ปรั ชญา แนวความคิ ดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ดนตรี องค์ ป ระกอบ การสื่ อความหมาย การถ่า ยทอด
ความรู้สึก เพื่อเข้าใจและรับรู้ดนตรี ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น ๆ
Philosophy and concepts related to Thai music; elements, communication;
feeling of Thai music; relationship between Thai music and other types of arts.
ดศทอ ๓๓๖
MSTH 336

การประพันธ์เพลงพื้นบ้าน ๑
๒ (๒-๐-๔)
Thai Folk Music Composition 1
พื้นฐานการประพันธ์เพลงพื้นบ้าน ด้านโครงสร้างรูปแบบทั้งตามขนบประเพณีและตามยุคสมัย
จนสามารถประพันธ์บทเพลงพื้นบ้านขั้นพื้นฐานได้
Basic Thai folk music composition in terms of the structures and forms and both
in traditional and contemporary ways; composition of basic Thai folk music.
ดศทอ ๓๓๗
MSTH 337

ดนตรีไทยเปรียบเทียบ
๒ (๒-๐-๔)
Comparative Thai Music Studies
เปรียบเทียบดนตรีไทยกับดนตรีชาติอื่นๆ ในด้านอัตลักษณ์ของเครื่องดนตรี การผสมวง ระบบ
เสียง จังหวะ ทํานอง บทเพลง สําเนียงเพลง และระเบียบวิธีการบรรเลง
A comparison between Thai music and music of other countries in terms of the
identity, ensembles, tonal system, rhythm, melody, repertoire, idiom and performance
methods.
ดนตรีไทยในปัจจุบัน
๒ (๒-๐-๔)
Thai Music in the Present
สถานการณ์ดนตรีไทยในปัจจุบัน ปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับดนตรีไทย ส่งผลกระทบและส่งผลให้
ดนตรีไทยเกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเครื่องดนตรี วงดนตรี ทํานองเพลง นักดนตรี รูปแบบการ
บรรเลง บทบาทหน้าที่ในสังคมและวัฒนธรรมไทย
Current situations of Thai music; factors effecting on development and changes
in terms of musical instruments, ensembles, melodies, musicians, performances, and the roles
of music in Thai society and culture.
ดศทอ ๓๔๑
MSTH 341

ดศทอ ๓๔๓

สํานักและบุคคลสําคัญทางดนตรีไทย

๒ (๒-๐-๔)

-๓๓๑-
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MSTH 343

Schools & Important Individuals in Thai Music
สํานักดนตรีไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของแต่ละสํานัก ลักษณะเฉพาะของสํานัก
ดนตรี พัฒนาการ การสืบทอดของนักดนตรี การอุปถัมภ์และส่งเสริมของบุคคลต่าง ๆ ที่มีต่อสํานักดนตรีไทยและ
ศึกษาชีวประวัติ ผลงานของดุริยกวีของไทย
Music schools from the past to present, relationship among music schools;
characteristic of each music school in the terms of development, descendants, patrons, and
support; biographies of important Thai musicians.
ดศทอ ๓๔๔
MSTH 344

มานุษยดนตรีวิทยาเบื้องต้น
๒ (๑-๒-๓)
Foundation of Musicology
ปรัชญาและขอบเขตของวิชามานุษยดนตรีวิทยาเบื้องต้น บุคคลสําคัญที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยต่าง ๆ
การเก็บข้อมูลภาคสนาม และการศึกษาดนตรีวิทยาเชิงระบบ
Philosophy and scopes of musicology; major figures in musicology; discussion of
various research works; field data gathering, systematic musicology studies.

ดศทอ ๓๔๕
MSTH 345

ดนตรีในภูมิภาคเอเชีย
๒ (๒-๐-๔)
Music in Asian Region
ดนตรีในภูมิภาคเอเชีย เช่น เอเชียแปซิฟิก เอเชียกลาง และเอเชียใต้ พัฒนาการทางศิลปะและ
สังคมที่ เกี่ ย วข้ องกั บดนตรี ตะวั นออก เครื่ องดนตรี วงดนตรี บทเพลงบุ คคลสํา คั ญทางดนตรีแ ละผลงานเด่ น
ผลกระทบของดนตรี ต ะวั นตกต่ อ ดนตรี ต ะวั น ออก อิ ม ธิ พลของดนตรี ต ะวั น ออกต่ อการสร้ า งสรรค์ ดนตรี โลก
โดยสังเขป
Music in Asia, including Asia Pacific, central Asia, and southern Asia; artistic and
social development related to Asian region; instrumentation, ensemble, music, and major
figures; impact of western music on music in the Asian region.

ดศทอ ๓๖๒
MSTH 362

โครงงานดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
๒ (๑-๒-๓)
Thai traditional and folk music project
อนุรักษ์และสร้างสรรค์งานผลิต ดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านผ่านการนําเสนอ
ทางวิชาการ การแสดง หรือในรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม

-๓๓๒-
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Preservation and creation of Thai traditional and folk music or musical
instruments through academic presentation or other appropriate formats.
ดศทอ ๓๙๑
MSTH 391

สัมมนาการประชุมวิชาการด้านดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
๒ (๑-๒-๓)
Thai and Eastern Music Conference Seminar
การเข้าร่วมการประชุมวิชาการเกี่ยวกับดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก เป็นเวลา อย่างน้อย
เทียบเท่ากับการบรรยาย ๓๐ ชั่วโมงบรรยาย การสรุปผลที่ได้จากการประชุมเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ การฝึก
นําองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในทางปฏิบัตจิ ริง
The Participation in academic conference related to the area of Thai and Eastern
music with the minimum length equivalent to 30 lecture hours; the summarization of result
obtained from the participation in several forms; the application of the knowledge gained in
real-life situation.

ดศทอ ๓๙๓
MSTH 393

การบริหารการแสดงดนตรีไทย
๒ (๑-๒-๓)
Thai Music Performance Management
หลักการบริหาร จัดการเพื่อประยุกต์ใช้กับการแสดงดนตรีไทยในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมและกลุ่มผู้ฟัง
The Applications of the management and administration principles to create Thai
music performance in various formats, with consideration to current traditions and audiences.

ดศทอ ๔๓๑
MSTH 431

ดนตรีพิธีกรรม
๒ (๑-๒-๓)
Thai Ceremonial Music
ความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งดนตรี กั บ พิธี ก รรม วงดนตรี บทเพลงและบทบาทหน้ า ที่ ข องดนตรี ใ น
พิธีกรรมต่าง ๆ ทั้งพิธีของหลวงและของราษฎร์
The relationship between music and rituals, music bands, songs and the roles of
music in the royal and ordinary ceremonies.
ดศทอ ๔๓๒
MSTH 432

รูปแบบและการวิเคราะห์เพลงไทย
Form and Analysis of Thai Traditional Music

๒ (๒-๐-๔)

-๓๓๓-
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รูปแบบดนตรีของเพลงไทย การวิเคราะห์โครงสร้างหลัก โครงสร้างย่อย หน้าทับ การจําแนก
สัดส่วนของบทเพลงทั้งด้านทํานองและจังหวะของเพลงไทย
Form in Thai traditional music, an analysis of the main structures, substructures,
rhythmic patterns, melodic and rhythmic division in Thai traditional music.
ดศทอ ๔๔๑
MSTH 441

ดุริยวรรณกรรมไทย
๒ (๒-๐-๔)
Thai Music Literature
บทเพลงไทยสําหรับวงดนตรีประเภทต่างๆ พัฒนาการของเพลง แนวคิดในการสร้างและตีความ
เพลงผ่านบทวรรณกรรมและดนตรี วิเคราะห์ลักษณะสําคัญทางสุนทรียศาสตร์และดุริยางคศาสตร์ที่ปรากฏในเพลง
แต่ละประเภท
The classification of Thai music for different ensembles in terms of the musical
development, concepts of musical composition, an analysis of the aesthetic and musical terms
related to repertoire.
ดศทอ ๔๔๒
MSTH 442

ดุริยวรรณกรรมพื้นบ้านไทย
๒ (๒-๐-๔)
Thai Folk Music Literature
บทเพลงพื้นบ้านไทยสําหรับวงดนตรีประเภทต่างๆ พัฒนาการของเพลง แนวคิดในการสร้างและ
ตีความเพลงผ่านบทวรรณกรรมและดนตรี วิเคราะห์ลักษณะสําคัญทางสุนทรียศาสตร์และดุริยางคศาสตร์ที่ปรากฏ
ในเพลงแต่ละประเภท
Classification of Thai folk music for different ensembles in terms of musical
development; concepts of musical composition, analysis of the aesthetic and musical terms
related to repertoire.

ดศทอ ๔๔๓
MSTH 443

ดุริยวรรณกรรมตะวันออก
๒ (๒-๐-๔)
Eastern Music Literature
บทเพลงตะวันออกในลักษณะ และจากภูมิภาคต่าง พัฒนาการของเพลง แนวคิดในการสร้างและ
ตีความเพลง วิเคราะห์ลักษณะสําคัญทางสุนทรียศาสตร์และดุริยางคศาสตร์ที่ปรากฏในเพลง แต่ละประเภท
Classification of eastern music for different categories and from different regions
in terms of musical development; concepts of musical composition, an analysis of the aesthetic
and musical terms related to repertoire.

-๓๓๔-
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ดศทอ ๔๗๑
MSTH 471

การสอนดนตรีไทย
๒ (๒-๐-๔)
Thai Music Pedagogy
วิธีการสอนและการถ่ายทอดการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย ฝึกการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
ปัญหาและการแก้ปัญหาเพื่อนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการสอน
Teaching and transmitting methods of the Thai musical performances; practice of
teaching; problems and solution in music teaching.

ดศทอ ๔๗๒
MSTH 472

การสอนดนตรีพื้นบ้านไทย
๒ (๒-๐-๔)
Thai Folk Music Pedagogy
วิธีการสอนและการถ่ายทอดการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านไทย ฝึกการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรี
พื้นบ้าน ปัญหาและการแก้ปัญหาเพื่อนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการสอน
Teaching and transmitting methods of Thai folk music performances; practice of
teaching; problems and solution to music teaching.

ดศทอ ๔๗๓
MSTH 473

การสอนดนตรีตะวันออก
๒ (๒-๐-๔)
Eastern Music Pedagogy
วิธีการสอนและการถ่ายทอดการปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันออก ฝึกการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรี
ตะวันออก ปัญหาและการแก้ปัญหาเพื่อนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการสอน
Teaching and transmitting methods of eastern music performances; practice of
teaching; problems and solution to music teaching.

ละครเพลง (Musical Theatre)
ดศลพ ๑๑๓
MSTR 113

การเต้นรํา ๑
๑ (๐-๒-๑)
Dance 1
การปฏิบัติทักษะพื้นฐานการอบอุ่นร่างกายก่อนการเต้นรํา และพื้นฐานท่าเต้นบัลเลต์ ท่าของเท้า
พื้นฐานการเต้นบัลเลต์ที่ราวจับ ท่าการเคลื่อนไหวของแขน และท่าเต้นในพื้นที่กลางห้อง ซึ่งประกอบด้วย ท่าช้า
ท่าหมุน ท่าประกอบเพลงเร็ว และแนวปฏิบัติท่าเต้นร่วมสมัย
Basic practicum of warm up exercises prior to the dance session and basic ballet
dancing skills, including the feet movement, basic bar exercises, arm movement, centre practice

-๓๓๕-

มคอ.๒

including slow tempo: adagio and pirouette, and fast tempo: allegro; study and practice of
contemporary dance.
ดศลพ ๑๑๔ การเต้นรํา ๒
๑ (๐-๒-๑)
MSTR 114 Dance 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศลพ ๑๑๓ การเต้นรํา ๑
การบรรยายประกอบกั บ การสาธิ ต และฝึ ก ทั ก ษะ พื้ น ฐานการอบอุ่ น ร่ า งกายก่ อ น
การเต้นรํา พื้นฐานท่าเต้นบัลเลต์ และนาฏยศิลป์ร่วมสมัย ท่าของเท้า ท่าของแขน และลีลาการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย พื้นฐานการเต้นบัลเลต์ที่ราวจับ (bar exercise) นาฎยศิลป์ร่วมสมัยที่กลางห้อง (centre practice)
ท่าทางการเคลื่อนไหวของแขนและขา และลีลาการเคลื่อนไหว แนวปฏิบัติพื้นฐานการอบอุ่นร่างกายก่อนเต้นรํา
แบบแจ๊สและแท้ป ในพื้นที่กลางห้อง ท่าประกอบเพลงช้า (adagio) ท่าหมุน (pirouette) ท่าประกอบเพลงเร็ว
(allegro)
Practicum, lecture, and demonstration of dance skills; basic skills of warm up
exercises prior to the dance sessions; basic ballet, contemporary dance; feet movement, arm
movement, body movement, basic bar exercises, centre practice, movement of arms and legs
movement style; study and practicum of warm up exercises for Jazz dance and tap dance ,
centre piece; slow tempo songs (adagio) , pirouette, fast tempo songs (allegro).
ดศลพ ๑๑๖
MSTR 116

การออกเสียงและสนทนา ๑
๒ (๑-๒-๓)
Diction and Speech 1
พื้นฐานการสนทนาและการออกเสียง การออกสําเนียงการพูด การพูดภาษาท้องถิ่นในการแสดง
วิจัยและปฏิบัติโครงการภาษาท้องถิ่นเป็นรายบุคคล การผ่อนคลายลมหายใจอย่างเป็นอิสระและ ประสิทธิภาพใน
การหายใจ การจัดวาง กล้ามเนื้อ ระดับเสียงและช่วงเสียง การกําทอน และความยืดหยุ่นในการขับร้อง
Basics of speech and phonetics; the articulation for the text; stage dialects;
research and perform own dialect projects; freeing the releasing the breath; breath capacity;
placement; muscularity; pitch/range; resonance; vocal flexibility.

ดศลพ ๑๑๗
MSTR 117

การแสดง ๑
Acting 1

๑ (๐-๒-๑)

-๓๓๖-

มคอ.๒

อเล็กซานเดอร์เทคนิค พิลาทีส การผ่อนคลาย สมาธิ การประสานงาน อะไลน์เมนท์ การหายใจ
การเคลื่อนไหว จุดศูนย์กลาง ความแข็งแกร่ง การเคลื่อนไหว การเคลื่อนที่ของสัตว์ การรู้จักร่างกายและจิตใจ การ
สร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง เทคนิคของลาบานขั้นพื้นฐานในการแสดง เลอค็อคและการใช้หน้ากาก
Alexander’s technique; Pilates; relaxation; concentration; coordination; alignment;
breathing; flowing movements; centering; stamina; animal movement; mind/body awareness;
self motivation; basic Laban for acting; Lecoq and masks.
ดศลพ ๑๑๘ การแสดง ๒
๑ (๐-๒-๑)
MSTR 118 Acting 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศลพ ๑๑๗ การแสดง ๑
การด้นสดแบบฮอดจ์สัน แนวคิดของคีธ จอห์นสัน มาร์เซล มาร์โซ ไมม์ ทาโบลว์ เมคกิงแมชีนส์
การอิ มโพรไวส์ ด้านการเคลื่ อนไหวและการแสดง การแสดงบทบาทสมมติ เกมการละคร การคิดสร้างสรรค์
จินตนาการ สมาธิ และแนวคิดอิสระ
Hodgson’s improvisation; Keith Johnson; Marcel Marceau; Mime; Tableau; Making
machines; Movement and acting improvisation; role play; theatre games; invention; imagination;
concentration; sense of freedom.
๒ (๐-๔-๒)
การผลิตละครเพลง ๑
Musical Theatre Production 1
พื้ น ฐานการผลิ ต ด้ า นการละคร บทบาทของนั ก แสดง ผู้ กํา กั บ การแสดง ผู้ ผ ลิ ต ผู้ กํ า กั บ เวที
เจ้าหน้าที่เวที นักออกแบบ นักเทคนิค การติดตั้งการซ้อมทางเทคนิค ส่วนงานเบื้องหน้าโรงละคร (ขายตั๋ว ต้อนรับ
ฯลฯ) ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต
Introduction to the production; the roles of the actor, director, producer, stage
manager, stage crew, designers, technicians, technical rehearsals; front of house; business of
production.
ดศลพ ๑๘๑
MSTR 181

ดศลพ ๒๑๓ การเต้นรํา ๓
MSTR 213 Dance 3
รายวิชาบังคับก่อน: ดศลพ ๑๑๔ การเต้นรํา ๒

๑ (๐-๒-๑)

-๓๓๗-

มคอ.๒

การบรรยายประกอบกับการสาธิตและฝึกทักษะ พื้นฐานการอบอุ่นร่างกายก่อนการเต้นรํา แบบ
บัลเลต์ นาฏยศิลป์ร่วมสมัย แจ๊ส และแท้ป เช่นท่าของเท้า ท่าของแขน ลีลาการเคลื่อนไหวร่างกาย ตัวอย่างจาก
นาฏยศิลป์ในละครเพลง
Practicum, lecture, and demonstration of dance skills; basic skills of warm up
exercises prior to dance sessions for the ballet, contemporary dance; jazz, tap, feet movement,
arms movement, body movement, study from samples of musical theatre repertoires.
ดศลพ ๒๑๔ การเต้นรํา ๔
๑ (๐-๒-๑)
MSTR 214 Dance 4
รายวิชาบังคับก่อน: ดศลพ ๒๑๓ การเต้นรํา ๓
การบรรยายประกอบกับสาธิตและฝึกทักษะ พื้นฐานการอบอุ่นร่างกายก่อนการเต้นรํา แบบ
บัลเลต์ นาฏยศิลป์ร่วมสมัย แจ๊ส และแท้ป ท่าของเท้า ท่าของแขน ลีลาการเคลื่อนไหวร่างกาย ตัวอย่างจาก
นาฏยศิลป์ในละครเพลง และปฏิบัตสิ ลับกันระหว่างการเต้นรํา แบบบัลเลต์ นาฏยศิลป์ร่วมสมัย แจ๊ส และแท้ป
Practicum, lecture and demonstration of dance skills; basic skills of warm up
exercises prior to dance sessions for ballet, contemporary dance, jazz, tap, feet movement,
arms movement, body movement, study from samples of musical theatre repertoires; alternate
study and practicum between ballet, contemporary dance, jazz dance and tap dance.
ดศลพ ๒๑๕ การออกเสียงและสนทนา ๒
๒ (๑-๒-๓)
MSTR 215 Diction and Speech 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศลพ ๑๑๖ การออกเสียงและสนทนา ๑
การสื่อสารและภาษาการให้ความสําคัญกับภาพ การใช้ไฮเธ็นด์สปีช สําเนียงสําหรับสระและ
พยัญชนะ บทกวี บทร้อยแก้วและการเล่าเรื่องของเช็คสเปียร์ ระดับชั้นต่างๆของเสียง บทเพลงของเช็คสเปียร์
เสียงและช่วงเสียงในทางสรีระ
Communication and language; emphasis on imagery; heightened speech;
articulation of vowels and consonants; poetry; Shakespeare’s prose and narrative; layers of the
voice; Shakespeare’s songs; voice and physical range.
ดศลพ ๒๑๖
MSTR 216

การออกเสียงและสนทนา ๓
Diction and Speech 3

๒ (๑-๒-๓)

-๓๓๘-

มคอ.๒

รายวิชาบังคับก่อน: ดศลพ ๒๑๕ การออกเสียงและสนทนา ๒
แนวคิดของคริสติน ลิงค์เลเทอร์ เรื่องการให้อิสระแก่เสียงที่เป็นธรรมชาติ ร่างกายและเสียง
แนวคิดของไซส์ลี่ เบอร์รี เรื่องเสียงและอักษร การได้ยินและการฟัง ทางเลือกของนักแสดงในการเชื่อมโยงเสียง
เข้ากับตัวละคร
Kristin Linklater; freeing the natural voice ; body and voice; Cicely Berry; voice
and text; meeting text on character terms; hearing and listening; actor’s choice; connecting
voice and character.
ดศลพ ๒๑๗ การแสดง ๓
๑ (๐-๒-๑)
MSTR 217 Acting 3
รายวิชาบังคับก่อน: ดศลพ ๑๑๘ การแสดง ๒
นั กแสดง-ผู้ ส ร้ าง ช่ อ งว่ าง หลั ก การนัก แสดงและผู้ ชมคือคู่ เ ล่ น การใช้ ห น้ ากากในการแสดง
เทคนิคการอิมโพรไวส์โดยใช้หน้ากาก ลาสซีและบทละครชวนหัว การสร้างงานในรูปแบบ Comedia del’ arte
การค้นคว้าหาแม่แบบของมนุษย์ ศิลปะของคอมเมดี้
Actor-creator, the empty space, ensemble and audience equal partners; Masks in
the performance, improvisational techniques using masks, lazzi and comic scenario; creating a
piece of Comedia del’ arte; exploring essential human archetypes; the art of comedy.
ดศลพ ๒๑๘ การแสดง ๔
๑ (๐-๒-๑)
MSTR 218 Acting 4
รายวิชาบังคับก่อน: ดศลพ ๒๑๗ การแสดง ๓
การศึกษาและปฏิบัติละครในสไตล์ต่างๆ ละครกรีก ละครเสียดสี โศกนาฏกรรม คอมเมดี้ เอสคิ
ลุส โซโฟคลีส ยูริพิดิส อริสโตฟานเนส การด้นสดในละครกรีก เรื่องราว ประวัติศาสตร์ คอมเมดี้ และโศกนาฏ
กรรของเช็คสเปียร์ การด้นสดละครรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่กล่าวถึง
Study and practicum in several musical theatre styles; Greek drama; satyr plays;
tragedy; comedy; Aeschylus, Sophocles; Euripides; Aristophanes: Improviszation in Greek plays;
stories; history; Shakespeare’s comedy and tragedy: improvising one of the genre.
ดศลพ ๒๔๑
MSTR 241

ประวัติละครเพลง ๑
History of Musical Theatre 1

๒ (๒-๐-๔)

-๓๓๙-

มคอ.๒

ประวัติศาสตร์ละครเพลงในช่วงปี ค.ศ. ๑๘๙๓ ถึง ๑๙๑๙ ประกอบด้วย ประวัติศาสตร์ในยุคทิน
แพนแอลลีย์ ละครบรอดเวย์ในนิวยอร์ค ผลงานของเออร์วิน เบอร์ลิน ออสการ์ แฮมเมอร์สไตน์ ละครในยุคซิกฟิลด์
ฟอลลี่ส์ ผลงานของจอร์จ เอ็ม โคแฮน การแสดงวอดวิลด์ มินสเตรลโชว์ งานในแนวโอเปอร์เรตตา
History of the musical theatre during 1893-1919; Tin Pan Alley; the Broadway in
New York: the works of Irving Berlin, Oscar Hammerstein; Ziegfeld Follies’play; the works of
George M. Cohan; the Minstrel Show; Operretta.
ดศลพ ๒๔๒ ประวัติละครเพลง ๒
๒ (๒-๐-๔)
MSTR 242 History of Musical Theatre 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศลพ ๒๔๑ ประวัติละครเพลง ๑
ประวัติศาสตร์ละครเพลงในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๒๐ ถึง ๑๙๓๐ ผลงานของจอร์จและไอราเกิร์ชวิน
อาร์เธอร์ ชวาทซ์ และโฮเวิร์ด ดิแอทซ์ เวอร์นอน ดุ๊ค จอห์นนี่ เมอร์เซอร์ การละครในยุครอริ่งทเวนตี้ส์ อาร์เธอร์
แฮมเมอร์สไตน์ ออสการ์ แฮมเมอร์สไตน์ และลอเรนซ์ ฮาร์ท
History of the musical theatre during 1920 – 1930; the works of George and Ira
Gershwin, Arthur Schwartz and Howard Dietz, Vernon Duke, and Johnny Mercer; the Roaring
Twenties: Arthur Hammerstein: Oscar Hammerstein and Lorenz Hart.
ดศลพ ๒๘๑ การผลิตละครเพลง ๒
๒ (๐-๔-๒)
MSTR 281 Musical Theatre Production 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศลพ ๑๘๑ การผลิตละครเพลง ๑
องค์ทางการแสดงของละคร การทํางานกับผู้กํากับ การสร้างตัวละคร การสร้างเทคนิคการแสดง
ขั้นตอนการซ้อมและการแสดง การจําบทและบล็อกกิง การทําความเข้าใจและหาเหตุผลให้แก่การกระทําของตัว
ละคร
Performance component of a show ; working with the director; creating a
character; cultivating performance techniques; rehearsal and performance process;
memorization of lines and blocking; understanding and justifying the actions of the character.
ดศลพ ๓๑๑
MSTR 311

การแสดงบนเวที ๑
Stage Acting 1

๑ (๐-๒-๑)

-๓๔๐-

มคอ.๒

พื้นฐานเกี่ยวกับการแสดงบนเวที การใช้ไหวพริบปฏิภาณในการแสดงบนเวที ทักษะ การพูดและ
การขับร้องบนเวที การเคลื่อนไหวบนเวที และแบบฝึกหัดที่จําเป็นสําหรับการเป็นนักแสดงบนเวที
Fundamental stage acting and stage improvisation; speech and vocal skills and
theatrical movement; basic exercises necessary for stage actors.
ดศลพ ๓๑๒ การแสดงบนเวที ๒
๑ (๐-๒-๑)
MSTR 312 Stage Acting 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศลพ ๓๑๑ การแสดงบนเวที ๑
ทักษะขั้นกลางเกี่ยวกับการแสดงบนเวที การใช้ไหวพริบปฏิภาณในการแสดงบนเวที ทักษะการ
พูดและการขับร้องบนเวที การเคลื่อนไหวบนเวที และแบบฝึกหัดที่จําเป็นสําหรับการเป็นนักแสดงบนเวที
Intermediate skills of stage acting and stage improvisation; speech and vocal
skills and theatrical movement; intermediate exercises necessary for stage actors.
ดศลพ ๓๑๓ การเต้นรํา ๕
๑ (๐-๒-๑)
MSTR 313 Dance 5
รายวิชาบังคับก่อน: ดศลพ ๒๑๔ การเต้นรํา ๔
การบรรยายประกอบกับการสาธิตและฝึกทักษะ พื้นฐานการอบอุ่นร่างกายก่อนการเต้นรําแบบ
บัลเลต์ นาฏยศิลป์ร่วมสมัย แจ๊ส และแท้ป ในระดับที่สูงขึ้น ตัวอย่างจากนาฏยศิลป์ในละครเพลง และปฏิบัติ
สลับกันระหว่างการเต้นรํา แบบบัลเลต์ นาฏยศิลป์ร่วมสมัย แจ๊ส และแท้ปในระดับที่สงู ขึ้น เพิ่มพูนประสบการณ์
การแสดงและเต้นรําในละครเพลง
Lectureห, demonstrations, and practicum of dance skills; higher skills of warm up
exercises prior to dance sessions for ballet; contemporary dance, jazz, and tap; advanced
examples of musical theatre repertoires; alternate study and practicum between ballet,
contemporary dance, jazz dance and tap dance; experiences of dance and acting in the musical
theatre
ดศลพ ๓๑๔ การเต้นรํา ๖
MSTR 314 Dance 6
รายวิชาบังคับก่อน: ดศลพ ๓๑๓ การเต้นรํา ๕

๑ (๐-๒-๑)

-๓๔๑-

มคอ.๒

การบรรยายประกอบกับการสาธิตและฝึกทักษะ พื้นฐานการอบอุ่นร่างกายก่อนการเต้นรําแบบ
บัลเลต์ นาฏยศิลป์ร่วมสมัย แจ๊ส และแท้ป ในระดับที่สูงขึ้น ตัวอย่างจากนาฏยศิลป์ในละครเพลง และปฏิบัติ
สลับกันระหว่างการเต้นรํา แบบบัลเลต์ นาฏยศิลป์ร่วมสมัย แจ๊ส และแท้ปในระดับที่สูงขึ้น เพิ่มพูนประสบการณ์
การแสดงและเต้นรําในละครเพลงในระดับอาชีพ
Lectures, demonstrations, and practicum of dance skills; higher skills of warm up
exercises prior to dance sessions for ballet, contemporary dance, jazz, and tap; advanced
examples of musical theatre repertoires; alternate study and practicum between ballet,
contemporary dance, jazz dance and tap dance; professional experiences of dance and acting in
the musical theatre
ดศลพ ๓๑๕ การออกเสียงและสนทนา ๔
๒ (๑-๒-๓)
MSTR 315 Diction and Speech 4
รายวิชาบังคับก่อน: ดศลพ ๒๑๖ การออกเสียงและสนทนา ๓
สําเนียงภาษาถิ่นที่ที่มีความซับซ้อน – อเมริกัน อังกฤษ และชาติพันธ์ต่างๆ ทบทวนถ้อยคําใน
สําเนียงแบบต่างๆ พลัง ความหลากหลายและเนื้อเสียงในการขับร้อง สีสันของเสียง ช่วงเสียง อารมณ์ความรู้สึก
และความคิด ความแข็งแรงของการขับร้อง
Complex dialects; American; British; Ethnic characters; Review of texts with
challenging accents; vocal strength; varieties and textures in singing; color; range; feelings and
thoughts; vocal stamina.
ดศลพ ๓๑๖
MSTR 316

ละครเพลงสร้างสรรค์
๒ (๑-๒-๓)
Creative Musical Drama
ฝึกปฏิบัติโดยการด้นสด (improvisation) การเล่าเรื่อง และใช้องค์ประกอบต่างๆ ของละคร
สร้างสรรค์ เพื่อสร้างสรรค์ละครเพลงแนวทดลอง หรือแนวนอกประเพณีนิยม
An exploration of creative improvisations; storytelling and elements of creative
drama to create a non - traditional / experimental musical theatre performance.
ดศลพ ๓๑๗
MSTR 317

การแสดง ๕
Acting 5

๑ (๐-๒-๑)

-๓๔๒-

มคอ.๒

วิเ คราะห์ตัว แสดง การอ่ า นบทโดยสรุปเพื่อการเตรี ย มตัว การทํางานกั บ ทิศทาง เราคื อ ใคร
ท่ า ทาง แมนเนอร์ ริ ซึ ม รู ป ลั ก ษณ์ (สภาวะ การแต่ ง กาย ผม การแต่ ง หน้ า เครื่ อ งประดั บ ) ความสั ม พั น ธ์
สถานการณ์ สถานที่ วัตถุ (อุปกรณ์ประกอบฉาก และฉาก) บุคคลอื่นๆ ความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคล
บุคคลกับตัวตน บุคคลกับธรรมชาติและสังคม
Analyzing character; reading through to preparation; working with direction; Who
Am I?; posture; mannerisms; appearance (state, clothing, hair, makeup, accessories);
relationships; given circumstances; places (Locations); objects (Props & set); Other People;
Conflict between person vs. person; person vs. self; person vs. nature, and society.
ดศลพ ๓๓๑
MSTR 331

การเขียนบทละครเพลง ๑
๒ (๑-๒-๓)
Writing for Musical Theatre 1
กรอบการวิเคราะห์และปฏิบัติ การเขียนบทละครเพลงตั้งแต่การหาความคิด การวางโครงร่างบท
วางโครงเพลง ขัดเกลา เรียนรู้ทั้งจากผลงานของนักศึกษาเองและจากบทละครเพลงที่มีชื่อเสียง เขียนบทสั้นๆ
เขียนเพลงประเภทต่างๆ ฉากสั้นๆ เนื้อเพลง ทําเวิร์คชอปทดลองแสดงบทละครเพลงฉากสั้นๆ หรือเพลงร้องใน
ละครเพลงที่สร้างสรรค์ขึ้น
Analytical and practical frameworks; for writing in musical theatres from idea,
outline, rough draft, songs adding to revision; examining the students’ own work and the
existing masterpieces of the musical stage; study writing short dialogues, different types of
songs, short active scenes, lyrics; performance workshop for finishing short scenes and songs.

ดศลพ ๓๓๒ การเขียนบทละครเพลง ๒
๒ (๑-๒-๓)
MSTR 332 Writing for Musical Theatre 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศลพ ๓๓๑ การเขียนบทละครเพลง ๑
ศิลปการเขียนบทละครเพลงในระดับที่ต่อเนื่องจากการเขียนบทละครเพลง ๑ วิเคราะห์บทละคร
เพลงประเภทต่างๆ และฝึกฝนปฏิบัติเขียนบทละครเพลงในหลากหลายลักษณะ เมื่อจบภาคการศึกษา นักศึกษาจะ
เขียนบทละครเพลงสั้นๆ หานักร้อง กํากับการแสดง แล้วนําเสนอให้ผู้ชมเพื่อรับฟังข้อวิจารณ์
A continuation of Writing for Musical Theatre 2; The more advanced craft of
writing for the musical theatre; Variety of Musical theatre books’ analysis and musical
assignments; writing lyrics, musical theatre book; students’ creation of an original short musical,
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which is cast, directed, rehearsed, and then presented for a live audience for constructive
feedback.
ดศลพ ๓๓๓
MSTR 333

การประพันธ์เพลงและเนื้อร้องในละครเพลง
๒ (๒-๐-๔)
Writing songs and Lyrics in Musical Theatre
การวิเคราะห์ตัวอย่างเพลงประเภทต่าง ๆ จากละครเพลง ปฏิบัติโดย ทดลองเขียน และแสดง
Study of various styles of songs and lyrics from musical theatres; writing and
performance workshop.
ดศลพ ๓๔๑
MSTR 341

ประวัติละครเพลง ๓
๒ (๒-๐-๔)
History of Musical Theatre 3
ประวัติละครเพลงในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๓๑ ถึง ๑๙๔๒ ในยุคสมัยบรอดเวย์และภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
ครั้งใหญ่ (The Great Depression) บรอดเวย์และฮอลลีวูด ผลงานของ โคล พอร์เตอร์ เอทเธล เมอร์แมน การ
เสียดสีทางการเมืองในละครบรอดเวย์
History of the musical theatre during 1931- 1942; the Broadway and the Great
Depression: the Broadway and Hollywood: Works by Cole Porter, Ethel Merman, and the
political satire on the broadway.

ดศลพ ๓๔๒
MSTR 342

ประวัติละครเพลง ๔
๒ (๒-๐-๔)
History of Musical Theatre 4
ประวัติละครเพลงในช่วงปี ๑๙๔๓ ถึง ๑๙๕๙ ผลงานของรอดเจอร์ส์และฮาร์ท บรอดเวย์ในยุค
หลังสงคราม ผลงานของเจอโรม ร็อบบินส์ งานละครเพลงของคนผิวสีในยุคหลังสงคราม ผลงานของบ็อบ ฟอสส์
ผลงานของ แอลลัน เจย์ เลอร์เนอร์ เฟเดอริค โลว์ สตีเฟน ซอนเฮม และแฟรงค์ โลสเซอร์
History of the musical theatre during 1943- 1959; Works by Rodgers and Hart:
Postwar Broadway; Jerome Robbins; Postwar Black Musicals; Bob Fosse; Alan Jay Lerner;
Frederick Loewe; Stephen Sondheim; Frank Loesser.
ดศลพ ๓๔๓
MSTR 343

บทเพลงร้องจากละครเพลงอเมริกัน
๒ (๒-๐-๔)
The American Songbook
บทเพลงที่ เ ป็ น ผลงานของนั ก ประพั น ธ์ เ พลงและคนเขี ย นเนื้ อ ร้ อ งบทละครเพลงบรอดเวย์
และฮอลลีวูด ผลงานของเจอโรม เคิร์น, เออร์วิง เบอร์ลิน, จอร์จ เกิร์ชวิน, ริชาร์ด ร็อดเจอร์ส, โคล พอร์เตอร์, แฮ
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โรลด์ อาร์เลน, ลอเรนซ์ ฮาร์ท, ออสการ์ แฮมเมอร์สไตน์ที่ 2, นาซิโอ เฮิร์บ บราวน์, ดุค เอลลิงตัน, แฟรงก์ โลเอส
เซอร์, จิมมี่ แวน ฮูเซ็น, จูล สไตน์, แซมมี่ คาห์น
A Study of the song repertoire contributed by composers and lyricists writing for
Broadway and Hollywood musicals, Jerome Kern, Irving Berlin, George Gershwin, Richard
Rodgers, Cole Porter, Harold Arlen, Lorenz Hart, Oscar Hammerstein II, Nacio Herb Brown, Duke
Ellington, Frank Loesser, Jimmy Van Heusen, Jule Styne, Sammy Kahn.
ดศลพ ๓๔๔
MSTR 344

ละครเพลงร่วมสมัย
๒ (๒-๐-๔)
Contemporary Music Theater
ละครเพลงทั้งประเภทที่ที่เป็นการจัดการแสดงใหม่ และนํากลับมาแสดงใหม่ภายในระยะเวลา
หนึ่งทศวรรษ ทั้งที่เป็นละครเพลงบรอดเวย์ และออฟบรอดเวย์ ได้แก่ สตีเฟน ชวาร์ทซ์, เอลตัน จอห์น, เดวิด
ยาซเบ็ค, เมล บรู๊คส์, เจอร์ซีย์ บอยส์, เดะ คัลเลอร์ เพอเพิ่ล, เดอะ ดรอว์ซี่ แชพเพอโรน, เนคเคด บอยส์ ซิงกิ้ง.
ยัง แฟรงเกนสไตน์, อิน เดอะ ไฮทส์, บิลลี่ เอลเลียต, เน็กซ์ ทู นอมัล
A study of musicals produced and revived within the past decade, both on and
off Broadway, Stephen Schwartz, Elton John, David Yazbek, Mel Brooks, Jersey Boys, The Color
Purple, The Drowsy Chaperone, Naked Boys Singing, Young Frankenstein, In the Heights, Billy
Elliot, Next to Normal.
ดศลพ ๓๔๕
MSTR 345

โอเปเร็ตต้า
๒ (๒-๐-๔)
Operetta
บทเพลงโอเปเร็ตต้าของคีตกวีเยอรมัน ฝรั่งเศส อังกฤษ และอเมริกัน ได้แก่ Franz Lehár.
Jacques Offenbach. Arthur Sullivan. W.S. Gilbert. John Phillip Sousa. Victor Herbert. Johann
Strauss II. Sigmund Romberg.
A study of the Operetta Repertoire contributed by the German, French, British
and American composers, Franz Lehár, Jacques Offenbach, Arthur Sullivan, W.S. Gilbert, John
Phillip Sousa, Victor Herbert, Johann Strauss II, and Sigmund Romberg.

ดศลพ ๓๗๑
MSTR 371

การกํากับการแสดง ๑
Directing 1

๒ (๑-๒-๓)

-๓๔๕-
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ฝึกปฏิบัติกํากับบางฉากจากละครเพลง แนวทางการวิเคราะห์ละครสําหรับผู้กํากับ การออดิชัน
และการคัดเลือกผู้แสดง การจัดตารางเวลา การทําวิจัย การร่วมงานกับนักแสดง การกํากับการแสดง การร่วมงาน
กับนักเขียนบท ผู้ผลิต นักออกแบบ และผู้กํากับเวที การซ้อมเทคนิค และอาชีพการเป็นผู้กํากับ
Scenes with student director; play analysis for directors; auditions and casting;
scheduling; research ;working with actors ; staging; working with playwrights, producers, designers
and stage managers; technical rehearsals; and the director’s career.
๒ (๒-๐-๔)
การสอนขับร้องสําหรับละครเพลง
Vocal Pedagogy for Musical Theatre
กายวิภาคศาสตร์ในการขับร้องสําหรับนักร้องนักแสดงละครเพลง การดูแลสุขภาพเพื่อการร้อง
เพลง พยาธิวิทยา ท่าทางในการร้องเพลง การหายใจ การซ่อมและแก้ไขเสียง ระดับเสียง การออกเสียงแบบ belt
เสียง falsetto, การสร้างสตูดิโอในการสอน การเปล่งเสียง การเลือกบทเพลงให้เหมาะสมกับผู้เรียน การ
รักษาพยาบาล
A study of the vocal anatomy of the music theater performer; vocal health;
pathologies; posture; breathing; vocal maintenance; vocal registers; belt voice; Falsetto;
Establishing a teaching studio; vocalizes; assigning repertoire; medications.

ดศลพ ๓๗๓
MSTR 373

ดศลพ ๓๗๔
MSTR 374

การคัดเลือกนักแสดงละครเพลง
๒ (๒-๐-๔)
Auditioning for Musical Theatre
การเตรียมตัวสําหรับการคัดเลือกนักแสดงละครเพลงทั้งที่เป็นละครเพลงอาชีพและสมัครเล่น
การเตรียมข้อมูลประวัติ และผลงานการทํางาน บทเพลงที่ร้องได้ รูปถ่าย การหาผู้จัดการหรือตัวแทน องค์กร
Actor’s Equity Association
Preparation for musical auditions with non-professional and professional venues;
resumes; repertoire lists; head shots; biographies; obtaining professional representation; Actor’s
Equity Association.

ดศลพ ๓๘๑ การผลิตละครเพลง ๓
MSTR 381 Musical Theatre Production 3
รายวิชาบังคับก่อน: ดศลพ ๒๘๑ การผลิตละครเพลง ๒

๒ (๐-๔-๒)

-๓๔๖-
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การสร้างองค์ประกอบของละคร การทํางานร่วมกับผู้กํากับและผู้กํากับเทคนิคการออกแบบฉาก
การออกแบบแสง เสื้อผ้าและการแต่งหน้าสําหรับการละคร
Design Component of a show; working with the director and technical director;
scenic design; lighting design; costume and make up for the show.
ดศลพ ๓๘๒
MSTR 382

การออกแบบฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก
๒ (๑-๒-๓)
Stage Design and Properties
บทบาทของนักออกแบบ ฉากประเภทต่างๆ การออกแบบฉาก การเปลี่ยนฉาก เรียนรู้ตั้งแต่
เบื้องต้น ตั้งแต่การศึกษาแบบเวทีจนถึงการออกแบบ การทําโมเดลฉาก เวิร์คชอปเทคนิคต่างๆ การทาสีฉาก การ
เตรียมการจัดการแสดงในช่วงสุดสัปดาห์ อุปกรณ์ประกอบฉาก
Role of the designer; introducing scenery; designing a set; scene changes; from
ground plan to design; model making; workshop techniques; scene painting; production
weekend; stage properties.
ดศลพ ๓๘๓
MSTR 383

เสื้อผ้าและการแต่งหน้า
๒ (๑-๒-๓)
Costume and Make-up
เสื้อผ้าที่ใช้ในการแสดงละคร การเตรียมการออกแบบเสื้อผ้า อุปกรณ์ข องนักออกแบบ การ
ออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยต่างๆ ชุดที่ใช้ในการแสดง หมวก รองเท้า ในการแสดงละคร แบบผม วิกต่างๆ และ
ศิลปการแต่งหน้า
Costume in the theatre; preparing costume designs; the designer’s tools; period
cut and construction; realizing the costume; costumes in the performances; theatrical millinery;
theatrical footwear; hairstyles and wigs; the art of make-up.

ดศลพ ๓๘๔
MSTR 384

แสง และเสียงในการละคร
๒ (๑-๒-๓)
Lighting and Sound for Theatre
ความเข้าใจการละครเชิงเทคนิค ความปลอดภัยในโรงละคร การใช้ไฟประเภทต่างๆ โคมไฟ
หลอดไฟ การควบคุมระดับแสง การออกแบบแสง การทํางานก่อนการจัดการแสดง เอฟเฟคพิเศษต่างๆ ระบบ
เสียงเบื้องต้น การใช้ไมโครโฟน ลําโพง มิกเซอร์ ที่ขยายเสียง ระบบเสียงทั้งหมด การบันทึกเสียง ตัดต่อเสียง การ
ทําคิวเทคนิค

-๓๔๗-
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Understanding technical theatre; safety; lanterns/luminaires; controlling lights;
lighting design; pre-production work; special effects; introduction to sound; microphones;
loudspeakers; mixers and amplifiers; whole sound system; recording; editing and splicing;
technical cue sheets.
ดศลพ ๓๘๕
MSTR 385

การกํากับเวที
๒ (๑-๒-๓)
Stage Management
บทบาทของผู้กํากับเวที กระบวนการซ้อม การประชุมผู้เกี่ยวข้องในการจัดการแสดง สิ่งที่ต้อง
ตรวจสอบก่อนการแสดง และการเตรียมพร้อม การเตรียมพร้อมการแสดงในช่วงวันหยุด การซ้อมเทคนิค ก่อนการ
แสดง การรายงานและแก้ไขสถานการณ์
Stage manager’s role; rehearsal process; production meetings; stage manager’s
kit; production planning; pre-show checklists and preparation; production weekend; technical
rehearsal; before the show; show reports and action.
๒ (๑-๒-๓)
การจัดเวทีและแสงเบื้องต้น
Fundamental of Stagecraft and Lighting
การฝึกปฏิบัติในโรงละครเบื้องต้น ฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก ระบบเสียง แสง ผู้เรียนจะศึกษา
ในลักษณะที่เป็นขั้นตอน จากการอ่าน วิเคราะห์บทจนจบกระบวนการออกแบบ
A fundamental course in stagecraft; the study of design of scenery and
properties, sound system, lighting design process; A step-by-step studies from the script analysis
through plotting a finished design.

ดศลพ ๓๘๖
MSTR 386

ดศลพ ๓๙๑
MSTR 391

สัมมนาการประชุมวิชาการด้านการละครเพลง
๒ (๒-๐-๔)
Musical Theatre Conference Seminar
การเข้าร่วมการประชุมวิชาการเกี่ยวกับการละครเพลง เป็นเวลาอย่างน้อยเทียบเท่ากับการ
บรรยาย ๓๐ ชั่วโมงบรรยาย การสรุปผลที่ได้จากการประชุมเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ การฝึกนําองค์ความรู้ที่
ได้มาใช้ในทางปฏิบัติจริง
Participation in academic conference related to the area of musical theatre with
the minimum length equivalent to 30 lecture hours; the summarization of result obtained from
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the participation in several forms; the application of the knowledge gained in the real-life
situation.
ดศลพ ๔๑๑
MSTR 411

การแสดงการต่อสู้
๑ (๐-๒-๑)
Stage Combat
การต่อสู้บนเวทีโดยไม่ใช้อาวุธ การใช้ดาบไม่มีคม (Foil) ดาบปลายแหลม (épée) และกระบี่
Saber) การใช้กระบอง (Quarterstaff) ดาบ (Rapier) กริช (Dagger) การใช้ดาบสองมือ การออกแบบท่าทางใน
การต่อสู้ การใช้จังหวะเท้า การปัดป้อง การจัดวางตําแหน่งบนเวที
Unarmed stage combat, fencing with foil épée and saber; quarterstaff; rapier;
dagger; double fence style; fight choreography; footwork; cut and parry; stage positioning.
ดศลพ ๔๑๒
MSTR 412

การออกแบบท่าเต้นรํา
๑ (๐-๒-๑)
Choreography
หลั ก ขั้ น ต้ น ในการเตรี ย มตั ว เป็ น ผู้ อ อกแบบท่ า เต้ น อย่ า งสร้ า งสรรค์ และมี ศิ ล ป์ การจั ด
องค์ประกอบ การสร้างท่าเต้น โดยคํานึงถึงองค์ประกอบต่างๆ การเคลื่อนไหว เวลา สถานที่ รูปทรง การออกแบบ
ระดั บ ความดั ง เบา เสี ย ง ภาษาและสื่ อ ทั ศ นศิ ล ป์ การค้ น พบเป็ น รายบุ ค คล การเต้ น เดี่ ย วและเต้ น เป็ น กลุ่ ม
กระบวนการสร้างท่าเต้นเบื้องต้นโดยใช้บทเพลงจากละครเพลง
Basic principles for students to educate and prepare themselves for being artistic
and creative choreographers; introducing the dance composition, exploring the tools used to
create the dance, namely movement, time, space, shape, designg, dynamics, sound, text and
visual aspects; highlights personal invention, solo and group focus and evaluative process in the
basic choreography; applying to the musical theatre repertoires.

ดศลพ ๔๑๖ การออกเสียงและสนทนา ๕
๒ (๑-๒-๓)
MSTR 416 Diction and Speech 5
รายวิชาบังคับก่อน: ดศลพ ๓๑๕ การออกเสียงและสนทนา ๔
การฝึกตนเอง การร้องเต็มช่วงเสียง เสียงและบทบาท การใช้บทสนทนาในเพลง เพลงและเสียง
สําหรับบทสนทนา การเลือกใช้ถ้อยคํา
Self-coaching; full vocal range; voice and the role; dialogue into the song; song
and speech voice; student choice of texts.

-๓๔๙-
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ดศลพ ๔๑๗
MSTR 417

การแสดง ๖
๑ (๐-๒-๑)
Acting 6
ที่มาของการกระทําในทางการละคร ตัวตนในคู่เล่น ในสถานการณ์ การพัฒนากรอบทางปรัชญา
เพื่อสร้างความเข้าใจการกระทําในทางการละคร วิธีของสตานิสลาฟสกี มองหาปัจจัยหลักที่กําหนดเรื่องราว
วัตถุประสงค์ อุปสรรคและวิธีการ Beats หรือ Bit บทบาทในการออดิชัน บทพูด ลักษณะ
The sources of dramatic action; self; in the acting partner; in the circumstances;
developing a philosophical framework for understanding dramatic action; Stanislavski's method;
looking for key identifying factors; objective, obstacle and method. “beats” or “bit; audition
roles; monologues; characterization.

ดศลพ ๔๔๑
MSTR 441

ประวัติละครเพลง ๕
๒ (๒-๐-๔)
History of Musical Theatre 5
ประวั ติ ล ะครเพลงในช่ ว งปี ค.ศ. ๑๙๖๐ ถึ ง ปั จ จุ บั น ละครเพลงที่ ส ร้ า งจากนิ ย ายและ
ภาพยนตร์ เวสต์เอ็นด์และบรอดเวย์ ผลงานของจูลี สไตน์ ละครเพลงในยุคสิทธิพลเมือง ผลงานในกลุ่มร็อคมิวสิ
คอล ผลงานของแอนดรู ลลอยด์ เวเบอร์ การสร้างอิทธิพลของอังกฤษและยุโรปในละครบรอดเวย์ บรอดเวย์และ
ความหลากหลายในวัฒนธรรม
History of the musical theatre during 1960 to present; musicals based on novels:
musicals adapted from films: Westend and Broadway; Civil Rights Era: Hollywood adaptations of
Broadway Musicals: Rock Musicals; Andrew Lloyd Weber: British and European Invasion to
Broadway; Broadway and Cultural Diversity.

ดศลพ ๔๔๒
MSTR 442

สัมมนาละครเพลงไทย
๒ (๑-๒-๓)
Seminar in Thai Musical Theatre
ประวัติและพัฒนาการของศิลปการแสดงรูปแบบละครเพลงในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕
จนถึ งสมัยปั จจุ บั น เช่ น ละครพั นทาง ละครดึกดํ าบรรพ์ ละครร้อง ละครร้ อ งสลับพู ด ละครหลวงวิจิ ตรวาท
การ ละครเสภา ละครปรี ด าลั ย ละครเพลงไทยที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลตะวั น ตกและบรอดเวย์ ละครเพลงใน
สถาบันการศึกษา ละครเพลงของกลุ่มละครต่างๆ ละครเพลงเชิงพานิชย์ เป็นต้น
History and development of the musical theatre in Thailand from King Rama 5‘s
reign until present; Lakhon Punthang, Lakhon Dukdumban, Lakhon Rong, Lakhon Luang

-๓๕๐-
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Wichitwatakarn, Lakhon Sepha, Lakhon Pridalai, Thai musicals that were influenced by Broadway
and West end; Commercial musical theatres/ Musical theatre companies.
ดศลพ ๔๗๑ การกํากับการแสดง ๒
๒ (๑-๒-๓)
MSTR 471 Directing 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศลพ ๓๗๑ การกํากับการแสดง ๑
ปฏิบัติแสดงละครเพลง โดยเน้นผลงานเป็นการสร้างสรรค์ด้วยภาษาไทยในยุคสมัยต่างๆ การ
ตีความวิเคราะห์เพื่อสื่อความหมายการแสดง วิเคราะห์บทละคร กลวิธีการประพันธ์ โดยฝึกปฏิบัติ
Practicum of musicals with an emphasis on Thai musicals from different periods
and styles. Script reading, Interpretation, analysis, composition technics, lecture and practicum.
ดศลพ ๔๘๑ การผลิตละครเพลง ๔
๒ (๐-๔-๒)
MSTR 481 Musical Theatre Production 4
รายวิชาบังคับก่อน: ดศลพ ๓๘๑ การผลิตละครเพลง ๓
องค์ประกอบด้านการบริหารในการละคร งบประมาณ ไรเดอร์ งานด้านหน้าโรงละคร การขาย
บัตร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เวที การจัดกําหนดการ การผลิต การประชุม การตัดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ
Management Component of a show; budget; technical riders; front of house;
program distribution; ticket sales; gathering of the audience; stage; scheduling; production
meetings; get in and set construction.

ขับร้องสากล (Classical Voice)
ดศขส ๑๐๑
MSVO 101

การออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับการขับร้อง
๑ (๐-๒-๑)
English Diction for Singing
หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษของสัทอักษรสากล (IPA) ความสัมพันธ์ระหว่างการสะกดคํา และ
สัญลักษณ์การออกเสียง ประเภทของถ้อยคําและเสียงในภาษาอังกฤษ การประยุกต์แนวคิดในการขับร้องเนื้อเพลง
ได้อย่างชัดเจน
Foundations of clear and correct diction in singing in English, with oral and
written drills using the International Phonetic Alphabet (IPA), its correspondence between the
orthographic and phonetic symbols; categories of speech sounds in English; the studies of how
it is applied to good singing diction.

-๓๕๑-
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ดศขส ๑๐๒
MSVO 102

การออกเสียงภาษาอิตาเลียนสําหรับการขับร้อง
๑ (๐-๒-๑)
Italian Diction for Singing
หลักการออกเสียงภาษาอิตาเลียนของสัทอักษรสากล (IPA) ความสัมพันธ์ระหว่างการสะกดคํา
และสัญลักษณ์การออกเสียง ประเภทของถ้อยคําและเสียงในภาษาอิตาเลียน การประยุกต์แนวคิดในการขับร้อง
เนื้อเพลงได้อย่างชัดเจน
Foundations of clear and correct diction in singing in Italian, with oral and written
drills using the International Phonetic Alphabet (IPA), its correspondence between the
orthographic and phonetic symbols; categories of speech sounds in Italian; the studies of how it
is applied to good singing diction.

ขับร้องกลุ่ม ๑
๑ (๐-๒-๑)
Voice Class 1
การขับร้องเบื้องต้นสําหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนการขับร้องเป็นวิชาเอก หลักการเบื้องต้นในการ
ออกเสียง การอ่านโน้ต เทคนิกการฝึกหัดการขับร้อง
An introduction to vocal performance for non-voice majors; basic principles of
voice production, music reading, vocal and practice techniques.
ดศขส ๑๑๑
MSVO 111

ดศขส ๑๑๒ ขับร้องกลุ่ม ๒
๑ (๐-๒-๑)
MSVO 112 Voice Class 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุ่ม ๑
วิชาต่อเนื่องจากขับร้องกลุ่ม ๑ โดยฝึกทักษะในระดับที่ยากขึ้น
A continuation of Voice Class 1 at a more advanced and difficult level.
ดศขส ๒๐๑
MSVO 201

การออกเสียงภาษาฝรั่งเศสสําหรับการขับร้อง
๑ (๐-๒-๑)
French Diction for Singing
หลักการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสของสัทอักษรสากล (IPA) ความสัมพันธ์ระหว่างการสะกดคํา
และสัญลักษณ์การออกเสียง ประเภทของถ้อยคําและเสียงในภาษาฝรั่งเศส การประยุกต์แนวคิดในการขับร้องเนื้อ
เพลงได้อย่างชัดเจน
Foundations of clear and correct diction in singing in French, with oral and
written drills using the International Phonetic Alphabet (IPA), its correspondence between the

-๓๕๒-
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orthographic and phonetic symbols; categories of speech sounds in French; the study of how it
is applied to good singing diction.
ดศขส ๒๐๒
MSVO 202

การออกเสียงภาษาเยอรมันสําหรับการขับร้อง
๑ (๐-๒-๑)
German Diction for Singing
หลักการออกเสียงภาษาเยอรมันของสัทอักษรสากล (IPA) ความสัมพันธ์ระหว่างการสะกดคํา
และสัญลักษณ์การออกเสียง ประเภทของถ้อยคําและเสียงในภาษาเยอรมัน การประยุกต์แนวคิดในการขับร้องเนื้อ
เพลงได้อย่างชัดเจน
Foundations of clear and correct diction in singing in German, with oral and
written drills using the International Phonetic Alphabet (IPA), its correspondence between
orthographic and phonetic symbol; categories of speech sounds in German; the study of how it
is applied to good singing diction.
๒ (๐-๔-๒)
การอบรมเชิงปฏิบัติการขับร้องโอเปร่า ๑
Opera Workshop 1
ทักษะที่สําคัญในการขับร้องโอเปร่า พัฒนาความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับบทบาท การตีความ
และการแสดงบนเวที โดยเน้นในเรื่องเสียงร้องและระดับเสียง การตีความ การพัฒนาตัวละคร การสื่อสาร และการ
นําเสนอบนเวที ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวบนเวทีโอเปร่า
Various skills related to students’ vocal-opera study; development of
understanding and knowledge in roles and interpretations as well as stage acting; emphasis on
singer’s vocal tone articulations and interpretations, character development, communication as
well as the stage presentation; students’ intensive involvement in a musical and dramatic
movements of an operatic scene.

ดศขส ๓๘๑
MSVO 381

๒ (๐-๔-๒)
ดศขส ๓๘๒ การอบรมเชิงปฏิบตั ิการขับร้องโอเปร่า ๒
MSVO 382 Opera Workshop 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศขส ๓๘๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการขับร้องโอเปร่า ๑
ความรู้ต่อเนื่องจากวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการขับร้องโอเปร่า ๑ การแสดงโอเปราโดยคัดเลือก
แอเรียส์และละครโอเปร่าฉากสําคัญมาเป็นตัวอย่าง เทคนิคการเตรียมแสดงโอเปร่าโดยให้นักศึกษาได้ทําการศึกษา
วิจัยและทําการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวบนเวทีโอเปร่า

-๓๕๓-
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A continuation from the Opera Workshop 1, students’ participation in the opera
performance through classroom coaching of selected arias and operatic scenes; techniques for
preparation of an operatic role through intensive research and weekly workshop; students’
intensively involvement in a musical and dramatic movements of an operatic scene.
ดศขส ๔๔๑
MSVO 441

วรรณกรรมขับร้อง ๑
๒ (๒-๐-๔)
Voice Literature 1
วรรณกรรมเพลงร้องในยุคคอมมอนแพรคทิสในเชิงวิชาการ บทเพลงร้องจากประเทศต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเพลงจากอิตาลีและเยอรมนี การขับร้องในหลากหลายแนวดนตรี
The vocal literature from the Common Practice Era, examining, in a scholarly
manner, vocal literature from various countries, specifically focusing on the genres of Italian
songs and German Leid; stylistic approach to singing different genres of music.

ดศขส ๔๔๒ วรรณกรรมขับร้อง ๒
๒ (๒-๐-๔)
MSVO 442 Voice Literature 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศขส ๔๔๑ วรรณกรรมขับร้อง ๑
วรรณกรรมเพลงร้องจากยุค Common Practice โดยศึกษาในเชิงวิชาการถึงบทเพลงร้องจาก
ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเพลงจากอังกฤษ และภูมิภาคอเมริกา โดยเน้นถึงการศึกษาการขับร้องในแนว
ดนตรีที่แตกต่างกัน
The vocal literature from the Common Practice Era, continuing from the
instruction given in the previous course, in a scholarly manner, vocal literature from various
countries, specifically focusing on the genres of the French mélodies and English/American
songs; stylistic approach to singing different genres of music.
ดศขส ๔๗๑
MSVO 471

การสอนขับร้อง
๒ (๒-๐-๔)
Voice Pedagogy
เทคนิคการสอนขับร้อง การออกเสียง การทรงตัว แบบฝึกหัด และบทเพลงที่สําคัญ การดูแล
รักษาเสียงของนักร้อง และการแสดงในที่สาธารณะ
Techniques of teaching voice; dictations, body postures; exercises, and essential
repertoires; care and repair of voice; public performances.

-๓๕๔-
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ดศขส ๔๘๑
MSVO 481

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับร้องโอเปร่า ๓
๒ (๐-๔-๒)
Opera Workshop 3
เทคนิคการเตรียมตัวสําหรับการแสดงบทบาทในโอเปร่า โดยผ่านการทําอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
แสดงโอเปร่าในบทบาทที่ได้รับมอบหมาย โดยทํางานร่วมกับ ผู้ฝึกสอน ผู้กํากับ และวาทยากรภายในหรือภายนอก
วิทยาลัย เพื่อจัดทําละครโอเปร่าแบ-บเต็มประจําปี
Techniques for the preparation of an operatic role through the intensive study
and weekly workshop in an operatic /theatrical staging; from the skills and knowledge acquired
from the previous course, students’ performances of the assigned roles with resident or invited
vocal couches, guest stage directors and conductors to prepare for the department’s yearly
opera full scale production.

๒ (๐-๔-๒)
การอบรมเชิงปฏิบัติการขับร้องโอเปร่า ๔
Opera Workshop 4
เนื้อหาต่อเนื่องจากวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการขับร้องโอเปร่า ๓ โดยเปลี่ยนแปลงเรื่องบทเพลง
เทคนิคการเตรียมตัวสําหรับการแสดงบทบาทในโอเปร่า โดยผ่านการทําอบรมเชิงปฏิบัติการ การแสดงโอเปร่าใน
บทบาทที่ได้รับมอบหมาย โดยทํางานร่วมกับผู้ฝึกสอน ผู้กํากับ และวาทยากรภายในหรือภายนอกวิทยาลัย เพื่อ
จัดทําละครโอเปร่าแบบเต็มประจําปี
A continuation from the Opera Workshop III with a different opera selection
requiring students to apply skills and knowledge from previous courses; techniques for the
preparation of an operatic role through the intensive study and weekly workshop in an operatic,
theatrical staging; from previous skills and knowledge acquired, performance of the assigned
roles with vocal couch, guest stage directors and conductors to prepare for the department’s
yearly opera full scale production.
ดศขส ๔๘๒
MSVO 482

เครื่องลมไม้ (Woodwinds)
ดศปล ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - เครื่องลมไม้ ๑
๑ (๐-๒-๑)
MSWW 111 Instrumental Class Woodwind 1
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการฝึกซ้อมที่จําเป็นสําหรับการบรรเลงเครื่องดนตรีในตระกูลเครื่องเป่าลม
ไม้ พื้นฐานของฟลู้ท คลาริเน็ท โอโบ บาสซูน และแซ็กโซโฟน สอนการจัดรูปปาก การวางนิ้ว สําเนียงดนตรี

-๓๕๕-
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ท่าทางในการเล่น และเทคนิคการหายใจโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเครื่องมือ โดยนักศึกษาจะต้องบรรเลงบท
เพลงเดี่ยวในระดับความยากที่เหมาะสม ในท้ายชั่วโมงแต่ละชั่วโมง
An introductory knowledge and performance practice for performing all of the
woodwind instrument family; the basics of all woodwind instruments including flute, clarinet,
oboe, bassoon, and saxophone; embouchure, fingering, articulations, posture, and breathing
techniques, conducted by the specialist from each instrument; performance of a solo piece of
appropriate level required at the end of each session.
ดศปล ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม - เครื่องลมไม้ ๒
๑ (๐-๒-๑)
MSWW 112 Instrumental Class Woodwind 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปล ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม – เครื่องลมไม้ ๑
เนื้อหาต่อเนื่องจากทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม – เครื่องลมไม้ ๑ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการฝึกซ้อมที่
จําเป็ นสําหรั บการบรรเลงเครื่องดนตรีในตระกูล เครื่ องเป่ าลมไม้ พื้ นฐานของฟลู้ ท คลาริ เน็ ท โอโบ บาสซู น
และแซ็กโซโฟน สอนการจัดรูปปาก การวางนิ้ว สําเนียงดนตรี ท่าทางในการเล่น และเทคนิคการหายใจโดย
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเครื่องมือ โดยนักศึกษาจะต้องบรรเลงบทเพลงเดี่ยว ในระดับความยากที่เหมาะสมใน
ท้ายชั่วโมงแต่ละชั่วโมง
A continuation of Instrumental Class Woodwind 1; An introductory knowledge
and performance practice that is required for performing all of the woodwind instrument family;
the basics of all woodwind instruments including flute, clarinet, oboe, bassoon, and saxophone;
embouchure, fingering, articulations, posture, and breathing techniques, conducted by the
specialist from each instrument; performance of a solo piece of the appropriate level required
at the end of each session.
ดศปล ๔๔๑ วรรณกรรมเครื่องเป่าลมไม้ ๑
๒ (๒-๐-๔)
MSWW 441 Woodwind Literature 1
ประวัติศาสตร์ และประวัติของงานประพันธ์ดนตรีคลาสสิกสําหรับเครื่องเป่าลมไม้ บทเพลงหลัก
สําหรับเครื่องเป่าลมไม้และเทคนิคในการประพันธ์ การตีความบทเพลงในการบรรเลง
History and background of the compositions of classical woodwind music; major
woodwind repertoires and compositional techniques; performance interpretation.

-๓๕๖-

มคอ.๒

ดศปล ๔๔๒ วรรณกรรมเครื่องเป่าลมไม้ ๒
๒ (๒-๐-๔)
MSWW 442 Woodwind Literature 2
รายวิชาบังคับก่อน: ดศปล ๔๔๑ วรรณกรรมเครื่องเป่าลมไม้ ๑
เนื้อหาต่อเนื่องจากวรรณกรรมเครื่องเป่าลมไม้ 1 ประวัติศาสตร์ และประวัติของงานประพันธ์
ดนตรี คลาสสิกสํ าหรั บเครื่ องเป่ าลมไม้ บทเพลงหลักสําหรั บเครื่ องเป่ าลมไม้ โดยพิจ ารณาถึ งเทคนิ คในการ
ประพันธ์ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานให้แก่นักศึกษา ในการตีความบทเพลง
A continuation of Woodwind Literature 1; history and background of the
compositions of classical woodwind music; examination of major repertoires chosen as a
representative work of its genre from the point of view of compositional techniques so that the
students may have the satisfying preparation to execute the performance interpretation.
ดศปล ๔๗๑ การสอนเครื่องเป่าลมไม้
๒ (๒-๐-๔)
MSWW 471 Woodwind Pedagogy
วิธีการในการเรียนการสอนเครื่องเป่าลมไม้ เพื่อพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้สอนเครื่องเป่าลมไม้ที่มี
คุณภาพ โดยให้นักศึกษาทําการสาธิตการสอน และแสดงความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการ
สอน บทเรียนและมอบหมายงานให้นักศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาด้านอาชีพ ได้แก่ การทําประวัติส่วนตัว เอกสาร
ข่าว โครงการพัฒนาตนเอง และเอกสารโปรแกรมการแสดง
The methodology of woodwind instrument learning with pedagogical
approaches, equipping the woodwind student to become an efficient teacher of the instrument,
with students giving teaching demonstration in class and showing the ability to solve the
problems during the instrument learning; lessons and assignment for the development of career
skills, including the profile creation, press kit, personal promotion project, and performance
program.

-๓๕๗-

ภาคผนวก ๕
สาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑

มคอ.๒

-๓๕๘-

มคอ.๒

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่...............................................................................
๒. สภามหาวิทยาลัย / สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๓๑
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เป็นต้นไป
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กําหนดให้หลักสูตรที่เปิดสอนอยู่
แล้ว ต้องปรับปรุงหลักสูตรภายในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และให้สถาบันจัดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี ทั้งนี้หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ครบวงรอบที่ต้องได้รับ
การพัฒนาแล้ว
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ให้
สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน นโยบายและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
๕. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตาม
เกณฑ์ ASEAN university network – quality assurance (AUN – QA) ดังนี้
๕.๑ ปรับปรุงปรัชญาและวัตถุประสงค์ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้
ก. ปรัชญา
สาระเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
สาระที่ปรับปรุง
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัย
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต มุ่งเน้นการสร้าง
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีปณิธานที่จะสร้าง องค์ประกอบโครงสร้ างทางวิชาการของหลักสูตร และ
นักศึกษา ให้เป็นนักดนตรีและบุคลากรดนตรี ที่เปี่ยม สภาพแวดล้ อ มทางการเรี ย นการสอน ให้ เ อื้ อ ต่ อ
ด้ ว ย คุ ณ ภ า พ โ ด ย ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ แ ก่ ก า ร มี กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นนัก
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ด นตรี ที่ ไ ด้ ม าตรฐานใน ดนตรีที่เป็นคนดีและคนเก่ง มีความคิดสร้างสรรค์และมี

-๓๕๙สาระเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
ระดับนานชาติ ประกอบกับความรู้ความสามารถด้าน
การประพั นธ์ และเรีย บเรี ยงดนตรี การศึกษาดนตรี
และการสอนดนตรี การบริหารจัดการเกี่ยวกับดนตรี
และเทคโนโลยี ด นตรี ในการประกอบอาชี พให้ เป็ น
ประโยชน์ ต่ อ ตนเองและสั ง คม มี ทั ศ นคติ แ ละ
บุคลิกภาพ และจรรยาบรรณที่พร้อมแก่การเป็นผู้นํา
ในวงการดนตรี ทั้งนี้วิทยาลัยฯ จะดําเนินการด้านการ
เรี ย นการสอน เพื่ อให้บ รรลุ เป้ าหมายดั งกล่า ว โดย
คาดหวังที่จะเป็นส่วนสําคัญ ในการสร้างพัฒนาการ
ด้านคุณภาพของการศึกษาดนตรี ทั้งในระดับประเทศ
ระดับภูมิภาค และในระดับนานาชาติ
ข. วัตถุประสงค์
สาระเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
๑. เพื่อผลิตบุคลากรดนตรี ที่สามารถปฏิบัติงานตาม
ความถนั ด ของตนได้ ใ นระดั บ สู ง ทั้ ง ในฐานะของ
นักแสดงเดี่ยว (Soloist) และสมาชิกของวงดนตรี
(Ensemble Member) หรือนักประพันธ์เพลง
(Music Composer) และมีความรู้ ความเข้าใจที่
ลึกซึ้งในศาสตร์ดนตรี รวมถึงความรู้ทางทฤษฎีดนตรี
และประวั ติ ศ าสตร์ ด นตรี ที่ เ พี ย งพอสํ า หรั บ การ
ประกอบอาชีพด้านดนตรี ตามสาขาและแนวดนตรีที่
ตนเองได้ ศึ ก ษาในวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ ดนตรี ค ลาสสิ ก
ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก ดนตรีแจ๊ส และดนตรี
สมัยนิยม รวมถึงด้านการแสดงละครเพลง
๒. เพื่อผลิตนักศึกษา อาจารยืสอนดนตรีที่มีคุณภาพ
ทั้งในด้านความสามารถในด้านดนตรี ความสามารถใน
การถ่ า ยทอดวิ ช าการ และมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
แนวคิดและปรัชญาด้านการศึกษาดนตรี

มคอ.๒

สาระที่ปรับปรุง
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ในระดั บ นานาชาติ ทั้ ง นี้
หลักสูตรให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อคุณลักษณะของ
ผู้ เ รี ย น ทํ า ให้ นํ า มาสู่ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนใน
หลากหลายลั กษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนการ
สอนปฏิบัติดนตรีแบบตัวต่อตัว ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้
ผู้สอน สามารถให้ความรู้ที่เหมาะแก่ลักษณะเฉพาะของ
นักศึกษาแต่ละคน

สาระที่ปรับปรุง
วิ ท ยาลั ย ดุ ริ ย างคศิ ล ป์ กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
หลักสูตร ดังนี้ โดยหลักสูตรหวังพัฒนาผู้เรียนให้
๑. บัณฑิตที่สําเร็จศึกษาในวิชาเอกเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติดนตรี (ซึ่งได้แก่ สาขาวิชาปฏิบัติดนตรีคลาสสิก
ดนตรีแจ๊ส การประพันธ์ดนตรี ละครเพลง ดนตรีสมัย
นิยม และ ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก) จะสามารถ
แสดงดนตรีในฐานะนักแสดงเดี่ยว (Soloist) สมาชิก
ของวงดนตรี (Ensemble Member) หรือนักประพันธ์
ดนตรี (Composer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับ
การใช้ความรู้ทางทฤษฎีดนตรีและประวัติศาสตร์ดนตรี
ตามสาขาวิชาและแนวดนตรีที่ตนเองได้ศึกษา
๒. บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในสาขาวิ ช าที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าการดนตรี (ได้ แ ก่ สาขาวิ ช าดนตรี
ศึกษาและการสอน) จะสามารถเป็ นนั กดนตรีศึ กษา

-๓๖๐สาระเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
๓. เพื่ อ ผลิ ต บุ ค ลากรดนตรี ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า น
เทคโนโลยีดนตรี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
ในรูปแบบงานที่หลากหลาย เช่น การบันทึกเสียง การ
จัดการระบบเสียงสําหรับการแสดงดนตรี เป็นต้น
๔. เพื่อผลิตบุคลากรดนตรีที่มีความรู้ความสามารถใน
ด้านการบริหารจัดการธุรกิจดนตรี ที่มีความรอบรู้ทั้ง
ในศาสตร์ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารธุ ร กิ จ และมี ค วามรู้
ทางด้านดนตรีเพียงพอที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๕. เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีความสามารถ ในการทําวิจัย
ทางวิชาการ และผลิตงานเขียนทางวิชาการ
๖. เพื่อผลิตบุคคลากรด้านดนตรี ที่มีจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพ

มคอ.๒

สาระที่ปรับปรุง
นักวิชาการดนตรี และอาจารย์สอนดนตรีที่มีคุณภาพ
ทั้งในด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติดนตรี
๓. บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในสาขาวิ ช าที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ดนตรี ป ระยุ ก ต์ (ได้ แ ก่ สาขาวิ ช า
เทคโนโลยี ด นตรี และธุ ร กิ จ ดนตรี ) จะสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ดนตรี โดยมี พื้ น ฐานความ
เข้ า ใจศิ ล ปะการดนตรี ที่ ลึ ก ซึ้ ง ในการนํ า ไปปฏิ บั ติ
หน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ อันได้แก่ งานด้าน
เทคโนโลยีดนตรี หรือการบริหารจัดการธุรกิจดนตรี
๔. บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ในทุ ก สาขา
วิชาเอก มี ศั กยภาพในการพั ฒนาตนเอง
และ
ความสามารถในการสร้างสรรค์ในสายงานอาชีพด้าน
ดนตรีตามความถนัดของตน
๕. บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ในทุ ก สาขา
วิชาเอก มีทักษะทางสังคมเพื่อการดํารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพที่ดี มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ มี
วินัยและความรับผิดชอบ

ค. มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Program – Level Learning Outcome: PLOs) ตามแนวทางของ AUN-QA
เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายสู่การยกระดับคุณภาพสู่ความเป็นนานาชาติ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ถูกนํามากําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต (PLOs) ในหลักสูตรโดย
บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถ:
๑. นําความรู้มาใช้ เพื่อพัฒนาตนเอง ได้ถูกต้องตามหลักการทางดนตรีตามสาขาวิชาเอก (PLO1)
๒. แสดงออกซึ่งจริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ และแสดงความมีวินัย ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง, ผู้อื่น, สังคมและสิ่งแวดล้อม (PLO2)
๓. แสดงทักษะทางสังคมได้อย่างเหมาะสม เพื่อการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพในสังคมของ
ประเทศและสังคมนานาชาติ (PLO3)

-๓๖๑-

มคอ.๒

๔. แสดงศักยภาพทางดนตรี ทั้งทางด้านการปฏิบัติดนตรี และการอธิบายความรู้ด้านทฤษฎีและ
ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกได้ถูกต้องตามหลักวิชา (PLO4)
๕. ค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับความรู้ด้านทฤษฎี ประวัติศาสตร์
และวรรณกรรมดนตรี เพื่อประยุกต์หรือสร้างสรรค์ผลงานได้ตามหลักวิชา (PLO5)
๖. แสดงทักษะและความสามารถในสาขาเอกของตนเอง ดังนี้ (PLO6)
๑) สาขาปฏิบัติดนตรีคลาสสิก ดนตรีแจ๊ส ดนตรีส มัยนิยม ละครเพลง ดนตรีไทยและดนตรี
ตะวันออก บรรเลงดนตรีได้ในระดับนักดนตรีมืออาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานของเครื่องดนตรี ทั้งในฐานะนักแสดง
เดี่ยวและสมาชิกของวงดนตรี โดยสื่อหรือสะท้อนความเข้าไจในบริบทของแนวดนตรีของตน
๒) สาขาการประพันธ์ดนตรี สร้างผลงานประพันธ์ดนตรีและเรียบเรียงเสียงประสาน ในรูปแบบ
ดนตรี และการผสมวงแบบต่างๆ ตามมาตรฐานอาชีพของนักประพันธ์ดนตรี
๓) สาขาธุรกิจดนตรี แสดงทักษะและความสามารถด้านธุรกิจ การจัดการ และทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
๔) สาขาดนตรีศึกษาและการสอน วางแผนการสอนและดําเนินการสอน รวมทั้งให้คําแนะนํา
เกี่ยวกับวิชาการ ความรู้ แนวคิด และปรัชญาด้านดนตรีศึกษา ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
๕) สาขาเทคโนโลยีดนตรี ประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดนตรี และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ดนตรี ในการจัดการกระบวนการบันทึกเสียงและการเพิ่มคุณภาพเสียง

-๓๖๒-
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ง. ปรับปรุงรายวิชา
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป :
หลักสูตรเดิม
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อ
พัฒนามนุษย์
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อ
การพัฒนามนุษย์
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อ
การพัฒนามนุษย์
ดศศท ๐๐๑ พื้นฐานภาษาอังกฤษ**
ดศศท ๐๐๒ พื้นฐานภาษาไทย**
ดศศท ๑๑๑ ภาษาอังกฤษ ๑
ดศศท ๑๑๒ ภาษาอังกฤษ ๒
ดศศท ๒๑๑ ภาษาอังกฤษ ๓
ดศศท ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ ๔
ดศศท ๓๑๑ ภาษาอังกฤษ ๕**

หลักสูตรปรับปรุง

ไม่เปลี่ยนแปลง
๒ (๑-๒-๓)
ไม่เปลี่ยนแปลง
๓ (๒-๒-๕)
ไม่เปลี่ยนแปลง
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
ดศศท ๓๑๖ ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสอบวัดระดับ**

ดศศท ๓๑๒ ภาษาอังกฤษ ๖**

หมายเหตุ

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปิด
เปิดใหม่
๒ (๒-๐-๔)

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๓๑๓ ภาษาไทย ๑
ดศศท ๓๑๔ ภาษาไทย ๒
ดศศท ๓๑๕ ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ดศศท ๓๒๑ สุนทรียศาสตร์**
ดศศท ๓๒๒ อารยธรรมตะวันตก**
ดศศท ๓๒๓ อารยธรรมตะวันออก**
ดศศท ๓๒๕ ศิลปวิจักษณ์**
ดศศท ๓๔๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ
ดศศท ๓๔๒ คณิตศาสตร์

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๔๑๑ ภาษาอังกฤษ ๗**

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๓๑๗ การเขียนเชิงสร้างสรรค์**
ดศศท ๓๑๓ ภาษาไทย ๑
ดศศท ๓๑๔ ภาษาไทย ๒

ดศศท ๓๔๑
ดศศท ๓๔๒
ดศศท ๓๕๑
ดศศท ๓๙๑

การพัฒนาบุคลิกภาพ
คณิตศาสตร์
สรีรวิทยาสําหรับนักดนตรี**
การสัมนาสหวิทยาการ**

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

๑ (๑-๐-๒)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๔๑๓ งานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ** ๒ (๒-๐-๔)
ดศศท ๔๑๒ ภาษาอังกฤษ ๘**
ดศศท ๔๒๑ จริยธรรมสําหรับนักดนตรี

๒ (๒-๐-๔)
ดศศท ๔๑๔ คําร้องและบทกวี**

๒ (๒-๐-๔)

ดศศท ๔๒๓ ประเด็นทางจริยธรรมดนตรี

๒ (๒-๐-๔)

๑ (๑-๒-๒)

ปิด
เปิดใหม่
คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
คําอธิบายรายวิชา
เปิดใหม่
เปิดใหม่
ปิด
เปิดใหม่
ปิด
เปิดใหม่
ปิด
เปิดใหม่

-๓๖๓หลักสูตรเดิม
ดศศท ๔๒๒ ศิลปะและวัฒนธรรม
ภูมิภาคอาเซียน
ดศธด ๑๔๑ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ดศธด ๒๔๑ หลักการบริหารจัดการ
ดศทน ๑๐๑ พื้นฐานเทคโนโลยี
สําหรับนักดนตรี

มคอ.๒
หลักสูตรปรับปรุง

หมายเหตุ
ไม่เปลี่ยนแปลง

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปิด

๒ (๒-๐-๔)
ดศทน ๑๐๒ พื้นฐานเทคโนโลยี
เกี่ยวกับดนตรี

เปิดใหม่
๒ (๒-๐-๔)

หมายเหตุ: **เปิดเป็นวิชาเลือกเสรี
๒. หมวดวิชาเฉพาะ :
วิชาเอกปฏิบัติดนตรีคลาสสิก (เครื่องดนตรี – ขับร้องสากล)
หลักสูตรเดิม
กลุ่มวิชาแกนดนตรี
ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑
ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒
ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑
ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒
ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔
ดศดว ๒๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๑
ดศดว ๒๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒
ดศดว ๓๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๓
ดศดว ๓๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๔
ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑ *
ดศปน ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒ *
ดศปน ๑๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑ *
ดศปน ๑๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๒ *
ดศปน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๓ *
ดศปน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๔ *
ดศปน ๒๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๓ *
ดศปน ๒๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๔ *
ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑
ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒

หลักสูตรปรับปรุง
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๐-๔-๘)
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

หมายเหตุ

ดศปย ๑๑๑
ดศปย ๑๑๒
ดศปย ๑๓๑
ดศปย ๑๓๒
ดศปย ๑๓๕
ดศปย ๑๓๖
ดศปย ๒๑๑
ดศปย ๒๑๒

ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
การรวมวงเล็ก ๑
การรวมวงเล็ก ๒
การรวมวงใหญ่ ๑
การรวมวงใหญ่ ๒
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔

๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)

ดศปน ๑๑๑
ดศปน ๑๑๒
ดศปน ๑๑๓
ดศปน ๑๑๔
ดศปน ๒๑๑
ดศปน ๒๑๒
ดศปน ๒๑๓
ดศปน ๒๑๔

ทักษะคีย์บอร์ด ๑ *
ทักษะคีย์บอร์ด ๒ *
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑ *
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๒ *
ทักษะคีย์บอร์ด ๓ *
ทักษะคีย์บอร์ด ๔ *
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๓ *
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๔ *

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

-๓๖๔ดศทพ ๑๕๑
ดศทพ ๑๕๒
ดศทพ ๒๓๑
ดศทพ ๒๓๒
ดศทพ ๒๕๑
ดศทพ ๒๕๒
ดศทอ ๑๑๑
ดศทอ ๓๐๑
ดศขส ๑๐๑
ดศขส ๑๑๑

หลักสูตรเดิม
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒
การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๓
การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๔
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔
พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑
ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย
ขั้นพื้นฐาน
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
สําหรับการขับร้อง *
ขับร้องกลุ่ม ๑ *

กลุ่มวิชาบังคับสาขา
ดศปย ๒๓๑ การรวมวงเล็ก ๓
ดศปย ๒๓๒ การรวมวงเล็ก ๔
ดศปย ๒๓๕ การรวมวงใหญ่ ๓
ดศปย ๒๓๖ การรวมวงใหญ่ ๔
ดศปย ๓๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๕
ดศปย ๓๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๖
ดศปย ๓๓๑ การรวมวงเล็ก ๕
ดศปย ๓๓๒ การรวมวงเล็ก ๖
ดศปย ๓๓๕ การรวมวงใหญ่ ๕
ดศปย ๓๓๖ การรวมวงใหญ่ ๖
ดศปย ๓๕๑ บทเพลงและการฝึกหัด
ดนตรีออร์เคสตรา *
ดศปย ๓๖๑ การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๓
ดศปย ๔๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๗
ดศปย ๔๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๘
ดศปย ๔๓๑ การรวมวงเล็ก ๗
ดศปย ๔๓๒ การรวมวงเล็ก ๘
ดศปย ๔๖๑ การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๔
ดศทก ๔๔๑ วรรณกรรมเครื่องเป่า
ทองเลือง ๑ *
ดศทก ๔๔๒ วรรณกรรมเครื่องเป่า
ทองเหลือง ๒*
ดศทก ๔๔๓ วรรณกรรมเครื่องกระทบ ๑ *
ดศทก ๔๔๔ วรรณกรรมเครื่องกระทบ ๒ *
ดศทก ๔๗๑ การสอนเครื่องเป่า

มคอ.๒
หลักสูตรปรับปรุง

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๑-๔)

ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศขส ๑๐๑ การออกเสียงภาษาอังกฤษ
สําหรับการขับร้อง *
ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุ่ม ๑ *

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

หมายเหตุ
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง

๑ (๑-๐-๒)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)

๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๐-๔-๘)
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๐-๔-๘)
๐ (๐-๐-๒๐)
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๐ (๐-๐-๒๐)

ดศปย ๒๓๑
ดศปย ๒๓๒
ดศปย ๒๓๕
ดศปย ๒๓๖
ดศปย ๓๑๑
ดศปย ๓๑๒
ดศปย ๓๓๑
ดศปย ๓๓๒
ดศปย ๓๓๕
ดศปย ๓๓๖
ดศปย ๓๕๑

ดศปย ๔๑๑
ดศปย ๔๑๒
ดศปย ๔๓๑
ดศปย ๔๓๒

ปรับโครสร้างหน่วยกิต

การรวมวงเล็ก ๓
การรวมวงเล็ก ๔
การรวมวงใหญ่ ๓
การรวมวงใหญ่ ๔
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๕
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๖
การรวมวงเล็ก ๕
การรวมวงเล็ก ๖
การรวมวงใหญ่ ๕
การรวมวงใหญ่ ๖
บทเพลงและการฝึกหัด
ดนตรีออร์เคสตรา *

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)

ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๗
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๘
การรวมวงเล็ก ๗
การรวมวงเล็ก ๘

๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหลักสูตร

๒ (๐-๔-๒)
ปิด (เปลี่ยนเป็นกิจกรรม)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปิด (เปลี่ยนเป็นกิจกรรม)
ไม่เปลี่ยนแปลง

๒ (๒-๐-๔)
ไม่เปลี่ยนแปลง
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

-๓๖๕-

ดศทก ๔๗๒
ดศอพ ๓๗๑
ดศอพ ๓๗๒
ดศกค ๓๕๑
ดศกค ๔๔๑
ดศกค ๔๔๒
ดศกค ๔๗๑
ดศปน ๓๕๑
ดศปน ๔๔๑
ดศปน ๔๔๒
ดศปน ๔๔๓
ดศปน ๔๔๔
ดศปน ๔๗๑
ดศปน ๔๗๒
ดศสส ๔๔๑
ดศสส ๔๔๒

หลักสูตรเดิม
ทองเหลือง *
๒ (๒-๐-๔)
การสอนเครื่องกระทบ *
๒ (๒-๐-๔)
การอํานวยเพลง ๑
๒ (๑-๒-๓)
การอํานวยเพลง ๒
๒ (๑-๒-๓)
เสียงประสาน
บนฟิงเกอร์บอร์ด *
๒ (๒-๐-๔)
วรรณกรรมกีตาร์ ๑ *
๒ (๒-๐-๔)
วรรณกรรมกีตาร์ ๒ *
๒ (๒-๐-๔)
การสอนกีตาร์ *
๒ (๒-๐-๔)
การบรรเลงเปียโนประกอบสําหรับ
นักร้องและเครื่องดนตรี *
๒ (๒-๐-๔)
วรรณกรรมคีย์บอร์ด ๑ *
๒ (๒-๐-๔)
วรรณกรรมคีย์บอร์ด ๒ *
๒ (๒-๐-๔)
วรรณกรรมฮาร์ป ๑ *
๒ (๒-๐-๔)
วรรณกรรมฮาร์ป ๒ *
๒ (๒-๐-๔)
การสอนคีย์บอร์ด *
๒ (๒-๐-๔)
การสอนฮาร์ป *
๒ (๒-๐-๔)
วรรณกรรมเครื่องสาย ๑ * ๒ (๒-๐-๔)
วรรณกรรมเครื่องสาย ๒ *
๒ (๒-๐-๔)

ดศสส ๔๗๑ การสอนเครื่องสาย *
ดศทพ ๒๕๕ การเรียบเรียงสําหรับ
วงออร์เคสตรา ๑
ดศทพ ๓๕๑ รูปแบบและการวิเคราะห์
ดนตรี
ดศทพ ๓๕๒ โทนอลเคาน์เตอร์พอยท์
ดศขส ๑๐๒ การออกเสียงภาษาอิตาเลียน
สําหรับการขับร้อง *
ดศขส ๒๐๑ การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส
สําหรับการขับร้อง *
ดศขส ๓๘๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับร้องโอเปร่า ๑
ดศขส ๓๘๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับร้องโอเปร่า ๒
ดศขส ๔๔๑ วรรณกรรมขับร้อง ๑ *
ดศขส ๔๔๒ วรรณกรรมขับร้อง ๒ *
ดศขส ๔๗๑ การสอนขับร้อง *

มคอ.๒
หลักสูตรปรับปรุง

หมายเหตุ
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

ดศปน ๓๕๑ การบรรเลงเปียโนประกอบสําหรับ
นักร้องและเครื่องดนตรี *
๒ (๑-๒-๓)

ดศสส ๔๔๓ วรรณกรรมฮาร์ป ๑ *
ดศสส ๔๔๔ วรรณกรรมฮาร์ป ๒ *

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

ดศสส ๔๗๒ การสอนฮาร์ป *

๒ (๒-๐-๔)

๒ (๒-๐-๔)

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปิด
ปิด
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปิด
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
เปิดใหม่
เปิดใหม่
ไม่เปลี่ยนแปลง
เปิดใหม่
ไม่เปลี่ยนแปลง

๒ (๒-๐-๔)
ไม่เปลี่ยนแปลง
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

ดศขส ๑๐๒ การออกเสียงภาษาอิตาเลียน
สําหรับการขับร้อง *
ดศขส ๒๐๑ การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส
สําหรับการขับร้อง *
ดศขส ๓๘๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับร้องโอเปร่า ๑
ดศขส ๓๘๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับร้องโอเปร่า ๒

ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๐-๒-๑)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๐-๒-๑)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๒ (๐-๔-๒)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๒ (๐-๔-๒)
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

-๓๖๖หลักสูตรเดิม
ดศปล ๔๔๑ วรรณกรรมเครื่องเป่าลมไม้ ๑* ๒ (๒-๐-๔)
ดศปล ๔๔๒ วรรณกรรมเครื่องเป่าลมไม้ ๒* ๒ (๒-๐-๔)
ดศปล ๔๗๑ การสอนเครื่องเป่าลมไม้ *
๒ (๒-๐-๔)
กลุ่มวิชาเลือกดนตรี

มคอ.๒
หลักสูตรปรับปรุง

หมายเหตุ
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

วิชาเอกปฏิบัติดนตรีคลาสสิก – เครื่องดนตรี
ดศปย ๔๓๕ การรวมวงใหญ่ ๗
๒ (๐-๔-๘)
ดศปย ๔๓๖ การรวมวงใหญ่ ๘
๒ (๐-๔-๘)
ดศทพ ๓๕๓ สปีชีส์ เคาน์เตอร์พอยท์
๒ (๒-๐-๔)

วิชาเอกปฏิบัติดนตรีคลาสสิก – ขับร้องสากล
ดศขส ๒๐๒ การออกเสียงภาษาเยอรมัน
สําหรับการขับร้อง
๑ (๐-๑-๔)
ดศขส ๔๘๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับร้องโอเปร่า ๓
๒ (๐-๔-๘)
ดศขส ๔๘๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับร้องโอเปร่า ๔
๒ (๐-๔-๘)

ดศขส ๒๐๒ การออกเสียงภาษาเยอรมัน
สําหรับการขับร้อง
ดศขส ๔๘๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับร้องโอเปร่า ๓
ดศขส ๔๘๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับร้องโอเปร่า ๔

เพิ่มวิชาในเลือกดนตรี
เพิ่มวิชาในเลือกดนตรี
เพิ่มวิชาในเลือกดนตรี
และ เปลี่ยนชื่อภาษาไทย
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

๑ (๐-๒-๑)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๒ (๐-๔-๒)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๒ (๐-๔-๒)

วิชาเอกดนตรีแจ๊ส
หลักสูตรเดิม
กลุ่มวิชาแกนดนตรี
ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑
ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒
ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑
ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒
ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔
ดศดว ๒๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๑
ดศดว ๒๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒
ดศดว ๓๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๓
ดศดว ๓๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๔
ดศดจ ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
ดนตรีแจ๊ส ๑ *
ดศดจ ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
ดนตรีแจ๊ส ๒ *
ดศดจ ๒๑๑ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๑ *

หลักสูตรปรับปรุง
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๐-๔-๘)
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)

ดศปย ๑๑๑
ดศปย ๑๑๒
ดศปย ๑๓๑
ดศปย ๑๓๒
ดศปย ๑๓๕
ดศปย ๑๓๖
ดศปย ๒๑๑
ดศปย ๒๑๒

ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
การรวมวงเล็ก ๑
การรวมวงเล็ก ๒
การรวมวงใหญ่ ๑
การรวมวงใหญ่ ๒
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔

ดศดจ ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
ดนตรีแจ๊ส ๑ *
ดศดจ ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
ดนตรีแจ๊ส ๒ *
ดศดจ ๒๑๑ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๑ *

หมายเหตุ
๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

๑ (๐-๒-๑)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

-๓๖๗ดศดจ ๒๑๒
ดศดจ ๒๑๓
ดศดจ ๒๑๔
ดศปน ๑๑๑
ดศปน ๑๑๒
ดศปน ๑๑๓
ดศปน ๑๑๔
ดศทพ ๑๓๑
ดศทพ ๑๓๒
ดศทพ ๑๕๑
ดศทพ ๑๕๒
ดศทพ ๒๕๑
ดศทพ ๒๕๒
ดศทอ ๑๑๑
ดศทอ ๓๐๑
ดศขส ๑๑๑

หลักสูตรเดิม
เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๒ *
โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊ส
และดนตรีสมัยนิยม ๑ *
โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊ส
และดนตรีสมัยนิยม ๒ *
ทักษะคีย์บอร์ด ๑ *
ทักษะคีย์บอร์ด ๒ *
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑ *
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๒ *
การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑
การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔
พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑
ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย
ขั้นพื้นฐาน
ขับร้องกลุ่ม ๑ *

กลุ่มวิชาบังคับสาขา
ดศปย ๒๓๑ การรวมวงเล็ก ๓
ดศปย ๒๓๒ การรวมวงเล็ก ๔
ดศปย ๒๓๕ การรวมวงใหญ่ ๓
ดศปย ๒๓๖ การรวมวงใหญ่ ๔
ดศปย ๓๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๕
ดศปย ๓๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๖
ดศปย ๓๓๑ การรวมวงเล็ก ๕
ดศปย ๓๓๒ การรวมวงเล็ก ๖
ดศปย ๓๖๑ การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๓
ดศปย ๔๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๗
ดศปย ๔๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๘
ดศปย ๔๓๑ การรวมวงเล็ก ๗
ดศปย ๔๓๒ การรวมวงเล็ก ๘
ดศปย ๔๖๑ การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๔
ดศดจ ๑๐๑ พื้นฐานดนตรีแจ๊ส ๑
ดศดจ ๑๐๒ พื้นฐานดนตรีแจ๊ส ๒
ดศดจ ๒๓๑ ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส ๑
ดศดจ ๒๓๒ ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส ๒

๑ (๐-๑-๔)

มคอ.๒

หลักสูตรปรับปรุง
ดศดจ ๒๑๒ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๒ *

๑ (๐-๒-๑)

หมายเหตุ
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง

๑ (๐-๒-๑)
ไม่เปลี่ยนแปลง
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๐-๑-๔)

๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๐-๔-๘)
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๐ (๐-๐-๒๐)
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๐ (๐-๐-๒๐)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

ดศปน ๑๑๑
ดศปน ๑๑๒
ดศปน ๑๑๓
ดศปน ๑๑๔

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง

ทักษะคีย์บอร์ด ๑ *
ทักษะคีย์บอร์ด ๒ *
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑ *
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๒ *

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุ่ม ๑ *

๑ (๐-๒-๑)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

ดศปย ๒๓๑
ดศปย ๒๓๒
ดศปย ๒๓๕
ดศปย ๒๓๖
ดศปย ๓๑๑
ดศปย ๓๑๒
ดศปย ๓๓๑
ดศปย ๓๓๒

การรวมวงเล็ก ๓
การรวมวงเล็ก ๔
การรวมวงใหญ่ ๓
การรวมวงใหญ่ ๔
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๕
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๖
การรวมวงเล็ก ๕
การรวมวงเล็ก ๖

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ดศปย ๔๑๑
ดศปย ๔๑๒
ดศปย ๔๓๑
ดศปย ๔๓๒

ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๗
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๘
การรวมวงเล็ก ๗
การรวมวงเล็ก ๘

๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปิด (เปลี่ยนเป็นกิจกรรม)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปิด (เปลี่ยนเป็นกิจกรรม)
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

-๓๖๘ดศดจ ๒๕๑
ดศดจ ๒๕๒
ดศดจ ๓๓๑
ดศดจ ๓๓๒
ดศดจ ๓๔๑
ดศดจ ๓๔๒
ดศดจ ๔๓๑
ดศดจ ๔๗๑

หลักสูตรเดิม
คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๑
๒ (๒-๐-๔)
คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๒
๒ (๒-๐-๔)
การเรียบเรียง
สําหรับดนตรีแจ๊ส ๑
๒ (๒-๐-๔)
การเรียบเรียง
สําหรับดนตรีแจ๊ส ๒
๒ (๒-๐-๔)
ประวัติดนตรีแจ๊ส ๑ ๒ (๒-๐-๔)
ประวัติดนตรีแจ๊ส ๒ ๒ (๒-๐-๔)
การประพันธ์ดนตรีแจ๊ส ๑
๒ (๒-๐-๔)
การสอนดนตรีแจ๊ส
๒ (๒-๐-๔)

กลุ่มวิชาเลือกดนตรี
ดศดจ ๓๕๑ คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๓
ดศดจ ๓๕๒ คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๔
ดศดจ ๔๙๑ สัมมนาดนตรีแจ๊ส

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

มคอ.๒

หลักสูตรปรับปรุง
ดศดจ ๒๕๑ คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๑
ดศดจ ๒๕๒ คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๒

๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)

หมายเหตุ
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

ดศดจ ๓๕๑ คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๓
ดศดจ ๓๕๒ คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๔

๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ย้ายออกจากเลือกดนตรี

วิชาเอกการประพันธ์ดนตรี
หลักสูตรเดิม
กลุ่มวิชาแกนดนตรี
ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑
ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒
ดศดว ๒๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๑
ดศดว ๒๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒
ดศดว ๓๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๓
ดศดว ๓๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๔
ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑ *
ดศปน ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒ *
ดศปน ๑๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑ *
ดศปน ๑๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๒ *
ดศปน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๓ *
ดศปน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๔ *
ดศปน ๒๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๓ *
ดศปน ๒๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๔ *
ดศทพ ๑๑๑ การประพันธ์ดนตรี ๑
ดศทพ ๑๑๒ การประพันธ์ดนตรี ๒
ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑
ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒

หลักสูตรปรับปรุง
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

หมายเหตุ

ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑
ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒

๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)

ดศปน ๑๑๑
ดศปน ๑๑๒
ดศปน ๑๑๓
ดศปน ๑๑๔
ดศปน ๒๑๑
ดศปน ๒๑๒
ดศปน ๒๑๓
ดศปน ๒๑๔
ดศทพ ๑๑๑
ดศทพ ๑๑๒

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)

ทักษะคีย์บอร์ด ๑ *
ทักษะคีย์บอร์ด ๒ *
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑ *
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๒ *
ทักษะคีย์บอร์ด ๓ *
ทักษะคีย์บอร์ด ๔ *
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๓ *
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๔ *
การประพันธ์ดนตรี ๑
การประพันธ์ดนตรี ๒

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

-๓๖๙ดศทพ ๑๓๓
ดศทพ ๑๓๔
ดศทพ ๑๕๑
ดศทพ ๑๕๒
ดศทพ ๒๑๑
ดศทพ ๒๑๒
ดศทพ ๒๓๑
ดศทพ ๒๓๒
ดศทพ ๒๕๑
ดศทพ ๒๕๒
ดศทอ ๑๑๑
ดศทอ ๓๐๑
ดศขส ๑๑๑

หลักสูตรเดิม
การรวมวงดนตรีร่วมสมัย ๑
การรวมวงดนตรีร่วมสมัย ๒
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒
การประพันธ์ดนตรี ๓
การประพันธ์ดนตรี ๔
การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๓
การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๔
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔
พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑
ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย
ขั้นพื้นฐาน
ขับร้องกลุ่ม ๑

กลุ่มวิชาบังคับสาขา
ดศปย ๑๒๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๑
ดศปย ๑๒๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๒
ดศปย ๒๓๕ การรวมวงใหญ่ ๓
ดศปย ๒๓๖ การรวมวงใหญ่ ๔
ดศปย ๔๖๑ การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๔
ดศปย ๓๗๑ การอํานวยเพลง ๑
ดศปย ๓๗๒ การอํานวยเพลง ๒
ดศดว ๓๑๓ ดนตรีในศตวรรษที่ ๒๐
ดศทพ ๒๓๓ การรวมวงดนตรีร่วมสมัย ๓
ดศทพ ๒๓๔ การรวมวงดนตรีร่วมสมัย ๔
ดศทพ ๒๕๕ การเรียบเรียงสําหรับ
วงออร์เคสตรา ๑
ดศทพ ๒๕๖ การเรียบเรียงสําหรับ
วงออร์เคสตรา ๒
ดศทพ ๓๑๑ การประพันธ์ดนตรี ๕
ดศทพ ๓๑๒ การประพันธ์ดนตรี ๖
ดศทพ ๓๕๑ รูปแบบและ
การวิเคราะห์ดนตรี
ดศทพ ๓๕๒ โทนอลเคาน์เตอร์พอยท์
ดศทพ ๓๕๓ สพีชีซ เคาน์เตอร์พอยท์
ดศทพ ๔๑๑ การประพันธ์ดนตรี ๗
ดศทพ ๔๑๒ การประพันธ์ดนตรี ๘
ดศทพ ๔๗๑ การประพันธ์ดนตรี

๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๐-๑-๔)

๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๐-๔-๘)
๐ (๐-๐-๒๐)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)

มคอ.๒

หลักสูตรปรับปรุง
ดศทพ ๑๓๓ การรวมวงดนตรีร่วมสมัย ๑
ดศทพ ๑๓๔ การรวมวงดนตรีร่วมสมัย ๒

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ดศทพ ๒๑๑ การประพันธ์ดนตรี ๓
ดศทพ ๒๑๒ การประพันธ์ดนตรี ๔

๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)

ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุ่ม ๑

๑ (๐-๒-๑)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

ดศปย ๑๒๑
ดศปย ๑๒๒
ดศปย ๒๓๕
ดศปย ๒๓๖

๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปิด (เปลี่ยนเป็นกิจกรรม)
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง

ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๑
ปฏิบัติเครื่องดนตรีโท ๒
การรวมวงใหญ่ ๓
การรวมวงใหญ่ ๔

ดศทพ ๒๓๓ การรวมวงดนตรีร่วมสมัย ๓
ดศทพ ๒๓๔ การรวมวงดนตรีรว่ มสมัย ๔

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

หมายเหตุ
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง

๒ (๒-๐-๔)
ไม่เปลี่ยนแปลง
๒ (๒-๐-๔)
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)

ดศทพ ๓๑๑ การประพันธ์ดนตรี ๕
ดศทพ ๓๑๒ การประพันธ์ดนตรี ๖

ดศทพ ๓๕๓ สปีชีส์ เคาน์เตอร์พอยท์
ดศทพ ๔๑๑ การประพันธ์ดนตรี ๗
ดศทพ ๔๑๒ การประพันธ์ดนตรี ๘

๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)

๒ (๒-๐-๔)
๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนชื่อภาษาไทย
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง

-๓๗๐หลักสูตรเดิม
อิเล็กทรอนิกส์ ๑
กลุ่มวิชาเลือกดนตรี
ดศทน ๔๑๑ สวนศาสตร์สําหรับนักดนตรี

มคอ.๒
หลักสูตรปรับปรุง

หมายเหตุ

๒ (๒-๐-๔)

๒ (๒-๐-๔)

ไม่เปลี่ยนแปลง

วิชาเอกละครเพลง
หลักสูตรเดิม
กลุ่มวิชาแกนดนตรี
ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑
ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔
ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑
ดศปน ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒
ดศปน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๓
ดศปน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๔
ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑
ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒
ดศทพ ๑๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑
ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒
ดศทพ ๒๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๓
ดศทพ ๒๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๔
ดศทพ ๒๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓
ดศทพ ๒๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔
ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑
ดศทอ ๓๐๑ ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย
ขั้นพื้นฐาน
ดศลพ ๑๑๓ การเต้นรํา ๑
ดศลพ ๑๑๔ การเต้นรํา ๒
ดศลพ ๑๘๑ การผลิตละครเพลง ๑
ดศลพ ๒๔๑ ประวัติละครเพลง ๑
ดศลพ ๒๔๒ ประวัติละครเพลง ๒
ดศลพ ๓๔๑ ประวัติละครเพลง ๓
ดศลพ ๓๔๒ ประวัติละครเพลง ๔
ดศขส ๑๐๑ การออกเสียงภาษาอังกฤษ
สําหรับการขับร้อง

หลักสูตรปรับปรุง
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๒ (๐-๔-๘)
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๑-๔)

ดศปย ๑๑๑
ดศปย ๑๑๒
ดศปย ๑๓๕
ดศปย ๒๑๑
ดศปย ๒๑๒
ดศปน ๑๑๑
ดศปน ๑๑๒
ดศปน ๒๑๑
ดศปน ๒๑๒

ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
การรวมวงใหญ่ ๑
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔
ทักษะคีย์บอร์ด ๑
ทักษะคีย์บอร์ด ๒
ทักษะคีย์บอร์ด ๓
ทักษะคีย์บอร์ด ๔

ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑

หมายเหตุ
๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)
๒ (๐-๔-๒)
๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

๑ (๐-๒-๑)

ดศลพ ๑๘๑ การผลิตละครเพลง ๑

๒ (๐-๔-๒)

ดศขส ๑๐๑ การออกเสียงภาษาอังกฤษ
สําหรับการขับร้อง

๑ (๐-๒-๑)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

-๓๗๑หลักสูตรเดิม
กลุ่มวิชาบังคับสาขา
ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒
ดศปย ๓๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๕
ดศปย ๓๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๖
ดศปย ๓๖๑ การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๓
ดศปย ๔๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๗
ดศปย ๔๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๘
ดศปย ๔๖๑ การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๔
ดศลพ ๑๑๖ การออกเสียงและสนทนา ๑
ดศลพ ๒๑๓ การเต้นรํา ๓
ดศลพ ๒๑๔ การเต้นรํา ๔
ดศลพ ๒๑๕ การออกเสียงและสนทนา ๒
ดศลพ ๒๑๖ การออกเสียงและสนทนา ๓
ดศลพ ๒๘๑ การผลิตละครเพลง ๒
ดศลพ ๓๑๓ การเต้นรํา ๕
ดศลพ ๓๑๔ การเต้นรํา ๖
ดศลพ ๓๑๕ การออกเสียงและสนทนา ๔
ดศลพ ๓๗๑ การกํากับการแสดง ๑
ดศลพ ๓๘๑ การผลิตละครเพลง ๓

ดศลพ ๔๑๑
ดศลพ ๔๑๒
ดศลพ ๔๑๖
ดศลพ ๔๔๑
ดศลพ ๔๔๒
ดศลพ ๔๗๑
ดศลพ ๔๘๑

หลักสูตรปรับปรุง

๒ (๐-๔-๘)
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๐ (๐-๐-๒๐)
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๐ (๐-๐-๒๐)
๒ (๑-๒-๓)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๐-๔-๘)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๒-๑-๓)
๒ (๐-๔-๘)

การแสดงการต่อสู้
๒ (๐-๒-๑)
การออกแบบท่าเต้นรํา
๒ (๐-๒-๑)
การออกเสียงและสนทนา ๕ ๒ (๐-๒-๑)
ประวัติละครเพลง ๕ ๒ (๐-๒-๑)
สัมมนาละครเพลงไทย
๒ (๒-๑-๓)
การกํากับการแสดง ๒
๒ (๒-๑-๓)
การผลิตละครเพลง ๔
๒ (๐-๔-๘)

กลุ่มวิชาเลือกดนตรี
ดศลพ ๑๑๗ การแสดง ๑
ดศลพ ๑๑๘ การแสดง ๒
ดศลพ ๒๑๗ การแสดง ๓
ดศลพ ๒๑๘ การแสดง ๔
ดศลพ ๓๑๗ การแสดง ๕
ดศลพ ๔๑๗ การแสดง ๖

มคอ.๒

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

หมายเหตุ

ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒
ดศปย ๓๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๕
ดศปย ๓๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๖

๒ (๐-๔-๒)
๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)

ดศปย ๔๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๗
ดศปย ๔๑๒ ปฏิบตั ิเครื่องดนตรีเอก ๘

๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)

ดศลพ ๒๘๑ การผลิตละครเพลง ๒

๒ (๐-๔-๒)

ดศลพ ๓๗๑ การกํากับการแสดง ๑
ดศลพ ๓๘๑ การผลิตละครเพลง ๓
ดศลพ ๓๘๓ เสื้อผ้าและการแต่งหน้า

๒ (๑-๒-๓)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๑-๒-๓)

ดศลพ ๓๘๖ การจัดเวทีและแสงเบื้องต้น

๒ (๑-๒-๓)

ดศลพ ๔๔๒ สัมมนาละครเพลงไทย
ดศลพ ๔๗๑ การกํากับการแสดง ๒
ดศลพ ๔๘๑ การผลิตละครเพลง ๔

๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๐-๔-๒)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปิด (เปลี่ยนเป็นกิจกรรม)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปิด (เปลี่ยนเป็นกิจกรรม)
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
เพิ่มเข้าบังคับสาขา และ
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
เพิ่มเข้าบังคับสาขา และ
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ย้ายออกจากบังคับสาขา
ย้ายออกจากบังคับสาขา
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

-๓๗๒-

มคอ.๒

วิชาเอกดนตรีสมัยนิยม
หลักสูตรเดิม
กลุ่มวิชาแกนดนตรี
ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑
ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒
ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑
ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒
ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔
ดศดว ๒๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๑
ดศดว ๒๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒
ดศดว ๓๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๓
ดศดว ๓๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๔
ดศสน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ดสําหรับ
ดนตรีสมัยนิยม ๑
ดศสน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ดสําหรับ
ดนตรีสมัยนิยม ๒
ดศดจ ๒๑๓ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊ส
และดนตรีสมัยนิยม ๑
ดศดจ ๒๑๔ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊ส
และดนตรีสมัยนิยม ๒
ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑ *
ดศปน ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒ *
ดศปน ๑๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑ *
ดศปน ๑๑๔ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๒ *
ดศทพ ๑๓๑ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑
ดศทพ ๑๓๒ การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒
ดศทพ ๑๕๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑
ดศทพ ๑๕๒ ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒
ดศทพ ๒๕๓ ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๑
ดศทพ ๒๕๔ ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๒
ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑
ดศทอ ๓๐๑ ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย
ขั้นพื้นฐาน
ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุ่ม ๑
กลุ่มวิชาบังคับสาขา

หลักสูตรปรับปรุง
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๐-๔-๘)
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)

ดศปย ๑๑๑
ดศปย ๑๑๒
ดศปย ๑๓๑
ดศปย ๑๓๒
ดศปย ๑๓๕
ดศปย ๑๓๖
ดศปย ๒๑๑
ดศปย ๒๑๒

ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
การรวมวงเล็ก ๑
การรวมวงเล็ก ๒
การรวมวงใหญ่ ๑
การรวมวงใหญ่ ๒
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔

ดศสน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ดสําหรับ
ดนตรีสมัยนิยม ๑
ดศสน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ดสําหรับ
ดนตรีสมัยนิยม ๒

หมายเหตุ
๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

๑ (๐-๒-๑)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๐-๒-๑)
ไม่เปลี่ยนแปลง

๑ (๐-๒-๑)
ไม่เปลี่ยนแปลง
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๑-๔)

ทักษะคีย์บอร์ด ๑ *
ทักษะคีย์บอร์ด ๒ *
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑ *
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๒ *

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑

๑ (๐-๒-๑)

๑ (๑-๐-๒)
๑ (๐-๑-๔)

ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุ่ม ๑

๑ (๐-๑-๔)

ดศปน ๑๑๑
ดศปน ๑๑๒
ดศปน ๑๑๓
ดศปน ๑๑๔

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

-๓๗๓ดศปย ๒๓๑
ดศปย ๒๓๒
ดศปย ๒๓๕
ดศปย ๒๓๖
ดศปย ๓๑๑
ดศปย ๓๑๒
ดศปย ๓๓๑
ดศปย ๓๓๒
ดศปย ๓๖๑
ดศปย ๔๑๑
ดศปย ๔๑๒
ดศปย ๔๓๑
ดศปย ๔๓๒
ดศปย ๔๖๑
ดศสน ๒๔๑
ดศสน ๒๔๒
ดศสน ๒๔๓
ดศสน ๒๔๔

หลักสูตรเดิม
การรวมวงเล็ก ๓
การรวมวงเล็ก ๔
การรวมวงใหญ่ ๓
การรวมวงใหญ่ ๔
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๕
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๖
การรวมวงเล็ก ๕
การรวมวงเล็ก ๖
การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๓
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๗
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๘
การรวมวงเล็ก ๗
การรวมวงเล็ก ๘
การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๔
ประวัติดนตรีสมัยนิยม
วรรณกรรมดนตรีสมัยนิยม
ประวัติดนตรีสมัยนิยม
ของไทย
วรรณกรรมดนตรีสมัยนิยม
ของไทย

๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๐-๔-๘)
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๐ (๐-๐-๒๐)
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๐ (๐-๐-๒๐)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

มคอ.๒

ดศปย ๒๓๑
ดศปย ๒๓๒
ดศปย ๒๓๕
ดศปย ๒๓๖
ดศปย ๓๑๑
ดศปย ๓๑๒
ดศปย ๓๓๑
ดศปย ๓๓๒

หลักสูตรปรับปรุง
การรวมวงเล็ก ๓
การรวมวงเล็ก ๔
การรวมวงใหญ่ ๓
การรวมวงใหญ่ ๔
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๕
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๖
การรวมวงเล็ก ๕
การรวมวงเล็ก ๖

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ดศปย ๔๑๑
ดศปย ๔๑๒
ดศปย ๔๓๑
ดศปย ๔๓๒

ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๗
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๘
การรวมวงเล็ก ๗
การรวมวงเล็ก ๘

๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

๒ (๒-๐-๔)
ปิด
๒ (๒-๐-๔)
ดศสน ๒๔๕ ประวัติและวรรณกรรม
ดนตรีสมัยนิยม ๑
ดศสน ๒๔๖ ประวัติและวรรณกรรม
ดนตรีสมัยนิยม ๒
ดศสน ๒๔๗ ประวัติและวรรณกรรม
ดนตรีสมัยนิยมของไทย

ดศสน ๓๓๑ การประพันธ์และ
เรียบเรียงดนตรีสมัยนิยม ๑
ดศสน ๓๓๒ การประพันธ์และ
เรียบเรียงดนตรีสมัยนิยม ๒
ดศสน ๓๕๑ คีตปฏิภาณในดนตรี
สมัยนิยม ๑
ดศสน ๓๕๒ คีตปฏิภาณในดนตรี
สมัยนิยม ๒
ดศสน ๔๓๑ การเขียนเนื้อเพลง
ดนตรีสมัยนิยม

หมายเหตุ
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปิด (เปลี่ยนเป็นกิจกรรม)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปิด (เปลี่ยนเป็นกิจกรรม)
ปิด
ปิด
ปิด

เปิดใหม่
๒ (๒-๐-๔)
เปิดใหม่
๒ (๒-๐-๔)
เปิดใหม่
๒ (๒-๐-๔)
ไม่เปลี่ยนแปลง

๒ (๒-๐-๔)
ไม่เปลี่ยนแปลง
๒ (๒-๐-๔)
ไม่เปลี่ยนแปลง
๒ (๒-๐-๔)
ไม่เปลี่ยนแปลง
๒ (๒-๐-๔)
ปิด
๒ (๒-๐-๔)
ดศสน ๒๓๑ การเขียนเนื้อเพลง
ดนตรีสมัยนิยม ๑
ดศสน ๔๓๒ การเขียนเนื้อเพลง

เปิดใหม่
๒ (๒-๐-๔)
เปิดใหม่

-๓๗๔หลักสูตรเดิม
ดศทน ๓๕๑ การผลิตสําหรับ
การแสดงดนตรีบนเวที
ดศลพ ๓๑๑ การแสดงบนเวที ๑
ดศลพ ๓๑๒ การแสดงบนเวที ๒
กลุ่มวิชาเลือกดนตรี
ดศทน ๔๖๑ การผลิตงาน
บันทึกเสียงดนตรี ๑

มคอ.๒
หลักสูตรปรับปรุง
ดนตรีสมัยนิยม ๒

หมายเหตุ
๒ (๒-๐-๔)
ไม่เปลี่ยนแปลง

๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง
๒ (๒-๐-๔)

วิชาเอกดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง

กลุ่มวิชาแกนดนตรี
ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑
ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒
ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑
ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒
ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔
ดศดว ๒๑๐ พื้นฐานประวัติดนตรีตะวันตก
ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑
ดศทพ ๑๐๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตกขั้นนํา
ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑ *
ดศทอ ๑๑๓ พื้นฐานระนาดเอก ๑ *

๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๐-๔-๘)
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๐-๑-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)

ดศทอ ๑๑๗ พื้นฐานเครื่องหนังและ
เครื่องจังหวะ ๑

๑ (๐-๑-๔)

ดศทอ ๑๓๑
ดศทอ ๑๓๒
ดศทอ ๑๖๑
ดศทอ ๒๑๑
ดศทอ ๒๑๓
ดศทอ ๒๑๕

ทฤษฎีดนตรีไทย ๑
ทฤษฎีดนตรีไทย ๒
ดนตรีพื้นบ้านไทย ๑
พื้นฐานเครื่องสายไทย ๑ *
พื้นฐานเครื่องตีไทย ๑ *
พื้นฐานเครื่องเป่าไทย ๑ *

๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)

ดศปย ๑๑๑
ดศปย ๑๑๒
ดศปย ๑๓๑
ดศปย ๑๓๒
ดศปย ๑๓๕
ดศปย ๑๓๖
ดศปย ๒๑๑
ดศปย ๒๑๒

ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
การรวมวงเล็ก ๑
การรวมวงเล็ก ๒
การรวมวงใหญ่ ๑
การรวมวงใหญ่ ๒
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔

หมายเหตุ
๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)

ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๑๑๑
ดศทอ ๑๑๓
ดศทอ ๑๑๕
ดศทอ ๑๑๖
ดศทอ ๑๑๗

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑ *
พื้นฐานระนาดเอก ๑ *
พื้นฐานฆ้องวงเล็ก *
พื้นฐานระนาดทุ้ม *
พื้นฐานเครื่องหนังและ
เครื่องจังหวะ ๑
ดศทอ ๑๑๙ ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๑๖๑
ดศทอ ๒๑๑
ดศทอ ๒๑๓
ดศทอ ๒๑๕

๑ (๑-๐-๒)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ดนตรีพื้นบ้านไทย ๑
พื้นฐานเครื่องสายไทย ๑ *
พื้นฐานเครื่องตีไทย ๑ *
พื้นฐานเครื่องเป่าไทย ๑ *

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
เปิดใหม่
เปิดใหม่
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
เปิดใหม่
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับดครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

-๓๗๕หลักสูตรเดิม
ดศทอ ๒๑๗ พื้นฐานขับร้องเพลงไทย ๑
ดศทอ ๒๒๑ พื้นฐานเครื่องดนตรีตะวันออก
- ดนตรีจีน ๑ *
ดศทอ ๒๒๓ พื้นฐานเครื่องดนตรีตะวันออก
- ดนตรีอุษาคเนย์ ๑ *
ดศทอ ๒๓๑ คุณลักษณะและระดับเสียง
ของเครื่องดนตรีไทย
ดศทอ ๒๓๒ การถอดเพลงและ
บันทึกโน้ตดนตรีไทย *
ดศทอ ๒๓๓ การถอดเพลงและ
บันทึกโน้ตดนตรีตะวันออก *
ดศทอ ๒๓๔ สํานวนเพลงไทย
ดศทอ ๓๓๑ การแปรทํานองเพลงไทย

๑ (๐-๑-๔)

มคอ.๒

หลักสูตรปรับปรุง
ดศทอ ๒๑๗ พื้นฐานขับร้องเพลงไทย ๑
ดศทอ ๒๑๙ แคนวง ๑

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

๑ (๐-๑-๔)
ปิด
๑ (๐-๑-๔)
๒ (๒-๐-๔)

ดศทอ ๒๓๑ คุณลักษณะและระดับเสียง
ของเครื่องดนตรีไทย

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๑-๐-๒)
ปิด

๒ (๒-๐-๔)
ปิด
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๑-๒-๔)
ดศทอ ๒๓๕ การขับร้องประกอบการแสดง ๑ (๐-๒-๑)
ดศทอ ๒๓๖ สํานวนเพลงไทยและ
การแปรทํานอง
๒ (๒-๐-๔)
ดศทอ ๒๓๗ การถอดเพลงและบันทึกโน้ต ๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๒๔๑ ประวัติและพัฒนาการ
ดนตรีไทย
ดศทอ ๒๔๒ ดนตรีตะวันออก

หมายเหตุ
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
เปิดใหม่
ปิด

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
ดศทอ ๒๔๓ ดนตรีอุษาคเนย์
ดศทอ ๒๖๑ การสร้างและ
ซ่อมบํารุงเครื่องดนตรี
ดศทอ ๓๒๑ พื้นฐานเครื่องดนตรี
ตะวันออก ๑
ดศทอ ๓๓๔ ดนตรีประกอบ
การแสดงของไทย

ดศทอ ๔๓๒ รูปแบบและการวิเคราะห์
เพลงไทย

๒ (๒-๐-๔)

กลุ่มวิชาบังคับสาขา
ดศปย ๒๓๑ การรวมวงเล็ก ๓
ดศปย ๒๓๒ การรวมวงเล็ก ๔
ดศปย ๒๓๕ การรวมวงใหญ่ ๓
ดศปย ๒๓๖ การรวมวงใหญ่ ๔
ดศปย ๓๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๕
ดศปย ๓๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๖
ดศปย ๓๓๑ การรวมวงเล็ก ๕

๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๐-๔-๘)
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๑ (๐-๑-๔)

ดศปย ๒๓๑
ดศปย ๒๓๒
ดศปย ๒๓๕
ดศปย ๒๓๖
ดศปย ๓๑๑
ดศปย ๓๑๒
ดศปย ๓๓๑

การรวมวงเล็ก ๓
การรวมวงเล็ก ๔
การรวมวงใหญ่ ๓
การรวมวงใหญ่ ๔
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๕
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๖
การรวมวงเล็ก ๕

๒ (๒-๐-๔)

ปิด
ปิด
เปิดใหม่
เปิดใหม่
เปิดใหม่
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปิด
เพิ่มเข้าแกนดนตรี
เปิดใหม่

๑ (๐-๒-๑)
เปิดใหม่
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

เพิ่มเข้าแกนดนตรี และ
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)
๑ (๐-๒-๑)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

-๓๗๖ดศปย ๓๓๒
ดศปย ๓๓๕
ดศปย ๓๓๖
ดศปย ๓๖๑
ดศปย ๔๑๑
ดศปย ๔๑๒
ดศปย ๔๓๑
ดศปย ๔๓๒
ดศปย ๔๖๑
ดศปย ๔๙๕
ดศทอ ๒๔๓

หลักสูตรเดิม
การรวมวงเล็ก ๖
การรวมวงใหญ่ ๕
การรวมวงใหญ่ ๖
การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๓
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๗
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๘
การรวมวงเล็ก ๗
การรวมวงเล็ก ๘
การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๔
การวิจัยดนตรีขั้นนํา
ดนตรีอุษาคเนย์

ดศทอ ๓๓๒ การประพันธ์เพลงไทย ๑
ดศทอ ๓๓๔ ดนตรีประกอบการแสดง
ของไทย
ดศทอ ๓๔๑ ดนตรีไทยในปัจจุบัน
ดศทอ ๓๔๓ สํานักและบุคคลทาง
ดนตรีไทย
ดศทอ ๔๓๑
ดศทอ ๔๔๑
ดศทอ ๔๔๒
ดศทอ ๔๔๓
ดศทอ ๔๗๑
ดศทอ ๔๗๒
ดศทอ ๔๗๓

ดนตรีพืธีกรรม
ดุริยวรรณกรรมไทย *
ดุริยวรรณกรรมพื้นบ้านไทย *
ดุริยวรรณกรรมตะวันออก *
การสอนดนตรีไทย *
การสอนดนตรีพื้นบ้านไทย *
การสอนดนตรีตะวันออก *

กลุ่มวิชาเลือกดนตรี
ดศทอ ๓๑๑ การพากย์-เสภา
และเลือก 5 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ดศทอ ๓๑๒ ปี่พาทย์มอญ
ดศทอ ๓๑๓ แคนวง
ดศทอ ๓๑๔ ปฏิบัติวงดนตรีไทยร่วมสมัย
ดศทอ ๓๖๑ โครงงานการผลิตดนตรี
พื้นบ้านเพื่อสังคม

๑ (๐-๑-๔)
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๐-๔-๘)
๐ (๐-๐-๒๐)
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๐ (๐-๐-๒๐)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

มคอ.๒

หลักสูตรปรับปรุง
ดศปย ๓๓๒ การรวมวงเล็ก ๖
ดศปย ๓๓๕ การรวมวงใหญ่ ๕
ดศปย ๓๓๖ การรวมวงใหญ่ ๖

๑ (๐-๒-๑)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)

ดศปย ๔๑๑
ดศปย ๔๑๒
ดศปย ๔๓๑
ดศปย ๔๓๒

๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๗
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๘
การรวมวงเล็ก ๗
การรวมวงเล็ก ๘

หมายเหตุ
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปิด (เปลี่ยนเป็นกิจกรรม)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปิด (เปลี่ยนเป็นกิจกรรม)
ไม่เปลี่ยนแปลง
ย้ายออกจากบังคับสาขา
เพิ่มเข้าบังคับสาขา และ
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
เพิ่มเข้าบังคับสาขา และ
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ย้ายออกจากบังคับสาขา

ดศทอ ๓๑๑ การพากย์ – เสภา

๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๓๑๔ ปฏิบัติวงดนตรีไทยร่วมสมัย

๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๓๓๕ สุนทรียศาสตร์ในดนตรีไทย

๒ (๒-๐-๔)

เปิดใหม่
ย้ายออกจากบังคับสาขา
ไม่เปลี่ยนแปลง

ดศทอ ๓๔๔ มานุษยดนตรีวิทยาเบื้องต้น
ดศทอ ๔๓๑ ดนตรีพืธีกรรม

๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)

เปิดใหม่
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

๒ (๒-๐-๔)

ย้ายออกจากเลือกดนตรี

๑ (๐-๒-๒)
๑ (๐-๒-๒)
๑ (๐-๑-๔)

ย้ายออกจากเลือกดนตรี
ย้ายออกจากเลือกดนตรี
ย้ายออก/เพิ่มบังคับสาขา
ย้ายออกจากเลือกดนตรี

๒ (๑-๒-๓)

-๓๗๗หลักสูตรเดิม
ดศปย ๔๙๓ โครงการพิเศษ ๑
ดศธด ๔๔๓ การบริหารจัดการ
สําหรับนักดนตรี
ดศทน ๔๑๑ สวนศาสตร์สําหรับนักดนตรี

มคอ.๒
หลักสูตรปรับปรุง

หมายเหตุ
ย้ายออกจากเลือกดนตรี
ย้ายออกจากเลือกดนตรี

๓ (๐-๑๒-๐)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

ย้ายออกจากเลือกดนตรี

วิชาเอกธุรกิจดนตรี (สําหรับนักศึกษาที่ใช้เครื่องดนตรีสากล)
หลักสูตรเดิม
กลุ่มวิชาแกนดนตรี
ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑
ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒
ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑
ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒
ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔
ดศดว ๒๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๑
ดศดว ๒๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒
ดศดว ๓๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๓
ดศดว ๓๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๔
ดศสน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด
สําหรับดนตรีสมัยนิยม ๑ *
ดศสน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด
สําหรับดนตรีสมัยนิยม ๒ *
ดศดจ ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
ดนตรีแจ๊ส ๑ *
ดศดจ ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
ดนตรีแจ๊ส ๒ *
ดศดจ ๒๑๑ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๑ *
ดศดจ ๒๑๒ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๒ *
ดศดจ ๒๑๓ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊ส
และดนตรีสมัยนิยม ๑ *
ดศดจ ๒๑๔ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊ส
และดนตรีสมัยนิยม ๒ *
ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑ *
ดศปน ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒ *
ดศปน ๑๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑ *

หลักสูตรปรับปรุง
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๐-๔-๘)
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)

ดศปย ๑๑๑
ดศปย ๑๑๒
ดศปย ๑๓๑
ดศปย ๑๓๒
ดศปย ๑๓๕
ดศปย ๑๓๖
ดศปย ๒๑๑
ดศปย ๒๑๒

ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
การรวมวงเล็ก ๑
การรวมวงเล็ก ๒
การรวมวงใหญ่ ๑
การรวมวงใหญ่ ๒
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔

ดศสน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด
สําหรับดนตรีสมัยนิยม ๑ *
ดศสน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด
สําหรับดนตรีสมัยนิยม ๒ *
ดศดจ ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
ดนตรีแจ๊ส ๑ *
ดศดจ ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
ดนตรีแจ๊ส ๒ *
ดศดจ ๒๑๑ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๑ *
ดศดจ ๒๑๒ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๒ *

หมายเหตุ
๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

๑ (๐-๒-๑)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๐-๒-๑)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๐-๒-๑)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง

๑ (๐-๒-๑)
ไม่เปลี่ยนแปลง
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)

ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑ *
ดศปน ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒ *
ดศปน ๑๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑ *

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

-๓๗๘ดศปน ๑๑๔
ดศปน ๒๑๑
ดศปน ๒๑๒
ดศปน ๒๑๓
ดศปน ๒๑๔
ดศทพ ๑๓๑
ดศทพ ๑๓๒
ดศทพ ๑๕๑
ดศทพ ๑๕๒
ดศทพ ๒๓๑
ดศทพ ๒๓๒
ดศทพ ๒๕๑
ดศทพ ๒๕๒
ดศทพ ๒๕๓
ดศทพ ๒๕๔
ดศทอ ๑๑๑
ดศทอ ๓๐๑
ดศขส ๑๐๑
ดศขส ๑๑๑

หลักสูตรเดิม
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๒ *
ทักษะคีย์บอร์ด ๓ *
ทักษะคีย์บอร์ด ๔ *
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๓ *
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๔ *
การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑
การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒
การฝึกโสตและการอ่านโน้ต๓*
การฝึกโสตและการอ่านโน้ต๔*
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓ *
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔ *
ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๑ *
ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๒ *
พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑ *
ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย
ขั้นพื้นฐาน
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
สําหรับการขับร้อง *
ขับร้องกลุ่ม ๑ *

กลุ่มวิชาบังคับสาขา
ดศศท ๓๑๕ ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารธุรกิจ
ดศปย ๔๙๓ โครงการพิเศษ ๑
ดศธด ๑๐๑ คณิตศาสตร์ธุรกิจ
ดศธด ๑๕๑ อุตสาหกรรมดนตรี
ดศธด ๒๑๑ หลักการตลาด
ดศธด ๒๑๒ การโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์

๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๑-๔)

มคอ.๒
หลักสูตรปรับปรุง
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๒ *
ทักษะคีย์บอร์ด ๓ *
ทักษะคีย์บอร์ด ๔ *
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๓ *
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๔ *

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑ *

๑ (๐-๒-๑)

ดศขส ๑๐๑ การออกเสียงภาษาอังกฤษ
สําหรับการขับร้อง *
ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุ่ม ๑ *

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ดศปน ๑๑๔
ดศปน ๒๑๑
ดศปน ๒๑๒
ดศปน ๒๑๓
ดศปน ๒๑๔

๑ (๑-๐-๒)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)

๒ (๒-๐-๔)
๓ (๐-๑๒-๐)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)

ดศปย ๔๙๓ โครงการพิเศษ ๑

๓ (๐-๙-๓)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปิด
เปิดใหม่

๒ (๒-๐-๔)
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปิด
เปิดใหม่

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
ดศธด ๒๗๒ การสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อ
การสื่อสารในธุรกิจดนตรี

ดศธด ๓๑๑ การตลาดและ
การวางแผนการขาย

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

๒ (๒-๐-๔)
ดศธด ๒๑๓ การสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการในธุรกิจดนตรี

ดศธด ๒๒๑ กฎหมายในธุรกิจดนตรี
ดศธด ๒๗๑ ดนตรีและสื่อสมัยใหม่

หมายเหตุ
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง

๒ (๒-๐-๔)
ปิด

๒ (๒-๐-๔)

-๓๗๙หลักสูตรเดิม

มคอ.๒

หลักสูตรปรับปรุง
ดศธด ๓๑๒ ช่องทางการขายและการวาง
แผนการขายในธุรกิจดนตรี

หมายเหตุ
เปิดใหม่
๒ (๒-๐-๔)
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

ดศธด ๓๓๑ หลักการบัญชี
๓ (๒-๒-๕)
ดศธด ๓๓๒ การเงินธุรกิจ
๓ (๒-๐-๔)
ดศธด ๓๔๒ ภาวะผู้ประกอบการ
ธุรกิจดนตรี
๓ (๒-๒-๕)
ดศธด ๓๕๑ ธุกิจดนตรีระหว่างประเทศ
๒ (๒-๐-๔)
ดศธด ๓๖๑ การวางแผนและควบคุม
การผลิตทางอุตสาหกรรมดนตรี
๓ (๒-๒-๕)
ดศธด ๓๗๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สําหรับธุรกิจดนตรี
๒ (๒-๐-๔)

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปิด
ดศธด ๓๗๓ ระบบสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์แอพพลิเคชันสําหรับธุกิจดนตรี ๒ (๒-๐-๔)
ดศธด ๓๗๔ การตลาดดิจิตอล
ในธุรกิจดนตรี
๒ (๒-๐-๔)

เปิดใหม่
ไม่เปลี่ยนแปลง

ดศธด ๓๙๒ การวิจัยทางธุรกิจดนตรีและ
อุตสาหกรรมดนตรี
ดศธด ๓๙๓ การจัดการความเสี่ยงและ
ประกันภัยในอุตสาหกรรมดนตรี
ดศธด ๓๙๔ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
ดศธด ๔๘๑ การฝึกงานด้านธุรกิจดนตรี
ดศธด ๔๙๑ การเขียนวิจารณ์ดนตรี

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๕ (๐-๑๐-๕)
๒ (๒-๐-๔)

กลุ่มวิชาเลือกดนตรี
ดศปย ๔๙๑ หัวข้อพิเศษ ๑

๒ (๒-๐-๔)

๓ (๒-๒-๕)
ไม่เปลี่ยนแปลง

ดศธด ๔๘๑ การฝึกงานด้านธุรกิจดนตรี

ดศธด ๔๔๓ การบริหารจัดการสําหรับ
นักดนตรี
ดศธด ๔๕๑ การวิเคราะห์ต้นทุน
อุตสาหกรรมดนตรี
ดศธด ๔๙๒ การสัมนาทางธุรกิจดนตรี

เปิดใหม่

๕ (๐-๑๕-๕)

ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ย้ายออกจากบังคับสาขา

ย้ายออกจากเลือกดนตรี
เพิ่มวิชาในเลือกดนตรี
๒ (๒-๐-๔)
เพิ่มวิชาในเลือกดนตรี
๒ (๒-๐-๔)
ไม่เปลี่ยนแปลง

๒ (๒-๐-๔)

วิชาเอกธุรกิจดนตรี (สําหรับนักศึกษาที่ใช้เครื่องดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก)
หลักสูตรเดิม
กลุ่มวิชาแกนดนตรี
ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑

หลักสูตรปรับปรุง
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๑ (๐-๑-๔)

ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑

หมายเหตุ
๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)
๑ (๐-๒-๑)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

-๓๘๐หลักสูตรเดิม
ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒
ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑
ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒
ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔
ดศดว ๒๑๐ พื้นฐานประวัติดนตรีตะวันตก
ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑
ดศทพ ๑๐๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตกขั้นนํา
ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑ *
ดศทอ ๑๑๓ พื้นฐานระนาดเอก ๑ *

๑ (๐-๑-๔)
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๐-๔-๘)
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๐-๑-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)

ดศทอ ๑๑๗ พื้นฐานเครื่องหนังและ
เครื่องจังหวะ ๑

๑ (๐-๑-๔)

ดศทอ ๑๓๑
ดศทอ ๑๓๒
ดศทอ ๑๖๑
ดศทอ ๒๑๑
ดศทอ ๒๑๓
ดศทอ ๒๑๕
ดศทอ ๒๑๗

ทฤษฎีดนตรีไทย ๑
ทฤษฎีดนตรีไทย ๒
ดนตรีพื้นบ้านไทย ๑
พื้นฐานเครื่องสายไทย ๑ *
พื้นฐานเครื่องตีไทย ๑ *
พื้นฐานเครื่องเป่าไทย ๑ *
พื้นฐานขับร้องเพลงไทย ๑

ดศทอ ๒๒๑ พื้นฐานเครื่องดนตรีตะวันออก
- ดนตรีจีน ๑ *
ดศทอ ๒๒๓ พื้นฐานเครื่องดนตรีตะวันออก
- ดนตรีอุษาคเนย์ ๑ *
ดศทอ ๒๓๑ คุณลักษณะและระดับเสียง
ของเครื่องดนตรีไทย
ดศทอ ๒๓๒ การถอดเพลงและ
บันทึกโน้ตดนตรีไทย *
ดศทอ ๒๓๓ การถอดเพลงและ
บันทึกโน้ตดนตรีตะวันออก *
ดศทอ ๒๓๔ สํานวนเพลงไทย
ดศทอ ๓๓๑ การแปรทํานองเพลงไทย

๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)

ดศปย ๑๓๒
ดศปย ๑๓๕
ดศปย ๑๓๖
ดศปย ๒๑๑
ดศปย ๒๑๒

มคอ.๒
หลักสูตรปรับปรุง
การรวมวงเล็ก ๒
การรวมวงใหญ่ ๑
การรวมวงใหญ่ ๒
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔

๑ (๐-๒-๑)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)

ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๑๑๑
ดศทอ ๑๑๓
ดศทอ ๑๑๕
ดศทอ ๑๑๖
ดศทอ ๑๑๗

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑ *
พื้นฐานระนาดเอก ๑ *
พื้นฐานฆ้องวงเล็ก *
พื้นฐานระนาดทุ้ม *
พื้นฐานเครื่องหนังและ
เครื่องจังหวะ ๑
ดศทอ ๑๑๙ ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๑๖๑
ดศทอ ๒๑๑
ดศทอ ๒๑๓
ดศทอ ๒๑๕
ดศทอ ๒๑๗
ดศทอ ๒๑๙

๑ (๑-๐-๒)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ดนตรีพื้นบ้านไทย ๑
พื้นฐานเครื่องสายไทย ๑ *
พื้นฐานเครื่องตีไทย ๑ *
พื้นฐานเครื่องเป่าไทย ๑ *
พื้นฐานขับร้องเพลงไทย ๑
แคนวง ๑

หมายเหตุ
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
เปิดใหม่
เปิดใหม่
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
เปิดใหม่
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
เปิดใหม่
ปิด

๑ (๐-๑-๔)
ปิด
๑ (๐-๑-๔)
๒ (๒-๐-๔)

ดศทอ ๒๓๑ คุณลักษณะและระดับเสียง
ของเครื่องดนตรีไทย

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๑-๐-๒)
ปิด

๒ (๒-๐-๔)
ปิด
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๑-๒-๔)
ดศทอ ๒๓๕ การขับร้องประกอบการแสดง ๑ (๐-๒-๑)
ดศทอ ๒๓๖ สํานวนเพลงไทยและ
การแปรทํานอง
๒ (๒-๐-๔)
ดศทอ ๒๓๗ การถอดเพลงและบันทึกโน้ต ๑ (๐-๒-๑)

ปิด
ปิด
เปิดใหม่
เปิดใหม่
เปิดใหม่

-๓๘๑หลักสูตรเดิม
ดศทอ ๒๔๑ ประวัติและพัฒนาการ
ดนตรีไทย
ดศทอ ๒๔๒ ดนตรีตะวันออก

มคอ.๒
หลักสูตรปรับปรุง

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
ดศทอ ๒๔๓ ดนตรีอุษาคเนย์
ดศทอ ๒๖๑ การสร้างและ
ซ่อมบํารุงเครื่องดนตรี
ดศทอ ๓๒๑ พื้นฐานเครื่องดนตรี
ตะวันออก ๑
ดศทอ ๓๓๔ ดนตรีประกอบ
การแสดงของไทย

ดศทอ ๔๓๒ รูปแบบและการวิเคราะห์
เพลงไทย
กลุ่มวิชาบังคับสาขา
ดศศท ๓๑๕ ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารธุรกิจ
ดศปย ๔๙๓ โครงการพิเศษ ๑
ดศธด ๑๐๑ คณิตศาสตร์ธุรกิจ
ดศธด ๑๕๑ อุตสาหกรรมดนตรี
ดศธด ๒๑๑ หลักการตลาด
ดศธด ๒๑๒ การโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์

๒ (๒-๐-๔)
๓ (๐-๑๒-๐)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)

ดศปย ๔๙๓ โครงการพิเศษ ๑

เปิดใหม่
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

๓ (๐-๙-๓)

เพิ่มเข้าแกนดนตรี และ
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปิด
เปิดใหม่

๒ (๒-๐-๔)
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปิด
เปิดใหม่

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

ปิด
๒ (๒-๐-๔)
ดศธด ๓๑๒ ช่องทางการขายและการวาง
แผนการขายในธุรกิจดนตรี

ดศธด ๓๓๑ หลักการบัญชี
ดศธด ๓๓๒ การเงินธุรกิจ
ดศธด ๓๔๒ ภาวะผู้ประกอบการ
ธุรกิจดนตรี
ดศธด ๓๕๑ ธุกิจดนตรีระหว่างประเทศ
ดศธด ๓๖๑ การวางแผนและควบคุม
การผลิตทางอุตสาหกรรมดนตรี

๑ (๐-๒-๑)

๒ (๒-๐-๔)

ดศธด ๒๗๒ การสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อ
การสื่อสารในธุรกิจดนตรี
ดศธด ๓๑๑ การตลาดและ
การวางแผนการขาย

๒ (๒-๐-๔)

ปิด
เพิ่มเข้าแกนดนตรี
เปิดใหม่

๒ (๒-๐-๔)

ดศธด ๒๑๓ การสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการในธุรกิจดนตรี
ดศธด ๒๒๑ กฎหมายในธุรกิจดนตรี
ดศธด ๒๗๑ ดนตรีและสื่อสมัยใหม่

หมายเหตุ
ไม่เปลี่ยนแปลง

๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)

เปิดใหม่
๒ (๒-๐-๔)
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

-๓๘๒หลักสูตรเดิม
ดศธด ๓๗๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สําหรับธุรกิจดนตรี
๒ (๒-๐-๔)

ดศธด ๓๙๒ การวิจัยทางธุรกิจดนตรีและ
อุตสาหกรรมดนตรี
ดศธด ๓๙๓ การจัดการความเสี่ยงและ
ประกันภัยในอุตสาหกรรมดนตรี
ดศธด ๓๙๔ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
ดศธด ๔๘๑ การฝึกงานด้านธุรกิจดนตรี
ดศธด ๔๙๑ การเขียนวิจารณ์ดนตรี

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๕ (๐-๑๐-๕)
๒ (๒-๐-๔)

กลุ่มวิชาเลือกดนตรี
ดศปย ๔๙๑ หัวข้อพิเศษ ๑

๒ (๒-๐-๔)

มคอ.๒
หลักสูตรปรับปรุง

หมายเหตุ
ปิด

ดศธด ๓๗๓ ระบบสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์แอพพลิเคชันสําหรับธุกิจดนตรี ๒ (๒-๐-๔)
ดศธด ๓๗๔ การตลาดดิจิตอล
ในธุรกิจดนตรี
๒ (๒-๐-๔)

เปิดใหม่

ไม่เปลี่ยนแปลง
๓ (๒-๒-๕)
ไม่เปลี่ยนแปลง

ดศธด ๔๘๑ การฝึกงานด้านธุรกิจดนตรี

ดศธด ๔๔๓ การบริหารจัดการสําหรับ
นักดนตรี
ดศธด ๔๕๑ การวิเคราะห์ต้นทุน
อุตสาหกรรมดนตรี
ดศธด ๔๙๒ การสัมนาทางธุรกิจดนตรี

เปิดใหม่

๕ (๐-๑๕-๕)

ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ย้ายออกจากบังคับสาขา

ย้ายออกจากเลือกดนตรี
เพิ่มวิชาในเลือกดนตรี
๒ (๒-๐-๔)
เพิ่มวิชาในเลือกดนตรี
๒ (๒-๐-๔)
ไม่เปลี่ยนแปลง

๒ (๒-๐-๔)

วิชาเอกดนตรีศึกษาและการสอน (สําหรับนักศึกษาที่ใช้เครื่องดนตรีสากล)
หลักสูตรเดิม
กลุ่มวิชาแกนดนตรี
ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑
ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒
ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑
ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒
ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔
ดศดว ๒๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๑
ดศดว ๒๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒
ดศดว ๓๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๓
ดศดว ๓๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๔

หลักสูตรปรับปรุง
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๐-๔-๘)
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๑๑๑
ดศปย ๑๑๒
ดศปย ๑๓๑
ดศปย ๑๓๒
ดศปย ๑๓๕
ดศปย ๑๓๖
ดศปย ๒๑๑
ดศปย ๒๑๒

ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
การรวมวงเล็ก ๑
การรวมวงเล็ก ๒
การรวมวงใหญ่ ๑
การรวมวงใหญ่ ๒
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔

หมายเหตุ
๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

-๓๘๓ดศสน ๒๑๑
ดศสน ๒๑๒
ดศดจ ๑๑๑
ดศดจ ๑๑๒
ดศดจ ๒๑๑
ดศดจ ๒๑๒
ดศดจ ๒๑๓
ดศดจ ๒๑๔
ดศปน ๑๑๑
ดศปน ๑๑๒
ดศปน ๑๑๓
ดศปน ๑๑๔
ดศปน ๒๑๑
ดศปน ๒๑๒
ดศปน ๒๑๓
ดศปน ๒๑๔
ดศทพ ๑๓๑
ดศทพ ๑๓๒
ดศทพ ๑๕๑
ดศทพ ๑๕๒
ดศทพ ๒๓๑
ดศทพ ๒๓๒
ดศทพ ๒๕๑
ดศทพ ๒๕๒
ดศทพ ๒๕๓
ดศทพ ๒๕๔
ดศทอ ๑๑๑
ดศทอ ๓๐๑
ดศขส ๑๐๑
ดศขส ๑๑๑

หลักสูตรเดิม
ทักษะคีย์บอร์ด
สําหรับดนตรีสมัยนิยม ๑ *
ทักษะคีย์บอร์ด
สําหรับดนตรีสมัยนิยม ๒ *
ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
ดนตรีแจ๊ส ๑ *
ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
ดนตรีแจ๊ส ๒ *
เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๑ *
เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๒ *
โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊ส
และดนตรีสมัยนิยม ๑ *
โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊ส
และดนตรีสมัยนิยม ๒ *
ทักษะคีย์บอร์ด ๑ *
ทักษะคีย์บอร์ด ๒ *
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑ *
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๒ *
ทักษะคีย์บอร์ด ๓ *
ทักษะคีย์บอร์ด ๔ *
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๓ *
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๔ *
การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑
การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒
การฝึกโสตและการอ่านโน้ต๓*
การฝึกโสตและการอ่านโน้ต๔*
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓ *
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔ *
ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๑ *
ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๒ *
พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑ *
ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย
ขั้นพื้นฐาน
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
สําหรับการขับร้อง *
ขับร้องกลุ่ม ๑ *

ดศสน ๒๑๑
๑ (๐-๑-๔)
ดศสน ๒๑๒
๑ (๐-๑-๔)
ดศดจ ๑๑๑
๑ (๐-๑-๔)
ดศดจ ๑๑๒
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)

ดศดจ ๒๑๑
ดศดจ ๒๑๒

มคอ.๒
หลักสูตรปรับปรุง
ทักษะคีย์บอร์ด
สําหรับดนตรีสมัยนิยม ๑ *
ทักษะคีย์บอร์ด
สําหรับดนตรีสมัยนิยม ๒ *
ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
ดนตรีแจ๊ส ๑ *
ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
ดนตรีแจ๊ส ๒ *
เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๑ *
เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๒ *

หมายเหตุ
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๐-๒-๑)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๐-๒-๑)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๐-๒-๑)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

๑ (๐-๒-๑)
ไม่เปลี่ยนแปลง
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๑-๔)

ดศปน ๑๑๑
ดศปน ๑๑๒
ดศปน ๑๑๓
ดศปน ๑๑๔
ดศปน ๒๑๑
ดศปน ๒๑๒
ดศปน ๒๑๓
ดศปน ๒๑๔

ทักษะคีย์บอร์ด ๑ *
ทักษะคีย์บอร์ด ๒ *
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑ *
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๒ *
ทักษะคีย์บอร์ด ๓ *
ทักษะคีย์บอร์ด ๔ *
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๓ *
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๔ *

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑ *

๑ (๐-๒-๑)

ดศขส ๑๐๑ การออกเสียงภาษาอังกฤษ
สําหรับการขับร้อง *
ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุ่ม ๑ *

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง

๑ (๑-๐-๒)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

-๓๘๔หลักสูตรเดิม
กลุ่มวิชาบังคับสาขา
ดศปย ๑๖๑ การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๑
๐ (๐-๐-๒๐)
ดศปย ๒๖๑ การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๒
๐ (๐-๐-๒๐)
ดศปย ๓๖๒ การบรรยายประกอบ
การแสดงเดี่ยว
๐ (๐-๐-๒๐)
ดศปย ๔๙๓ โครงการพิเศษ ๑
๓ (๐-๑๒-๐)
ดศปย ๔๙๕ การวิจัยดนตรีขั้นนํา ๒ (๒-๐-๔)
ดศทก ๑๑๓ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
เครื่องกระทบ ๑
๑ (๐-๑-๔)
ดศกค ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
กีตาร์ ๑
๑ (๐-๑-๔)
ดศดษ ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
รีคอร์เดอร์ (โซปราโน-อัลโต) ๑
๑ (๐-๑-๔)
ดศดษ ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
รีคอร์เดอร์ (โซปราโน-อัลโต) ๒
๑ (๐-๑-๔)
*
ดศดษ ๑๘๑ ปฏิบัติการดนตรีศึกษา
๐ (๐-๒-๒)
ดศดษ ๒๐๑ พื้นฐานดนตรีศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
ดศดษ ๒๐๒ พื้นฐานจิตวิทยา
ในดนตรีศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
ดศดษ ๒๑๑ ทักษะการขับร้องและประสาน
เสียงสําหรับครูดนตรี ๑
๑ (๑-๑-๔)
ดศดษ ๒๑๒ ทักษะการขับร้องและประสาน
เสียงสําหรับครูดนตรี ๒
๑ (๑-๑-๔)
ดศดษ ๒๓๑ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการสอนดนตรี
๒ (๒-๑-๓)
ดศดษ ๒๓๒ การสอนดนตรี
ในระบบโรงเรียน
๒ (๒-๐-๔)
ดศดษ ๒๗๑ หลักการสอนดนตรี
ตามแนวคิดของดาลโครซ
๒ (๒-๑-๓)
ดศดษ ๓๑๑ การบรรเลงเปียโนประกอบ
การสอนดนตรีในชั้นเรียน ๑ ๑ (๑-๑-๔)
ดศดษ ๓๑๒ การบรรเลงเปียโนประกอบ
การสอนดนตรีในชั้นเรียน ๒ ๑ (๑-๑-๔)
ดศดษ ๓๔๒ การบริหารจัดการ ภาวะผู้นําและ
พัฒนาการในดนตรีศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
ดศดษ ๓๕๑ หลักสูตรดนตรี
การสอนและการประเมินผล ๒ (๒-๐-๔)
ดศดษ ๓๖๑ ศิลปะความเป็นมืออาชีพ
ในครูดนตรีศึกษา
๒ (๒-๐-๔)

มคอ.๒
หลักสูตรปรับปรุง

หมายเหตุ
ปิด
ปิด
ปิด (เปลี่ยนเป็นกิจกรรม)

ดศปย ๔๙๓ โครงการพิเศษ ๑
ดศทก ๑๑๓ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
เครื่องกระทบ ๑
ดศกค ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
กีตาร์ ๑
ดศดษ ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
รีคอร์เดอร์ (โซปราโน-อัลโต) ๑
ดศดษ ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
รีคอร์เดอร์ (โซปราโน-อัลโต) ๒

๓ (๐-๙-๓)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

๑ (๐-๒-๑)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๐-๒-๑)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๐-๒-๑)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๐-๒-๑)
ปิด (เปลี่ยนเป็นกิจกรรม)
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

ดศดษ ๒๑๑ ทักษะการขับร้องและประสาน
เสียงสําหรับครูดนตรี ๑
๑ (๐-๒-๑)
ดศดษ ๒๑๒ ทักษะการขับร้องและประสาน
เสียงสําหรับครูดนตรี ๒
๑ (๐-๒-๑)
ดศดษ ๒๓๑ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการสอนดนตรี
๒ (๑-๒-๓)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

ดศดษ ๓๑๑ การบรรเลงเปียโนประกอบ
การสอนดนตรีในชั้นเรียน ๑ ๑ (๐-๒-๑)
ดศดษ ๓๑๒ การบรรเลงเปียโนประกอบ
การสอนดนตรีในชั้นเรียน ๒ ๑ (๐-๒-๑)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

-๓๘๕ดศดษ ๓๗๑
ดศดษ ๓๗๒
ดศดษ ๓๗๔
ดศดษ ๓๗๕
ดศดษ ๔๗๑
ดศดษ ๔๘๑

หลักสูตรเดิม
หลักการสอนดนตรีปฏิบัติ
เครื่องมือเอก ๑
หลักการสอนดนตรีปฏิบัติ
เครื่องมือเอก ๒
หลักการสอนดนตรี
ตามแนวคิดของออร์ฟ
หลักการสอนดนตรี
ตามแนวคิดของโคดาย
การสอนดนตรีสําหรับ
เด็กพิเศษ
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูดนตรี

ดศดษ ๓๗๑
๔ (๑-๓-๘)
ดศดษ ๓๗๒
๔ (๑-๓-๘)
ดศดษ ๓๗๔
๒ (๒-๑-๓)
ดศดษ ๓๗๕
๒ (๒-๑-๓)

มคอ.๒
หลักสูตรปรับปรุง
หลักการสอนดนตรีปฏิบัติ
เครื่องมือเอก ๑
หลักการสอนดนตรีปฏิบัติ
เครื่องมือเอก ๒
หลักการสอนดนตรี
ตามแนวคิดของออร์ฟ
หลักการสอนดนตรี
ตามแนวคิดของโคดาย

หมายเหตุ
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๔ (๓-๒-๗)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๔ (๓-๒-๗)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๒ (๑-๒-๓)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๒ (๑-๒-๓)
ไม่เปลี่ยนแปลง

๒ (๒-๑-๓)
ไม่เปลี่ยนแปลง
๕ (๐-๓๐-๐)

กลุ่มวิชาเลือกดนตรี
ดศดษ ๓๓๑ การศึกษาและนวัตกรรมทาง
ดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย
๒ (๒-๑-๔)
และเลือกลงทะเบียนจํานวน ๔ หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
ดศดษ ๓๓๒ กระบวนการและการเรียนรู้ดนตรี
ในระดับชั้นประถมศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
ดศดษ ๓๓๓ กระบวนการและการเรียนรู้ดนตรี
ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
ดศดษ ๓๔๑ การศึกษาดนตรี
ในโรงเรียนนอกระบบ
๒ (๒-๐-๔)
ดศดษ ๓๗๓ หลักการสอนทฤษฎีดนตรี
และโสตทักษะ
๒ (๒-๑-๓)
ดศดษ ๓๗๖ การอํานวยเพลงและ
ประสมวงดนตรี ๑
๒ (๑-๔-๔)
ดศดษ ๓๗๗ การอํานวยเพลงและ
ประสมวงดนตรี ๒
๒ (๑-๔-๔)

ดศดษ ๓๓๑ การศึกษาและนวัตกรรมทาง
ดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๒ (๑-๒-๓)

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ดศดษ ๓๗๓ หลักการสอนทฤษฎีดนตรี
และโสตทักษะ
ดศดษ ๓๗๖ การอํานวยเพลงและ
ประสมวงดนตรี ๑
ดศดษ ๓๗๗ การอํานวยเพลงและ
ประสมวงดนตรี ๒

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๒ (๑-๒-๓)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๒ (๑-๓-๓)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๒ (๑-๓-๓)

วิชาเอกดนตรีศึกษาและการสอน
(สําหรับนักศึกษาที่ใช้เครื่องดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก)
หลักสูตรเดิม
กลุ่มวิชาแกนดนตรี
ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑

หลักสูตรปรับปรุง
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๑ (๐-๑-๔)

ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑

หมายเหตุ
๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)
๑ (๐-๒-๑)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

-๓๘๖หลักสูตรเดิม
ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒
ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑
ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒
ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔
ดศดว ๒๑๐ พื้นฐานประวัติดนตรีตะวันตก
ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑
ดศทพ ๑๐๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตกขั้นนํา
ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑ *
ดศทอ ๑๑๓ พื้นฐานระนาดเอก ๑ *

๑ (๐-๑-๔)
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๐-๔-๘)
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๐-๑-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)

ดศทอ ๑๑๗ พื้นฐานเครื่องหนังและ
เครื่องจังหวะ ๑

๑ (๐-๑-๔)

ดศทอ ๑๓๑
ดศทอ ๑๓๒
ดศทอ ๑๖๑
ดศทอ ๒๑๑
ดศทอ ๒๑๓
ดศทอ ๒๑๕
ดศทอ ๒๑๗

ทฤษฎีดนตรีไทย ๑
ทฤษฎีดนตรีไทย ๒
ดนตรีพื้นบ้านไทย ๑
พื้นฐานเครื่องสายไทย ๑ *
พื้นฐานเครื่องตีไทย ๑ *
พื้นฐานเครื่องเป่าไทย ๑ *
พื้นฐานขับร้องเพลงไทย ๑

ดศทอ ๒๒๑ พื้นฐานเครื่องดนตรีตะวันออก
- ดนตรีจีน ๑ *
ดศทอ ๒๒๓ พื้นฐานเครื่องดนตรีตะวันออก
- ดนตรีอุษาคเนย์ ๑ *
ดศทอ ๒๓๑ คุณลักษณะและระดับเสียง
ของเครื่องดนตรีไทย
ดศทอ ๒๓๒ การถอดเพลงและ
บันทึกโน้ตดนตรีไทย *
ดศทอ ๒๓๓ การถอดเพลงและ
บันทึกโน้ตดนตรีตะวันออก *
ดศทอ ๒๓๔ สํานวนเพลงไทย
ดศทอ ๓๓๑ การแปรทํานองเพลงไทย

๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)

ดศปย ๑๓๒
ดศปย ๑๓๕
ดศปย ๑๓๖
ดศปย ๒๑๑
ดศปย ๒๑๒

มคอ.๒
หลักสูตรปรับปรุง
การรวมวงเล็ก ๒
การรวมวงใหญ่ ๑
การรวมวงใหญ่ ๒
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔

๑ (๐-๒-๑)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)

ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๑๑๑
ดศทอ ๑๑๓
ดศทอ ๑๑๕
ดศทอ ๑๑๖
ดศทอ ๑๑๗

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑ *
พื้นฐานระนาดเอก ๑ *
พื้นฐานฆ้องวงเล็ก *
พื้นฐานระนาดทุ้ม *
พื้นฐานเครื่องหนังและ
เครื่องจังหวะ ๑
ดศทอ ๑๑๙ ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๑๖๑
ดศทอ ๒๑๑
ดศทอ ๒๑๓
ดศทอ ๒๑๕
ดศทอ ๒๑๗
ดศทอ ๒๑๙

๑ (๑-๐-๒)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ดนตรีพื้นบ้านไทย ๑
พื้นฐานเครื่องสายไทย ๑ *
พื้นฐานเครื่องตีไทย ๑ *
พื้นฐานเครื่องเป่าไทย ๑ *
พื้นฐานขับร้องเพลงไทย ๑
แคนวง ๑

หมายเหตุ
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
เปิดใหม่
เปิดใหม่
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
เปิดใหม่
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับดครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
เปิดใหม่
ปิด

๑ (๐-๑-๔)
ปิด
๑ (๐-๑-๔)
๒ (๒-๐-๔)

ดศทอ ๒๓๑ คุณลักษณะและระดับเสียง
ของเครื่องดนตรีไทย

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๑-๐-๒)
ปิด

๒ (๒-๐-๔)
ปิด
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๑-๒-๔)
ดศทอ ๒๓๕ การขับร้องประกอบการแสดง ๑ (๐-๒-๑)
ดศทอ ๒๓๖ สํานวนเพลงไทยและ
การแปรทํานอง
๒ (๒-๐-๔)
ดศทอ ๒๓๗ การถอดเพลงและบันทึกโน้ต ๑ (๐-๒-๑)

ปิด
ปิด
เปิดใหม่
เปิดใหม่
เปิดใหม่

-๓๘๗หลักสูตรเดิม
ดศทอ ๒๔๑ ประวัติและพัฒนาการ
ดนตรีไทย
ดศทอ ๒๔๒ ดนตรีตะวันออก

มคอ.๒
หลักสูตรปรับปรุง

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
ดศทอ ๒๔๓ ดนตรีอุษาคเนย์
ดศทอ ๒๖๑ การสร้างและ
ซ่อมบํารุงเครื่องดนตรี
ดศทอ ๓๒๑ พื้นฐานเครื่องดนตรี
ตะวันออก ๑
ดศทอ ๓๓๔ ดนตรีประกอบ
การแสดงของไทย

ดศทอ ๔๓๒ รูปแบบและการวิเคราะห์
เพลงไทย
กลุ่มวิชาบังคับสาขา
ดศปย ๑๖๑ การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๑
ดศปย ๒๖๑ การแสดงเดี่ยวชั้นปีที่ ๒
ดศปย ๓๖๒ การบรรยายประกอบ
การแสดงเดี่ยว
ดศปย ๔๙๓ โครงการพิเศษ ๑
ดศปย ๔๙๕ การวิจัยดนตรีขั้นนํา
ดศทก ๑๑๓ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
เครื่องกระทบ ๑
ดศกค ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
กีตาร์ ๑
ดศดษ ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
รีคอร์เดอร์ (โซปราโน-อัลโต) ๑
ดศดษ ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
รีคอร์เดอร์ (โซปราโน-อัลโต) ๒
ดศดษ ๑๘๑ ปฏิบัติการดนตรีศึกษา *
ดศดษ ๒๐๑ พื้นฐานดนตรีศึกษา
ดศดษ ๒๐๒ พื้นฐานจิตวิทยา
ในดนตรีศึกษา
ดศดษ ๒๑๑ ทักษะการขับร้องและประสาน
เสียงสําหรับครูดนตรี ๑
ดศดษ ๒๑๒ ทักษะการขับร้องและประสาน
เสียงสําหรับครูดนตรี ๒
ดศดษ ๒๓๑ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการสอนดนตรี
ดศดษ ๒๓๒ การสอนดนตรี

หมายเหตุ
ไม่เปลี่ยนแปลง

๒ (๒-๐-๔)

ปิด
เพิ่มเข้าแกนดนตรี
เปิดใหม่

๑ (๐-๒-๑)
เปิดใหม่
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

เพิ่มเข้าแกนดนตรี และ
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง

๒ (๒-๐-๔)

ปิด (ย้ายออกบังคับสาขา)
ปิด (ย้ายออกบังคับสาขา)
ปิด (เปลี่ยนเป็นกิจกรรม)

๐ (๐-๐-๒๐)
๐ (๐-๐-๒๐)
๐ (๐-๐-๒๐)
๓ (๐-๑๒-๐)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๐ (๐-๒-๒)
๒ (๒-๐-๔)

ดศปย ๔๙๓ โครงการพิเศษ ๑
ดศทก ๑๑๓ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
เครื่องกระทบ ๑
ดศกค ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
กีตาร์ ๑
ดศดษ ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
รีคอร์เดอร์ (โซปราโน-อัลโต) ๑
ดศดษ ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
รีคอร์เดอร์ (โซปราโน-อัลโต) ๒

๓ (๐-๙-๓)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

๑ (๐-๒-๑)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๐-๒-๑)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๐-๒-๑)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๐-๒-๑)
ปิด (เปลี่ยนเป็นกิจกรรม)
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

๒ (๒-๐-๔)
๑ (๑-๑-๔)
๑ (๑-๑-๔)
๒ (๒-๑-๓)

ดศดษ ๒๑๑ ทักษะการขับร้องและประสาน
เสียงสําหรับครูดนตรี ๑
๑ (๐-๒-๑)
ดศดษ ๒๑๒ ทักษะการขับร้องและประสาน
เสียงสําหรับครูดนตรี ๒
๑ (๐-๒-๑)
ดศดษ ๒๓๑ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการสอนดนตรี
๒ (๑-๒-๓)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง

-๓๘๘-

ดศดษ ๒๗๑
ดศดษ ๓๑๑
ดศดษ ๓๑๒
ดศดษ ๓๔๒
ดศดษ ๓๕๑
ดศดษ ๓๖๑
ดศดษ ๓๗๑
ดศดษ ๓๗๒
ดศดษ ๓๗๔
ดศดษ ๓๗๕
ดศดษ ๔๗๑
ดศดษ ๔๘๑

หลักสูตรเดิม
ในระบบโรงเรียน
๒ (๒-๐-๔)
หลักการสอนดนตรี
ตามแนวคิดของดาลโครซ
๒ (๒-๑-๓)
การบรรเลงเปียโนประกอบ
การสอนดนตรีในชั้นเรียน ๑ ๑ (๑-๑-๔)
การบรรเลงเปียโนประกอบ
การสอนดนตรีในชั้นเรียน ๒ ๑ (๑-๑-๔)
การบริหารจัดการ ภาวะผู้นําและ
พัฒนาการในดนตรีศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
หลักสูตรดนตรี
การสอนและการประเมินผล ๒ (๒-๐-๔)
ศิลปะความเป็นมืออาชีพ
ในครูดนตรีศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
หลักการสอนดนตรีปฏิบัติ
เครื่องมือเอก ๑
๔ (๑-๓-๘)
หลักการสอนดนตรีปฏิบัติ
เครื่องมือเอก ๒
๔ (๑-๓-๘)
หลักการสอนดนตรี
ตามแนวคิดของออร์ฟ
๒ (๒-๑-๓)
หลักการสอนดนตรี
ตามแนวคิดของโคดาย
๒ (๒-๑-๓)
การสอนดนตรีสําหรับ
เด็กพิเศษ
๒ (๒-๑-๓)
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูดนตรี
๕ (๐-๓๐-๐)

กลุ่มวิชาเลือกดนตรี
ดศดษ ๓๓๑ การศึกษาและนวัตกรรมทาง
ดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย
๒ (๒-๑-๔)
และเลือกลงทะเบียนจํานวน ๔ หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
ดศดษ ๓๓๒ กระบวนการและการเรียนรู้ดนตรี
ในระดับชั้นประถมศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
ดศดษ ๓๓๓ กระบวนการและการเรียนรู้ดนตรี
ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
ดศดษ ๓๔๑ การศึกษาดนตรี
ในโรงเรียนนอกระบบ
๒ (๒-๐-๔)
ดศดษ ๓๗๓ หลักการสอนทฤษฎีดนตรี
และโสตทักษะ
๒ (๒-๑-๓)

มคอ.๒
หลักสูตรปรับปรุง

หมายเหตุ
ไม่เปลี่ยนแปลง

ดศดษ ๓๑๑ การบรรเลงเปียโนประกอบ
การสอนดนตรีในชั้นเรียน ๑ ๑ (๐-๒-๑)
ดศดษ ๓๑๒ การบรรเลงเปียโนประกอบ
การสอนดนตรีในชั้นเรียน ๒ ๑ (๐-๒-๑)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

ดศดษ ๓๗๑ หลักการสอนดนตรีปฏิบัติ
เครื่องมือเอก ๑
ดศดษ ๓๗๒ หลักการสอนดนตรีปฏิบัติ
เครื่องมือเอก ๒
ดศดษ ๓๗๔ หลักการสอนดนตรี
ตามแนวคิดของออร์ฟ
ดศดษ ๓๗๕ หลักการสอนดนตรี
ตามแนวคิดของโคดาย
ดศดษ ๔๗๑ การสอนดนตรีสําหรับ
เด็กพิเศษ

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๔ (๓-๒-๗)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๔ (๓-๒-๗)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๒ (๑-๒-๓)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๒ (๑-๒-๓)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๒ (๑-๒-๓)
ไม่เปลี่ยนแปลง

ดศดษ ๓๓๑ การศึกษาและนวัตกรรมทาง
ดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๒ (๑-๒-๓)

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ดศดษ ๓๗๓ หลักการสอนทฤษฎีดนตรี
และโสตทักษะ

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๒ (๑-๒-๓)

-๓๘๙หลักสูตรเดิม
ดศดษ ๓๗๖ การอํานวยเพลงและ
ประสมวงดนตรี ๑
ดศดษ ๓๗๗ การอํานวยเพลงและ
ประสมวงดนตรี ๒

๒ (๑-๔-๔)
๒ (๑-๔-๔)

มคอ.๒

หลักสูตรปรับปรุง
ดศดษ ๓๗๖ การอํานวยเพลงและ
ประสมวงดนตรี ๑
ดศดษ ๓๗๗ การอํานวยเพลงและ
ประสมวงดนตรี ๒

หมายเหตุ
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๒ (๑-๓-๓)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๒ (๑-๓-๓)

วิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี (สําหรับนักศึกษาที่ใช้เครื่องดนตรีสากล)
หลักสูตรเดิม
กลุ่มวิชาแกนดนตรี
ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑
ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒
ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑
ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒
ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔
ดศดว ๒๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๑
ดศดว ๒๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๒
ดศดว ๓๑๑ ประวัติดนตรีตะวันตก ๓
ดศดว ๓๑๒ ประวัติดนตรีตะวันตก ๔
ดศสน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด
สําหรับดนตรีสมัยนิยม ๑ *
ดศสน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด
สําหรับดนตรีสมัยนิยม ๒ *
ดศดจ ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
ดนตรีแจ๊ส ๑ *
ดศดจ ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
ดนตรีแจ๊ส ๒ *
ดศดจ ๒๑๑ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๑ *
ดศดจ ๒๑๒ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๒ *
ดศดจ ๒๑๓ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊ส
และดนตรีสมัยนิยม ๑ *
ดศดจ ๒๑๔ โสตทักษะสําหรับดนตรีแจ๊ส
และดนตรีสมัยนิยม ๒ *
ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑ *
ดศปน ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒ *
ดศปน ๑๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑ *

หลักสูตรปรับปรุง
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๐-๔-๘)
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)

ดศปย ๑๑๑
ดศปย ๑๑๒
ดศปย ๑๓๑
ดศปย ๑๓๒
ดศปย ๑๓๕
ดศปย ๑๓๖
ดศปย ๒๑๑
ดศปย ๒๑๒

ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
การรวมวงเล็ก ๑
การรวมวงเล็ก ๒
การรวมวงใหญ่ ๑
การรวมวงใหญ่ ๒
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔

ดศสน ๒๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด
สําหรับดนตรีสมัยนิยม ๑ *
ดศสน ๒๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด
สําหรับดนตรีสมัยนิยม ๒ *
ดศดจ ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
ดนตรีแจ๊ส ๑ *
ดศดจ ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
ดนตรีแจ๊ส ๒ *
ดศดจ ๒๑๑ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๑ *
ดศดจ ๒๑๒ เปียโนแจ๊สกลุ่ม ๒ *

หมายเหตุ
๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

๑ (๐-๒-๑)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๐-๒-๑)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๐-๒-๑)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

๑ (๐-๒-๑)
ไม่เปลี่ยนแปลง
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)

ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑ *
ดศปน ๑๑๒ ทักษะคีย์บอร์ด ๒ *
ดศปน ๑๑๓ คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๑ *

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

-๓๙๐ดศปน ๑๑๔
ดศปน ๒๑๑
ดศปน ๒๑๒
ดศปน ๒๑๓
ดศปน ๒๑๔
ดศทพ ๑๓๑
ดศทพ ๑๓๒
ดศทพ ๑๕๑
ดศทพ ๑๕๒
ดศทพ ๒๓๑
ดศทพ ๒๓๒
ดศทพ ๒๕๑
ดศทพ ๒๕๒
ดศทพ ๒๕๓
ดศทพ ๒๕๔
ดศทอ ๑๑๑
ดศทอ ๓๐๑
ดศขส ๑๐๑
ดศขส ๑๑๑

หลักสูตรเดิม
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๒ *
ทักษะคีย์บอร์ด ๓ *
ทักษะคีย์บอร์ด ๔ *
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๓ *
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๔ *
การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๑
การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ๒
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๑
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๒
การฝึกโสตและการอ่านโน้ต๓*
การฝึกโสตและการอ่านโน้ต๔*
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๓ *
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ๔ *
ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๑ *
ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม ๒ *
พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑ *
ประวัติและทฤษฎีดนตรีไทย
ขั้นพื้นฐาน
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
สําหรับการขับร้อง *
ขับร้องกลุ่ม ๑ *

๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๑-๔)

ดศปน ๑๑๔
ดศปน ๒๑๑
ดศปน ๒๑๒
ดศปน ๒๑๓
ดศปน ๒๑๔

มคอ.๒
หลักสูตรปรับปรุง
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๒ *
ทักษะคีย์บอร์ด ๓ *
ทักษะคีย์บอร์ด ๔ *
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๓ *
คีย์บอร์ดฮาร์โมนี ๔ *

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑ *

๑ (๐-๒-๑)

ดศขส ๑๐๑ การออกเสียงภาษาอังกฤษ
สําหรับการขับร้อง *
ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุ่ม ๑ *

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

หมายเหตุ
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง

๑ (๑-๐-๒)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)

ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

กลุ่มวิชาบังคับสาขา
ดศทพ ๒๕๕ การเรียบเรียงสําหรับ
วงออร์เคสตรา ๑
ดศทน ๑๐๐ วิศวกรรมการบันทึกเสียง
เชิงภาพรวม
ดศทน ๑๑๑ อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน
ดศทน ๑๒๒ วิศวกรรมระบบเสียง
ดศทน ๑๒๑ มีดี ๑
ดศทน ๒๗๑ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๑
ดศทน ๒๗๒ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๒
ดศทน ๒๗๓ เทคโนโลยีการบันทึกเสียง
ระบบดิจิทอล ๑
ดศทน ๒๗๔ เทคโนโลยีการบันทึกเสียง
ระบบดิจิทอล ๒
ดศทน ๓๒๑ มีดี ๒

เพิ่มวิชาในบังคับสาขา
๒ (๒-๐-๔)
ไม่เปลี่ยนแปลง

๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)

ดศทน ๑๒๓ การผลิตดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ๑ ๒ (๒-๐-๔)
ดศทน ๒๗๑ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๑ ๒ (๐-๔-๒)
ดศทน ๒๗๒ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๒ ๒ (๐-๔-๒)

ย้ายออกจากบังคับสาขา
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปิด
เปิดใหม่
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง

๒ (๒-๐-๔)
ไม่เปลี่ยนแปลง
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
ดศทน ๓๒๒ การผลิตดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ๒ ๒ (๒-๐-๔)

ปิด
เปิดใหม่

-๓๙๑หลักสูตรเดิม
ดศทน ๓๔๑ การออกแบบเสียง
ดศทน ๓๗๑
ดศทน ๓๗๒
ดศทน ๓๗๓
ดศทน ๓๗๔
ดศทน ๓๗๕
ดศทน ๓๗๗
ดศทน ๓๗๘
ดศทน ๔๕๑
ดศทน ๔๖๑
ดศทน ๔๖๒
ดศทน ๔๘๑

การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๓
การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๔
การบันทึกเสียงวงดนตรี ๑
การบันทึกเสียงวงดนตรี ๒
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ในสตูดิโอ
การบันทึกเสียงวงออร์เคสตรา
มาสเตอริงในระบบดิจิตอล
การปรับแต่งเสียง
ในการแสดงดนตรี
การผลิตงาน
บันทึกเสียงดนตรี ๑
การผลิตงาน
บันทึกเสียงดนตรี ๒
การฝึกงาน
ด้านเทคโนโลยีดนตรี

มคอ.๒
หลักสูตรปรับปรุง

๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)

ดศทน ๓๔๒ การออกแบบแสง
ดศทน ๓๗๑ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๓
ดศทน ๓๗๒ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๔

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)

ดศทน ๓๗๕ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ในสตูดิโอ

๑ (๐-๒-๑)

ดศทน ๔๕๑ การปรับแต่งเสียง
ในการแสดงดนตรี

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๒ (๐-๔-๒)
ไม่เปลี่ยนแปลง

๒ (๒-๐-๔)
ไม่เปลี่ยนแปลง
๒ (๒-๐-๔)
ไม่เปลี่ยนแปลง
๕ (๐-๑๐-๕)
ดศทน ๔๘๒ การจัดการการแสดงดนตรี

กลุ่มวิชาเลือกดนตรี
ดศทน ๒๘๑ ปฏิบัติการในห้อง
บันทึกเสียง ๑
ดศทน ๒๘๒ ปฏิบัติการในห้อง
บันทึกเสียง ๒
ดศทน ๓๔๒ การออกแบบแสง
ดศทน ๓๘๑ ปฏิบัติการในห้อง
บันทึกเสียง ๓
ดศทน ๓๘๒ ปฏิบัติการในห้อง
บันทึกเสียง ๔

หมายเหตุ
ไม่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเข้าในบังคับสาขา
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

๓ (๒-๒-๕)

เปิดใหม่

ไม่เปลี่ยนแปลง
๑ (๐-๒-๑)
ไม่เปลี่ยนแปลง
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๒-๐-๔)

ย้ายไปบังคับสาขา
ไม่เปลี่ยนแปลง

๑ (๐-๒-๑)
ไม่เปลี่ยนแปลง
๑ (๐-๒-๑)
ดศทน ๓๘๓ เทคโนโลยีการแสดงดนตรีสด
ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ๒ (๒-๐-๔)

เปิดใหม่

วิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี (สําหรับนักศึกษาที่ใช้เครื่องดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก)
หลักสูตรเดิม
กลุ่มวิชาแกนดนตรี
ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑

หลักสูตรปรับปรุง
๔ (๐-๑-๑๒)

ดศปย ๑๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๑

หมายเหตุ
๔ (๐-๘-๔)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

-๓๙๒หลักสูตรเดิม
ดศปย ๑๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
ดศปย ๑๓๑ การรวมวงเล็ก ๑
ดศปย ๑๓๒ การรวมวงเล็ก ๒
ดศปย ๑๓๕ การรวมวงใหญ่ ๑
ดศปย ๑๓๖ การรวมวงใหญ่ ๒
ดศปย ๒๑๑ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
ดศปย ๒๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔
ดศดว ๒๑๐ พื้นฐานประวัติดนตรีตะวันตก
ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑
ดศทพ ๑๐๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตกขั้นนํา
ดศทอ ๑๑๑ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑ *
ดศทอ ๑๑๓ พื้นฐานระนาดเอก ๑ *

๔ (๐-๑-๑๒)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๐-๔-๘)
๔ (๐-๑-๑๒)
๔ (๐-๑-๑๒)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๐-๑-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)

ดศทอ ๑๑๗ พื้นฐานเครื่องหนังและ
เครื่องจังหวะ ๑

๑ (๐-๑-๔)

ดศทอ ๑๓๑
ดศทอ ๑๓๒
ดศทอ ๑๖๑
ดศทอ ๒๑๑
ดศทอ ๒๑๓
ดศทอ ๒๑๕
ดศทอ ๒๑๗

ทฤษฎีดนตรีไทย ๑
ทฤษฎีดนตรีไทย ๒
ดนตรีพื้นบ้านไทย ๑
พื้นฐานเครื่องสายไทย ๑ *
พื้นฐานเครื่องตีไทย ๑ *
พื้นฐานเครื่องเป่าไทย ๑ *
พื้นฐานขับร้องเพลงไทย ๑

ดศทอ ๒๒๑ พื้นฐานเครื่องดนตรีตะวันออก
- ดนตรีจีน ๑ *
ดศทอ ๒๒๓ พื้นฐานเครื่องดนตรีตะวันออก
- ดนตรีอุษาคเนย์ ๑ *
ดศทอ ๒๓๑ คุณลักษณะและระดับเสียง
ของเครื่องดนตรีไทย
ดศทอ ๒๓๒ การถอดเพลงและ
บันทึกโน้ตดนตรีไทย *
ดศทอ ๒๓๓ การถอดเพลงและ
บันทึกโน้ตดนตรีตะวันออก *
ดศทอ ๒๓๔ สํานวนเพลงไทย
ดศทอ ๓๓๑ การแปรทํานองเพลงไทย

๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)

ดศปย ๑๑๒
ดศปย ๑๓๑
ดศปย ๑๓๒
ดศปย ๑๓๕
ดศปย ๑๓๖
ดศปย ๒๑๑
ดศปย ๒๑๒

มคอ.๒
หลักสูตรปรับปรุง
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๒
การรวมวงเล็ก ๑
การรวมวงเล็ก ๒
การรวมวงใหญ่ ๑
การรวมวงใหญ่ ๒
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๓
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก ๔

๔ (๐-๘-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)

ดศปน ๑๑๑ ทักษะคีย์บอร์ด ๑

๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๑๑๑
ดศทอ ๑๑๓
ดศทอ ๑๑๕
ดศทอ ๑๑๖
ดศทอ ๑๑๗

พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๑ *
พื้นฐานระนาดเอก ๑ *
พื้นฐานฆ้องวงเล็ก *
พื้นฐานระนาดทุ้ม *
พื้นฐานเครื่องหนังและ
เครื่องจังหวะ ๑
ดศทอ ๑๑๙ ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๑๖๑
ดศทอ ๒๑๑
ดศทอ ๒๑๓
ดศทอ ๒๑๕
ดศทอ ๒๑๗
ดศทอ ๒๑๙

๑ (๑-๐-๒)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ดนตรีพื้นบ้านไทย ๑
พื้นฐานเครื่องสายไทย ๑ *
พื้นฐานเครื่องตีไทย ๑ *
พื้นฐานเครื่องเป่าไทย ๑ *
พื้นฐานขับร้องเพลงไทย ๑
แคนวง ๑

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

หมายเหตุ
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
เปิดใหม่
เปิดใหม่
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
เปิดใหม่
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
เปิดใหม่
ปิด

๑ (๐-๑-๔)
ปิด
๑ (๐-๑-๔)
๒ (๒-๐-๔)

ดศทอ ๒๓๑ คุณลักษณะและระดับเสียง
ของเครื่องดนตรีไทย

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๑-๐-๒)
ปิด

๒ (๒-๐-๔)
ปิด
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๑-๒-๔)
ดศทอ ๒๓๕ การขับร้องประกอบการแสดง ๑ (๐-๒-๑)
ดศทอ ๒๓๖ สํานวนเพลงไทยและ

ปิด
ปิด
เปิดใหม่
เปิดใหม่

-๓๙๓หลักสูตรเดิม

ดศทอ ๒๔๑ ประวัติและพัฒนาการ
ดนตรีไทย
ดศทอ ๒๔๒ ดนตรีตะวันออก

หลักสูตรปรับปรุง
การแปรทํานอง
ดศทอ ๒๓๗ การถอดเพลงและบันทึกโน้ต

หมายเหตุ
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๒-๑)

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
ดศทอ ๒๔๓ ดนตรีอุษาคเนย์
ดศทอ ๒๖๑ การสร้างและ
ซ่อมบํารุงเครื่องดนตรี
ดศทอ ๓๒๑ พื้นฐานเครื่องดนตรี
ตะวันออก ๑
ดศทอ ๓๓๔ ดนตรีประกอบ
การแสดงของไทย

ดศทอ ๔๓๒ รูปแบบและการวิเคราะห์
เพลงไทย

มคอ.๒

๒ (๒-๐-๔)

เปิดใหม่
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปิด
เพิ่มเข้าแกนดนตรี
เปิดใหม่

๑ (๐-๒-๑)
เปิดใหม่
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

เพิ่มเข้าแกนดนตรี และ
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง

๒ (๒-๐-๔)

กลุ่มวิชาบังคับสาขา
ดศทพ ๒๕๕ การเรียบเรียงสําหรับ
วงออร์เคสตรา ๑
ดศทน ๑๐๐ วิศวกรรมการบันทึกเสียง
เชิงภาพรวม
ดศทน ๑๑๑ อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน
ดศทน ๑๒๒ วิศวกรรมระบบเสียง
ดศทน ๑๒๑ มีดี ๑
ดศทน ๒๗๑ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๑
ดศทน ๒๗๒ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๒
ดศทน ๒๗๓ เทคโนโลยีการบันทึกเสียง
ระบบดิจิทอล ๑
ดศทน ๒๗๔ เทคโนโลยีการบันทึกเสียง
ระบบดิจิทอล ๒
ดศทน ๓๒๑ มีดี ๒

เพิ่มวิชาในบังคับสาขา
๒ (๒-๐-๔)
ไม่เปลี่ยนแปลง

๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)

ดศทน ๑๒๓ การผลิตดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ๑ ๒ (๒-๐-๔)
ดศทน ๒๗๑ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๑ ๒ (๐-๔-๒)
ดศทน ๒๗๒ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๒ ๒ (๐-๔-๒)

๒ (๒-๐-๔)
ไม่เปลี่ยนแปลง
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
ดศทน ๓๒๒ การผลิตดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ๒ ๒ (๒-๐-๔)

ดศทน ๓๔๑ การออกแบบเสียง
ดศทน ๓๗๑
ดศทน ๓๗๒
ดศทน ๓๗๓
ดศทน ๓๗๔
ดศทน ๓๗๕

การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๓
การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๔
การบันทึกเสียงวงดนตรี ๑
การบันทึกเสียงวงดนตรี ๒
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ย้ายออกจากบังคับสาขา
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปิด
เปิดใหม่
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง

๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)

ดศทน ๓๔๒ การออกแบบแสง
ดศทน ๓๗๑ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๓
ดศทน ๓๗๒ การบันทึกเสียงในสตูดิโอ ๔

ดศทน ๓๗๕ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)

ปิด
เปิดใหม่
ไม่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเข้าในบังคับสาขา
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

-๓๙๔-

ดศทน ๓๗๗
ดศทน ๓๗๘
ดศทน ๔๕๑
ดศทน ๔๖๑
ดศทน ๔๖๒
ดศทน ๔๘๑

หลักสูตรเดิม
ในสตูดิโอ
การบันทึกเสียงวงออร์เคสตรา
มาสเตอริงในระบบดิจิตอล
การปรับแต่งเสียง
ในการแสดงดนตรี
การผลิตงาน
บันทึกเสียงดนตรี ๑
การผลิตงาน
บันทึกเสียงดนตรี ๒
การฝึกงาน
ด้านเทคโนโลยีดนตรี

หลักสูตรปรับปรุง
ในสตูดิโอ

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)

มคอ.๒

ดศทน ๔๕๑ การปรับแต่งเสียง
ในการแสดงดนตรี

๑ (๐-๒-๑)
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๒ (๐-๔-๒)
ไม่เปลี่ยนแปลง

๒ (๒-๐-๔)
ไม่เปลี่ยนแปลง
๒ (๒-๐-๔)
ไม่เปลี่ยนแปลง
๕ (๐-๑๐-๕)
ดศทน ๔๘๒ การจัดการการแสดงดนตรี

กลุ่มวิชาเลือกดนตรี
ดศทน ๒๘๑ ปฏิบัติการในห้อง
บันทึกเสียง ๑
ดศทน ๒๘๒ ปฏิบัติการในห้อง
บันทึกเสียง ๒
ดศทน ๓๔๒ การออกแบบแสง
ดศทน ๓๘๑ ปฏิบัติการในห้อง
บันทึกเสียง ๓
ดศทน ๓๘๒ ปฏิบัติการในห้อง
บันทึกเสียง ๔

หมายเหตุ

๓ (๒-๒-๕)

เปิดใหม่

ไม่เปลี่ยนแปลง
๑ (๐-๒-๑)
ไม่เปลี่ยนแปลง
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๒-๐-๔)

ย้ายไปบังคับสาขา
ไม่เปลี่ยนแปลง

๑ (๐-๒-๑)
ไม่เปลี่ยนแปลง
๑ (๐-๒-๑)
ดศทน ๓๘๓ เทคโนโลยีการแสดงดนตรีสด
ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ๒ (๒-๐-๔)

เปิดใหม่

วิชาเลือกดนตรี
ดศปย ๐๐๑
ดศปย ๐๐๒
ดศปย ๑๓๓
ดศปย ๑๓๔
ดศปย ๑๓๗
ดศปย ๑๓๘
ดศปย ๒๓๓

หลักสูตรเดิม
พื้นฐานปฏิบัติ
เครื่องดนตรีเอก ๑
พื้นฐานปฏิบัติ
เครื่องดนตรีเอก ๒
การรวมวงเล็กเลือก ๑
การรวมวงเล็กเลือก ๒
การรวมวงใหญ่เลือก ๑
การรวมวงใหญ่เลือก ๒
การรวมวงเล็กเลือก ๓

ดศปย ๐๐๑
๔ (๐-๑-๑๒)
ดศปย ๐๐๒
๔ (๐-๑-๑๒)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๐-๔-๘)
๑ (๐-๑-๔)

ดศปย ๑๓๓
ดศปย ๑๓๔
ดศปย ๑๓๗
ดศปย ๑๓๘
ดศปย ๒๓๓

หลักสูตรปรับปรุง
พื้นฐานปฏิบัติ
เครื่องดนตรีเอก ๑
พื้นฐานปฏิบัติ
เครื่องดนตรีเอก ๒
การรวมวงเล็กเลือก ๑
การรวมวงเล็กเลือก ๒
การรวมวงใหญ่เลือก ๑
การรวมวงใหญ่เลือก ๒
การรวมวงเล็กเลือก ๓

หมายเหตุ
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๔ (๐-๘-๔)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๔ (๐-๘-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๑ (๐-๒-๑)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

-๓๙๕หลักสูตรเดิม
ดศปย ๒๓๔ การรวมวงเล็กเลือก ๔
ดศปย ๒๓๗ การรวมวงใหญ่เลือก ๓
ดศปย ๒๓๘ การรวมวงใหญ่เลือก ๔
ดศปย ๓๐๑ การเขียนงานวิชาการทางดนตรี
และการใช้งานห้องสมุดดนตรี
ดศปย ๓๓๓ การรวมวงเล็กเลือก ๕
ดศปย ๓๓๔ การรวมวงเล็กเลือก ๖
ดศปย ๓๓๗ การรวมวงใหญ่เลือก ๕
ดศปย ๓๓๘ การรวมวงใหญ่เลือก ๖
ดศปย ๓๘๑ การฝึกงานด้านดนตรี
ดศปย ๓๙๑ สัมมนาการประชุมวิชาการด้าน
ปฏิบัติดนตรีคลาสสิก
ดศปย ๔๓๓ การรวมวงเล็กเลือก ๗
ดศปย ๔๓๔ การรวมวงเล็กเลือก ๘
ดศปย ๔๓๗ การรวมวงใหญ่เลือก ๗
ดศปย ๔๓๘ การรวมวงใหญ่เลือก ๘
ดศปย ๔๙๑ หัวข้อพิเศษ ๑
ดศปย ๔๙๒ หัวข้อพิเศษ ๒
ดศปย ๔๙๔ โครงการพิเศษ ๒
ดศทก ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
เครื่องเป่าทองเหลือง ๑
ดศทก ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
เครื่องเป่าทองเหลือง ๒
ดศทก ๑๑๓ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
เครื่องกระทบ ๑
ดศทก ๑๑๔ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
เครื่องกระทบ ๒

ดศธด ๓๔๑ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ดศธด ๓๙๑ สัมมนาการประชุมวิชาการ
ด้านธุรกิจดนตรี
ดศธด ๔๔๑ การวิเคราะห์และการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานขององค์กร
ดศธด ๔๓๑ การจัดหาเงินทุนใน
อุตสาหกรรมดนตรี
ดศธด ๔๔๓ การบริหารจัดการสําหรับ
นักดนตรี
ดศกค ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –

มคอ.๒

๑ (๐-๑-๔)
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๐-๔-๘)

หลักสูตรปรับปรุง
ดศปย ๒๓๔ การรวมวงเล็กเลือก ๔
ดศปย ๒๓๗ การรวมวงใหญ่เลือก ๓
ดศปย ๒๓๘ การรวมวงใหญ่เลือก ๔

๑ (๐-๒-๑)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)

๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๐-๕-๑)

ดศปย ๓๓๓
ดศปย ๓๓๔
ดศปย ๓๓๗
ดศปย ๓๓๘
ดศปย ๓๘๑

การรวมวงเล็กเลือก ๕
การรวมวงเล็กเลือก ๖
การรวมวงใหญ่เลือก ๕
การรวมวงใหญ่เลือก ๖
การฝึกงานด้านดนตรี

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๖-๓)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง

ดศปย ๔๓๓
ดศปย ๔๓๔
ดศปย ๔๓๗
ดศปย ๔๓๘
ดศปย ๔๙๑
ดศปย ๔๙๒

การรวมวงเล็กเลือก ๗
การรวมวงเล็กเลือก ๘
การรวมวงใหญ่เลือก ๗
การรวมวงใหญ่เลือก ๘
หัวข้อพิเศษ ๑
หัวข้อพิเศษ ๒

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๐-๔-๘)
๓ (๐-๑๒-๐)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)

ดศทก ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
เครื่องเป่าทองเหลือง ๑
ดศทก ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
เครื่องเป่าทองเหลือง ๒
ดศทก ๑๑๓ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
เครื่องกระทบ ๑
ดศทก ๑๑๔ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
เครื่องกระทบ ๒
ดศธด ๒๗๓ การส่งเสริมการตลาด
อย่างสร้างสรรค์ในสื่อสมัยใหม่

หมายเหตุ
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง

๑ (๐-๒-๑)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๐-๒-๑)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๐-๒-๑)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๐-๒-๑)
เปิดใหม่
๒ (๒-๐-๔)
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

ไม่เปลี่ยนแปลง
๒ (๒-๐-๔)
ปิด
๒ (๒-๐-๔)
ไม่เปลี่ยนแปลง
๒ (๒-๐-๔)
ดศกค ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

-๓๙๖หลักสูตรเดิม
ดศกค ๑๑๒
ดศดว ๒๑๐
ดศดว ๓๐๑
ดศดษ ๓๓๑
ดศดษ ๓๓๒
ดศดษ ๓๓๓
ดศดษ ๓๔๑
ดศดษ ๓๗๓

กีตาร์ ๑
๑ (๐-๑-๔)
ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
กีตาร์ ๒
๑ (๐-๑-๔)
พื้นฐานประวัติดนตรีตะวันตก ๑ (๑-๐-๒)
พื้นฐานดนตรีของโลก
๒ (๒-๐-๔)
การศึกษาและนวัตกรรม
ทางดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย ๒ (๒-๑-๔)
กระบวนการและการเรียนรู้
ดนตรีในระดับชั้นประถมศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
กระบวนการและการเรียนรู้
ดนตรีในระดับชั้นมัธยมศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
การศึกษาดนตรีใน
โรงเรียนนอกระบบ
๒ (๒-๐-๔)
หลักการสอนทฤษฎีดนตรี
และโสตทักษะ
๒ (๒-๑-๓)

ดศดษ ๓๗๖ การอํานวยเพลงและ
ประสมวงดนตรี ๑
ดศดษ ๓๗๗ การอํานวยเพลงและ
ประสมวงดนตรี ๒
ดศสน ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
ดนตรีสมัยนิยม ๑
ดศสน ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
ดนตรีสมัยนิยม ๒
ดศสน ๓๙๑ สัมนาการประชุมวิชาการ
ด้านดนตรีสมัยนิยม
ดศดจ ๓๑๑ ฝึกทักษะการอ่าน
ดนตรีแจ๊ส ๑
ดศดจ ๓๑๒ ฝึกทักษะการอ่าน
ดนตรีแจ๊ส ๒
ดศดจ ๓๔๓ ดนตรีแจ๊สวิจักษณ์
ดศดจ ๓๕๑ คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๓
ดศดจ ๓๕๒ คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๔
ดศดจ ๓๙๑ สัมมนาการประชุมวิชาการ
ด้านดนตรีแจ๊ส
ดศดจ ๔๓๒ การประพันธ์ดนตรีแจ๊ส ๒

๒ (๑-๔-๔)
๒ (๑-๔-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)

หลักสูตรปรับปรุง
กีตาร์ ๑
ดศกค ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
กีตาร์ ๒

มคอ.๒
หมายเหตุ
๑ (๐-๒-๑)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๐-๒-๑)

ดศดษ ๓๓๑ การศึกษาและนวัตกรรม
ทางดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย ๒ (๑-๒-๓)

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

ดศดษ ๓๗๓ หลักการสอนทฤษฎีดนตรี
และโสตทักษะ
๒ (๑-๒-๓)
ดศดษ ๓๗๘ พื้นฐานการสอนเครื่องดนตรีไทย
ประเภทเครื่องสาย
๑ (๑-๑-๔)
ดศดษ ๓๗๙ พื้นฐานการสอนเครื่องดนตรีไทย
ประเภทเครื่องตีและเครื่องเป่า ๑ (๑-๑-๔)
ดศดษ ๓๗๖ การอํานวยเพลงและ
ประสมวงดนตรี ๑
๒ (๑-๓-๓)
ดศดษ ๓๗๗ การอํานวยเพลงและ
ประสมวงดนตรี ๒
๒ (๑-๓-๓)
ดศสน ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
ดนตรีสมัยนิยม ๑
๑ (๐-๒-๑)
ดศสน ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
ดนตรีสมัยนิยม ๒
๑ (๐-๒-๑)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
เปิดใหม่
เปิดใหม่
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง

๒ (๒-๐-๔)
คําอธิบายรายวิชา
๒ (๒-๐-๔)
คําอธิบายรายวิชา
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

ดศดจ ๓๕๑ คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๓
ดศดจ ๓๕๒ คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊ส ๔

๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)

ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

-๓๙๗หลักสูตรเดิม
ดศดจ ๔๙๑ สัมมนาดนตรีแจ๊ส
๒ (๒-๐-๔)
ดศดบ ๑๐๑ ดนตรีบําบัดเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
ดศปน ๑๑๕ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
ฮาร์ป ๑
๑ (๐-๑-๔)
ดศปน ๑๑๖ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
ฮาร์ป ๒
๑ (๐-๑-๔)
ดศสส ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
เครื่องสาย ๑
๑ (๐-๑-๔)
ดศสส ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
เครื่องสาย ๒
๑ (๐-๑-๔)
ดศทพ ๐๐๑ พื้นฐานการฝึกโสตและ
การอ่านโน้ต ๑
๒ (๐-๒-๔)
ดศทพ ๐๐๒ พื้นฐานการฝึกโสตและ
การอ่านโน้ต ๒
๒ (๐-๒-๔)
ดศทพ ๐๐๓ พื้นฐานทฤษฎี
ดนตรีตะวันตก ๑
๒ (๒-๐-๔)
ดศทพ ๐๐๔ พื้นฐานทฤษฎี
ดนตรีตะวันตก ๒
๒ (๒-๐-๔)
ดศทพ ๑๐๑ ทฤษฎีดนตรีตะวันตกขั้นนํา ๒ (๒-๐-๔)
ดศทพ ๑๐๒ การประพันธ์ดนตรีเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
ดศทพ ๑๒๑ การประพันธ์ดนตรีโท ๑
๔ (๐-๑-๑๒)
ดศทพ ๑๒๒ การประพันธ์ดนตรีโท ๒
๔ (๐-๑-๑๒)
ดศทพ ๓๙๑ สัมมนาการประชุมวิชาการ
ด้านการประพันธ์และทฤษฎีดนตรี ๒ (๒-๐-๔)
ดศทพ ๔๗๒ การประพันธ์ดนตรี
อิเล็กทรอนิกส์ ๒
๒ (๒-๐-๔)
ดศทพ ๔๗๓ การประพันธ์ดนตรี
ประกอบภาพยนตร์
๒ (๒-๐-๔)
ดศทพ ๔๘๑ สัมมนาดนตรีร่วมสมัย
๒ (๒-๐-๔)

มคอ.๒
หลักสูตรปรับปรุง

ดศปน ๑๑๕ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
ฮาร์ป ๑
ดศปน ๑๑๖ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
ฮาร์ป ๒
ดศสส ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
เครื่องสาย ๑
ดศสส ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
เครื่องสาย ๒

๑ (๐-๒-๑)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๐-๒-๑)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๐-๒-๑)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๐-๒-๑)
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

ดศทพ ๑๒๑ การประพันธ์ดนตรีโท ๑
ดศทพ ๑๒๒ การประพันธ์ดนตรีโท ๒

๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

ดศทน ๑๑๑ อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน
ดศทน ๓๐๑ ดนตรีประกอบภาพยนตร์
เบื้องต้น
ดศทน ๓๓๑ ดนตรีประกอบภาพยนตร์ ๑
ดศทน ๓๓๒ ดนตรีประกอบภาพยนตร์ ๒
ดศทน ๓๓๓ การประยุกต์เสียงใน
สื่อผสมเบื้องต้น
ดศทน ๓๙๑ สัมมนาการประชุมวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีดนตรี
ดศทอ ๑๑๒ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๒

หมายเหตุ
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

๒ (๒-๐-๔)

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

ไม่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มวิชาในเลือกดนตรี
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

๑ (๐-๒-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๑-๔)

ดศทอ ๑๑๒ พื้นฐานฆ้องวงใหญ่ ๒

๑ (๐-๒-๑)

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

-๓๙๘ดศทอ ๑๑๔
ดศทอ ๑๑๘
ดศทอ ๑๕๑
ดศทอ ๑๕๒
ดศทอ ๑๖๒

หลักสูตรเดิม
พื้นฐานระนาดเอก ๒
๑ (๐-๑-๔)
พื้นฐานเครื่องหนังและ
เครื่องจังหวะ ๒
๑ (๐-๑-๔)
การบรรเลงเครื่องสายผสมขิม ๑ ๑ (๐-๑-๔)
การบรรเลงเครื่องสายผสมขิม ๒ ๑ (๐-๑-๔)
ดนตรีพื้นบ้านไทย ๒
๒ (๒-๐-๔)

ดศทอ ๑๑๔
ดศทอ ๑๑๘
ดศทอ ๑๕๑
ดศทอ ๑๕๒
ดศทอ ๑๖๒

มคอ.๒
หลักสูตรปรับปรุง
พื้นฐานระนาดเอก ๒
๑ (๐-๒-๑)
พื้นฐานเครื่องหนังและ
เครื่องจังหวะ ๒
๑ (๐-๒-๑)
การบรรเลงเครื่องสายผสมขิม ๑ ๑ (๐-๒-๑)
การบรรเลงเครื่องสายผสมขิม ๒ ๑ (๐-๒-๑)
ดนตรีพื้นบ้านไทย ๒
๑ (๑-๐-๒)

ดศทอ ๒๑๒ พื้นฐานเครื่องสายไทย ๒

๑ (๐-๑-๔)

ดศทอ ๒๑๒ พื้นฐานเครื่องสายไทย ๒

๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๒๑๔ พื้นฐานเครื่องตีไทย ๒

๑ (๐-๑-๔)

ดศทอ ๒๑๔ พื้นฐานเครื่องตีไทย ๒

๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๒๑๖ พื้นฐานเครื่องเป่าไทย ๒

๑ (๐-๑-๔)

ดศทอ ๒๑๖ พื้นฐานเครื่องเป่าไทย ๒

๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๒๑๘ พื้นฐานขับร้องเพลงไทย ๒

๑ (๐-๑-๔)

ดศทอ ๒๑๘ พื้นฐานขับร้องเพลงไทย ๒

๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๒๒๒ พื้นฐานเครื่องดนตรีตะวันออก –
ดนตรีจีน ๒
๑ (๐-๑-๔)
ดศทอ ๒๒๒ พื้นฐานเครื่องดนตรีตะวันออก –
ดนตรีอุษาคเนย์ ๒
๑ (๐-๑-๔)
ดศทอ ๓๐๒ ดุริยางคศาสตร์ชาติพันธุ์เบื้องต้น ๑ (๐-๑-๔)
ดศทอ ๓๑๑ การพากย์ – เสภา
๑ (๐-๑-๔)
ดศทอ ๓๑๒ ปี่พาทย์มอญ
๑ (๐-๒-๒)
ดศทอ ๓๑๓ แคนวง
๑ (๐-๒-๒)
ดศทอ ๓๑๕ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
เครื่องปี่พาทย์ ๑
๑ (๐-๑-๔)
ดศทอ ๓๑๖ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
เครื่องปี่พาทย์ ๒
๑ (๐-๑-๔)

ดศทอ ๓๓๓ อัตลักษณ์ดนตรีไทย

ดศทอ ๓๖๑ โครงงานการผลิตดนตรี

หมายเหตุ
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
และ คําอธิบายรายวิชา
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
และ คําอธิบายรายวิชา
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
และ คําอธิบายรายวิชา
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
และ คําอธิบายรายวิชา
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
และ คําอธิบายรายวิชา
ปิด
ปิด

ดศทอ ๓๑๒ ปี่พาทย์มอญ

๑ (๐-๒-๑)

ปิด
ย้ายเป็นวิชาบังคับสาขา
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปิด
ปิด
ปิด

ดศทอ ๓๑๗
ดศทอ ๓๑๘
ดศทอ ๓๑๙
ดศทอ ๓๒๒
ดศทอ ๓๒๓
ดศทอ ๓๒๔

ปี่พาทย์นางหงส์
๑ (๐-๒-๑)
การบรรเลงเครื่องสายประสม ๒ (๑-๒-๓)
แคนวง ๒
๑ (๐-๒-๑)
พื้นฐานเครื่องดนตรีตะวันออก๒ ๑ (๐-๒-๑)
พื้นฐานเครื่องดนตรีอุษาคเนย์ ๑ ๑ (๐-๒-๑)
พื้นฐานเครื่องดนตรีอุษาคเนย์ ๒ ๑ (๐-๒-๑)

ดศทอ ๓๓๖
ดศทอ ๓๓๗
ดศทอ ๓๔๑
ดศทอ ๓๔๕

การประพันธ์เพลงพื้นบ้าน ๑
ดนตรีไทยเปรียบเทียบ
ดนตรีไทยในปัจจุบัน
ดนตรีในภูมิภาคเอเชีย

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

เปิดใหม่
เปิดใหม่
เปิดใหม่
เปิดใหม่
เปิดใหม่
เปิดใหม่
ปิด
เปิดใหม่
เปิดใหม่
เพิ่มเข้าเลือกดนตรี
เปิดใหม่
ปิด

-๓๙๙หลักสูตรเดิม
พื้นบ้านเพื่อสังคม

ดศทอ ๓๙๑ สัมมนาการประชุมวิชาการ
ด้านดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
ดศลพ ๓๑๑
ดศลพ ๓๑๒
ดศลพ ๓๑๖
ดศลพ ๓๓๑
ดศลพ ๓๓๒
ดศลพ ๓๓๓
ดศลพ ๓๔๓
ดศลพ ๓๔๔
ดศลพ ๓๔๕
ดศลพ ๓๗๓
ดศลพ ๓๗๔
ดศลพ ๓๘๒
ดศลพ ๓๘๔
ดศลพ ๓๘๕
ดศลพ ๓๙๑
ดศขส ๑๑๑
ดศขส ๑๑๒
ดศขส ๔๘๑
ดศขส ๔๘๒
ดศปล ๑๑๑
ดศปล ๑๑๒

การแสดงบนเวที ๑
การแสดงบนเวที ๒
ละครเพลงสร้างสรรค์
การเขียนบทละครเพลง ๑
การเขียนบทละครเพลง ๒
การประพันธ์เพลงและ
เนื้อร้องในละครเพลง
บทเพลงร้องจากละคร
เพลงอเมริกัน
ละครเพลงร่วมสมัย
โอเปเร็ตต้า
การสอนขับร้องสําหรับ
ละครเพลง
การคัดเลือกนักแสดง
ละครเพลง
การออกแบบฉากและ
อุปกรณ์ประกอบฉาก
แสง และเสียงในการละคร
การกํากับเวที
สัมมนาการประชุมวิชาการ
ด้านการละครเพลง
ขับร้องกลุ่ม ๑
ขับร้องกลุ่ม ๒
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับร้องโอเปร่า ๓
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับร้องโอเปร่า ๔
ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
เครื่องลมไม้ ๑
ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
เครื่องลมไม้ ๒

มคอ.๒
หลักสูตรปรับปรุง

หมายเหตุ

๒ (๑-๒-๓)

๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๒-๑-๓)
๒ (๒-๑-๓)
๒ (๒-๑-๓)

เปิดใหม่

ดศทอ ๓๖๒ โครงงานดนตรีไทยและ
ดนตรีพื้นบ้าน
ดศทอ ๓๙๑ สัมมนาการประชุมวิชาการ
ด้านดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
ดศทอ ๓๙๓ การบริการแสดงดนตรีไทย

๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)

ดศลพ ๓๑๖ ละครเพลงสร้างสรรค์
ดศลพ ๓๓๑ การเขียนบทละครเพลง ๑
ดศลพ ๓๓๒ การเขียนบทละครเพลง ๒

๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)

๒ (๑-๒-๓)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
เปิดใหม่
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง

๒ (๒-๐-๔)
ไม่เปลี่ยนแปลง
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

๒ (๒-๐-๔)
ไม่เปลี่ยนแปลง
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๑-๓)
๒ (๒-๑-๓)
๒ (๒-๑-๓)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)
๒ (๐-๔-๘)
๒ (๐-๔-๘)
๑ (๐-๑-๔)
๑ (๐-๑-๔)

ดศลพ ๓๘๒ การออกแบบฉากและ
อุปกรณ์ประกอบฉาก
ดศลพ ๓๘๔ แสง และเสียงในการละคร
ดศลพ ๓๘๕ การกํากับเวที

ดศขส ๑๑๑ ขับร้องกลุ่ม ๑
ดศขส ๑๑๒ ขับร้องกลุ่ม ๒
ดศขส ๔๘๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับร้องโอเปร่า ๓
ดศขส ๔๘๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับร้องโอเปร่า ๔
ดศปล ๑๑๑ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
เครื่องลมไม้ ๑
ดศปล ๑๑๒ ทักษะเครื่องดนตรีกลุ่ม –
เครื่องลมไม้ ๒

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต

๒ (๐-๔-๒)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๒ (๐-๔-๒)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๐-๒-๑)
ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
๑ (๐-๒-๑)

-๔๐๐-

มคอ.๒

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน ๖ หน่วยกิต มีการปรับปรุงรายวิชาทางดุริยางคศาสตร์ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ตามความสนใจ หรือเลือกศึกษาจากรายวิชาในสาขาหรือแขนงวิชาต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๖. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้โครงสร้างหลักสูตรไม่มี
การเปลี่ยนแปลง
หมวดวิชา

เกณมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
(หลักสูตร ๔ ปี)
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๑.๑ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษา
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์
๑ . ๔ ก ลุ่ ม วิ ช า สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
มนุษยศาสตร์
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
๒.๑ กลุ่มวิชาแกนดนตรี
๒.๒ กลุ่มวิชาบังคับสาขา
๒.๓ กลุ่มวิชาเลือกดนตรี
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
๒๕๕๖ ๒๕๖๐
๓๐
๗
๑๒
๔
๗

๓๐
๗
๑๒
๔
๗

๑๐๓
๔๙
๔๘
๖
๖
๑๓๙

๑๐๓
๔๙
๔๘
๖
๖
๑๓๙

-๔๐๑-

ภาคผนวก ๖
รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร

มคอ.๒

-๔๐๒-

มคอ.๒

๑. Ajarn Dr.Daniel Jacob Keasler
ชื่อ
นายดาเนียล จาคอบ คีสเลอร์
Mr. Daniel Jacob Keasler
สถานที่ทํางานปัจจุบัน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จ
พ.ศ. ๒๕๕๔
D.M. (Viola Performance)
Florida State University, U.S.A.
พ.ศ. ๒๕๕๑
M.M. (Viola Performance)
Florida State University, U.S.A.
พ.ศ. ๒๕๔๓
B.M. (Viola Performance)
Stetson University, U.S.A.
ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work Projects) และผลงานอื่น ๆ
Keasler, D.J. (2014). Alfred Uhl’s Viola Etudes: Studies with a Heart. American Viola Society
Journal, Volume 30, No. 2 ISSN 0898-5987
ผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเขียนวิจัย / อยู่ระหว่างดําเนินงาน
๒. Ajarn Hiroshi Matsushima
ชื่อ
นายฮิโรชิ มะซึชิมา
Mr. Hiroshi Matsushima
สถานที่ทํางานปัจจุบัน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จ
พ.ศ. ๒๕๔๕
Master (Flute/ Chamber Music)
University of Music Karlsruhe, Germany
พ.ศ. ๒๕๔๑
Diploma (Flute Performance)
Salzburg Mozarteum, Austria
Bachelor of Music (Flute Performance)
พ.ศ. ๒๕๓๘
Musashino Academia Musicae, Tokyo, Japan
ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work Projects) และผลงานอื่น ๆ

-๔๐๓-

มคอ.๒

Matsushima, H. (2014). Ernesto Kohler 15 Easy Studies for the Flute Op. 33-1 Practice Guide,
Nakhon Pathom: College of Music. Mahidol University.
ผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเขียนวิจัย / อยู่ระหว่างดําเนินงาน
๓. Ajarn Kyle Daniel Acuncius
ชื่อ
นายไคล์ แดเนียล อคัลเซียส
Mr. Kyle Daniel Acuncious
สถานที่ทํางานปัจจุบัน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จ
พ.ศ. ๒๕๕๕
M.M. Chamber Music (Specialist Degree) Percussion
University of Michigan, U.S.A.
พ.ศ. ๒๕๕๓
M.M. (Percussion)
Indiana University, U.S.A.
พ.ศ. ๒๕๔๑
B.M. (Percussion)
Eastman School of Music, U.S.A.
ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work Projects) และผลงานอื่น ๆ
Acuncius, K. (2017). The Timpani Textbook, Nakhon Pathom: College of Music,
Mahidol University.
Acuncius, K. (2016). Malaysian International Contemporary Percussion Festival,
Kuala Lumpur, Malaysia.
ผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเขียนวิจัย / อยู่ระหว่างดําเนินงาน
๔. อาจารย์ ดร.อรปวีณ์ นิติศฤงคาริน
ชื่อ
นางสาวอรปวีณ์ นิติศฤงคาริน
Ms. Onpavee Nitisingkarin
สถานที่ทํางานปัจจุบัน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จ

-๔๐๔พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๔๙

มคอ.๒

D.M.A (Piano Performance)
West Virginia University, U.S.A
M.M. (Piano Performance/Pedagogy)
West Virginia University, U.S.A.
ศศ.บ. (ดนตรี)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work Projects) และผลงานอื่น ๆ
Nitisingkarin, O. (2017). Piano Faculty Joint Recital. College of Music, Mahidol University.
ผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเขียนวิจัย / อยู่ระหว่างดําเนินงาน
๕. อาจารย์ นพดล ถิรธราดล
ชื่อ
สถานที่ทํางานปัจจุบัน
การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จ
พ.ศ. ๒๕๔๔
พ.ศ. ๒๕๕๑

นายนพดล ถิรธราดล
Mr. Noppadol Tirataradol
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
B.F.A. (Fine Painting)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work Projects) และผลงานอื่น ๆ
Tirataradon, N. (2017). งานวิจัยสัมฤทธิ์ผลของโครงการเทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติเพื่อการเรียนรู้.
Nakhon Pathom: College of Music, Mahidol University.
ผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเขียนวิจัย / อยู่ระหว่างดําเนินงาน
๖. อาจารย์ อลงกรณ์ เหล่าสายเชื้อ
ชื่อ
นายอลงกรณ์ เหล่าสายเชื้อ
Mr. Alongkorn Laosaichuea

-๔๐๕สถานที่ทํางานปัจจุบัน
การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จ
พ.ศ. ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๔

มคอ.๒

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (Music Performance)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work Projects) และผลงานอื่น ๆ
Laosaichua, A. (2017). Trumpet Handbook for Thailand International Music Examination,
Nakhon Pathom: College of Music, Mahidol University.
ผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเขียนวิจัย / อยู่ระหว่างดําเนินงาน
๗. Ajarn Shyen Lee
ชื่อ
สถานที่ทํางานปัจจุบัน
การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จ
พ.ศ. ๒๕๔๑
พ.ศ. ๒๕๓๙
พ.ศ. ๒๕๓๓

นายชีเยน ลี
Mr. Shyen Lee
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
M.M. (Saxophone performance)
Bowling Green State University, U.S.A.
B.M. (Saxophone Performance)
New England Conservatory of Music, U.S.A.
Dip. (Material Science Engineering)
National Taipei Institute of Technology

ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work Projects) และผลงานอื่น ๆ
Lee, S. (2014). Concerto with the Teipei Wind Orchestra- Concert and Research Project.
Nakhon Pathom: College of Music. Mahidol University.
Lee, S. (2017). Saxowatdeekrap-- CD and Research Project. Nakhon Pathom: College of Music.
Mahidol University.
Lee, S. (2014). Concert and Research Project. University of Music and Performing Arts, Vienna.

-๔๐๖-

มคอ.๒

ผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเขียนวิจัย / อยู่ระหว่างดําเนินงาน
๘. อาจารย์ ทวีศักดิ์ บูรณพานิชพันธุ์
ชื่อ
นายทวีศักดิ์ บูรณพานิชพันธุ์
Mr. Taweesak Booranapanitpan
สถานที่ทํางานปัจจุบัน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จ
พ.ศ. ๒๕๕๑
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
พ.ศ. ๒๕๔๗
ศิลปศาสตรบัณฑิต (Music Performance)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work Projects) และผลงานอื่น ๆ
Buranapanitpan, T. (2017). การบันทึกเสียงบทเพลงสถาบันมหาวิทยาลัยมหิดล โดย Mahidol University
Jazz Orchestra. [CD]. College of Music, Mahidol University.
ผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเขียนวิจัย / อยู่ระหว่างดําเนินงาน
๙. อาจารย์ ดร.ธนพล เศตระพราหมณ์
ชื่อ
นายธนพล เศตระพราหมณ์
Mr. Thanapol Setabrahmana
สถานที่ทํางานปัจจุบัน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จ
พ.ศ. ๒๕๕๗
D.M.A. Conducting, Wind Emphasis (Music History cognate)
University of Cincinnati College-Conservatory of Music, U.S.A.
พ.ศ. ๒๕๕๔
M.M. (Wind Ensemble Conducting)
New England Conservatory of Music, U.S.A.
พ.ศ. ๒๕๕๒
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต. (Composition)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

-๔๐๗-

มคอ.๒

ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work Projects) และผลงานอื่น ๆ
Setabrahmana, T. (2014). The Importance of Wind Band/ Ensemble to Thailand’s Serious Music
Scene. Princess Galyani Vadhana Institute of Music Symposium.
ผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเขียนวิจัย / อยู่ระหว่างดําเนินงาน
๑๐. Ajarn Yujin Jung
ชื่อ
สถานที่ทํางานปัจจุบัน
การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จ
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๒

นางสาวยูจิน จุง
Ms. Yujin Jung
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
M.M. (Flute Performance)
Neue Musik, Querflote, Germany
B.M. (Orchestra Instruement)
University of Music and Performing Arts Graz, Austria

ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work Projects) และผลงานอื่น ๆ
Jung, Y. (2017). Flute Handbook for Thailand International Music Examination,
Nakhon Pathom: College of Music, Mahidol University.
ผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเขียนวิจัย / อยู่ระหว่างดําเนินงาน
๑๑. อาจารย์ ธีรนัย จิระสิริกุล
ชื่อ
นายธีรนัย จิระสิริกุล
Mr. Teeranai Jirasirikul
สถานที่ทํางานปัจจุบัน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)
พ.ศ. ๒๕๕๔
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทลัยมหิดล, ไทย
พ.ศ. ๒๕๔๗
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีปฏิบัติ)

-๔๐๘-

มคอ.๒

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work Projects) และผลงานอื่น ๆ
Jirasirikul, T. (2017). กระบวนการการเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงบัวขาวสําหรับ 2 เปียโน 8 มือ
(2 Pianos 8 Hand). Music Journal. College of Music. Mahidol University.
ผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเขียนวิจัย / อยู่ระหว่างดําเนินงาน
๑๒. Ajarn Thomas Hyuk Cha
ชื่อ
นายโทมัส ฮุก ชา
Mr. Thomas Hyuk Cha
สถานที่ทํางานปัจจุบัน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จ
พ.ศ. ๒๕๕๔
D.M.A. (Music Composition)
West Virginia University, U.S.A.
M.M. (Computer Music)
พ.ศ. ๒๕๔๘
Hanyang University, South Korea
พ.ศ. ๒๕๔๖
B.M. (Music Composition)
Hanyang University, South Korea
ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work Projects) และผลงานอื่น ๆ
Cha,T.H. (2015). Brilliance and Beauty (Orchestra Composition).
College of Music. Mahidol University.
ผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเขียนวิจัย / อยู่ระหว่างดําเนินงาน
๑๓. อาจารย์ นพีสี เรเยส
ชื่อ
สถานที่ทํางานปัจจุบัน
การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จ

นางนพีสี เรเยส
Mrs. Napisi Reyes
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-๔๐๙พ.ศ. ๒๕๓๗
พ.ศ. ๒๕๓๒
พ.ศ. ๒๕๒๙

มคอ.๒

M.A. (Educational Theatre)
New York University, U.S.A
M.S. (Music Education)
University of Illinois, U.S.A.
B.M. (ศิลปการละคร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work Projects) และผลงานอื่น ๆ
Reyes, N. (2016). Mister Dictionay the Musical, College of Music, Mahidol University.
Reyes, N. (2015). In-Chan the Musical, College of Music, Mahidol University.
Reyes, N. (2014). Rak Rua Chua Dee the Musical, College of Music, Mahidol University.
Reyes, N. (2014). กระบวนการเตรียมการสร้างบทและสร้างสรรค์ละครชุด Mister Dictionary,
Nakhon Pathom: College of Music, Mahidol University.
ผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเขียนวิจัย / อยู่ระหว่างดําเนินงาน
๑๔. Ajarn Haruna Tsuchiya
ชื่อ
นายฮารุนะ ซึชิยะ
Mr. Haruna Tsuchiya
สถานที่ทํางานปัจจุบัน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จ
พ.ศ. ๒๕๕๕
M.F.A. (Theatre Contemporary Performance)
Naropa University, U.S.A.
B.F.A. (Musical Theatre)
พ.ศ. ๒๕๔๙
State University of New York at Fredonia, U.S.A.
ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work Projects) และผลงานอื่น ๆ
Tsuchiya, H. (2016). Performer's Present Symposium, Yong Siew Toh Conservator of Music,
National University of Singapore.
ผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเขียนวิจัย / อยู่ระหว่างดําเนินงาน
Tsuchiya, H. (2017). Reserarch on Barbara Diley's Improvisational Dance Practice Form.

-๔๑๐-

มคอ.๒

Nakhon Pathom: College of Music, Mahidol University.
๑๕. อาจารย์ กมลพร หุ่นเจริญ
ชื่อ
นางสาวกมลพร หุ่นเจริญ
Ms. Kamonporn Huncharoen
สถานที่ทํางานปัจจุบัน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จ
พ.ศ. ๒๕๕๘
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทลัยมหิดล, ไทย
พ.ศ. ๒๕๕๔
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีปฏิบัติ)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work Projects) และผลงานอื่น ๆ
Huncharoen, K. (2017). Voice Handbook for Thailand International Music Examination,
Nakhon Pathom: College of Music, Mahidol University.
ผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเขียนวิจัย / อยู่ระหว่างดําเนินงาน
๑๖. อาจารย์ ดร.วรรณภา ญาณวุฒิ
ชื่อ
นางสาววรรณภา ญาณวุฒิ
Ms. Wannapha Yannavut
สถานที่ทํางานปัจจุบัน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จ
พ.ศ. ๒๕๕๙
D.M.A. (Percussion Performance and Peddagogy)
The University of Iowa, U.S.A.
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีปฏิบัติ)
พ.ศ. ๒๕๔๙
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทลัยมหิดล, ไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย
ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work Projects) และผลงานอื่น ๆ

-๔๑๑-

มคอ.๒

Yannavut, W. (2017). Percussion Handbook for Thailand International Music Examination,
Nakhon Pathom: College of Music, Mahidol University.
ผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเขียนวิจัย / อยู่ระหว่างดําเนินงาน
๑๗. อาจารย์ อัศวิน นรินทรกุล ณ อยุธยา
ชื่อ
นายอัศวิน นรินทรกุล ณ อยุธยา
Mr. Asawin Narintrakul Na Ayudhya
สถานที่ทํางานปัจจุบัน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จ
พ.ศ. ๒๕๖๐
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทลัยมหิดล, ไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรี)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work Projects) และผลงานอื่น ๆ
Narintragul Na Ayudhya, A. (2017). Lonely Bop [EP]
Narintragul Na Ayudhya, A. (2017). แนวคิด กระบวนการ และองค์ความรู้ที่ได้ จากการผลิตผลงานดนตรี
สมัยนิยม ชุด Lonely Bop. Music Journal. College of Music, Mahidol University.
ผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเขียนวิจัย / อยู่ระหว่างดําเนินงาน
๑๘. อาจารย์ นลิน โกเมนตระการ
ชื่อ
นางสาวนลิน โกเมนตระการ
Ms. Nalin Komentrakarn
สถานที่ทํางานปัจจุบัน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จ
พ.ศ. ๒๕๔๖
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทลัยมหิดล, ไทย
พ.ศ. ๒๕๓๙
B.A. (Western Music)

-๔๑๒-

พ.ศ. ๒๕๓๘
พ.ศ. ๒๕๓๗

มคอ.๒

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
Licentiate Diploma (Guitar)
Trinity College, London
Performer’s Certificate (Guitar)
Trinity College, London

ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work Projects) และผลงานอื่น ๆ
Komaintrakarn, N. (2013). Complete Course for Classical Literature, Nakhon Pathom:
College of Music, Mahidol University,
ผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเขียนวิจัย / อยู่ระหว่างดําเนินงาน
๑๙. อาจารย์ กริชพล อินทนิน
ชื่อ
นายกริชพล อินทนิน
Mr. Kritchapol Inthanin
สถานที่ทํางานปัจจุบัน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จ
พ.ศ. ๒๕๕๔
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทลัยมหิดล, ไทย
พ.ศ. ๒๕๔๗
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรี)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work Projects) และผลงานอื่น ๆ
Intanin, K. (2017). ดอกไม้. College of Music, Mahidol University.
Intanin, K. (2017). ผลศึกษาจากการสร้างงานแนวโปรเกรสซีฟร็อคเพลง “ดอกไม้” โดย Otth Project.
Music Journal. College of Music, Mahidol University.
ผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเขียนวิจัย / อยู่ระหว่างดําเนินงาน
-

-๔๑๓-

มคอ.๒

๒๐. อาจารย์ สหรัฐ จันทร์เฉลิม
ชื่อ
นายสหรัฐ จันทร์เฉลิม
Mr. Saharat Chanchalerm
สถานที่ทํางานปัจจุบัน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จ
พ.ศ. ๒๕๔๖
M.M. (Music Performance)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
พ.ศ. ๒๕๒๙
B.Ed. (Music Education)
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work Projects) และผลงานอื่น ๆ
Chanchaloem, S. (2017). งานวิจัยเรื่ององค์ความรู้การขับร้องเพลงไทยของหม่อมส้มจีน ราชานุประพันธ์.
Nakhon Pathom: College of Music, Mahidol University.
Chanchaloem, S. (2017). คู่มือการฝึกเดี่ยวจะเข้. Nakhon Pathom: College of Music,
Mahidol University.
Chanchaloem, S. (2017). คู่มือเอกสารประกอบการสอนรวมวงเล็ก. Nakhon Pathom: College of Music,
Mahidol University.
ผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเขียนวิจัย / อยู่ระหว่างดําเนินงาน
๒๑. อาจารย์ พารณ ยืนยง
ชื่อ
สถานที่ทํางานปัจจุบนั
การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จ
พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๕๑

นายพารณ ยืนยง
Mr. Paron Yuenyong
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีปฏิบัติ)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีไทย)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work Projects) และผลงานอื่น ๆ

-๔๑๔-

มคอ.๒

Yuenyongt, P. (2017). Thai Music Handbook for Thailand International Music Examination, .
Nakhon Pathom: College of Music, Mahidol University.
ผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเขียนวิจัย / อยู่ระหว่างดําเนินงาน
๒๒. อาจารย์ ตปาลิน เจริญสุข
ชื่อ
นางสาวตปาลิน เตริญสุข
Ms. Tapalin Charoensook
สถานที่ทํางานปัจจุบัน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จ
พ.ศ. ๒๕๕๖
M.M. (Violoncello)
Franz Liszt School of Music, Germany
ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work Projects) และผลงานอื่น ๆ
Charoensook, T. (2017). Cello Handbook for Thailand International Music Examination,
Nakhon Pathom: College of Music, Mahidol University.
ผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเขียนวิจัย / อยู่ระหว่างดําเนินงาน
๒๓. อาจารย์ ดวงเดือน หลงสวาสดิ์
ชื่อ
นางสาวดวงเดือน หลงสวาสดิ์
Ms. Duangduan Longsawas
สถานที่ทํางานปัจจุบัน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ศศ.ม. (วัฒนธรรมการดนตรี)
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
พ.ศ. ๒๕๓๙
ศป.บ. (คีตศิลป์ไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work Projects) และผลงานอื่น ๆ

-๔๑๕-

มคอ.๒

Longsawad, D. (2015). Thai Music Liturature Handbook, Nakhon Pathom: College of Music,
Mahidol University.
ผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเขียนวิจัย / อยู่ระหว่างดําเนินงาน
๒๔. อาจารย์ ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ
ชื่อ
นายภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ
Mr. Pawat Ouppathumchua
สถานที่ทํางานปัจจุบัน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จ
พ.ศ. ๒๕๕๘
รป.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย
พ.ศ. ๒๕๕๒
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเงิน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work Projects) และผลงานอื่น ๆ
Oopatamchua, P. (2015). The Efficiency of Thailand 's stock index futures market. Journal of
public and private management.
ผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเขียนวิจัย / อยู่ระหว่างดําเนินงาน
๒๕. อาจารย์ เพ็ญญาภรณ์ เหล่าธนาสิน
ชื่อ
นางสาวเพ็ญญาภรณ์ เหล่าธนาสิน
Ms. Penyarporn Laothanasin
สถานที่ทํางานปัจจุบัน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จ
พ.ศ. ๒๕๔๗
บธ.ม. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ไทย

-๔๑๖พ.ศ. ๒๕๔๖
พ.ศ. ๒๕๔๕

มคอ.๒

B.A. (Communication)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ไทย
B.B.A. (Marketing)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ไทย

ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work Projects) และผลงานอื่น ๆ
Laotanasin, P. (2016). การติดตามและประเมินผลผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
(แขนงธุรกิจดนตรี). นครปฐม: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเขียนวิจัย / อยู่ระหว่างดําเนินงาน
๒๖. อาจารย์ ดริน พันธุมโกมล
ชื่อ
นายดริน พันธุมโกมล
Mr. Darin Pantoomkomol
สถานที่ทํางานปัจจุบัน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จ
พ.ศ. ๒๕๓๘
M.B.A. (Finance)
University of New Orleans, U.S.A.
พ.ศ. ๒๕๓๖
บริหารธุรกิจบัณฑิต (พานิชยศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work Projects) และผลงานอื่น ๆ
Pantoomkomol, D. (2017). A Tale from Pamelo Town, Nakhon Pathom: College of Music,
Mahidol University.
Pantoomkomol, D. (2017). Jazz Improvisation Handbook I - Developing Basic Jazz Language
from Scale and Arpeggio Practice Arpeggio Practice (Major and Harmonic Minor).
Nakhon Pathom: College of Music. Mahidol University.
Pantoomkomol, D. (2017). Jazz Improvisation Handbook II - Developing Basic Jazz Language
from Scale and Arpeggio Practice (Major and Jazz Melodic Minor). Nakhon Pathom:
College of Music. Mahidol University.

-๔๑๗-

มคอ.๒

Pantoomkomol, D. (2017). Jazz Improvisation Handbook III- Developing the Jazz Language
through the Studies of Advanced Scale/Arpeggios Studies and Other Jazz Elements.
Nakhon Pathom: College of Music. Mahidol University.
Pantoomkomol, D. (2017). Jazz Improvisation Handbook IV Advanced Jazz Improvisation Skills.
Nakhon Pathom: College of Music. Mahidol University.
ผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเขียนวิจัย / อยู่ระหว่างดําเนินงาน
๒๗. อาจารย์ ดร.นิอร เตรัตนชัย
ชื่อ
นางสาวนิอร เตรัตนชัย
Ms. Ni-on Tayrattanachai
สถานที่ทํางานปัจจุบัน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จ
พ.ศ. ๒๕๕๕
ปร.ด. (ดนตรี)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
พ.ศ. ๒๕๕๒
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
พ.ศ. ๒๕๔๗
ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย
ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work Projects) และผลงานอื่น ๆ
Teratanachai, N. (2017). Handbook for Thailand International Music Examination, Nakhon
Pathom:
College of Music, Mahidol University.
ผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเขียนวิจัย / อยู่ระหว่างดําเนินงาน
๒๘. อาจารย์ ดร.ดวงฤทัย โพคะรัตน์ศิริ
ชื่อ
นางสาวดวงฤทัย โพคะรัตน์ศิริ
Ms. Duangruthai Pokaratsiri
สถานที่ทํางานปัจจุบัน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-๔๑๘การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จ
พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๔๘

มคอ.๒

D.M.A (Piano Performance)
West Virginia University, U.S.A.
M.M. (Piano Performance/Pedagogy)
West Virginia University, U.S.A.
ศศ.บ. (ดนตรี)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work Projects) และผลงานอื่น ๆ
Pokaratsiri, D. (2015). Concert Review: American Music Night, Music Journal.
Pokaratsiri, D. (2015). Concert Review: Thai Talents, Music Journal.
Pokaratsiri, D. (2016). A Short Story of The Art of Fugue, BWW 1080, Music Journal Vol.21 No.12
Pokaratsiri, D. (2016). The Butterfly Lovers: Hunan Symphony Orchestra,
Music Journal Vol.21 No.8, 2016
ผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเขียนวิจัย / อยู่ระหว่างดําเนินงาน
๒๙. Ajarn Yavet Boyadjiev
ชื่อ
นางยาเวท โบยาดิเจฟ
Mrs. Yavet Boyadjiev
สถานที่ทํางานปัจจุบัน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จ
พ.ศ. ๒๕๕๘
D.M.A. (Music)
City University of New York Graduate Center, U.S.A.
M.M. (Music)
พ.ศ. ๒๕๔๓
Manhattan School of Music, U.S.A.
พ.ศ. ๒๕๓๙
B.M.. (Music)
Instituto Superior de Arte (Havana), Cuba
ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work Projects) และผลงานอื่น ๆ
Boyadjiev, Y. (2012). The Viola in Thailand: An Interview with Ajarn Choochart Pitaksakorn,

-๔๑๙-

มคอ.๒

National Artist". The Journal of the Viola Society of America, 1, 49-56.
ผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเขียนวิจัย / อยู่ระหว่างดําเนินงาน
๓๐. อาจารย์ สุขสันต์ รัตนะผล
ชื่อ
นายสุขสันต์ รัตนะผล
Mr. Sooksan Ratanapol
สถานที่ทํางานปัจจุบัน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จ
พ.ศ. ๒๕๕๖
M.M. (Clarinet Chamber Music)
Staatlichen Hochschule fur Musik und Darstellende Kunst
Stuttgart, Germany
พ.ศ. ๒๕๕๓
M.A. (Clarinet Performance)
Staatlichen Hochschule fur Musik und Darstellende Kunst
Stuttgart, Germany
พ.ศ. ๒๕๔๗
ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก)
จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย, ไทย
ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ (Creative Work Projects) และผลงานอื่น ๆ
Rattanapon, S. (2017). Clarinet Handbook for Thailand International Music Examination,
Nakhon Pathom: College of Music, Mahidol University.
ผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเขียนวิจัย / อยู่ระหว่างดําเนินงาน
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘
คําสั่งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
คําสั่งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒
_______________________

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใหเหมาะสม และ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่ ๔๒๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ จึงออกขอบังคับไวดังนี้
ขอ ๑.
ขอ ๒.
ขอ ๓.

ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ใหใชขอบังคับนี้สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลที่เขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยมหิดล
“คณะ”
หมายความรวมถึง สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ที่มีการเรียนการสอน
“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจําสวนงานทีเ่ รียกชื่ออยางอื่นทีม่ ี
ฐานะเทียบเทาคณะที่มกี ารเรียนการสอน
“คณบดี”
หมายความรวมถึงหัวหนาสวนงานทีเ่ รียกชื่ออยางอื่นทีม่ ีฐานะเทียบเทา
คณะที่มกี ารเรียนการสอน
“หลักสูตร”
หมายถึงหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีที่สอดคลองและ
สนับสนุนนโยบาย หรือการดําเนินงานหรือขอบังคับ กฎ ระเบียบของ
สภาวิชาชีพ หรือกองการประกอบโรคศิลปะ (ถามี) และไดรับการอนุมตั ิ
จากสภามหาวิทยาลัย โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
รับทราบการเสนอขอเปดสอนหลักสูตรใหม/การปรับปรุงหลักสูตรแลว
“อาจารยประจําหลักสูตร”
หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรี
“คณะกรรมการหลักสูตร”
หมายถึง คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดี เพื่อทําหนาที่บริหาร
จัดการและพิจารณาหลักสูตร

๒

ขอ ๔.

การรับนักศึกษา
ใหมหาวิทยาลัยหรือคณะ
โดยคณะกรรมการประจําคณะรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรตามเงื่อนไข
และวิธีการที่ระบุไวในหลักสูตร หรือตามประกาศของคณะโดยความเห็นชอบของอธิการบดี ซึ่งการรับนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรี มี ๓ ประเภท คือ
๔.๑ มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการคัดเลือกนักศึกษา โดยระบบโควตา
๔.๒ มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาโดยรับสมัครผานสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๔.๓ คณะดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาโดยตรง ตามประกาศของคณะ โดยผานความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย
ขอ ๕.

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษา ดังนี้
๕.๑ ระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา
๑๕ สัปดาห ซึง่ อาจแบงชวงได สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตามความจําเปนของแตละคณะ
และใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
๕.๒ ระบบไตรภาค ปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ และภาคการศึกษาที่ ๓ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะ
เวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห ซึ่งอาจแบงชวงได สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตาม
ความจําเปนของแตละคณะ และใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียง
กันไดกับการศึกษาภาคปกติ
๕.๓ ระบบอื่น คณะอาจจัดการศึกษาระบบอื่น ซึ่งตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบนั้นในหลักสูตร
ใหชัดเจน โดยมีกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตที่เทียบเคียงไดกับระบบทวิภาค หรือระบบ
ไตรภาค

ขอ ๖.

การกําหนดหนวยกิตสําหรับแตละรายวิชา ใหถือเกณฑดังตอไปนี้
๖.๑ ระบบทวิภาค
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปญหา หรือการศึกษาทีเ่ ทียบเทา
ที่ใชเวลา ๑ ชัว่ โมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา ๑๕ ชัว่ โมง และศึกษาดวยตนเอง ๒ ชั่วโมง
ตอสัปดาห หรือไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา เทากับ ๑ หนวยกิต
ระบบทวิภาค
(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง หรือการศึกษาที่เทียบเทา ทีใ่ ชเวลา๒ - ๓ ชั่วโมง
ตอสัปดาห หรือ ๓๐ - ๔๕ ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๑๕
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

๓

(๓) การฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานวิชาชีพ) หรือการทําโครงงาน หรือกิจกรรม
การเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลา ๓-๖ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๔๕-๙๐
ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๑๕ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๒ ระบบไตรภาค
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปญหา หรือการศึกษาที่เทียบเทา ที่ใช
เวลา ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๒ ชัว่ โมงตอ
สัปดาห หรือไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบ
ไตรภาค
(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง หรือการศึกษาทีเ่ ทียบเทา ที่ใชเวลา ๒-๓ ชั่วโมง
ตอสัปดาห หรือ ๒๔-๓๖ ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๑๒
ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบไตรภาค
(๓) การฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานวิชาชีพ) หรือการทําโครงงานหรือกิจกรรมการ
เรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ทีใ่ ชเวลา ๓-๖ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๓๖-๗๒ ชั่วโมง
และศึกษาดวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๑๒ ชัว่ โมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ ๑ หนวยกิตระบบไตรภาค
๖.๓ ในกรณีที่ไมสามารถใชเกณฑตามขอ ๖.๑ หรือ ขอ ๖.๒ ได ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือผูที่
คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายพิจารณากําหนดหนวยกิตของรายวิชาตามความเหมาะสม โดย
ใหแสดงรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย
ขอ ๗.

จํานวนหนวยกิตรวม และระยะเวลาการศึกษา
๗.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิตทวิภาค หรือ ๑๕๐
หนวยกิตไตรภาค ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา
๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิตทวิภาค หรือ ๑๘๗.๕
หนวยกิตไตรภาค ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา
๗.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอ ยกวา ๑๘๐ หนวยกิต
ทวิภาค หรือ ๒๒๕ หนวยกิตไตรภาค ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา
๗.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมจี ํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิตทวิภาค หรือ
๙๐ หนวยกิตไตรภาค ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และจะตองสะทอน
ปรัชญาและเนือ้ หาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนนั้ ๆ โดยครบถวนและใหระบุ คําวา “ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายชื่อ
หลักสูตร
ทั้งนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รบั เขาศึกษาในหลักสูตรนั้น

๔

ขอ ๘.

การกําหนดสัญลักษณแสดงผลการศึกษา
๘.๑ สัญลักษณซึ่งมีแตมประจํา
ผลการศึกษาของแตละรายวิชาอาจจะแสดงไดดว ยสัญลักษณตา ง ๆ ซึง่ มีแตมประจํา ดังนี้
สัญลักษณ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

แตมประจํา
๔.๐๐
๓.๕๐
๓.๐๐
๒.๕๐
๒.๐๐
๑.๕๐
๑.๐๐
๐.๐๐

๘.๒ สัญลักษณซึ่งไมมีแตมประจํา
ผลการศึกษาของแตละรายวิชาอาจแสดงไดดวยสัญลักษณตาง ๆ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
สัญลักษณ
ความหมาย
AU
การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
I
รอการประเมินผล (Incomplete)
P
การศึกษายังไมสิ้นสุด (In Progress)
S
พอใจ (Satisfactory)
T
การโอนหนวยกิต (Transfer of Credit)
U
ไมพอใจ (Unsatisfactory)
W
ถอนการศึกษา (Withdrawal)
X
ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report)
๘.๓ การตัดสินผลการศึกษา
(๑) สัญลักษณที่มแี ตมประจําไมนอยกวา ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ S เปนการประเมินผลวา ได
หรือ ผาน (Pass) ในแตละรายวิชา
(๒) สัญลักษณที่มแี ตมประจํา ๑.๐๐ หรือ ๑.๕๐ หรือสัญลักษณ U ในแตละรายวิชาถือวามีความรู
ความสามารถต่ํากวาเกณฑ ถาจะตัดสินการประเมินผลเปนอยางอืน่ ใหอยูใ นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจําคณะ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะ ในกรณี
ใหสอบแกตัวหรือปฏิบัติงานแกตวั เมื่อเสร็จสิ้นแลวจะใหสัญลักษณที่มีแตมประจําไดไมเกิน
๒.๐๐ หรือสัญลักษณ S

๕

๘.๔ การให F จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) นักศึกษาเขาสอบ และ/หรือมีผลการสอบหรือผลงานที่ประเมินผลวา ตก
(๒) นักศึกษาขาดสอบ โดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําคณะหรือผูที่คณะกรรมการ
ประจําคณะมอบหมาย
(๓) นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๑
(๔) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบ เชน เขาสอบสายเกินเวลาที่กําหนด ทําผิดวินยั วาดวยการ
แตงกายนักศึกษา หรือมีการกระทําตามขอ ๒๒ และไดรบั การตัดสินใหตก
(๕) นักศึกษาที่ไดสัญลักษณ I แลวไมดําเนินการสอบ หรือไมปฏิบัติงานภายใน ๑ ภาคการศึกษา
ปกติตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค และไตรภาค หลังสิ้นภาคการศึกษาที่ไดสัญลักษณ I
ยกเวนกรณีที่นกั ศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒
(๖) นักศึกษาที่ไดสัญลักษณ P แลวไมสอบ และ/หรือไมสงผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนด
(๗) นักศึกษาที่ไมสอบแกตัวหรือไมปฏิบัติงานแกตัวตามที่กําหนดไวใน ๘.๓ (๒) หรือสอบแกตวั
หรือปฏิบัติงานแกตวั แลว แตยังประเมินผลวา “ไมได” หรือ “ไมผาน”
๘.๕ การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมหี นวยกิต หรือมีหนวยกิต แตภาควิชาหรือ
คณะเห็นวาไมควรจําแนกผลการศึกษาออกเปนสัญลักษณที่มีแตมประจํา
๘.๖ การให AU จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่นกั ศึกษาแจงความจํานงเขารวมศึกษา โดยไมนับหนวยกิต
แตตองมีเวลาเรียนหรือปฏิบตั ิการไมนอยกวารอยละ ๘๐
๘.๗ การให I จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) นักศึกษาไมไดสอบและ/หรือไมสงผลงาน เพราะปวยโดยมีใบรับรองแพทยจากหนวยบริการ
สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทยที่แพทยประจําหนวยบริการ
สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ใหอยูใ นดุลยพินิจของผูที่คณะกรรมการ
ประจําคณะมอบหมาย
(๒) นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๑ เนื่องจากปวยโดยมีใบรับรองแพทยจาก
หนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทยที่แพทยประจํา
หนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ใหอยูใ นดุลยพินิจของผูที่
คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย
(๓) นักศึกษาไมไดเขาสอบ และ/หรือไมไดสงผลงานดวยเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจําคณะ หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย
๘.๘ การให P จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่มกี ารสอนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวา ๑ ภาค
การศึกษาและ/หรือการศึกษาในรายวิชานัน้ ยังไมสิ้นสุด
๘.๙ การให T จะกระทําไดในกรณีที่โอนยายหนวยกิตมาจากคณะ หรือสถาบันอื่น
๘.๑๐ การให W จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหถอนการศึกษาตามขอ ๑๐.๓
(๒) นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา
(๓) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา
๘.๑๑ การให X จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่คณะยังไมไดรับรายงานผลการประเมินการศึกษาของ
รายวิชานัน้ ๆ ตามกําหนด

๖

ขอ ๙.

การลงทะเบียน
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา และจํานวนหนวยกิตที่ไมนอยกวาที่แตละหลักสูตรกําหนด
โดยเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้
๙.๑ การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาใหลงทะเบียน
เรียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต และในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียน
ไดไมเกิน ๙ หนวยกิต โดยการลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อนักศึกษาดําเนินการไดครบขั้นตอน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
หากคณะใดมีเหตุผลและความจําเปน อาจใหมกี ารลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิต
แตกตางไปจากเกณฑขางตนได ทั้งนี้ตอ งไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
โดยตองเรียนใหครบตามรายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตร
๙.๒ การลงทะเบียนเรียนซ้ํา จะทําไดตอเมื่อ
(๑) รายวิชานัน้ ไดสัญลักษณ F หรือ W หรือ U หรือคณะกรรมการประจําคณะ หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะเห็นวานักศึกษาควรเรียนซ้ํา ตามขอ ๘.๓ (๒) กรณี
ที่เปนรายวิชาเลือกอาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอืน่ แทนได หรือ
(๒) นักศึกษาตองการเรียนซ้ําในรายวิชาที่เรียนแลว เพื่อแกไขผลการศึกษาใหไดแตมเฉลี่ยสะสม
สู งขึ้ น แต ต อ งได รับ ความเห็น ชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยทปี่ รึกษา
(๓) การลงทะเบียนเรียนซ้ําในแตละรายวิชา ตามขอ ๙.๒ (๑) และ ขอ ๙.๒(๒) นักศึกษาจะ
ลงทะเบียนเรียนซ้ําไดตามจํานวนครั้งที่คณะกําหนด แตซ้ําไดอีกไมเกิน ๒ ครั้ง ยกเวนกรณี
ที่นักศึกษาไดรับอนุญาต ใหลาพักการศึกษา ตามขอ ๑๕.๑(๑) ขอ ๑๕.๑(๒) และ ขอ ๑๕.๑(๓)
๙.๓ การลงทะเบียนเรียนมากกวา ๑ หลักสูตร
นักศึกษาที่ตองการเรียนมากกวา ๑ หลักสูตร สามารถลงทะเบียนในรายวิชาที่แตละหลักสูตรกําหนด
ไดตามขอ ๙.๑ และเมื่อเรียนครบรายวิชาที่แตละหลักสูตรกําหนดแลว จะไดรับอนุมัติปริญญาของ
หลักสูตรนั้น ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาในทุกหลักสูตรตองไมเกิน ๘ ปการศึกษา โดยนับตั้งแตแรก
เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี

ขอ ๑๐. การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา
นักศึกษาจะขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอนรายวิชาไดตอเมือ่ ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยประจําหลักสูตร
และตองไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือผูที่คณบดีมอบหมาย โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติดังตอไปนี้
๑๐.๑ การขอเพิ่มรายวิชา จะตองดําเนินการภายใน ๒ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอ น สําหรับรายวิชาที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปด
ภาคการศึกษาใหขอเพิ่มภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานัน้
๑๐.๒ การขอลดรายวิชา รายวิชาที่ขอลดจะไมบันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและไมนับครั้งในการลง
ทะเบียน หากดําเนินการภายใน ๒ สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห
แรกของภาคการศึกษาฤดูรอน สําหรับรายวิชาที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปดภาคการศึกษา ใหขอ
ลดภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานัน้

๗

๑๐.๓ การขอถอนรายวิชา ดําเนินการไดหลังสัปดาหที่ ๒ นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือหลัง
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน หรือหลังสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษารายวิชาที่
เปดสอนไมพรอมกับการเปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย จนถึงหนึ่งสัปดาหกอ นสอบสิ้นสุด
รายวิชานัน้ รายวิชาที่ขอถอนจะถูกบันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและนับครั้งในการลงทะเบียนเรียน
ทั้งนี้ การอนุญาตหรือไมอนุญาต ใ หเพิม่ ลด และ ถอนรายวิชา คณบดีหรือผูทคี่ ณบดี
มอบหมาย จะตองแสดงเหตุผลประกอบดวย
ขอ ๑๑. เวลาเรียน
นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในรายวิชาใด ๆ ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝกงาน และการฝกภาคสนาม
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานั้น ๆ
ขอ ๑๒. การนับจํานวนหนวยกิต
๑๒.๑ การนับจํานวนหนวยกิตของนักศึกษาเพื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิต
ที่กําหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่ไดรับการประเมินผลวา “ได” หรือ “ผาน” เทานั้น
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึง่ ครั้ง ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิต
ครั้งสุดทายที่ประเมินผลวา “ได” หรือ “ผาน” ไปคิดเปนหนวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว
๑๒.๒ การรวมจํานวนหนวยกิตเพือ่ ใชในการคํานวณแตมเฉลี่ย ใหนับจํานวนหนวยกิตของทุกรายวิชาที่
ผลการศึกษามีแตมประจํา
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึง่ ครั้ง ใหนบั จํานวนหนวยกิตที่ลง
ทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ ๆ ครั้งสุดทายไปใชในการคํานวณแตมเฉลี่ย
ขอ ๑๓. การคิดแตมเฉลี่ย
แตมเฉลี่ยมี ๒ ประเภท คือ แตมเฉลี่ยประจําภาค และแตมเฉลี่ยสะสม การคํานวณแตมเฉลีย่ ใหทําดังนี้
๑๓.๑ แตมเฉลี่ยประจําภาค ใหคาํ นวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานัน้ โดยเอา
ผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของผลการศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้งหารดวย
จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีแตมประจําที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ ใหมี
ทศนิยม ๒ ตําแหนง โดยปดเศษจากตําแหนงที่ ๓
๑๓.๒ แตมเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
จนถึงการประเมินผลครั้งสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของผล
การศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้ง หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษา และผล
การศึกษามีแตมประจํา ตามขอ ๑๒.๒ ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนง โดยปดเศษจากตําแหนงที่ ๓
ในกรณีที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ํา ใหนําแตมประจําของสัญลักษณที่ไดรับการประเมิน
ครั้งสุดทายมาคํานวณแตมเฉลี่ย

๘

ขอ ๑๔. การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิต
นักศึกษาที่ยายประเภทวิชาหรือคณะในมหาวิทยาลัย
หรือที่โอนยายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือ
นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่ อาจขอเทียบรายวิชาและขอโอนยายหนวยกิตใหครบหนวยกิต
ตามหลักสูตรได โดยไมตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรนั้น และมีผลการศึกษาที่มีสัญลักษณ
เปน T การเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิตนีใ้ หใชเฉพาะนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหโอนยาย หรือนักศึกษาที่
ไดรับอนุมัติใหเรียนในรายวิชาที่จัดสอนโดยสถาบันอื่น ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากผูที่ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบหลักสูตร หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายหรือคณะกรรมการหลักสูตร ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้
๑๔.๑ เงื่อนไขในการขอเทียบรายวิชา และโอนยายหนวยกิต
(๑) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่โอนยายจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในหรือตางประเทศที่มี
มาตรฐานไมตา่ํ กวามหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบดวย
(๒) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหา และใหประสบการณการเรียนรู ครอบคลุมหรือ
เทียบเคียงกันได ไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบโอนหนวยกิต
และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบดวย
(๓) เปนรายวิชา หรือกลุมรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาแลวไมเกิน ๕ ป ถาไมเปนไปตามนี้
ใหอยูใ นดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ
(๔) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีผลการเรียนไมต่ํากวา C หรือเทียบเทา
(๕) การเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิต ใหทําไดไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร
๑๔.๒ การขอเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิตใหทําหนังสือถึงคณบดี พรอมหลักฐานที่เกีย่ วของกับ
รายวิชาที่ขอโอน ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการหลักสูตรประจําภาควิชาทีเ่ กีย่ วของ และ/หรือคณะ
กรรมการประจําคณะเปนผูพจิ ารณาพรอมเหตุผลในการอนุมัติ และนําเสนอมหาวิทยาลัย และ/
หรืออธิการบดีเปนผูอนุมัติ หรือใหความเห็นชอบการอนุมัติจากระดับคณะ
๑๔.๓ รายวิชาที่เทียบและโอนยายหนวยกิต จะแสดงในใบแสดงผลการศึกษาตามชื่อรายวิชาที่เทียบโอน
ให โดยใชสญ
ั ลักษณเปน T และจะไมนาํ มาคิดแตมเฉลี่ย
๑๔.๔ นักศึกษาที่ขอเทียบรายวิชา หรือกลุมรายวิชา และโอนยายหนวยกิต ตามขอ ๑๔.๑(๑) -๑๔.๑(๓)
มีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินยิ ม ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอ ๒๑ ของขอบังคับฉบับนี้
๑๔.๕ การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิตที่มไิ ดอยูใ นขอบังคับใดใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
หลักสูตรประจําภาควิชาที่เกีย่ วของ และ/หรือคณะกรรมการประจําคณะ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย และ/หรืออธิการบดี เปนผูอ นุมัตหิ รือใหความเห็นชอบการอนุมัตจิ ากระดับคณะ
ทั้งนี้ ตองเปนไปตามขอ ๑๔.๑

๙

ขอ ๑๕. การลาพักการศึกษา
๑๕.๑ นักศึกษาอาจยืน่ คํารองขออนุญาตลาพักการศึกษา ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ถูกเกณฑ หรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ
(๒) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือไดเขารวมโครงการอืน่ ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นชอบดวย
(๓) เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยมีใบรับรอง
แพทยจากหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทยอื่นที่รบั รอง
โดยแพทยประจําหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๔) เมื่อนักศึกษามีความจําเปนสวนตัว อาจยืน่ คํารองขอลาพักการศึกษาไดแตตองไดศึกษาใน
มหาวิทยาลัยแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษา และมีแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ ใหนักศึกษายืน่ คํารองตอคณบดี หรือผูที่คณบดี
มอบหมายโดยเร็วที่สุด และใหคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมตั ิ
๑๕.๒ เมื่อนักศึกษามีเหตุสุดวิสยั จําตองลาพักการศึกษา ดวยเหตุผลนอกเหนือจากที่ระบุไวในขอ ๑๕.๑
ใหยนื่ คํารองตอคณบดีหรือผูท ี่คณบดีมอบหมายโดยเร็วที่สุด และใหคณะกรรมการประจําคณะ
หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะที่นกั ศึกษาสังกัดมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัติ
๑๕.๓ การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒ ใหอนุมตั ิไดครั้งละไมเกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรือ ๓ ภาคการศึกษาปกติตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค
ถามีความจําเปนตองลาพักการศึกษาตอไปอีก ใหยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาใหมตามวิธีในขอ
๑๕.๑ หรือ ๑๕.๒ แลวแตกรณี
๑๕.๔ ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ใหนับเวลาที่ลาพักอยูในระยะเวลาการศึกษา
ดวย ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ตามขอ ๑๕.๑(๑) และ ขอ ๑๕.๑(๒)
หรือในกรณีทมี่ ีเหตุสุดวิสยั ใหเสนออธิการบดีพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
๑๕.๕ ระหวางที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา นักศึกษาจะตองรักษาสภาพการเปนนักศึกษา โดย
ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะถูกจําหนายชื่อออกจากมหาวิทยาลัย
๑๕.๖ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเขาศึกษาจะตองยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษา
ตอคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายกอนกําหนดวันชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไมนอยกวา
๑ สัปดาห
การอนุมัติหรือไมอนุมัติ ใหลาพักการศึกษาตามความในวรรคกอน คณบดีหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจะตองระบุเหตุผลในการพิจารณาดวย
ขอ ๑๖. การจําแนกสภาพนักศึกษา
๑๖.๑ การจําแนกสภาพนักศึกษา สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาเปนปแรก จะจําแนกสภาพนักศึกษาเมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาที่สอง ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรือสิ้นภาคการศึกษาที่สามตามการจัด
การศึกษาแบบไตรภาค นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา สวนนักศึกษาที่ศึกษาตั้งแตปที่ ๒ เปนตนไป จะ
จําแนกสภาพนักศึกษา เมือ่ สิ้นภาคการศึกษาปกติของแตละภาค หรือเมื่อสิ้นปการศึกษาสําหรับ
หลักสูตรที่มีการศึกษาตอเนือ่ งตลอดป สําหรับนักศึกษาที่จะยื่นความจํานงขอรับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี อาจใหจําแนกสภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาฤดูรอนได

๑๐

๑๖.๒ การจําแนกสภาพนักศึกษาใหพิจารณาวาเปนนักศึกษาสภาพปกติหรือสภาพวิทยาทัณฑ ดังตอไปนี้
(๑) นักศึกษาสภาพปกติ ไดแก นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเปนภาคการศึกษาแรก หรือนักศึกษา
ที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ไดแก นักศึกษาที่สอบ ไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๕๐ แตไมถึง
๒.๐๐ จําแนกออกเปน ๒ ประเภท คือ
ประเภทที่ ๑ ไดแก นักศึกษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสม ตั้งแต ๑.๕๐ แตไมถึง ๑.๘๐
ประเภทที่ ๒ ไดแก นักศึกษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐
ขอ ๑๗. ฐานะชั้นปของนักศึกษา
ใหเทียบฐานะชั้นปของนักศึกษาจากจํานวนหนวยกิตที่สอบได
หลักสูตรนั้น

ตามอัตราสวนของหนวยกิตรวมของ

ขอ ๑๘. การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณี ดังตอไปนี้
๑๘.๑ ศึกษาครบตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติใหไดรับอนุปริญญาหรือปริญญาตามขอ ๒๐
๑๘.๒ ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีใหลาออก
๑๘.๓ อธิการบดีสั่งใหพนจากสภาพการเปนนักศึกษาในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) เมื่อมีการจําแนกสภาพนักศึกษา และมีแตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๕๐
(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑประเภทที่ ๑ ที่มีแตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ อีก ๒ ภาคการ
ศึกษาติดตอกันที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรืออีก ๓
ภาคการศึกษาติดตอกันที่มกี ารจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค
หรืออีก ๑ ปการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษา โดยใชระบบอืน่ ตามขอ ๕.๓
(๓) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑประเภทที่ ๒ ที่มีแตมเฉลีย่ สะสมต่ํากวา ๒.๐๐ อีก ๔ ภาคการ
ศึกษาติดตอกันที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรืออีก ๖
ภาคการศึกษาติดตอกันที่มกี ารจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค
หรืออีก ๒ ปการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษา โดยใชระบบอื่นตามขอ ๕.๓
(๔) ลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาบังคับครบจํานวนครั้งตามขอ ๙.๒(๓) แลวผลการศึกษาหรือ
ผลการสอบ ยังคง “ไมได” หรือ “ไมผาน”
(๕) มีเวลาเรียนเกิน ๒ เทาของเวลาที่กําหนดในหลักสูตร
(๖) เมื่อพนกําหนดเวลา ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาแลว ยังไมลงทะเบียนเรียน หรือยัง
ไมไดดําเนินการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา โดยขาดการติดตอหรือโดยไมมีเหตุผลสมควร
(๗) นักศึกษาประพฤติผิดวินยั ตามขอบังคับวาดวยวินยั นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
รวม/สถาบันสมทบ
(๘) มีปญหาทางจิตจนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และ/หรือจะเปนอุปสรรคตอการประกอบ
วิชาชีพ ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาขอมูล และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
(๙) ถูกลงโทษตามขอ ๒๒
(๑๐) ตาย

๑๑

ขอ ๑๙. การสําเร็จการศึกษา
๑๙.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
๑๙.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
๑๙.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
๑๙.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
ขอ ๒๐. การใหอนุปริญญาหรือปริญญา
การพิจารณาใหไดอนุปริญญาหรือปริญญา นักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๒๐.๑ สอบผานรายวิชาและเกณฑอนื่ ๆ ครบตามที่หลักสูตรกําหนด
๒๐.๒ ไดแตมเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๒.๐๐
๒๐.๓ เปนผูมีความประพฤติดี เหมาะสมแกศกั ดิศ์ รีแหงอนุปริญญาหรือปริญญานั้น
ขอ ๒๑. การใหปริญญาเกียรตินิยม
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ซึ่งรวมทั้งรายวิชาที่
นักศึกษายายประเภทวิชา หรือคณะในมหาวิทยาลัย หรือที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และเปนรายวิชาหรือ
กลุมรายวิชาทีม่ ีผลการเรียนไมต่ํากวา B (หรือเทียบเทา) โดยไมนําหนวยกิตและแตมประจําที่เทียบรายวิชา หรือ
โอนยายหนวยกิตมาคิดแตมเฉลี่ยสะสม จะไดรับการพิจารณาใหไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๑ เมื่อสอบได
แตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๕๐ และไดรับปริญญาตรีเกียรตินยิ ม อันดับ ๒ เมื่อสอบไดแตมเฉลีย่ สะสมไมต่ํากวา
๓.๒๕ และตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๒๑.๑ มีเวลาเรียนไมเกินจํานวนภาคการศึกษาหรือจํานวนปการศึกษานอยที่สุดที่กําหนดไวในหลักสูตร
๒๑.๒ มีคุณสมบัติสอบไดปริญญาตรีตามขอ ๒๐
๒๑.๓ ไมเคยลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอืน่ แทน หรือสอบแกตวั หรือปฏิบัติงาน
แกตวั ในรายวิชาใดเลยตลอดหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่เทียบโอน
๒๑.๔ ในกรณีที่นักศึกษาขอเทียบรายวิชา และโอนยายหนวยกิต จํานวนรายวิชาที่ขอยาย หรือขอโอน
จะตองไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนหนวยกิตทั้งหลักสูตร
ขอ ๒๒. การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ
ใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยวินยั นักศึกษา
โดยพิจารณาตามสมควรแกกรณี
ดังตอไปนี้
๒๒.๑ ใหไดสัญลักษณ F ในรายวิชาที่ทุจริต
๒๒.๒ ใหไดสัญลักษณ F ในรายวิชาที่ทุจริตและใหพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปไมนอยกวา ๑
ภาคการศึกษาปกติ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา
ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้น
ของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘”
ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘”
๒. ให้ ใ ช้ ป ระกาศกระทรวงนี้ สํ า หรั บ หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทุ ก สาขาวิ ช าที่ จ ะเปิ ด ใหม่
และหลั ก สู ต รเก่ า ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ใหม่ ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ และเอกชน และให้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๓. ให้ยกเลิก
๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓” ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. ในประกาศกระทรวงนี้
“อาจารย์ ป ระจํา ” หมายถึ ง บุ ค คลที่ ดํา รงตํา แหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา
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“อาจารย์ป ระจํา หลัก สูต ร” หมายถึง อาจารย์ป ระจํา ที่มีคุณ วุฒิต รงหรือ สัม พัน ธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถ
เป็ น อาจารย์ ป ระจํ าหลั ก สู ต รหลายหลั ก สูต รได้ ใ นเวลาเดี ย วกั น แต่ ต้ อ งเป็ น หลัก สู ต รที่ อ าจารย์ ผู้ นั้ น
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล
และการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต รต้ อ งอยู่ ป ระจํ า หลั ก สู ต รนั้ น ตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
ยกเว้ น พหุ วิ ท ยาการหรื อ สหวิ ท ยาการ ให้ เ ป็ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รได้ อี ก หนึ่ ง หลั ก สู ต ร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน ๒ คน
“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา
๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค์
มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ
ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล
ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่ากําลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสํานึก
ของความเป็น พลเมือ งดีที่ สร้ างสรรค์ประโยชน์ ต่อ สังคม และมี ศักยภาพในการพึ่ งพาตนเองบนฐาน
ภูมิปัญญาไทย ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพื่อนําพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียม
มาตรฐานสากล
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกํากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้
ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่ กํ า หนด สามารถสร้ า งสรรค์ ง านที่ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ตนเอง
และสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล โดยแบ่งหลักสูตรเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่
๕.๑.๑ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ท างวิ ช าการ ที่ มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรอบรู้ ทั้ ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์
๕.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้
หลั ก สู ต รปกติ ที่ เ ปิ ด สอนอยู่ แ ล้ ว ให้ ร องรั บ ศั ก ยภาพของผู้ เ รี ย น โดยกํ า หนดให้ ผู้ เ รี ย นได้ ศึ ก ษา
บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทาํ วิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ
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๕.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่
๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ
หรือ มีสมรรถนะและทักษะด้ านการปฏิบั ติเชิ งเทคนิ คในศาสตร์ สาขาวิ ชานั้ น ๆ โดยผ่านการฝึกงาน
ในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ เพราะมุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติ
ขั้นสูงเพิ่มเติม
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี
และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุคําว่า
“ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร
๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหลักสูตร
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูง
โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชา
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และทําวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน
องค์กร หรือสถานประกอบการ
หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๖. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษา
ที่ เ ปิ ด การศึ ก ษาภาคฤดู ร้ อ น ให้ กํ า หนดระยะเวลาและจํ า นวนหน่ ว ยกิ ต โดยมี สั ด ส่ ว นเที ย บเคี ย งกั น
ได้กับการศึกษาภาคปกติ
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทางดังนี้
ระบบไตรภาค
๑ ปี ก ารศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น ๓ ภาคการศึ กษาปกติ ๑ ภาคการศึ ก ษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์
โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค
หรือ ๔ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค
ระบบจตุรภาค
๑ ปี ก ารศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น ๔ ภาคการศึ ก ษาปกติ ๑ ภาคการศึ ก ษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์
โดย ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค
หรือ ๒ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิตระบบจตุรภาค
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
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๗. การคิดหน่วยกิต
๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๒ รายวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ที่ ใ ช้ เ วลาฝึ ก หรื อ ทดลองไม่ น้ อ ยกว่ า ๓๐ ชั่ ว โมงต่ อ ภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๔ การทํ า โครงงานหรื อ กิ จ กรรมการเรี ย นอื่ น ใดตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายที่ ใ ช้ เ วลา
ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ระบบทวิภาค
๘. จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
ใช้เวลาศึ กษาไม่เกิ น ๑๐ ปี การศึกษา สําหรั บการลงทะเบีย นเรียนเต็ มเวลา และไม่เ กิน ๑๕ ปี
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
๑๘๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน
๑๘ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษา
ในหลักสูตรนั้น
๙. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้
๙.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ให้ มี ค วามรอบรู้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง เข้ า ใจ และเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง ผู้ อื่ น สั ง คม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม
พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
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อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จํานวนหน่วยกิต
ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๙.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ดังนี้
๙.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาการ ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
๙.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาชีพหรือ ปฏิบัติการ ให้มีจํานวน
หน่ ว ยกิ ต หมวดวิ ช าเฉพาะรวมไม่ น้ อ ยกว่ า ๗๒ หน่ ว ยกิ ต โดยต้ อ งเรี ย นวิ ช าทางปฏิ บั ติ ก ารตามที่
มาตรฐานวิชาชีพกําหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพ กําหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
หลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า
๔๒ หน่วยกิต ในจํานวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
๙.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต
๙.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอาจจั ด หมวดวิ ช าเฉพาะในลั ก ษณะวิ ช าเอกเดี่ ย ว
วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
และวิชาโทต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่ม
จํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
๑๕๐ หน่วยกิต
สํ า หรั บ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี แ บบก้ า วหน้ า ผู้ เ รี ย นต้ อ งเรี ย นวิ ช าระดั บ
บัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้
ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการเทียบโอน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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๑๐. จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย
๑๐.๑.๑ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า
หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิด ชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกั บ
อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน
กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละคุ ณ สมบั ติ ต รงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ สาขาวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนไม่ น้ อ ยกว่ า
วิชาเอกละ ๓ คน
กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
ในกรณี ที่ มี อ าจารย์ ป ระจํ า ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า
และทํ า หน้ า ที่ อ าจารย์ ผู้ ส อนก่ อ นที่ เ กณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
จะประกาศใช้ ให้สามารถทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้
ในกรณี ข องอาจารย์ พิ เ ศษอาจได้ รั บ การยกเว้ น คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโท
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
๑๐.๒ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ท างวิ ช าชี พ หรื อ ปฏิ บั ติ ก าร และหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี
(ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย
๑๐.๒.๑ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า
หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่เน้นทักษะ
ด้ า นวิ ช าชี พ ตามข้ อ กํ า หนดของมาตรฐานวิ ช าชี พ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
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กรณี ร่ ว มผลิ ต หลั ก สู ต รกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
หากจําเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิด ชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกั บ
อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน
ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ
ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ ใน ๕ คน
ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็ นอาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็ น
บุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ คน
กรณี ร่ ว มผลิ ต หลั ก สู ต รกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
หากจําเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละคุ ณ สมบั ติ ต รงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ สาขาวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนไม่ น้ อ ยกว่ า
วิช าเอกละ ๓ คน และหากเป็ น ปริ ญ ญาตรีท างวิ ช าชี พ หรื อ ปฏิ บั ติการที่ เ น้น ทั ก ษะด้านการปฏิ บั ติ
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ ๑ ใน ๓
กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
ในกรณีที่มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้ ให้สามารถ
ทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้
สําหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
หากจําเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
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ในกรณี ข องอาจารย์ พิ เ ศษอาจได้ รั บ การยกเว้ น คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโท
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สํา หรั บ หลั กสู ต รปริ ญ ญาตรี ท างวิช าชี พ หรื อ ปฏิ บั ติ การที่ เ น้ น ทั ก ษะ
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพนั้น ๆ
๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๖ ปี) จะต้องเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๑๑.๒ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) จะต้ อ งเป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา
ที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา
๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า
๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า
ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ ทุกภาคการศึกษา อนึ่ง ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใด
ภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ํากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จะถือว่า
ผู้เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า
๑๒. การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน
๙ หน่ว ยกิ ต ในแต่ละภาคการศึ กษาปกติ สําหรั บการลงทะเบีย นเรีย นไม่เ ต็มเวลา และจะสํ าเร็ จ
การศึกษาได้ ดังนี้
๑๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา
๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา
๑๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
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๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
หากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดมี เ หตุ ผ ลและความจํ า เป็ น การลงทะเบี ย นเรี ย นที่ มี
จํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
๑๓. เกณฑ์การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑ์การวัดผล
เกณฑ์ ขั้ น ต่ํ า ของแต่ ล ะรายวิ ช า และเกณฑ์ ก ารสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร โดยต้ อ งเรี ย นครบ
ตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ จากระบบ
๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากนี้ จะต้องกําหนด
ให้มีค่าเทียบเคียงกันได้
๑๔. ชื่อปริญญา สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่
ปริญญาใดยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกําหนด
ชื่อปริญญา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ
(๑) การกํากับมาตรฐาน
(๒) บัณฑิต
(๓) นักศึกษา
(๔) อาจารย์
(๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
(๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๑๖. การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ให้ ทุ ก หลั ก สู ต รพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย โดยมี ก ารประเมิ น
และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑๗. ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามแนวทางดั ง กล่ า วได้ หรื อ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

