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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Western Music
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีสากล)
Bachelor of Arts (Western Music)
ศศ.บ. (ดนตรีสากล)
B.A. (Western Music )

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาในการผลิตบัณฑิต
มุงผลิตบัณฑิตดนตรีที่มีความรูความสามารถเพื่อตอบสนองความตองการบุคลากรของสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานที่ดําเนินธุรกิจทางดานดนตรี มุงเนนใหนักศึกษามีความรูความสามารถในการใช
เทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรี ซึ่งเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอการผลิตผลงานดนตรีในยุคปจจุบัน
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถทางดนตรีไดอยางถูกตองเทียบเทามาตรฐานสากล และ
สามารถนําความรูความสามารถนั้นเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีดนตรีไดอยางเพียงพอทีจ่ ะนําไปประกอบอาชีพได
อยางอิสระ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนบุคคลที่สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและสถานการณ
ตาง ๆ ไดดี มีมนุษยสัมพันธที่ดี
3. เพื่อใหผูเรียนเปนผูที่มีทัศนคติที่ดตี อการประกอบอาชีพทางดนตรี
4. เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงทั้งในประเทศและตางประเทศตอไป
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5. กําหนดการเปดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2549
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
6.1 คุณสมบัติทั่วไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
(ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 1)
6.2 คุณสมบัติเฉพาะ
- มีความรูพื้นฐานทางดานทฤษฎีดนตรีสากล
- ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลอยางใดอยางหนึ่งไดอยางดี
- มีความสนใจในเทคโนโลยีดนตรีและระบบบันทึกเสียง
- มีทัศนคติทดี่ ีตออาชีพดนตรี
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
(ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 1)
8. ระบบการศึกษา
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา ปกติ 1 ภาคการศึกษามี
ระยะการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และสามารถจัดการศึกษาระหวางปดภาคการศึกษา โดยกําหนดเวลา
เรียน จํานวนหนวยกิตที่มีสดั สวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ
9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 16 ภาคการศึกษา
ปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
(ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 1)
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
(ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 1)
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12. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย
12.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตําแหนง
ลําดับ
ทางวิชาการ

ชื่อสกุล

1

ผศ.

นายวิชา

เชาวศิลป

2

อาจารย

นายประเสริฐ ฉิมทวม

3

อาจารย

นายราเชนทร เหมือนชอบ

4

อาจารย

นายอดุลย

วงศแกว

5

อาจารย

นายพิสิษฐ

เอมดวง

คุณ
วุฒิ

สาขาวิชา

สถาบัน
การศึกษา

ศศ.ม.
คบ.

ดนตรีศึกษา
ดนตรีศึกษา

ม.มหิดล
วค.บานสมเด็จฯ

ศป.ม.
กศ.บ.

การประพันธเพลง จุฬาลงกรณ
ดุริยางคศาสตร
มศว.ประสานมิตร

ศึกษาตอ วิจัยและพัฒนาเมือง. มรภ.จันทรเกษม
วค. บานสมเด็จฯ
คบ. ดนตรีศึกษา

คบ.

ดนตรีศึกษา

วค. บานสมเด็จฯ

ศึกษาตอ มานุษยดุริยางควิทยา มศว.ประสานมิตร
คบ. ดนตรีศึกษา(สากล) วค. จันทรเกษม

พ.ศ. ที่
สําเร็จ
การศึกษา
2540
2522

2546
2526

2524

2523

2536
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12.2 อาจารยผูสอน
ลําดับ
1

ตําแหนง
ชื่อสกุล
ทางวิชาการ
ผศ.
นายวิชา
เชาวศิลป

คุณวุฒิ

วิชาที่สอน

- ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง
- ทฤษฎีดนตรีสากล
- ประวัติดนตรีตะวันตก
นายประเสริฐ ฉิมทวม
ศป.ม. (การประพันธเพลง) - ปฏิบัติเครื่องลมไม
- การประพันธ
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร)
- ระบบบันทึกและประมวลผลฯ
- ปฏิบัติรวมวง
- ประวัติและวิวัฒนาการเพลงไทย
นายราเชนทร เหมือนชอบ คบ. (ดนตรีศึกษา)
- การฝกโสตประสาท
ศึกษาตอ
- ทฤษฎีดนตรีสากล
- ปฏิบัติขับรอง
- คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพื้นฐาน
นายอดุลย
วงศแกว
คบ. (ดนตรีศึกษา)
- การบันทึกเสียง
- การผลิตงานดนตรีดวยคอมพิวเตอร
- ปฏิบัติกีตารเบส
นายธงชัย
เหลืองทอง คบ. ดนตรีศึกษา(สากล)
ศึกษาตอสาขาดุริยางควิทยา - ระบบบันทึกและประมวลผลฯ
- ปฏิบัติรวมวง
- ประวัติเครื่องดนตรี
- ปฏิบัติกีตาร
นางสาวสวรส หิรัญกูล
คบ. ดนตรีศึกษา(สากล)
ศึกษาตอสาขาดุริยางควิทยา - ทฤษฎีดนตรีสากล
- ปฏิบัติรวมวง
พิริยะกิตศรัณย คบ.ดนตรีศึกษา(สากล)
- ปฏิบัติเครื่องกระทบ
นายนภัทร
- ปฏิบัติรวมวง
ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)
คบ. (ดนตรีศึกษา)

2

อาจารย

3

อาจารย

4

อาจารย

5

อาจารย

6

อาจารย

7

อาจารย

8

อาจารย

นายทรงกฤษณ

คมสัน

คบ.ดนตรีศึกษา(สากล)

9

อาจารย

นายพิสิษฐ

เอมดวง

คบ.ดนตรีศึกษา(สากล)

-

ปฏิบัติคียบอรด
การใชคอมพิวเตอรชวยงานดนตรี
การบันทึกเสียง
ปฏิบัติกีตาร
ปฏิบัติรวมวง
ทฤษฎีดนตรีสากล
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12.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ

ตําแหนง
ทางวิชาการ

1

ผศ.

คุณ
วุฒิ

ชื่อสกุล
นายอนรรฆ

จรัณยานนท

2

ผศ.

นายบรรจง

ชลวิโรจน

สาขาวิชา

M.M. ดนตรีวิทยา
คบ.

สถาบัน
การศึกษา

ดนตรีศึกษา

University of
Philipines
วค.บานสมเด็จฯ

พ.ศ. ที่
สําเร็จ
การศึกษา
2531
2522

ศศ.ม ดนตรีวิทยา
กศ.บ ดุริยางคศาสตร
.

ม.มหิดล
มศว.ประสานมิตร

2542
2520

วค.บานสมเด็จฯ

2530

3

อาจารย

นายสุชาติ

สิมมี

คบ.

4

-

นางอุมาพร

ประมูลวงศ

ศป.ม การประพันธเพลง จุฬาลงกรณ
ศศ.บ. ดุริยางคสากล ม.พายัพ

5

-

นายธรรมรัตน ดวงศิริ

คบ.

ดนตรีสากล

มรภ.จันทรเกษม

2547

6

-

นางอลิสา

คบ.

ดนตรีศึกษา

วค.จันทรเกษม

2531

โกมลรุจิวงศ

ดนตรีศึกษา

2546
2535

13. จํานวนนักศึกษา
ระดับชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2549
60

60
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2550
2551
2552

2553

60

60

60

60

50

50
45

110
-

155
-

50
45
45
200
45

50
45
45
200
45
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14. สถานที่และอุปกรณการสอน
สถานที่
14.1 หองบรรยายวิชาทฤษฎีดนตรี สําหรับนักศึกษา 60 คน พรอมเปยโนและอุปกรณ
ประกอบ
14.2 หองบรรยายวิชาทฤษฎีดนตรี สําหรับนักศึกษา 30 คน พรอมเปยโนและอุปกรณ
ประกอบ
14.3 หองปฏิบัติรวมวงพรอมอุปกรณ 2 หอง
14.4 หองบันทึกเสียงขนาดใหญพรอมอุปกรณ 1 หอง
14.5 หองบันทึกเสียงขนาดเล็กพรอมอุปกรณ 1 หอง
14.6 หองคอมพิวเตอรดนตรี 1 หอง
นอกจาก นั้นในรายวิชาที่ไมจําเปนตองใชอุปกรณเฉพาะก็สามารถใชหองเรียนของอาคาร
ศูนยเรียนรวมได

อุปกรณการสอน
1. เปยโนแบบทรงสูง(Up-right Piano)
2. เปยโนไฟฟา
3. คียบอรดไฟฟา
4. กีตารไฟฟา
5. กีตารเบส
6. กลองชุด
7. ตูแอมปสําหรับกีตาร
8. ตูแอมปสําหรับกีตารเบส
9. ตูแอมปสําหรับคียบอรด
10. กีตารคลาสสิก
11. ชุดเครื่องเสียงสําหรับการแสดง
12. โซปราโน แซ็กโซโฟน
13. อัลโต แซ็กโซโฟน
14. เทเนอร แซ็กโซโฟน
15. บาริโทน แซ็กโซโฟน
16. ทรัมเปท
17. ทรอมโบน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

4
7
2
3
3
3
7
4
4
10
1
1
2
2
1
5
3

หลัง
หลัง
เครื่อง
ตัว
ตัว
ชุด
ตู
ตู
ตู
ตัว
ชุด
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
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เครื่องคอมพิวเตอร
1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอน จํานวน 25 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับอาจารย จํานวน 7 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับชวยการแสดงหนาเวทีพรอม Sound card 2 ชุด
อุปกรณที่ใชในการบันทึกเสียง
1. Open-reel recorder (Analog system) Fostex R-8
2. Direct to harddisk recorder
Akai DR-4d
Fostex D160
Digidesign - AudiomediaIII
3. Mixing board
Topaz 24x8x2,
Alesis1622
4. MIDI Workstation
Pentium - MMX + Cakewalk Pro
5. Synchronizer
MIDIEngine 8Port / SE(SMPTE),
Video Synchronization
6. Digital Signal Processor
MidiVerb
Art
Lexicon
Behringer
Fostex 24 Track
7. Mixdown deck
Sony DAT
8. Compressor/Limiter/Gate
Alesis3630
9. Power Amplifier
Alesis RA-100
Metalix 500
SoundTech
10. Monitors
Yamaha
Fostex
Rogers
11. Microphones
Shure,
Audio –Technica
Neumann
12. Sound Module
Roland SC-55 & MT-32
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13. Equalizer

Yamaha TG100& MU5,
EMU Proteus2XR
Art HD-15 , Alesis

15. หองสมุด
ตําราและเอกสารสําหรับการศึกษาคนควานั้นนักศึกษาสามารถคนควาไดจากแหลงขอมูลตอไปนี้
15.1 การศึกษาคนควาความรูในรายวิชาศึกษาทั่วไป สามารถคนควาไดที่สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และหนังสือที่ผูสอนแตละรายวิชาจะกําหนดให
15.2 ตําราดนตรีและหนังสืออานประกอบ หองสมุดดนตรีของโปรแกรมวิชาดนตรีสากล มีตําราที่
เกี่ยวกับดนตรีคอมพิวเตอร การบันทึกเสียง และตําราที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางดนตรีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนนิตยสารหรือวารสารเกี่ยวกับดนตรีที่สมัครเปนสมาชิกทั้งไทยและตางประเทศอีกหลาย
ฉบับ อาทิ วารสารถนนดนตรี, เพลงดนตรี, บันเทิงคดี, Com Music, Overdrive, Mix, Music express เปนตน
จํานวนตํารา หนังสืออานประกอบและสือ่ การสอนอื่นๆ อีกดังตอไปนี้
- ตําราภาษาไทย
38 เลม
- ตําราตางประเทศ
169 เลม
- สกอร/โนตเพลง/แบบฝกหัด 150 ชุด (ประมาณ 3500 เพลง)
- วีดิทัศน
71 มวน
- ดีวดี ี / วีซีดี
2000 ไตเติ้ล
- ซีดี
162 แผน (ประมาณ 1900 เพลง)
- การสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ตจากเว็บไซตเกี่ยวกับดนตรีที่โปรแกรมวิชาได
รวบรวมเว็บไซตที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีทางดนตรีที่สําคัญไว
15.3 หองสมุดตามสถานศึกษาตางๆที่มหี นังสือเกีย่ วกับดนตรี
- หองสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัย
มหิดล
- หองสมุดดนตรีเรวัติ พุทธินันท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หองสมุดดนตรีโรงเรียนดนตรีสยามกลการ
- หองสมุดดนตรีทูลกระหมอมบริพัตร
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16. งบประมาณ
รายละเอียดการประมาณคาใชจายในหลักสูตรเปนรายป (หนวย : บาท)
งบประมาณทีต่ องการ (บาท)
2549
2550
2551
คาตอบแทน
180,000
200,000
200,000
คาใชสอย
80,000
80,000
80,000
คาวัสดุ
300,000
300,000
300,000
คาอุดหนุนงานวิจยั ของนักศึกษา
15,000
30,000
30,000
รวมงบดําเนินการ
575,000
610,000
610,000
คาครุภัณฑ
150,000
500,000
200,000
คาที่ดิน/คาสิ่งกอสราง
50,000,000*
คาพัฒนาบุคลากร
50,000
150,000
200,000
รวมงบลงทุน
200,000
650,000 50,400,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
775,000 1,260,000 51,010,000
* เปนคากอสรางอาคารหลังใหมเพื่อทดแทนอาคารเกาที่ทรุดโทรม
หมวดเงิน

17. หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
17.2 โครงสรางหลักสูตร
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2 หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไมนอยกวา
2.1 กลุมเอกวิชาบังคับ
1) ทฤษฎี
2) ปฏิบตั ิ
2.2 กลุมวิชาเอกเลือก
2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3 หมวดวิชาเลือกเสรี

2552
200,000
80,000
300,000
30,000
610,000
400,000
200,000
600,000
1,210,000

128 หนวยกิต
30 หนวยกิต
92 หนวยกิต
70 หนวยกิต
52 หนวยกิต
18 หนวยกิต
15 หนวยกิต
7 หนวยกิต
6 หนวยกิต
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17.3 รายวิชา
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
วิชาบังคับ
GESC 1001 การคิดและการตัดสินใจ
วิชาเลือก
GESC 1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
GESC 1102 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
GESC 1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
GESC 1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวติ

30 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3(3-0-6)
3 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.2 กลุมวิชาภาษา
วิชาบังคับ
GETH 1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
GEEN 1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วิชาเลือก
GEEN 1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตน
GEEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสูง
GEEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการสมัครงาน
GEEN 1104 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
GEEN 1105 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

9 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร
วิชาบังคับ
GEHS 1001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
วิชาเลือก
GEHS 1101 สุนทรีย ภาพของชีวิต
GEHS 1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
GEHS 1103 จริยธรรมทางสังคมและการใชเหตุผล

7 หนวยกิต
1 หนวยกิต
1(0-2-1)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร
วิชาบังคับ
GESO 1001 พลวัตสังคมไทย
วิชาเลือก
GESO 1101 พลวัตสังคมโลก
GESO 1102 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
GESO 1103 กฎหมายในชีวิตประจําวัน

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

1.5 กลุมวิชาพลานามัย
วิชาบังคับ
GEPA 1001 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
GEPA 1002 กีฬาประเภทบุคคล

2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)

2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ
ทฤษฎี
เรียน
WTMU1100 ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน (เรียนโดยไมนับหนวยกิต)
WTMU1101 ทฤษฎีดนตรีสากล 1
WTMU1201 ประวัติดนตรีตะวันตก
WTMU1202 ประวัติดนตรีสมัยนิยม
WTMU1301 คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพื้นฐาน
WTMU1302 ระบบบันทึกและประมวลผลขอมูลทางดนตรี
WTMU2102 ทฤษฎีดนตรีสากล 2
WTMU2103 ทฤษฎีดนตรีสากล 3
WTMU2104 การแยกเสียงสําหรับวงออรเคสตรา
WTMU2203 ประวัตแิ ละวิวฒ
ั นาการของเพลงไทยสากล
WTMU2303 การบันทึกเสียง 1
WTMU2305 การใชคอมพิวเตอรชวยงานดนตรี
WTMU3107 การประพันธ
WTMU3108 การแตงเพลงเพื่อการพาณิชย
WTMU3109 คีตลักษณและการวิเคราะห
WTMU3307 พื้นฐานเครื่องสังเคราะหเสียง

92 หนวยกิต
70 หนวยกิต
52 หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
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WTMU3308
WTMU3312
WTMU3705
WTMU4110
WTMU4111
WTMU4901
WTMU4904

อุตสาหกรรมดนตรี
การผลิตผลงานดนตรีดว ยคอมพิวเตอร
ฟสิกสของเสียงดนตรี
การวิเคราะหดนตรีสมัยนิยม
ทฤษฎีการสอดทํานอง
สัมมนาดนตรี
การเสนอผลงานดนตรีกรรม

ปฏิบตั ิ
WTMU1501
WTMU1502
WTMU1503
WTMU2501
WTMU2503
WTMU2504
WTMU2505
WTMU3505

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

บังคับ
ปฏิบัติรวมวง 1
ปฏิบัติรวมวง 2
การฝกโสตประสาท 1
ปฏิบัติรวมวง 3
การฝกโสตประสาท 2
การฝกโสตประสาท 3
การขับรองประสานเสียง 1
การขับรองประสานเสียง 2

เลือก
ก. ปฏิบัติเครื่องดนตรีหลัก
โดยเลือกปฏิบตั ิจากเครื่องดนตรีตอไปนี้ เพียงกลุมเดียว
กลุมเครื่องเปาลมไม
WTMU1401 เครื่องลมไม 1
WTMU1402 เครื่องลมไม 2
WTMU2401 เครื่องลมไม 3
กลุมเครื่องเปาทองเหลือง
WTMU1403 เครื่องทองเหลือง 1
WTMU1404 เครื่องทองเหลือง 2
WTMU2403 เครื่องทองเหลือง 3
กลุมกีตารเบส
WTMU1405 กีตารเบส 1

18 หนวยกิต
8 หนวยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
10 หนวยกิต
6 หนวยกิต

2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
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WTMU1406
WTMU2405
WTMU1407
WTMU1408
WTMU2407
WTMU1409
WTMU1410
WTMU2409
WTMU1411
WTMU1412
WTMU2411
WTMU1413
WTMU1414
WTMU2413

กีตารเบส 2
กีตารเบส 3
กลุมกีตารไฟฟา
กีตารไฟฟา 1
กีตารไฟฟา 2
กีตารไฟฟา 3
กลุมคียบอรด
คียบอรด 1
คียบอรด 2
คียบอรด 3
กลุมขับรองสากล
ขับรองสากล 1
ขับรองสากล 2
ขับรองสากล 3
กลุมเครื่องกระทบ
เครื่องกระทบ 1
เครื่องกระทบ 2
เครื่องกระทบ 3

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

ข. ปฏิบตั ิเครือ่ งดนตรีขั้นพืน้ ฐาน
4 หนวยกิต
นักศึกษาที่ไมไดเลือกเรียนคียบอรดในกลุมปฏิบัติ ก. ตองเรียนวิชาเปยโนพื้นฐาน1 และ 2
สวนผูที่เลือกเรียนคียบอรดไวในกลุมปฏิบัติ ก. แลว ใหเลือกเรียนวิชาอื่น ๆ ที่ไมใช วิชาเปยโนพื้นฐาน ระดับ 1
และ 2
กลุมเครื่องเปาพื้นฐาน
WTMU3415 เครื่องเปาพื้นฐาน 1
2(0-4-2)
WTMU3418 เครื่องเปาพื้นฐาน 2
2(0-4-2)
กลุม กีตารเบสพื้นฐาน
WTMU3417 กีตารเบสพื้นฐาน 1
2(0-4-2)
WTMU3418 กีตารเบสพื้นฐาน 2
2(0-4-2)
กลุม กีตารพื้นฐาน
WTMU3419 กีตารพื้นฐาน 1
2(0-4-2)
WTMU3420 กีตารพื้นฐาน 2
2(0-4-2)
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WTMU3421
WTMU3422
WTMU3423
WTMU3424
WTMU3425
WTMU3426

กลุมเปยโนพืน้ ฐาน
เปยโนพื้นฐาน 1
เปยโนพื้นฐาน 2
กลุมขับรองสากลพื้นฐาน
ขับรองพื้นฐาน 1
ขับรองพื้นฐาน 2
กลุมเครื่องกระทบพื้นฐาน
เครื่องกระทบพื้นฐาน 1
เครื่องกระทบพื้นฐาน 2

2.2 วิชาเอกเลือก เรียนไมนอยกวา
ใหนกั ศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาของแตละแขนง ดังนี้
1) แขนงการแสดงดนตรี
ก. เลือกเรียนกลุมปฏิบัติเครื่องมือหลักอีก
กลุมเครื่องเปาลมไม
WTMU2402 เครื่องลมไม 4
WTMU3401 เครื่องลมไม 5
WTMU3402 เครื่องลมไม 6
กลุมเครื่องเปาทองเหลือง
WTMU2404 เครื่องทองเหลือง 4
WTMU3403 เครื่องทองเหลือง 5
WTMU3404 เครื่องทองเหลือง 6
กลุมกีตารเบส
WTMU2406 กีตารเบส 4
WTMU3405 กีตารเบส 5
WTMU3406 กีตารเบส 6
กลุมกีตารไฟฟา
WTMU2408 กีตารไฟฟา 4
WTMU3407 กีตารไฟฟา 5
WTMU3408 กีตารไฟฟา 6

2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
15 หนวยกิต

6 หนวยกิต
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
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กลุมคียบอรด
WTMU2410 คียบอรด 4
WTMU3409 คียบอรด 5
WTMU3410 คียบอรด 6
กลุมขับรองสากล
WTMU2412 ขับรองสากล 4
WTMU3411 ขับรองสากล 5
WTMU3412 ขับรองสากล 6
กลุมเครื่องกระทบ
WTMU2414 เครื่องกระทบ 4
WTMU3413 เครื่องกระทบ 5
WTMU3414 เครื่องกระทบ 6
ข. เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปอีกไมนอยกวา
WTMU2502 ปฏิบัติรวมวง 4
WTMU2601 การขับรองเพลงเพื่อนันทนาการ 1
WTMU2701 การจัดการวงดนตรี
WTMU2702 การอํานวยเพลงเบื้องตน
WTMU2703 การซอมบํารุงอุปกรณดนตรี
WTMU3105 ทฤษฎีดนตรีสากล 4
WTMU3106 การเรียบเรียงสําหรับการขับรองประสานเสียง
WTMU3204 ประวัติเครื่องดนตรี
WTMU3501 ปฏิบัติรวมวง 5
WTMU3502 ปฏิบัติรวมวง 6
WTMU3602 การขับรองเพลงเพื่อนันทนาการ 2
WTMU3704 ธุรกิจดนตรี
WTMU4112 การเรียบเรียงสําหรับดนตรีสมัยนิยม
WTMU4501 ปฏิบัติรวมวง 7

2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
9 หนวยกิต
1(0-2-1)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
2 (2-0-4)
3(2-2-5)
1(0-2-1)

2) แขนงเทคโนโลยีดนตรี
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา
WTMU2304 เทคโนโลยีทางดนตรี 1
WTMU2306 อิเล็คโทรอะคูสติค

15 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
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WTMU3309
WTMU3310
WTMU3311
WTMU3313
WTMU4314
WTMU4315

การบันทึกเสียง 2
ดนตรีอิเล็กทรอนิกส
เทคโนโลยีทางดนตรี 2
ดนตรีประกอบสื่อ
การออกแบบเสียง
การบันทึกเสียง 3

2.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
WTMU4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดนตรี
WTMU4802 การฝกประสบการณวิชาชีพดนตรี

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
7 หนวยกิต
2(90)
5(450)

3 กลุมวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมโดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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17.4 แผนการเรียน
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ
ทฤษฎี

ปฏิบัติ

รหัสวิชา

WTMU1100
WTMU1201
WTMU1301
WTMU1401
WTMU1403
WTMU1405
WTMU1407
WTMU1409
WTMU1411
WTMU1413
WTMU1501
WTMU1503

ชื่อวิชา

หนวยกิต
11

ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน (ไมนับหนวย)
ประวัติดนตรีตะวันตก
คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพื้นฐาน
เครื่องลมไม 1*
เครื่องทองเหลือง 1*
กีตารเบส 1*
กีตารไฟฟา 1*
คียบอรด 1*
ขับรองสากล 1*
เครื่องกระทบ 1*
ปฏิบัติรวมวง 1
การฝกโสตประสาท 1

9
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1

รวม

20-21

2.2 กลุมวิชาเอกเลือก
2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

* ใหเลือกเพียง 1 รายวิชา

18
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ
ทฤษฎี

ปฏิบัติ

รหัสวิชา
-

WTMU1101
WTMU1202
WTMU1302
WTMU1402
WTMU1404
WTMU1406
WTMU1408
WTMU1410
WTMU1412
WTMU1414
WTMU1502

ชื่อวิชา
-

ทฤษฎีดนตรีสากล 1

ประวัติดนตรีสมัยนิยม
ระบบบันทึกและประมวลผลขอมูล
ทางดนตรี
เครื่องลมไม 2*
เครื่องทองเหลือง 2*
กีตารเบส 2*
กีตารไฟฟา 2*
คียบอรด 2*
ขับรองสากล 2*
เครื่องกระทบ 2*
ปฏิบัติรวมวง 2

หนวยกิต
10

10
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1

2.2 กลุมวิชาเอกเลือก
2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
* ใหเลือกเพียง 1 รายวิชาที่ตอเนื่องจากภาคเรียนที่แลว

20

19
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ
ทฤษฎี

ปฏิบัติ

รหัสวิชา
WTMU2102
WTMU2105
WTMU2203
WTMU2303

ทฤษฎีดนตรีสากล 2
การแยกเสียงสําหรับวงออรเคสตรา
ประวัติและวิวัฒนาการของเพลงไทยสากล.
การบันทึกเสียง 1

WTMU2401
WTMU2403
WTMU2405
WTMU2407
WTMU2409
WTMU2411
WTMU2413
WTMU2501

เครื่องลมไม 3*
เครื่องทองเหลือง 3*
กีตารเบส 3*
กีตารไฟฟา 3*
คียบอรด 3*
ขับรองสากล 3*
เครื่องกระทบ 3*

WTMU2503
2.2 กลุมวิชาเอกเลือก
- แขนงการแสดงดนตรี
- แขนงเทคโนโลยีดนตรี
2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ชื่อวิชา
-

WTMU2701
WTMU2304

ปฏิบัติรวมวง 3
การฝกโสตประสาท 2
การจัดการวงดนตรี
เทคโนโลยีทางดนตรี 1

รวม
* ใหเลือกเพียง 1 รายวิชาที่ตอเนื่องจากภาคเรียนที่แลว

หนวยกิต
3
13
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2-3
2
3

18 - 19
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ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา
-

ชื่อวิชา
-

WTMU2103
WTMU2305
WTMU2504
WTMU2505

ทฤษฎีดนตรีสากล 3
การใชคอมพิวเตอรชวยงานดนตรี
การฝกโสตประสาท 3
การขับรองประสานเสียง 1

WTMU2402
WTMU2404
WTMU2406
WTMU2408
WTMU2410
WTMU2412
WTMU2414
WTMU2502

เครื่องลมไม 4*
เครื่องทองเหลือง 4*
กีตารเบส 4*
กีตารไฟฟา 4*
คียบอรด 4*
ขับรองสากล 4*
ปฏิบัติรวมวง 4

2
2
2
2
2
2
2
1

WTMU2306

อิเล็คโทรอะคูสติค

3

2.2 กลุมวิชาเอกเลือก

แขนงการแสดงดนตรี

แขนงเทคโนโลยีดนตรี
2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หนวยกิต
6
7
2
3
1
1
3

เครื่องกระทบ 4*

4
WTMU2702
WTMU2703

* ใหเลือกเพียง 1 รายวิชาที่ตอเนื่องจากภาคเรียนที่แลว

การอํานวยเพลงเบื้องตน
การซอมบํารุงอุปกรณดนตรี
รวม

2
2
20

21
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

-

-

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ

-

-

WTMU3107
WTMU3108
WTMU3307
WTMU3308
WTMU3415
WTMU3417
WTMU3419
WTMU3421
WTMU3423
WTMU3425

การประพันธ
การแตงเพลงเพื่อการพาณิชย
พื้นฐานเครื่องสังเคราะหเสียง
อุตสาหกรรมดนตรี
เครื่องเปาพื้นฐาน 1 **
กีตารเบสพื้นฐาน 1 **
กีตารพื้นฐาน 1 **
เปยโนพื้นฐาน 1 **
ขับรองพื้นฐาน 1 **
เครื่องกระทบพื้นฐาน 1 **

WTMU3401
WTMU3403
WTMU3405
WTMU3407
WTMU3409
WTMU3411
WTMU3413
WTMU3501
WTMU3309

เครื่องลมไม 5*
เครื่องทองเหลือง 5*
กีตารเบส 5*
กีตารไฟฟา 5*
คียบอรด 5*
ขับรองสากล 5*
เครื่องกระทบ 5*
ปฏิบัติรวมวง 5
การบันทึกเสียง 2

2.2 กลุมวิชาเอกเลือก

แขนงการแสดงดนตรี

แขนงเทคโนโลยีดนตรี
2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

รวม

หนวยกิต
13
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
3
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* ใหเลือกเพียง 1 รายวิชา
** ผูที่ไมไดเลือกเรียนคียบอรดเปนเครื่องมือหลัก ใหเลือกวิชาเปยโนพื้นฐาน 1 สวนผูที่เลือกเรียนคียบอรด
เปนเครื่องมือหลัก ใหเลือกเรียนวิชาปฏิบัติพื้นฐาน ที่ไมใชเปยโน

22
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ

2.2 กลุมวิชาเอกเลือก
- แขนงการแสดงดนตรี

- แขนงเทคโนโลยีดนตรี
2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา
-

ชื่อวิชา
-

WTMU3109
WTMU3312
WTMU3416
WTMU3418
WTMU3420
WTMU3422
WTMU3424
WTMU3426
WTMU3505
WTMU3705

คีตลักษณและการวิเคราะห
การผลิตผลงานดนตรีดวยคอมพิวเตอร
เครื่องเปาพื้นฐาน 2 **
กีตารเบสพื้นฐาน 2 **
กีตารพื้นฐาน 2 **
เปยโนพื้นฐาน 2 **
ขับรองพื้นฐาน 2 **
เครื่องกระทบพื้นฐาน 2 **
การขับรองประสานเสียง 2
ฟสิกสของเสียงดนตรี

WTMU3402
WTMU3404
WTMU3406
WTMU3408
WTMU3410
WTMU3412
WTMU3414
WTMU3502
WTMU3313

เครื่องลมไม 6*
เครื่องทองเหลือง 6*
กีตารเบส 6*
กีตารไฟฟา 6*
คียบอรด 6*
ขับรองสากล 6*
เครื่องกระทบ 6*
ปฏิบัติรวมวง 6
ดนตรีประกอบสื่อ

WTMU3105

ทฤษฎีดนตรีสากล 4
รวม

* ใหเลือกเพียง 1 รายวิชา
** ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาปฏิบัติพื้นฐานตอเนื่องจากภาคเรียนที่แลว

หนวยกิต
10
2
3
2
2
2
2
2
2
1
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
3
2
2
15
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ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ

2.2 กลุมวิชาเอกเลือก
- แขนงการแสดงดนตรี
- แขนงเทคโนโลยีดนตรี
2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา
-

ชื่อวิชา
-

WTMU4110
WTMU4111
WTMU4901

การวิเคราะหเพลงสมัยนิยม
ทฤษฎีการสอดทํานอง
สัมมนาดนตรี

WTMU4112
WTMU4501
WTMU4314

การเรียบเรียงสําหรับดนตรีสมัยนิยม
ปฏิบัติรวมวง 7
การออกแบบเสียง

WTMU4801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดนตรี

หนวยกิต
5
2
2
1
3-4
3
1
3
2

รวม

10 -11

ชื่อวิชา
-

หนวยกิต
-

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา
-

WTMU4904

การเสนอผลงานดนตรีกรรม

2.2 กลุมวิชาเอกเลือก
2.3 กลุม วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

WTMU4802
-

การฝกประสบการณวิชาชีพดนตรี
รวม
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 128 หนวยกิต

3
3
5
5
8
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17.5 คําอธิบายรายวิชา
GEEN 1001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน และเขียน เนนการฟง การพูด เพื่อการ
สื่อสารขั้นพื้นฐานในสถานการณตางๆ ใหมีทักษะในการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
สามารถเขียนประโยคพื้นฐาน และขอความสั้น ๆ เพื่อใชในการสื่อสาร

GEEN 1101

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0-6)
English for Self-development
พั ฒ นาทั ก ษะในการใช ภ าษาด า นการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย น ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น
การสื่ อ สาร โดยใช ศั พ ท และรู ป แบบของประโยคหลากหลาย การอ า นอนุ เ ฉท การอ า น
ขอความที่ซับซอนและบทความเชิงวิชาการจากสื่อตาง ๆ การเขียนประโยคภาษาอังกฤษระดับ
ซับซอน การเขียนสรุปความและแสดงความคิดเห็น

GEEN 1102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสูง
3(3-0-6)
English for Advanced Communication
พัฒนาทักษะในการใชภาษาดานการฟง พูด อาน และเขียน ในระดับสูง การสื่อสาร
โดยใชศัพท และรูปแบบของประโยคที่ซับซอน การสนทนา อภิปรายโตตอบ การนําเสนอ
การอานขอความที่ซับซอน บทความเชิงวิชาการ และตําราจากสื่อตาง ๆ การเขียนประโยค
ระดับซับซอน เขียนขอความตั้งแตสองยอหนา และเขียนสรุปสาระสําคัญของบทความทาง
วิชาการ

GEEN1103

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการสมัครงาน
3(3-0-6)
English for Career Application
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมในการสมัครงาน การอานเอกสาร
ประชาสัมพันธการรับสมัครงาน การเขียนประวัติโดยยอ การเขียนจดหมายสมัครงานและ
เอกสารที่ เกี่ยวของ การเตรียมตัวเพื่อรับการสัมภาษณและการติดตามผลการสมัครงาน
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GEEN1104

ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
3(3-0-6)
English for Recreation
พัฒนาทักษะในการใชภาษา ดานการฟง พูด อาน และเขียนจากสื่อบันเทิงตาง ๆ ฟง
และอานเพื่อจับใจความสําคัญ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นสั้น ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนได

GEEN 1105

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
พัฒนาทักษะการอานขอความ บทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาวิชาการตาง ๆ
ฝกการใชบทความอางอิงเชิงวิชาการ ฝกเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาวิชาการตาง ๆ

GEHS 1001

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
1(1-0-2)
Information for Study Skills
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ แหลงสารสนเทศในการศึกษาคนควา
ภายในสถาบันการศึกษาและแหลงสารสนเทศอื่น ๆ วิธีการสืบคนฐานข อมูลตาง ๆ การ
รวบรวมสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควาดวยตนเอง และวิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควา
ตามรูปแบบมาตรฐาน

GEHS 1101

สุนทรีย ภาพของชีวติ
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
ศึ ก ษาความหมายของสุ น ทรี ย ศาสตร และความงดงามของศาสตร ท างดนตรี
นาฏศิลปและศิลปะทั้งไทยและสากลใหเกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณคาของศาสตรทางความ
งาม สามารถวิเคราะห คุณคาทางสุนทรียศิลป โดยผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคา อันเปน
ประโยชนตอการพัฒนารสนิยม สามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

GEHS 1102

การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวติ
3(3-0-6)
Self-development for Happiness of Life
ศึกษาความจริงของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคม พฤติกรรมมนุษย การพัฒนาการ
ของมนุษย บุคลิกภาพและการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง วิธีการศึกษาตนเองและผูอื่น
มนุษยสัมพันธใน
การทํางาน ดัชนีชี้วัดความสุข การสรางความสัมพันธกับบุคคลและ
ชุมชนเพื่อเปาหมายการดํารงตนในสังคมอยางมีความสุข
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GEHS 1103

จริยธรรมทางสังคมและการใชเหตุผล
3(3-0-6)
Social Morality and Rationale
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของมนุษย โลกทัศน ชีวทัศน การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ การพัฒ นาปญ ญาตามหลั ก ศาสนธรรม การใช เ หตุ ผ ลอย า ง
สรางสรรค เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมอยางมีสันติสุข และสันติธรรม

GEPA 1001

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Exercise for Health
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หลั ก การออกกํ าลั ง กายเพื่ อสุ ข ภาพ การออกกํ า ลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพ
ทางจิต ตลอดจน สามารถนําการออกกําลังกายไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

GEPA 1002

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
ศึกษาและพัฒนาทักษะการเลนกีฬา และมารยาทการเลนกีฬาประเภทบุคคลตามความ
สนใจและความตองการของผูเรียน เพื่อการพัฒนา รางกาย อารมณ สังคมและจิตใจ ใหสามารถ
นําเอาการเลนกีฬาเปนทักษะทางสังคม และการใชเวลาวางใหเปนประโยชน

GESC 1001

การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
ศึกษาความหมายของการคิดและกระบวนการคิดของมนุษย กระบวนการคิดรูปแบบตาง ๆ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคิด ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล การประยุกตคณิตศาสตรและสถิติเพื่อ
การคาดการณและการแกปญหา กระบวนการตัดสินใจ และผลกระทบที่มีตอการตัดสินใจ

GESC 1101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information Technology and Communication
ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอรที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบ
ตอชีวิตและสังคม การจัดการและการใชงานขอมูล การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช
โปรแกรมเพื่อการสืบคนขอมูล การแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
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GESC 1102

วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Science for Life
ศึกษากระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความสั มพั นธ ของสุ ขภาพกั บอาหาร การออกกํ าลั งกาย ยาและสมุ นไพร การใช สารเคมี ใน
ชี วิ ตประจํ าวั นอย างถู กต องและเหมาะสม ความสํ าคั ญของพลั งงานต อโลกและชี วิ ต ความ
ปลอดภัยในการดําเนินชีวิต การสงเสริมสุขภาพจิตและการปองกันสารเสพติด

GESC 1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Plant for Life
ศึกษาเกี่ยวกับคุณและคาของพืชพรรณที่มีตอชีวิต และการจัดการทรัพยากรตาง ๆ ตามแนวทาง
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
GESC 1104

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Natural Resources and Environment for Life
ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ก า ร อ นุ รั ก ษ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดลอ ม ผลกระทบของวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่มี ต อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมในการจัดการฟนฟู สงเสริมบํารุงรักษา
คุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

GESO 1001

พลวัตสังคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ศึ ก ษาความเป น มาและวิวั ฒ นาการของสั ง คมไทย ในด า นการเมื อ งการปกครอง
เศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรม ศึ ก ษาเหตุ ก ารณ แ ละบุ ค คลสํ า คั ญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ลักษณะพิเศษของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ปลูกฝงแนวทางการ
ดําเนินชีวิตในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรักษาและสงเสริมคุณคาความเปนไทย

GESO 1101

พลวัตสังคมโลก
3(3-0-6)
Dynamics of Global Society
ศึกษาวิวัฒนาการของมนุษยและสังคม อารยธรรม ระบบเศรษฐกิจ และการเมือง
การปกครอง รวมทั้งสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของสังคมโลกและมีผลกระทบตอ
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GESO 1102

มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Human and Environment
ศึกษาความหมายและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษและการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ การสรางจิตสํานึกสาธารณะในการพัฒนา การมีสวนรวมในการจัดการ
ตลอดจนการสงเสริมบํารุงรักษาคุมครอง คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตาม
หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน

GESO 1103

กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Law for Daily Life
ศึกษากฎหมายที่มีความจําเปนในการดําเนินชีวิต กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
อื่น ๆ ที่ประชาชนพึงทราบ

GETH 1001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา

WTMU1100 ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน
2(2-0-4)
Fundamental of Music
การบันทึกโนตสากล เครื่องหมายกําหนดจังหวะเครื่องหมายกําหนดบันไดเสียง
บันไดเสียง ขันคู การเลื่อนบันไดเสียง ศัพททางดนตรี
WTMU1101 ทฤษฎีดนตรีสากล 1
2(2-0-4)
Music Theory 1
วิชาที่ตองเรียนมากอน : WTMU1100 ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน
ตรัยด คอรด และการพลิกกลับของคอรด จุดพักของเพลง การเคลื่อนที่ของคอรด
การใชคอรดในรูปพื้นตนและการพลิกกลับ โนตนอกประสาน การเขียนและวิเคราะหทํานอง
การประสานเสียง 4 แนว
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WTMU1201 ประวัติดนตรีตะวันตก
2(2-0-4)
Western Music History
ศึ ก ษาความคิ ด เกี่ ย วกั บ การเกิ ด ของดนตรี ตั้ ง แต ยุ ด โบราณเรื่ อ ยมาจนถึ ง ป จ จุ บั น
โดยสังเขปเพื่อใหมองเห็นลําดับของวิวัฒนาการของดนตรีตะวันตก ตลอดจนศึกษารูปแบบ
ตาง ๆ ความคิดใหม ๆในดานการประสานเสียง การใชเครื่องดนตรี บุคคลสําคัญ และผลงาน
ที่สําคัญ
WTMU1202 ประวัติดนตรีสมัยนิยม
2(2-0-4)
Popular Music History
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมดนตรีประชานิยมของอเมริกาเหนือและยุโรป
ตั้งแตสมัย ค.ศ.1950 เปนตนมา กลาวถึงการเจริญเติบโตความนิยมสมัย Rock' N Roll รวมทั้ง
รายละเอียดตางๆ ที่ทําใหดนตรีในสมัยนี้เปนที่นิยม
WTMU1301 คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Music Computer
ประวัติความเปนมาของดนตรีคอมพิวเตอร สวนประกอบหลักและระบบปฏิบัติการ
ของเครื่อง คอมพิวเตอร การใชโปรแกรมดนตรีในรูปแบบตาง ๆ
WTMU1302 ระบบบันทึกและประมวลผลขอมูลทางดนตรี
3(2-2-5)
Sequencing Program and Notation Program
วิชาที่ตองเรียนมากอน : WTMU1301 คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพื้นฐาน
ศึกษาระบบ MIDI การบันทึกขอมูลแบบ step time และแบบ real time การวิเคราะห
การแกไขปรับปรุงขอมูล และการประยุกตใชขอมูล
WTMU1401 เครื่องลมไม 1
2(0-4-2)
Woodwind 1
การเรียนการสอนเครื่องลมไม มุงพัฒนาในดานการปฏิบตั ิเครื่องดนตรีของผูเรียนแต
ละคนใหสูงขึน้ ตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง เทคนิคการ
เปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตาง ๆ และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความ
นิยม
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WTMU1402 เครื่องลมไม 2
2(0-4-2)
Woodwind 2
การเรียนการสอนเครื่องลมไม มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแต
ละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง เทคนิค
การเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตาง ๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวา
ระดับที่ 1 และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU1403 เครื่องทองเหลือง 1
2(0-4-2)
Brass 1
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียน
แตละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง เทคนิค
การเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตาง ๆ และฝกเลนกับเพลงที่อยูใน
ความนิยม
WTMU1404 เครื่องทองเหลือง 2
2(0-4-2)
Brass 2
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียน
แตละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง เทคนิค
การเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตาง ๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับ
ที่ 1 และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU1405 กีตารเบส1
2(0-4-2)
Bass Guitar 1
การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารเบส มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ
ผูเรียนแตละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง
เทคนิคการเลน การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตางๆ และฝกเลนกับเพลงที่อยู
ในความนิยม
WTMU1406 กีตารเบส2
2(0-4-2)
Bass Guitar 2
การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารเบส มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ
ผูเรียนแตละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง เทคนิคการเลน การถายทอด
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อารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตางๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 1 และฝกเลนกับ
เพลงที่อยูในความนิยม
WTMU1407 กีตารไฟฟา 1
2(0-4-2)
Electric Guitar 1
การเรียนปฏิบัติกีตารไฟฟา มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแตละคนให
สูงขึ้น โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว การฝกไลบันไดเสียง เทคนิคตาง ๆ ของการเลนกีตารทั้งใน
ฐานะผูเลนแนวทํานอง และผูสรางลีลาจังหวะ การถายทอดอารมณ บทฝกตางๆ ตลอดจนการ
ฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU1408 กีตารไฟฟา 2
2(0-4-2)
Electric Guitar 2
การเรียนปฏิบัติกีตารไฟฟา มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแตละคนให
สูงขึ้น โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว การฝกไลบันไดเสียง เทคนิคตาง ๆ ของการเลนกีตารทั้งใน
ฐานะผูเลนแนวทํานอง และผูสรางลีลา การถายทอดอารมณ บทฝกตาง ๆ ที่ตองใชเทคนิค
ขั้นสูงกวาระดับที่ 1 ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU1409 คียบอรด 1
2(0-4-2)
Keyboard 1
การเรียนปฏิบัติคียบอรด มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแตละคนให
สูงขึ้น โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว การฝกไลบันไดเสียง เทคนิคตาง ๆ การจับคอรดลักษณะตางๆ
การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตางๆ ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูใน
ความนิยม

WTMU1410 คียบอรด 2
2(0-4-2)
Keyboard 2
การเรียนปฏิบัติคียบอรด มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหของผูเรียนแตละคนให
สูงขึ้น โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว การฝกไลบันไดเสียง เทคนิคตาง ๆ การจับคอรดลักษณะตางๆ
การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตางๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 1
ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม

32
WTMU1411 ขับรองสากล 1
2(0-4-2)
Voice 1
การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแต
ละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงทาทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา การถายทอดอารมณ
ศิลปะการรองเพลง เทคนิคการแสดง บทฝกจากเพลงสมัยนิยมหรือวรรณกรรมดนตรี
WTMU1412 ขับรองสากล 2
2(0-4-2)
Voice 2
การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแต
ละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงทาทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา การถายทอดอารมณ
ศิลปะการรองเพลง เทคนิคการแสดง บทฝกจากเพลงสมัยนิยมหรือวรรณกรรมดนตรี ที่ตอง
ใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 1
WTMU1413 เครื่องกระทบ 1
2(0-4-2)
Percussion 1
การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแตละคน
ใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงการฝกเทคนิคตาง ๆ การอานโนต ความคงที่ของจังหวะ การถายทอด
อารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตาง ๆ ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU1414 เครื่องกระทบ 2
2(0-4-2)
Percussion 2
การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแตละคน
ใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงการฝกเทคนิคตาง ๆ การอานโนต ความคงที่ของจังหวะ การถายทอด
อารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตาง ๆ ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม ที่
ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 1
WTMU1501 ปฏิบตั ิรวมวง 1
1(0-2-1)
Ensemble 1
ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง เรียนรูการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ ฝกความพรอม
เพรียงในการบรรเลงรวมกัน การบรรเลงใหน้ําเสียงของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษา
รายละเอียดตาง ๆ ของการบรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลงในบทเพลงที่
ผูสอนกําหนดใหตามความเหมาะสม
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WTMU1502 ปฏิบตั ิรวมวง 2
1(0-2-1)
Ensemble 2
ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง เรียนรูการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ ฝกความพรอม
เพรียงในการบรรเลงรวมกัน การบรรเลงใหน้ําเสียงของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษา
รายละเอียดตาง ๆ ของการบรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลงในบทเพลงที่
มีความยากกวาในระดับ 1
WTMU1503 การฝกโสตประสาท 1
1(0-2-1)
Ear Training 1
ฝกทักษะการฟงเสียงและอานโนตทั้งแบบ Sight Singing และ Dictation ดวยอาศัย
วิธีการMove Do ฝกฟงขั้นคูที่เปน Diatonic Interval ฝกฟง Triad ชนิดตาง ๆ
WTMU2102 ทฤษฎีดนตรีสากล 2
2(2-0-4)
Music Theory 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : WTMU1101 ทฤษฎีดนตรีสากล 1
คอรดทบชนิดตาง ๆ การยายบันไดเสียงแบบ Diatonic modulation การใช Secondary
dominant การใช Sequence
WTMU2103 ทฤษฎีดนตรีสากล 3
2(2-0-4)
Music Theory 3
วิชาที่ตองเรียนมากอน : WTMU2102 ทฤษฎีดนตรีสากล 2
ศึกษาการใชคอรดยืม โครแมติกคอรด คอรดที่แปลงเสียง การเปลี่ยนกุญแจเสียง
แบบโครแมติก
WTMU2104 การแยกเสียงสําหรับวงออรเคสตรา
2(2-0-4)
Orchestration
ศึกษาเครื่องดนตรีในตระกูลตาง ๆ เทคนิคเฉพาะเครื่อง เขียนสกอร เรียบเรียงดนตรีให
เหมาะสมกับเครื่องดนตรีและวงดนตรี แสดงรวมกับเครือ่ งดนตรี
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WTMU2203 ประวัติและวิวัฒนาการของเพลงไทยสากล
2(2-0-4)
History and Evolution of Thai Popular Music
ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเพลงไทยสากลอยางเปนระบบ ตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน เพื่อคลี่คลายความเปนมาของเพลงไทยสากล และเพื่อศึกษาแนวคิดวิเคราะหดาน
สังคม วัฒนธรรมของไทยในยุคตาง ๆ ที่สอดคลองกับการพัฒนาของดนตรี
WTMU2303 การบันทึกเสียง 1
3(2-2-5)
Recording Studio 1
วิชาที่ตองเรียนมากอน : WTMU1302 ระบบบันทึกและประมวลผลขอมูลทางดนตรี
การออกแบบห อ งบั น ทึ ก เสี ย ง ขนาดรู ป ร า งโครงสร า งและวั ส ดุ อุ ป กรณ ใ น
การบันทึกเสียง ไมโครโฟน เทปบันทึกเสียงแบบอนาล็อก และดิจิตอล มอนิเตอร เครื่อง
ตกแตงเสียง เครื่องผสมเสียง สายสัญญาณและหัวตอสายสัญญาณ การติดตั้งและเชื่อมระบบ
การวางลํ า ดั บ ก อ นหลั ง ของอุ ป กรณ
ระเบี ย บปฏิ บั ติ แ ละขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน
การบํารุงรักษา
WTMU2304 เทคโนโลยีทางดนตรี 1
3(2-2-5)
Music Technology 1
ศึกษาเกี่ยวกับการสรางงานเพลงดวยคอมพิวเตอรโดยเนนหนักไปกับการสรางงาน
เพลงที่มีสวนประกอบของเสียงที่สังเคราะหขึ้นดวยวิธกี ารสังเคราะหแบบ additive, การ
ควบคุมความถี่ การสังเคราะหแบบ subtractive, การควบคุมรูปรางของเสียงแบบดิจิตอล
การนําเสียงสังเคราะหมาสังเคราะหใหม ผูเรียนจะไดฝก ปฏิบัติกับทั้ง software และ hardwar
WTMU2305 การใชคอมพิวเตอรชวยงานดนตรี
3(2-2-5)
Computer Aided Music
วิชาที่ตองเรียนมากอน : WTMU1302 ระบบบันทึกและประมวลผลขอมูลทางดนตรี
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานดนตรี ทั้งประเภทบันทึกโนตและประเภทซี
เควนเซอร และโปรแกรมสําเร็จรูปอื่นๆที่เกี่ยวกับดนตรี การเขียนโปรแกรมชวยงานดนตรี
การเขียนโปรแกรมสั่งงานดนตรีผานระบบ MIDI
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WTMU2306 อิเลคโทรอะคูสติค
3(2-2-5)
Electroacoustic
ศึกษาเกี่ยวกับนักประพันธเพลงแบบ electroacousticที่สําคัญ ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความสามารถทางเทคโนโลยีและความกาวหนาทางการแตงเพลง อภิปรายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการแตงเพลงในแงมุมตาง ๆ ใหความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคที่เกี่ยวเนื่อง
กับประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของงานเพลงตาง ๆ
WTMU2401 เครื่องลมไม 3
2(0-4-2)
Woodwind 3
การเรียนการสอนเครื่องลมไม มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแต
ละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง เทคนิคการ
เปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตาง ๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 2
และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU2402 เครื่องลมไม 4
2(0-4-2)
Woodwind 4
การเรียนการสอนเครื่องลมไม มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแต
ละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง เทคนิคการ
เปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตาง ๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 3
และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU2403 เครื่องทองเหลือง 3
2(0-4-2)
Brass 3
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียน
แตละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง เทคนิค
การเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตาง ๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับ
ที่ 2 และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU2404 เครื่องทองเหลือง 4
2(0-4-2)
Brass 4
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียน
แตละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง เทคนิค
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การเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตาง ๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับ
ที่ 3 และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU2405 กีตารเบส3
2(0-4-2)
Bass Guitar 3
การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารเบส มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ
ผูเรียนแตละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง เทคนิคการเลน การถายทอด
อารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตางๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 2และฝกเลนกับ
เพลงที่อยูใน
WTMU2406 กีตารเบส4
2(0-4-2)
Bass Guitar 4
การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารเบส มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ
ผูเรียนแตละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง เทคนิคการเลน การถายทอด
อารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตางๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 3 และฝกเลนกับ
เพลงที่อยูในความนิยม
WTMU2407 กีตารไฟฟา 3
2(0-4-2)
Electric Guitar 3
การเรียนปฏิบัติกีตารไฟฟา มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแตละคนให
สูงขึ้น โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว การฝกไลบันไดเสียง เทคนิคตาง ๆ ของการเลนกีตารทั้งใน
ฐานะผูเลนแนวทํานอง และผูสรางลีลาจังหวะ การถายทอดอารมณ บทฝกตาง ๆ ที่ตองใช
เทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 2 ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU2408 กีตารไฟฟา 4
2(0-4-2)
Electric Guitar 4
การเรียนปฏิบัติกีตารไฟฟา มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแตละคนให
สูงขึ้น โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว การฝกไลบันไดเสียง เทคนิคตาง ๆ ของการเลนกีตารทั้งใน
ฐานะผูเลนแนวทํานอง และผูสรางลีลาจังหวะ การถายทอดอารมณ บทฝกตาง ๆ ที่ตองใช
เทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 3 ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
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WTMU2409 คียบอรด 3
2(0-4-2)
Keyboard 3
การเรียนปฏิบัติคียบอรด มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหของผูเรียนแตละคนให
สูงขึ้น โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว การฝกไลบันไดเสียง เทคนิคตาง ๆ การจับคอรดลักษณะตางๆ
การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตางๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 2
ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU2410 คียบอรด 4
2(0-4-2)
Keyboard 4
การเรียนปฏิบัติคียบอรด มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหของผูเรียนแตละคนให
สูงขึ้น โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว การฝกไลบันไดเสียง เทคนิคตาง ๆ การจับคอรดลักษณะตางๆ
การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตางๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 3
ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU2411 ขับรองสากล 3
2(0-4-2)
Voice 3
การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแต
ละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงทาทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา การถายทอดอารมณ
ศิลปะการรองเพลง เทคนิคการแสดง บทฝกจากเพลงสมัยนิยมหรือวรรณกรรมดนตรี ที่ตอง
ใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 2
WTMU2412 ขับรองสากล 4
2(0-4-2)
Voice 4
การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแต
ละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงทาทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา การถายทอดอารมณ
ศิลปะการรองเพลง เทคนิคการแสดง บทฝกจากเพลงสมัยนิยมหรือวรรณกรรมดนตรี ที่ตอง
ใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 3
WTMU2413 เครื่องกระทบ 3
2(0-4-2)
Percussion 3
การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแตละคน
ใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงการฝกเทคนิคตาง ๆ การอานโนต ความคงที่ของจังหวะ การถายทอด
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อารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตาง ๆ ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม ที่
ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 2
WTMU2414 เครื่องกระทบ 4
2(0-4-2)
Percussion 4
การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแตละคน
ใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงการฝกเทคนิคตาง ๆ การอานโนต ความคงที่ของจังหวะ การถายทอด
อารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตาง ๆ ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม ที่
ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 3
WTMU2501 ปฏิบตั ิรวมวง 3
1(0-2-1)
Ensemble 3
ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง เรียนรูการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ ฝกความพรอม
เพรียงในการบรรเลงรวมกัน การบรรเลงใหน้ําเสียงของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษา
รายละเอียดตาง ๆ ของการบรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลงในบทเพลงที่
มีความยากกวาในระดับ 2
WTMU2502 ปฏิบตั ิรวมวง 4
1(0-2-1)
Ensemble 4
ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง เรียนรูการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ ฝกความพรอม
เพรียงในการบรรเลงรวมกัน การบรรเลงใหน้ําเสียงของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษา
รายละเอียดตาง ๆ ของการบรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลงในบทเพลงที่
มีความยากกวาในระดับ 3
WTMU2503 การฝกโสตประสาท 2
1(0-2-1)
Ear Training 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : WTMU1503 การฝกโสตประสาท 1
ฝกทักษะการฟงเสียงและอานโนตทั้งแบบ Sight Singing และ Dictation ดวยอาศัย
วิธีการMove Do ที่มีความยากและซับซอนมากกวาการฝกโสตประสาท 1 รวมทั้งการฝกฟง
และเขียนโนตที่เปน Chromatic

39
WTMU2504 การฝกโสตประสาท 3
1(0-2-1)
Ear Training 3
วิชาที่ตองเรียนมากอน : WTMU2503 การฝกโสตประสาท 2
ฝกทักษะการฟงเสียงและอานโนตทั้งแบบ Sight Singing และ Dictation ดวยอาศัย
วิธีการMove Do ที่มีความยากและซับซอนมากกวาการฝกโสตประสาท 2 การฝกฟงเพื่อ
จําแนกแนวตางๆรวมทั้งการบอก Chord Progression ได
WTMU2505 การขับรองประสานเสียง 1
1(0-2-1)
Chorus 1
หาพิสัยความสูงต่ําของเสียงผูรอง จัดกลุมตามพิสัย ฝกการหายใจที่ถูกตอง ฝกการออก
เสียงจากตําแหนงตาง ๆ ฝกการใชเสียงทุกระดับ ฝกการออกเสียงสระตาง ๆ ฝกการเทียบเสียง
กับเครื่องดนตรีมาตรฐาน ยายเสียงขึ้นลง ใชบทเพลงที่คอนขางงายไมเกิน 3 แนว
WTMU2601 การขับรองเพลงเพื่อนันทนาการ 1
2(1-2-3)
Singing for Recreation 1
ศึกษาวิธีการควบคุมลมหายใจ ควบคุมเสียง ฝกการไลบันไดเสียง ตลอดจนเรียนรูใน
เรื่ อ งจั ง หวะ เพื่ อ เป น พื้ น ฐานการร อ งเพลงง า ยๆ ได อ ย า งถู ก ต อ ง สามารถนํ า ไปใช ใ น
ชีวิตประจําวันได
WTMU2701 การจัดการวงดนตรี
2(2-0-4)
Band Management
หลักการบริหารบุคคลในวงดนตรี วาดวยตําแหนงและความรับผิดชอบ หลักการ
และระเบียบการฝกซอม ระเบียบการเก็บเครื่องอุปกรณดนตรี โนตเพลง การบริหารธุรกิจ
บันเทิงดานดนตรี การโฆษณา การคิดคาจางและคาตอบแทน
WTMU2702 การอํานวยเพลงเบื้องตน
2(1-2-3)
Introduction to Conducting
ศึกษาและฝกการใชไมบาตอง การฝกซอมวง การเตรียมสกอร การถายทอดอารมณ
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WTMU2703 การซอมบํารุงอุปกรณดนตรี
2(1-2-3)
Instrumental Repair
ศึกษาองคประกอบของชิ้นสวนตาง ๆ ของเครื่องดนตรี แตละชนิด การบํารุงรักษาและ
การซอมแซมเบื้องตน การสรางอุปกรณของเครื่องดนตรีบางชนิด การปรับระดับเสียงของ
เครื่องดนตรี
WTMU3105 ทฤษฎีดนตรีสากล 4
2(2-0-4)
Music Theory 4
วิชาที่ตองเรียนมากอน : WTMU2103 ทฤษฎีดนตรีสากล 3
ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลในศตวรรษที่ 21 ในดานเทคนิคการประพันธเพลงของคีตกวี
ที่สําคัญ ๆ ของยุค
WTMU3106 การเรียบเรียงสําหรับการขับรองประสานเสียง
2(2-0-4)
Arranging for Chorus
ศึกษาคํารองและทํานองของเพลงที่ใชในการเรียบเรียง จากสมัยตาง ๆ ถึงยุคปจจุบัน
เพื่อนํามาเปนแบบแผนในการเรียบเรียงเสียงประสานแบบ 2,3,4 แนว และมากกวาสําหรับคณะ
นักรอง ชายลวน , หญิงลวน , และชายหญิงผสม
WTMU3107 การประพันธ
2(2-0-4)
Composition
ศึก ษาเกี่ย วกับ หลักการประพัน ธเพลงเบื้องตน วิเ คราะหตัว อย างงานคีตประพั น ธ
ประเภทตาง ๆ เพื่อความเขาใจยิ่งขึ้น การใชเทคนิคตาง ๆ ในการประพันธ ตลอดจนการให
ผูเรียนไดใชความคิดสรางสรรคประพันธเพลง
WTMU3108 การแตงเพลงเพื่อการพาณิชย
3(2-2-5)
Song Writing
ศึกษาการแตงเพลงที่กําลังอยูในกระแสความนิยม วิธีการแตงเพลง การลําดับเนื้อหา
ภาษาและทํานองเขาดวยกัน ผูเรียนจะตองนําเสนอดวยการเลนกีตารหรือเปยโนประกอบ
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WTMU3109 คีตลักษณและการวิเคราะห
2(2-0-4)
Forms and Analysis
ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบและโครงสรางสวนตาง ๆ ของเพลงที่อยูในคีตลักษณของ
Binary, Ternary, Rondo, Sonata เปนตน ศึกษารูปแบบของดนตรีที่เปนPolyphony ทั้งที่เปน
ดนตรีสําหรับเพลงรองและดนตรีสําหรับเครื่องดนตรี
WTMU3204 ประวัติเครื่องดนตรี
2(2-0-4)
Instrumental History
ศึกษาวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีทุกตระกูลตั้งแตแรกเริ่มใชจนถึงปจจุบัน ศึกษา
บริบทของการสรางเครื่องดนตรี เหตุการณสําคัญในยุคตาง ๆ ที่มีผลตอวิวัฒนาการของเครื่อง
ดนตรี
WTMU3307 พื้นฐานเครื่องสังเคราะหเสียง
3(2-2-5)
Introduction to The Sound Synthesizer
พื้นฐานการใชเครื่องดนตรีอิเล็คทรอนิกส การใชเครื่องสังเคราะหเสียงเพื่อทําใหเกิด
ประสบการณและการสรางเสียงใหม ๆ
ตลอดจนเทคนิคการใชอุปกรณเกี่ยวกับการ
บันทึกเสียง
WTMU3308 อุตสาหกรรมดนตรี
3(2-2-5)
Music Industry
ศึกษาโครงสรางทั่วไปของวงการอุตสาหกรรมดนตรีและการบันทึกเสียง และความ
เกี่ยวเนื่องกันระหวางหนวยงานหรือบุคคลตาง ๆ กับวิธีการผลิตผลงานในอุตสาหกรรมดนตรี
WTMU3309 การบันทึกเสียง 2
3(2-2-5)
Recording Studio 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : WTMU2303 การบันทึกเสียงดนตรี 1
การจัดวางตําแหนงและการเลือกใชไมโครโฟน ระบบซิงโครไนซ เทคนิคการ
บันทึกเสียงจากเหลงตาง ๆ เทคนิคการผสมเสียงการทํามาสเตอรสําหรับสื่อตาง ๆ
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WTMU3310 ดนตรีอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronics Music
ศึกษาถึงอุปกรณดนตรีอิเล็กทรอนิกสและวิธีการใชงาน เชน ซีเควนเซอร
กลอง
ไฟฟา เครื่องแซมปลิง ซินธิไซเซอร อิเล็กทรอนิกสออรแกน ซาวนดโมดุล และอุปกรณที่
ใชรวมกับเครื่องดนตรีตาง ๆ
WTMU3311 เทคโนโลยีทางดนตรี 2
3(2-2-5)
Music Technology 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : WTMU2304 เทคโนโลยีทางดนตรี 1
ศึกษาเกี่ยวกับการสรางงานเพลงดวยคอมพิวเตอรโดยเนนหนักไปกับการสรางงาน
เพลงที่มีสวนประกอบของเสียงที่สังเคราะหขึ้นดวยวิธีที่ตาง ๆ และมีความซับซอนยิ่งกวาวิชา
เทคโนโลยีทางดนตรี 1
WTMU3312 การผลิตผลงานดนตรีดวยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Productions of Computerized Music
วิชาที่ตองเรียนมากอน : WTMU2305 การใชคอมพิวเตอรชวยงานดนตรี
ขบวนการผลิตผลงานเพื่อเผยแพรในรูปของ Visual Media การจัดพิมพโนตเพลง
การสรางฐานขอมูลโนตดนตรี ขบวนการผลิตผลงาน เพื่อเผยแพรในรูปของ Audio visual
Media การบันทึกเสียงในสตูดิโอ
WTMU3313 ดนตรีประกอบสื่อ
3(2-2-5)
Music for Visual Media
ศึกษาขั้นตอนและวิธีการทําดนตรีตลอดจนการสรางสรรคดนตรีประกอบเนื้อหาของ
สื่อประเภทตาง ๆ ใหเหมาะสม
WTMU3401 เครื่องลมไม 5
2(0-4-2)
Woodwind 5
การเรียนการสอนเครื่องลมไม มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแต
ละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง เทคนิคการ
เปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตาง ๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 4
และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
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WTMU3402 เครื่องลมไม 6
2(0-4-2)
Woodwind 6
การเรียนการสอนเครื่องลมไม มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแต
ละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง เทคนิคการ
เปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตาง ๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 5
และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU3403 เครื่องทองเหลือง 5
2(0-4-2)
Brass 5
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียน
แตละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง เทคนิค
การเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตาง ๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับ
ที่ 4 และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU3404 เครื่องทองเหลือง 6
2(0-4-2)
Brass 6
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียน
แตละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง เทคนิค
การเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตาง ๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับ
ที่ 5 และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU3405 กีตารเบส5
2(0-4-2)
Bass Guitar 5
การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารเบส มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ
ผูเรียนแตละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง เทคนิคการเลน การถายทอด
อารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตางๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 4 และฝกเลนกับ
เพลงที่อยูใน
WTMU3406 กีตารเบส6
2(0-4-2)
Bass Guitar 6
การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารเบส มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ
ผูเรียนแตละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง เทคนิคการเลน การถายทอด
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อารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตางๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 5 และฝกเลนกับ
เพลงที่อยูในความนิยม
WTMU3407 กีตารไฟฟา 5
2(0-4-2)
Electric Guitar 5
การเรียนปฏิบัติกีตารไฟฟา มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแตละคนให
สูงขึ้น โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว การฝกไลบันไดเสียง เทคนิคตาง ๆ ของการเลนกีตารทั้งใน
ฐานะผูเลนแนวทํานอง และผูสรางลีลาจังหวะ การถายทอดอารมณ บทฝกตางๆ ที่ตองใช
เทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 4 ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU3408 กีตารไฟฟา 6
2(0-4-2)
Electric Guitar 6
การเรียนปฏิบัติกีตารไฟฟา มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแตละคนให
สูงขึ้น โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว การฝกไลบันไดเสียง เทคนิคตาง ๆ ของการเลนกีตารทั้งใน
ฐานะผูเลนแนวทํานอง และผูสรางลีลาจังหวะ การถายทอดอารมณ บทฝกตางๆ ที่ตองใช
เทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 5 ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU3409 คียบอรด 5
2(0-4-2)
Keyboard 5
การเรียนปฏิบัติคียบอรด มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหของผูเรียนแตละคนให
สูงขึ้น โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว การฝกไลบันไดเสียง เทคนิคตาง ๆ การจับคอรดลักษณะตางๆ
การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตางๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 4
ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU3410 คียบอรด 6
2(0-4-2)
Keyboard 6
การเรียนปฏิบัติคียบอรด มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหของผูเรียนแตละคนให
สูงขึ้น โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว การฝกไลบันไดเสียง เทคนิคตาง ๆ การจับคอรดลักษณะตางๆ
การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตางๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 5
ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
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WTMU3411 ขับรองสากล 5
2(0-4-2)
Voice 5
การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแต
ละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงทาทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา การถายทอดอารมณ
ศิลปะการรองเพลง เทคนิคการแสดง บทฝกจากเพลงสมัยนิยมหรือวรรณกรรมดนตรี ที่ตอง
ใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 4
WTMU3412 ขับรองสากล 6
2(0-4-2)
Voice 6
การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแต
ละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงทาทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา การถายทอดอารมณ
ศิลปะการรองเพลง เทคนิคการแสดง บทฝกจากเพลงสมัยนิยมหรือวรรณกรรมดนตรีที่ตอง
ใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 5
WTMU3413 เครื่องกระทบ 5
2(0-4-2)
Percussion 5
การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแตละคน
ใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงการฝกเทคนิคตาง ๆ การอานโนต ความคงที่ของจังหวะ การถายทอด
อารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตาง ๆ ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม ที่
ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 4
WTMU3414 เครื่องกระทบ 6
2(0-4-2)
Percussion 6
การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแตละ
คนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงการฝกเทคนิคตาง ๆ การอานโนต ความคงที่ของจังหวะ การ
ถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตาง ๆ ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความ
นิยม ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 5
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WTMU3415 เครื่องเปาพื้นฐาน 1
2(0-4-2)
Wind Instrument Basic 1
วิชาปฏิบัติเครื่องเปาพื้นฐาน 1 มีวัตถุประสงคใหผูเรียนไดฝกทักษะเบื้องตนของเครื่อง
ดนตรีประเภทเครื่องเปาทุกชนิดตามที่ผูเรียนสนใจ มุงใหฝกไลบันไดเสียง การอานโนตบท
ฝกตาง ๆ ที่ผูสอนกําหนดและมีระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน
WTMU3416 เครื่องเปาพื้นฐาน 2
2(0-4-2)
Wind Instrument Basic 2
วิชาปฏิบัติเครื่องเปาพื้นฐาน 2 มุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการเปา ฝกไลบันไดเสียง
การอานโนตบทฝกตาง ๆ ที่มีความยากกวาระดับ 1
WTMU3417 กีตารเบสพื้นฐาน 1
2(0-4-2)
Bass Guitar Basic 1
วิชาปฏิบัติ เบสกีตารพื้นฐาน มุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการดีด การวางนิ้ว ฝกไล
บันไดเสียง การอานโนต บทฝกตาง ๆ ที่ผูสอนกําหนด มีระดับความยากงายเหมาะสมกับ
ผูเรียน
WTMU3418 กีตารเบสพื้นฐาน 2
2(0-4-2)
Bass Guitar Basic 2
วิชาปฏิบัติ เบสกีตารพื้นฐาน มุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการดีด การวางนิ้ว ฝกไล
บันไดเสียง การอานโนต บทฝกตาง ๆ ที่มีความยากกวาระดับ 1
WTMU3419 กีตารพื้นฐาน 1
2(0-4-2)
Guitar Basic 1
วิชาปฏิบัติกีตารพื้นฐานมุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการดีด การวางนิ้ว ฝกไลบันได
เสียง การอานโนต บทฝกตาง ๆ ที่ผูสอนกําหนด มีระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน
WTMU3420 กีตารพื้นฐาน 2
2(0-4-2)
Guitar Basic 2
วิชาปฏิบัติกีตารพื้นฐานมุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการดีด การวางนิ้ว ฝกไลบันได
เสียง การอานโนต บทฝกตาง ๆ ที่มีความยากกวาระดับ 1
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WTMU3421 เปยโนพืน้ ฐาน 1
2(0-4-2)
Piano Basic 1
วิชาปฏิบัติเปยโนพื้นฐานมุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการเลน การวางนิ้ว ฝกไลบันได
เสียง การอานโนต บทฝกตาง ๆ ที่ผูสอนกําหนด มีระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน
WTMU3422 เปยโนพืน้ ฐาน 2
2(0-4-2)
Piano Basic 2
วิชาปฏิบัติเปยโนพื้นฐานมุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการเลน การวางนิ้ว ฝกไลบันได
เสียง การอานโนต บทฝกตาง ๆ ที่มีความยากกวาระดับ 1
WTMU3423 ขับรองพืน้ ฐาน 1
2(0-4-2)
Voice Basic 1
วิชาปฏิบัติขับรองพื้นฐานมุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการรอง การควบคุมลมหายใจ ฝก
ไลบันไดเสียง การอานโนต บทฝกตาง ๆ ที่ผูสอนกําหนด มีระดับความยากงายเหมาะสมกับ
ผูเรียน
WTMU3424 ขับรองพืน้ ฐาน 2
2(0-4-2)
Voice Basic 2
วิชาปฏิบัติขับรองพื้นฐานมุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการรอง การควบคุมลมหายใจ ฝก
ไลบันไดเสียง การอานโนต บทฝกตาง ๆ ที่มีความยากกวาระดับ 1
WTMU3425 เครื่องกระทบพื้นฐาน 1
2(0-4-2)
Percussions Basic 1
วิชาปฏิบัติเครื่องกระทบพื้นฐาน มุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคของเครื่องกระทบชนิดตาง
ๆ ตามที่ผูเรียนสนใจ ศึกษาบทบาทของเครื่องกระทบในเพลงแตละสไตล บทฝกตาง ๆ ที่
ผูสอนกําหนด มีระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน
WTMU3426 เครื่องกระทบพื้นฐาน 2
2(0-4-2)
Percussions Basic 2
วิชาปฏิบัติเครื่องกระทบพื้นฐาน มุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคของเครื่องกระทบชนิดตาง
ๆ ตามที่ผูเรียนสนใจ ศึกษาบทบาทของเครื่องกระทบในเพลงแตละสไตล บทฝกตาง ๆ ที่มี
ความยากกวาระดับ 1
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WTMU3501 ปฏิบตั ิรวมวง 5
1(0-2-1)
Ensemble 5
ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง เรียนรูการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ ฝกความพรอม
เพรียงในการบรรเลงรวมกัน การบรรเลงใหน้ําเสียงของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษา
รายละเอียดตาง ๆ ของการบรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลงในบทเพลงที่
มีความยากกวาในระดับ 4
WTMU3502 ปฏิบตั ิรวมวง 6
1(0-2-1)
Ensemble 6
ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง เรียนรูการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ ฝกความพรอม
เพรียงในการบรรเลงรวมกัน การบรรเลงใหน้ําเสียงของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษา
รายละเอียดตาง ๆ ของการบรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลงในบทเพลงที่
มีความยากกวาในระดับ 5
WTMU3505 การขับรองประสานเสียง 2
1(0-2-1)
Chorus 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : WTMU2505 การขับรองประสานเสียง 1
ฝกการออกเสียงที่ยากขึ้น ฝกการยายเสียง โด ไปในบันไดเสียงตาง ๆ ใชบทเพลงที่
ยากกวาในระดับที่ 1 และเพิ่มเปนเพลง 4 แนว
WTMU3602 การขับรองเพลงเพื่อนันทนาการ 2
2(1-2-3)
Singing for Recreation 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : WTMU2601 การขับรองเพลงเพื่อนันทนาการ 1
ศึกษาวิธีการควบคุมลมหายใจ การควบคุมเสียง ฝกการไลบันไดเสียง บุคลิกภาพใน
การรองเพลง การรองเพลงที่ตองใชเทคนิคที่สูงขึ้น สามารถนําไปใชในการรองเพลงในงาน
สังคม
WTMU3704 ธุรกิจดนตรี
2(2-0-4)
Music Business
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการประกอบธุรกิจ ธุรกิจดนตรีแขนงตาง ๆ การนําเอาวิชาชีพ
ดนตรี ไปประยุกตเพื่อประกอบอาชีพในเชิงธุรกิจ ขอกฎหมายที่จําเปนตอการประกอบธุรกิจ
ดนตรี
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WTMU3705 ฟสิกสของเสียงดนตรี
2(2-0-4)
Musical Acoustics
ศึกษาการเกิดเสียงของเครื่องดนตรีในทางฟสิกส และคุณสมบัติของเสียง ในดาน
ความถี่ ลักษณะคลื่นเสียง ความกังวาน ความเขม ระดับเสียง คุณภาพของเสียง เสียงซอน
หนวยวัดเสียง
WTMU4110 การวิเคราะหดนตรีสมัยนิยม
2(2-0-4)
Popular Music Analysis
ศึกษาและวิเคราะหองคประกอบของเพลงสมัยนิยม ในดานทํานอง คอรด เครื่อง
ดนตรีโครงสรางของเพลง เทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการเรียบเรียง
WTMU4111 ทฤษฎีการสอดทํานอง
2(2-0-4)
Counterpoint
ศึกษาการเขียนเคาเตอรพอยต 2 แนว, 3 แนว ที่พบในศตวรรษที่ 18 แบบโทนอล การ
เขียน harmonic implication, imitation, cannon, invention, fugue
WTMU4112 การเรียบเรียงสําหรับดนตรีสมัยนิยม
3(2-2-5)
Arranging for Popular Music
ศึกษาเทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานโดยศึกษาจากเพลงที่ไดรับความนิยม ฝกการ
เรียบเรียงโดยใชคอรดขั้นพื้นฐานและซับซอนมากขึ้น การสรางแบ็คกราวนด การปรับ
ประยุกตแนวทํานอง
WTMU4314 การออกแบบเสียง
3(2-2-5)
Sound Design
ศึกษาในทุกแงมุมเกี่ยวกับการสรางเสียงประกอบภาพ รวมไปถึงเพลงประกอบตาง ๆ
[sound effect] เสียงในธรรมชาติและการพากย เทคโนโลยีดนตรีอิเล็คทรอนิกส เทคโนโลยี
เสียงและภาพดิจิตอล ศึกษาและทําโครงงานเสียงในงานภาพยนตรโฆษณา วิดีทัศน การตูน
และรายการวิทยุ
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WTMU4315 การบันทึกเสียงดนตรี 3
3(2-2-5)
Recording Studio 3
วิชาที่ตองเรียนมากอน : WTMU3309 การบันทึกเสียงดนตรี 2
ศึกษาเทคนิคขัน้ สูงของการบันทึกเสียงและกระบวนการตางๆที่ซับซอนยิ่งขึ้น
WTMU4501 ปฏิบตั ิรวมวง 7
1(0-2-1)
Ensemble 7
ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง เรียนรูการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ ฝกความพรอม
เพรียงในการบรรเลงรวมกัน การบรรเลงใหน้ําเสียงของเครื่องดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษา
รายละเอียดตาง ๆ ของการบรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลงในบทเพลงที่
มีความยากกวาในระดับ 6
WTMU4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดนตรี
2 (90)
Preparation for Practical Experience in Music
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพใน
ดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ การศึกษา สังเกต และมีสวน
รวมในการฝกปฎิบัติ งานในสถานการณจริง
WTMU4802 การฝกประสบการณวิชาชีพดนตรี
5(450)
Practical Experience in Music
วิชาที่ตองเรียนมากอน : WTMU4801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพดนตรี
นักศึกษาเลือก 1 กิจกรรมตอไปนี้
1. การฝกงานหรือปฏิบัติงานรวมกับวงดนตรีอื่น ๆ
2. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดง เริ่มตั้งแตการวางแผนจนถึงการแสดงจริง
3. การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
4. การฝกงานในสถานประกอบการ
5. การศึกษาคนควาในเรื่องที่ไมมีการสอนในกระบวนสอนอยูแลว
7. การศึกษาคนควาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อันเปนวิวัฒนาการลาสุดในสาขาดนตรี
8. การเปนผูฝกสอน เปนผูสาธิต เปนผูรวมงานหรือเปนผูช วยทางดานดนตรีหรือธุรกิจ
บันเทิงอื่นที่เกี่ยวกับดนตรี
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WTMU4901 สัมมนาดนตรี
1(0-2-1)
Seminar in Music
ใหผูเรียนนําความรูที่ไดจากการศึกษามาวิเคราะหปญหา รวมกันแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิชาชีพดนตรี ศึกษาเรียนรูเรื่องวิธีการจัดการการสัมมนา เพื่อ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันตอไปได
WTMU4904 การเสนอผลงานดนตรีกรรม
3(0-3-6)
Music Presentation
ใหนักศึกษาไดนําความรูและประสบการณตาง ๆ ที่ไดจากการศึกษามาสรางสรรคงาน
ของตนอยางมีอิสระ และตองนําผลงานนั้นมาแสดงตอสาธารณะชน
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18. การประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชระบบการประกัน
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) และจัดใหมีการประเมินตนเองระดับ
ภาควิชา คณะ และหนวยงานในมหาวิทยาลัย และมีการประเมินภายในอยางมีระบบ โดยครอบคลุมประเด็น
หลักทั้ง 4 ดาน ตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร ไดแก
18.1 การบริหารหลักสูตร
จั ด ให มี ก ารบริ ห ารหลั ก สู ต รที่ ส อดรั บ กั บ แนวทางการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยมี ก าร
กําหนดการดําเนินการดานการบริหารหลักสูตร ดังนี้
y จัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยใชอาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งเปนผูที่มีคุณวุฒิและ
ประสบการณสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เปนผูบริหารจัดการ ใหการบริหารหลักสูตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพในทุกดาน โดยการกํากับดูแลของคณะกรรมการของคณะ และคณะกรรมการประจําคณะ โดยจัด
ใหมี การประชุ ม หารือ แลกเปลี่ ย นความรูแ ละใหข อเสนอแนะเกี่ ย วกั บ ความรั บผิ ด ชอบดา นบริ ห ารจัด การ
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
y มีการจัดแผนการเรียนใหสอดคลองกับการเรียนรูของผูเรียน โดยเรียงลําดับความตอเนื่อง การ
กําหนดลําดับกอนหลังของรายวิชาตลอดระยะเวลาของหลักสูตร โดยประเมินความเหมาะสมจากสัมฤทธิผ์ ลทาง
การศึกษาของผูเรียน
y จัดใหมีการจัดทําแนวการสอนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เพื่อใหผูสอนและผูเรียนไดวาง
แผนการเรียนการสอนไดอยางเปนระบบ และมีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระในแตละรายวิชา มีการกําหนด
กระบวนการเรียนการสอนที่มีทั้งการบรรยาย ถกแถลง สัมมนา ศึกษาดูงาน และการศึกษาจากสถานการณจริง
และการแจงใหผูเรียนทราบถึงเกณฑการวัดผลการศึกษา
y การจัดผูสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการจัดผูสอนที่มีคุณวุฒิและประสบการณ ที่
สอดคลองกับรายวิชาที่รับผิดชอบ มีการจัดระบบการสอนรวมแบบบูรณาการ การเชิญผูทรงคุณวุฒิ เนนเปนผูที่
ไดรับการยอมรับทางวิชาการในเรื่องนั้นๆ จากภายนอกมาเปนวิทยากร อาจารยพิเศษ เพื่อใหครบถวนสมบูรณ
และมีประสิทธิภาพ
y การประเมิน กิ จ กรรมการเรีย นการสอน จั ด ให มีกิ จ กรรมการประเมิน การสอนโดยผูเ รี ย น
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาในภาควิ ช าและคณาจารย ต า งภาควิ ช า อย า งน อ ยป ล ะ 2 ครั้ ง นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารประเมิ น
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน โดยอนุกรรมการดานวิชาการของคณะอยางเปนระบบ
y การคัดเลือกนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีระบบการคัดเลือกนักศึกษาเขาเรียน
อยางเปนระบบและหลากหลายรูปแบบ มีการกําหนดความรูพื้นฐานของผูเขาเรียน โดยมีความยืดหยุนของ
หลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูเขาศึกษาสามารถการเทียบโอนความรูและประสบการณได
y การติดตามประเมินผลบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดใหมีการประเมินผล
บัณฑิตรวมกับมหาวิทยาลัยทุกปการศึกษา ในดานภาวการณมีงานทําของบัณฑิต ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
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และประเด็นที่ตองการใหมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในดานวิชาการ เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรในครั้งตอไป
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนในหลักสูตร
ตางๆ โดยคํานึงถึงมาตรฐานทางวิชาการ ความเฉพาะทางในสาขาวิชาชีพหรือลักษณะของเนื้อหาวิชาสาระตางๆ
โดยมีแนวทางการดําเนินการบริหารจัดการดังนี้
y อาคารสถานที่ มีการดําเนินการวางแผนการใชอาจารสถานที่รวมกับมหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดการ
ใชงานหองเรียนและบริเวณสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ อยางมีประสิทธิภาพ เชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร
เปนตน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการจัดแผนงบประมาณเพื่อกอสรางอาคารสิ่งอํานวยความสะดวกดานอาคารสถานที่
ใหมีพื้นที่เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน การใชประโยชนของนักศึกษา โดยระดมงบประมาณทั้งจาก
งบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนในศูนยนก
อมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น
y เครื่องมือและครุภัณฑที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน มีการกําหนดมาตรฐานหลักสูตรในดาน
เครื่องมือและอุปกรณพื้นฐาน อุปกรณเฉพาะทาง ทั้งในดานชนิดและปริมาณใหสอดคลองกับการใชงานของ
นักศึกษาในการเรียนการสอน การวิจัย โดยมีแผนการจัดหาและแผนงานดานงบประมาณภายใตการกํากับดูแล
ของคณบดี
y การแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานภายนอก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มุงที่จะ
ระดมทรัพยากรการเรียนการสอนจากหนวยงานภายนอกเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะใหกับนักศึกษา โดยสราง
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ในการสรางเครือขายดานการศึกษาดูงาน
การจัดระบบสหกิจศึกษา การวิจัยและดําเนินการทดลองในรายวิทยานิพนธหรือ ภาคนิพนธ โดยใชศักยภาพทั้ง
สองฝายรวมกันเพื่อเพิ่มพูนความสมบูรณดานทรัพยากรการเรียนการสอน
18.3 สนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการจัดระบบการใหคําปรึกษาและสรางกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริม
ให ผู เ รี ย นมี พั ฒ นาการที่ เ หมาะสมในแต ล ะหลั ก สู ต รและมี ค วามเป น บั ณ ฑิ ต ที่ ส มบู ร ณ ต ามปรั ช ญาของ
มหาวิทยาลัยและคณะ โดยมีก ารดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ที่สอดคลองกับแนวทางในการประกันคุณภาพ
ดังตอไปนี้
y จั ด ระบบอาจารย ที่ ป รึ ก ษา ที่ ใ ห คํ า ปรึ ก ษาทางวิ ช าการ และการใช ชี วิ ต ในการเรี ย น
ระดับอุดมศึกษา และการจัดระบบอาจารยที่ปรึกษา
y มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะของนักศึกษา เชน กิจกรรมสิ่งเสริมจิตใจและคุณธรรม การ
เปนผูนํา การพัฒนาสุขภาพ ทักษะการสื่อสาร ประชาธิปไตย การอนุรักษสิ่งแวดลอมและความรับผิดชอบ
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18.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กําหนดนโยบายในการประเมินดานผลสัมฤทธิของหลักสูตร
โดยมีเปาหมายเพื่อนําผลประเมินดังกลาวมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับ
ความตองการของสังคมอยางตอเนื่อง โดยกําหนดใหหลักสูตรแตละหลักสูตรที่มีการบริหารจัดการในการผลิต
บัณฑิตควรไดรับความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 65 โดยการดําเนินการประกอบดวย
y การสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน ผูประกอบการ และสังคม
y สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
19. การพัฒนาหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีนโยบายการประเมินหลักสูตรทุก 5 ป เพื่อใหหลักสูตรมีความ
ทันสมัยและสอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศ นโยบายดานกําลังคน รวมถึงภาพรวมในดานความตองการ
แรงงานของตลาดแรงงานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณของโลก โดยทุกหลักสูตรจะมีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงอยางชัดเจนทุกระยะไมเกิน 5 ป หลังจากที่หลักสูตรนั้นมีบัณฑิตจบการศึกษาออกไป และหลักสูตร
ดังกลาวอาจไดรับการปรับปรุงเล็กนอยไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานการณและความเปลี่ยนแปลงที่สงผล
กระทบตอโครงสรางของหลักสูตร โดยมีดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาที่ใชประกอบการพิจารณา
การพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
y รอยละของบัณฑิตที่จบการศึกษาตอนักศึกษาแรกเขา
y ความสามารถและทักษะดานภาษา
y ความสามารถและทักษะดานคอมพิวเตอร
y ความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
y ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและกระบวนการบริหารหลักสูตร
y ความตองการแรงงานตามสาขาวิชาเฉพาะทางของหลักสูตร
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ความหมายของเลขรหัสวิชา
สาขาวิชาดนตรีสากล ใชอักษรยอและตัวเลขแสดงความหมายของรายวิชาดังนี้
อักษรสี่ตัวแรก WTMU หมายถึง สาขาวิชาดนตรีสากล (Western Music)
ตัวเลขสี่ตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวที่ 1 หมายถึง ชั้นปที่ควรจัดใหเรียน
เลขตัวที่ 2 หมายถึง ลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
เลข 1 หมายถึง วิชาทฤษฎีดนตรี
วิชาการเรียบเรียงเสียงประสาน
วิชาการประพันธดนตรี
เลข 2 หมายถึง วิชาประวัติดนตรี
เลข 3 หมายถึง วิชาเทคโนโลยีดนตรี
เลข 4 หมายถึง วิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี
เลข 5 หมายถึง วิชาปฏิบัติรวมวง
วิชาการฝกโสตประสาท
วิชาขับรองประสานเสียง
เลข 6 หมายถึง วิชาที่เปดใหเปนเลือกเสรีสําหรับนักศึกษา
สาขาอื่น
เลข 7 หมายถึง วิชาสนับสนุนวิชาชีพดนตรี
เลข 8 หมายถึง วิชาประสบการณวิชาชีพ
เลข 9 หมายถึง วิชาโครงการพิเศษ การสัมมนา งานสรางสรรค
เลขตัวที่ 3 - 4 หมายถึง ลําดับของวิชาในแตละกลุม

