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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรี 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     คณะศิลปกรรมศาสตร 

 

1. ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย : หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณทิต  สาขาวิชาดนตรี 

 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Music 

 

2.  ชื่อ ปริญญา  

 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรี) 

   ชื่อยอ :  ศป.บ. (ดนตรี) 

 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :  Bachelor of  Fine and Applied Arts (Music)  

ชื่อยอ :  B.F.A.(Music) 

 

3. หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา 135 หนวยกิต 

 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร สาขาวิชาดนตรีระดบัปริญญาตร ี(4ป) มีสัดสวนจํานวนหนวยกิต 

แยกตามหมวดวิชาและกลุมวิชาดังนี ้

ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

1. กลุมวิชาทางภาษา                                  เรียนไมนอยกวา  12  หนวยกิต 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร          เรียนไมนอยกวา    9   หนวยกิต 

3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เรียนไมนอยกวา 9   หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไมนอยกวา  99  หนวยกิต 

1. วิชาแกน         31   หนวยกิต 

2. วิชาเฉพาะดาน        50   หนวยกิต 

 บังคับ         27   หนวยกิต 

 เลือก          23   หนวยกิต 

3. วิชาการจัดการ         6    หนวยกิต  

4. วิชาภาษาอังกฤษสําหรบัวิชาชีพ       6    หนวยกิต 

5. วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ         6    หนวยกิต 



 ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี   เรียนไมนอยกวา              6   หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคย

เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ

สาขาวิชานี้ 

 

ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปเรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

  (1) กลุมวิชาทางภาษา เรียนไมนอยกวา  12      หนวยกิต 
   ก. บังคับเรียน   3  รายวิชา                         9  หนวยกิต  ดังน้ี 
 GEL1101   การใชภาษาไทย  3(3-0-6) 
  Thai Usage  
 GEL1102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสบืคน  3(3-0-6)  
  English for Communication and Information Retrieval  
 GEL1103  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทกัษะการเรียน  3(3-0-6) 
  English for Communication and Study Skills 
 
   ข. เลือกเรียน    1  รายวิชา                   3 หนวยกิต ดังน้ี 
 GEL2201  ภาษาไทยเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
  Thai for Academic Purpose  
 GEL2202  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
  English for Academic Purpose  
 GEL2203  ภาษากลุมประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
  ASEAN Languages 
 GEL2204  ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ  3(3-0-6) 
  Thai for Careers 
 
  (2) กลุมวิชามนุษยศาสตร และสังคมศาสตร เรียนไมนอยกวา   9 หนวยกิต 
   ก. บังคับเรียน   2  รายวิชา                        6  หนวยกิต  ดังน้ี 
 GEH1101    สุนทรียภาพกบัชีวิต 3(3-0-6) 
  Aesthetic Appreciation 
 GEH1102 สังคมไทยในบรบิทโลก 3(3-0-6) 
  Thai Society in Global Context 
  
   ข. เลือกเรียน    1  รายวิชา                  3 หนวยกิต ดังน้ี 
 GEH2201    การพัฒนาตน 3(3-0-6) 
  Self Development  
 GEH2202 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
  Truth of Life 
 



 GEH2203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
  Life in Multicultural Society 
 GEH2204 ความเปนพลเมอืง 3(3-0-6) 
  Civil Education 
 GEH2205 ทักษะชีวิตเพื่อความเปนมนุษยทีส่มบรูณ 3(3-0-6) 
  Life Skills for The Absolute Human 
 
  (2) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เรียนไมนอยกวา   9  หนวยกิต 
   ก. บังคับเรียน   2  รายวิชา                        6  หนวยกิต  ดังน้ี 
 GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู 3(3-0-6) 
  Information Technology for Communication and Learning 
 GES1102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
  Science and Technology for Quality of Life 
 
   ข. เลือกเรียน    1  รายวิชา                  3 หนวยกิต ดังน้ี 
 GES2201 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกบัสิง่แวดลอม 3(3-0-6) 
  Science and Technology for Environment 
 GES2202 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 
 GES2203  ความรูเทาทันสารสนเทศ  3(3-0-6)  
  Information Literacy  

  GES2204  คณิตศาสตรเพื่อชีวิต         3(3-0-6)  
                                 Mathematics for Life  
             GES2205  นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต       3(3-0-6)  
                                 Recreation for Quality of Life  
             GES2206  ชีวิตและสุขภาพ        3(3-0-6)  
                                 Life and Health 
  

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ   เรียนไมนอยกวา   99 หนวยกิต 

 1.  วิชาแกนเรียน       31 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(บ-ป-อ) 

 MUS1701 พัฒนาการของดนตรีในประเทศไทย    3(3-0-6) 

   Development of Music in Thailand 

MUS1801  จริยธรรมวิชาชีพดนตร ี      3(2-2-5) 

Code Ethics of Music Profession 

MUS1802 สุนทรียศาสตรทางดนตรี       3(3-0-6) 

Aesthetics of Music 



MUS2705 การสอนดนตรี       3(2-2-5) 

  Music Pedagogy   

MUS2801  ดนตรีนานาชาติ       3(3-0-6) 

World Music 

MUS2802    เทคโนโลยีดนตร ี       3(2-2-5) 

   Music Technology  

MUS3706  ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี      3(3-0-6) 

  Methodology for Music Research 

 MUS3906 การนําเสนอผลงานสรางสรรคทางดนตร ี 1   2(1-2-3) 

   Music Presentation 1 

MUS3907 การจัดการแสดงดนตรี 1     2(1-2-3) 

  Management for Music Performing 1 

MUS3908 การจัดการแสดงดนตรี 2     3(1-4-4) 

  Management for Music Performing 2 

 MUS4901 การนําเสนอผลงานสรางสรรคทางดนตร ี 2   3(2-2-5) 

   Music Presentation 2 

 

2. วิชาเฉพาะดาน 50 หนวยกิต 

 กลุมที่1 สําหรับนักศึกษาที่มีความถนัดทางดนตรีตะวันตก 

บังคับเรียน  27 หนวยกิต 

 MUS1301 ประวัติดนตรีตะวันตก       3(3-0-6) 

    Western Music History 

 MUS1501      ทักษะดนตรีตะวันตก  1      2(0-4-2) 

Western Music Skill 1 

MUS1502  ทักษะดนตรีตะวันตก  2      2(0-4-2) 

Western Music Skill 2 

MUS1503  การฝกโสตประสาททางดนตรีตะวันตก 1    1(0-2-1) 

     Ear Training for Western Music 1 

 MUS1505  ทักษะพื้นฐานดนตรีตะวันตก     2(0-4-2) 

   Basic Skill for Western Music 

MUS2101 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก  1      3(3-0-6) 

Western Music Theory 1 

MUS2102   ทฤษฎีดนตรีตะวันตก  2      3(3-0-6) 

Western Music Theory 2 



 MUS2501 ทักษะดนตรีตะวันตก  3      2(0-4-2) 

   Western Music Skill 3 

MUS2502  ทักษะดนตรีตะวันตก  4      2(0-4-2) 

Western Music Skill 4 

MUS2503  ทักษะรวมวงดนตรีตะวันตก  1     1(0-2-1) 

Western Music Ensemble 1 

MUS2504  ทักษะรวมวงดนตรีตะวันตก  2     1(0-2-1) 

Western Music Ensemble 2 

 MUS3113 รูปแบบและการวิเคราะหดนตรีตะวันตก    3(3-0-6) 

   Form and Analysis for Western Music 

 MUS3503  ทักษะรวมวงดนตรีตะวันตก 3     1(0-2-1) 

     Western Music Ensemble 3 

 MUS3504 ทักษะรวมวงดนตรีตะวันตก 4     1(0-2-1) 

   Western Music Ensemble 4 

 

 วิชาเลือก 23        หนวยกิต 

 MUS1504  การฝกโสตประสาททางดนตรีตะวันตก 2    1(0-2-1) 

    Ear Trianing for Western Music 2 

 MUS2305    ดุริยกวีดนตรีตะวันตก      3(3-0-6) 

   Western Music Composers 

MUS2306 วงโยธวาทิต       3(3-0-6) 

    Military Band 

 MUS2701 ดนตรีวิทยาเบือ้งตน      3(3-0-6) 

    Introduction to Musicology 

 MUS2804 ดนตรีอาเซียน       3(3-0-6) 

    Asian Music 

 MUS3104 หลักการประสานเสียง      3(3-0-6) 

   Harmony 

 MUS3113 รูปแบบและการวิเคราะหดนตรีตะวันตก    3(3-0-6) 

   Form and Analysis for Western Music 

 MUS3118 การผลิตงานดนตรีดวยคอมพิวเตอร    3(2-2-5) 

    Productions of Computerized Music 

MUS3120 หลักการประพันธดนตรีตะวันตก  1    3(3-0-6) 

   Western  Music Composition  1 



 

MUS3121 หลักการประพันธดนตรีตะวันตก 2    3(3-0-6) 

   Western  Music Composition 2 

 MUS3122 หลักการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีปอบ-แจส   3(3-0-6) 

   Pop-Jazz Arranging 

 MUS3123  หลักการเรียบเรียงดนตรสีําหรบัวงดุริยางค    3(3-0-6) 

Orchestration      

MUS3501 ทักษะดนตรีตะวันตก 5        2(0-4-2) 

   Western Music Skill 5 

 MUS3502 ทักษะดนตรีตะวันตก 6         2(0-4-2) 

   Western Music Skill 6 

 MUS3708 เทคนิคการถายทอดทักษะเครื่องดนตร ี    3(2-2-5) 

   Technique of Musical Instruments Pedagogy 

MUS4101 หลักการประสานเสียงขั้นสูง     3(3-0-6) 

   Advance Harmony 

MUS4802  การศึกษาดนตรีเอกเทศ      3(2-2-5) 

            Independent Music Study 

 

 กลุมที่ 2 สําหรับนักศึกษาที่มีความถนัดทางดนตรีไทย  

บังคับเรียน  27 หนวยกิต 

MUS1101 ทฤษฎีดนตรีตะวันตกข้ันพื้นฐาน     3(3-0-6) 

  Foundamental of Western Music Theory 

MUS1401  ประวัติดนตรีไทย       3(3-0-6) 

  Thai Music History 

MUS1601 ทักษะดนตรีไทย  1      2(0-4-2) 

Thai Music Skill 1 

MUS1602 ทักษะดนตรีไทย  2      2(0-4-2) 

Thai Music Skill 2 

MUS2201 ทฤษฎีดนตรีไทย  1      3(3-0-6) 

Thai Music Theory 1 

MUS2202 ทฤษฎีดนตรีไทย  2      3(3-0-6) 

Thai Music Theory 2 

MUS2601 ทักษะดนตรีไทย  3      2(0-4-2) 

Thai Music Skill 3 



MUS2602 ทักษะดนตรีไทย  4       2(0-4-2) 

Thai  Music Skill 4 

MUS2603 ทักษะรวมวงดนตรีไทย  1      1(0-2-1) 

Thai Music Ensemble 1 

MUS2604 ทักษะรวมวงดนตรีไทย  2      1(0-2-1) 

Thai Music Ensemble 2 

MUS3202 หลักการวิเคราะหและการประพันธเพลงไทย   3(2-2-5) 

  Analysis and Composition of Thai Music 

MUS3603 ทักษะรวมวงดนตรีไทย 3      1(0-2-1) 

  Thai Music Ensemble 3 

MUS3604 ทักษะรวมวงดนตรีไทย 4      1(0-2-1) 

  Thai Music Ensemble 4 

 

 วิชาเลือก 22        หนวยกิต 

MUS2203 การบันทึกโนตดนตรีไทย      3(2-2-5) 

  Thai Music Notation 

MUS2704 การซอมบํารุงเครื่องดนตรีและอุปกรณดนตรีไทย   3(2-2-5) 

Maintenance and Repair of Thai Music Instruments 

MUS3205  ดนตรีพื้นบานของไทย      3(3-0-6) 

Thai Folk Music 

MUS3206 หลักการประพันธเพลงไทย     3(2-2-5) 

  Thai Music Composition 

MUS3207 การเรียบเรียงและบรรจุเพลงประกอบการแสดง   3(2-2-5) 

  Arranging for Thai Incidental Music 

MUS3208 การขับรองเพลงไทย      3(2-2-5) 

Thai Vocal Music 

MUS3402 ดุริยกวีดนตรีไทย       3(3-0-6) 

Thai Music Composers 

MUS3601 ทักษะดนตรีไทย  5      2(0-4-2) 

Thai Music Skill 5 

MUS3602 ทักษะดนตรีไทย  6       2(0-4-2) 

Thai Music Skill 6 

MUS3605 ทักษะการบรรเลงเครื่องหนงั     2(0-4-2)           

   Thai Drum Skill 



MUS3608 ทักษะการบรรเลงเพลงระบํา  รํา  ฟอน    2(0-4-2) 

Thai Music Skill for Thai  Dance 

MUS3609 ทักษะการบรรเลงเพลงจากบทวรรณกรรม     2(0-4-2) 

Thai Music Skill from literary Play 

MUS4601        ทักษะการบรรเลงเพลงประกอบพิธี    2(0-4-2) 

                    Thai Music Skill for Ritual 

MUS4602 ทักษะการบรรเลงเพลงเดี่ยวดนตรีไทย     2(0-4-2) 

Thai Music Solo Skill  

MUS4609 ทักษะการบรรเลงเพลงเรื่อง     2(0-4-2) 

PlengRuang Skill  

MUS4610 ทักษะการบรรเลงปพาทยดกึดําบรรพ    2(0-4-2) 

Pi-Pat Dukdumban Skill 

MUS4802  การศึกษาดนตรีเอกเทศ      3(2-2-5) 

  Independent Music Study 

 

3.  วิชาภาษาอังกฤษเรียน       6  หนวยกิต 

MUS2803   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาดนตรี     3(3-0-6) 

English for Music Study 

MUS3805    ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดงดนตรี     3(3-0-6) 

English for Music Performance 

 

4.  วิชาการจัดการเรียน        6  หนวยกิต 

MUS3802    การจัดการธุรกิจดนตรี      3(3-0-6) 

Management of Music Business 

MUS3803    การตลาดดานดนตรี      3(3-0-6) 

Music Marketing  

 

 5.  วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพเรียน      6   หนวยกิต 

MUS4803  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดนตรี    1(90) 

 Preparation for Music Practical Experience 

MUS4804  การฝกประสบการณวิชาชีพดนตร ี     5(450) 

Practical Experience in Music 

 

 



ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี เรียนไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคย

เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ

สาขาวิชานี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําอธิบายรายวิชา 

GEL1101 การใชภาษาไทย  

Thai Usage  

3(3-0-6) 

                        หลักเกณฑแนวคิดที่เปนพื้นฐานของการสื่อสารพัฒนาทกัษะของการใชภาษาไทยการ

อางอิงการเชื่อมโยงภาษาไทยในกลุมประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนการสืบคนสารนิเทศและการนาเสนอ

ผลงานดวยสื่อตางๆ 

                        Principles of communication;Thai usage skills development; Making 

reference; Thai discourse through ASEAN; Information retrieval and variety of presentation 

  

GEL1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบคน 3(3-0-6) 

 English for Communication and informal Retrieval  

   การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆในชีวิตประจาวันรวมทั้งการสบืคน

สารนเิทศทางอิเล็กทรอนิกสการอางองิและเรียนรูจากสือ่การเรียนรูตางๆฐานขอมลูอิเล็กทรอนกิสและสื่อ

สิ่งพมิพ 

  English for daily life communication;Electronic information retrieval; Making 

references and learning from electronic databases and printing materials 

 

GEL1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน 3(3-0-6) 

 English for Communication and Study Skills   

        การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการใหขอมลูการสรปุความและแสดงความคิดเห็น

กลวิธีการอานการเขียนในชีวิตประจาวันการอางองิและการใชพจนานุกรมเพื่อการอานและการเขียนโดยใชสื่อ

ระบบสารนิเทศและฐานขอมลูอเิลก็ทรอนิกส 

   English for communication, including giving information, making summary 

and expressing opinion; Reading strategies;Writing in daily life; Making references and 

dictionary application for reading and writing; Information system and electronic databases 

application 

 

GEL2201   ภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 Thai for Academic Purpose   

   ภาษาไทยเพื่อการศึกษาเรียนรูการสื่อสารการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการการเขียน

รายงานและผลงานการอางอิงการใชสารนเิทศเพื่อการสบืคนขอมูลจากสือ่หลากหลายทัง้สื่อสิง่พิมพและสื่อ

อิเลก็ทรอนิกสเพื่อการนาเสนอรายงานและการเขียนงานวิจยัเบื้องตนในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

 



  Thai for study skills and communication; Expressing academic opinion; 

Writing report and academic works; Making references; Information retrieval via printing and 

electronic materials for basic research, report presentation or other academic works related 

GEL2202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 English for Academic Purpose  

   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเรียนรูการสื่อสารการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการการเขียน

รายงานและผลงานการอางอิงการใชสารนเิทศเพื่อการสบืคนขอมูลจากสือ่หลากหลายทัง้สื่อสิง่พิมพและสื่อ

อิเลก็ทรอนิกสเพื่อการเขียนงานวิจัยเบื้องตนและการนาเสนอรายงานหรือผลงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

   English for study skills and communication; Expressing academic opinion; 

Writing report and academic works; Making references; Information retrieval via printing and 

electronic materials for basic research, report presentation or other academic works related 

GEL2203 ภาษากลุมประชาคมอาเซยีน  3(3-0-6) 

 ASEAN Languages   

   การพัฒนาทักษะทางภาษาดานการฟงการพูดการอานการเขียนในกลุมประเทศประชาคม

อาเซียนสาหรับการสือ่สารและทาความเขาใจดานสังคมประเพณีและวัฒนธรรม (ตามความสนใจ 1 ภาษา)  

   ASEAN language development on listening, speaking, reading and writing; 

Communication and understanding on ASEAN social, tradition and culture. (Depending on 

individual interest 

GEL2204 ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 

 Thai for Careers  

   การใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน การบันทึกเรื่องราว การจดบันทึก การอาน การฟง การ

ดูและการพูด ที่มีความสําคัญตอวิชาชีพ เพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพ และพัฒนาอาชีพ 

                       The use of Thai in daily life, journal keeping, note taking, reading, listening, 

viewing and speaking essential for career studies as foundation for future careers and career 

development 

 

GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต  3(3-0-6) 

 Aesthetic Appreciation   

   การสรางประสบการณการรบัรูและเขาใจดานศิลปะดนตรีนาฏศิลปและการแสดงของไทย

และกลุมประชาคมอาเซียนโดยผานกระบวนการพื้นฐานทางสุนทรียศาสตรเพื่อนําไปสูความซาบซึ้งและเห็นใน

คุณประโยชนในดานความงามทางศิลปกรรมศาสตร 

 



  Acknowledgement and understanding on Thai and ASEAN arts, music, 

dramatic arts and performances via aesthetic foundation leading to appreciation and value 

recognition on artistic beauty 

GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก   3(3-0-6)  

 Thai Society in Global Context   

   แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องวิวัฒนาการทางสงัคมเศรษฐกิจการศึกษาการเมืองของไทย

ความสัมพันธและบทบาทของประเทศไทยในบริบทอาเซียนและระดบัสากลโดยเนนการศึกษาดาน

ผลประโยชนความรวมมือที่ไทยไดรับจากการเขาเปนสวนหนึ่งในประชาคมโลก 

   Basic notion on Thai social, economic, education and politics; Relationship 

and role of Thailand in global and ASEAN contexts with concentration on benefits and 

cooperation gained as global member 

GEH2201 การพัฒนาตน  3(3-0-6) 

 Self Development  

   หลักการพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษยการเขาใจตนเองและผูอื่นความภาคภูมิใจในตนเอง

แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาตนกระบวนการและวิธีการพฒันาตนการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคลทักษะการ

จัดการอารมณการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิตและการดาเนินชีวิตที่มีคุณคาอยางมีความสุข 

   Basic principle of human behavior; Self and others understanding; Self 

dignity; Self development theories; Self development process and methods; Interpersonal 

skills development; Emotional management; Risk behavior prevention and ways to live       

a happy life 

GEH2202 ความจริงของชีวิต  3(3-0-6) 

 Truth of Life   

    การเขาใจความจริงของชีวิตตามหลักธรรมเพื่อกาหนดเปาหมายและการดารงชีวิตใน

สังคมโลกยุคโลกาภิวัฒนการนาหลักศาสนธรรมและทกัษะชีวิตไปประยุกตใชพฒันาตนเองใหมีคุณธรรมและ

จริยธรรมเพื่อการดํารงตนในสังคมอยางมีความสุข 

    Understanding facts of life according to Dharma principles for identifying 

goal and pattern of life; Application of religious Dharma and life skills for self development 

on ethics and morality 

 

 

   



GEH2203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Life in Multicultural Society  

                        ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตมีความรู ความเขาใจ และมีเจตคติที่ดีต

การใชชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม 

   Cultural diversity in way of living, knowledge, awareness and good attitudes 

towards living with others in multicultural society 

GEH2204 ความเปนพลเมือง  3(3-0-6) 

 Civil Education  

                        ความหมายและความสําคัญ บทบาทหนาที่ พันธะทางสังคม จิตสํานึกทางคุณธรรม 

จริยธรรมและการพัฒนาจิตสาธารณะของพลเมือง เพื่อการเปนพลเมืองที่ดีตามหลักประชาธิปไตย 

                       The definition and the essence of role and responsibility in society, moral 

and ethical consciousness, and the development of people’s public mind for good citizens 

GEH2205 ทักษะชีวิตเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ  3(3-0-6) 

 Life Skills for The Absolute Human  

   การเรียนรู และการพัฒนาทกัษะทีส่ําคัญของการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ ในศตวรรษ  

ที่ 21 เพื่อสงเสริมการเปนมนุษยทีส่มบูรณ 

                       Learning and developing life skills essential for quality living in the 21st 

century and for the facilitation of being absolute human 

 

GES1101 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู 

 

3(3-0-6) 

 Information Technology for Communication and Learning   

   หลักการความสาคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารนิเทศในการสบืคนการ

สรางสารนิเทศการใชขอมูลสารสนเทศตลอดจนการแสวงหาความรูจากสื่อตางๆและฐานขอมูลอเิล็กทรอนิกส

เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการเรียนรูบนเครือขายคอมพวิเตอร 

   Principles and importance of IT system and information system for 

retrieval; Setting information; Information usage and searching from various forms of 

resources, including electronic databases for communication development and on-line 

study 

 

 

   



GES1102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 Science and Technology for Quality of Life  

   บทบาทการพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพลังงานการสื่อสารและโทรคมนาคมการ

สงเสริมและดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตความปลอดภัยในการใชยาและสารเคมีในชีวิตทั้งทางดานกายภาพและ

ชีวภาพที่มีตอคุณภาพชีวิต 

   Role and development of science and technology, energy, communication 

and telecommunication; Physical and mental health care and promotion; Safety on drugs 

and chemicals application in daily life physically and biologically 

GES2201 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 Science and Technology for Environment   

                        ความสาคัญและผลกระทบของการพฒันาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสิง่แวดลอม

ระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษปญหามลพิษสิง่แวดลอมแนว

ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางยั่งยืน 

GES2202 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

 Thinking and Decision Making   

   หลักการและกระบวนการคิดของมนุษยการคิดขั้นวิเคราะหสงัเคราะหและประเมินคาการ

ใหเหตผุลอยางสมเหตสุมผลในการตัดสินใจการใชขอมลูและเหตผุลในกระบวนการแกปญหามีการบรูณาการ

เครื่องมือคุณภาพรวมกบัการคิดสาหรับการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

   Principles and process of human thoughts; Analytical, synthetic and 

evaluative thinking; Rational for decision making; Application of data and reason for 

problem solving process; Integration of qualitative tools for decision making in daily life 

GES2203 ความรูเทาทันสารสนเทศ  3(3-0-6) 

 Information Literacy  

   ความสาคัญของขอมลูสารสนเทศการเขาถึงแหลงสารสนเทศไดเร็วและมีประสทิธิภาพ

ประเมินสารสนเทศไดอยางมีวิจารณญาณใชและจัดการสารสนเทศไดตรงและสรางสรรคประยุกตความเขาใจ

เชิงจริยธรรมและเชิงกฎหมายที่เกี่ยวของกบัการเขาถึงและการใชสารสนเทศ 

   Importance of information data; Efficient access to information sources; 

Considerate information assessment; Creative information usage and management; Ethical 

and legal application on information access and usage 

 

     



GES2204 คณิตศาสตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life   

   หลักการและวิธีทางคณิตศาสตรทีเ่กี่ยวของกบักิจกรรมในชีวิตประจําวันนิติกรรมสัญญา

และตราสารหนี้ตางๆดวยเครื่องมืออเิลก็ทรอนิกสหรือโปรแกรมสาเร็จรูปอยางงาย 

   Mathematical principles and approach related to daily life, making legal 

contract and bond via electronic devices or basic instant program 

GES2205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 Recreation for Quality of Life   

   แนวคิดทฤษฎีและความสัมพันธระหวางปจจัยซึง่สงอิทธิพลตอเจตคติและพฤติกรรม

นันทนาการการออกแบบกิจกรรมนันทนาการอยางเปนระบบและการนาเอากิจกรรมนันทนาการไปใชเพือ่

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคลกลุมและชุมชน 

   Concepts, theories and relationship among related factors affecting recreational 

attitudes and behaviors; systemized recreational program design; Application of recreational 

activities for developing quality of life at individual level, group level and community level 

GES2206 ชีวิตและสุขภาพ  3(3-0-6) 

 Life and Health  

                        การดูแลชีวิตและสุขภาพ ในมิติการปองกัน การสงเสรมิ การรกัษา และการฟนฟู  

เกี่ยวกับชีวิต เพศ วัย โภชนาการ  ตลอดจนนําความรูทางวทิยาศาสตรสุขภาพไปประยุกตใชในชีวิต 

ประจําวันได 

                       Health care in the dimension of prevention, promotion of health, 

treatment, and rehabilitation in terms of life, genders, ages, nutrition, including the 

application of health science in daily life  

MUS1101 ทฤษฏีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน  3(3-0-6) 

 Fundamental of Western Music Theory  

                        การบันทึกโนตสากล เครื่องหมายและสญัลักษณทางดสตรีที่ใชในการบันทึกเครื่องหมาย

กําหนดจงัหวะ เครือ่งหมายแปลงเสียง บันไดเสียงชนิดเมเจอร ไมเนอร ขั้นคู และศัพททางดนตร ี

                        Rudiments of  Western Music Theory including Music notation, Rest, Staff, 

Clef, Simple Time Signature, Accidentals, Major and Minor Scales, and Intervals and the use 

of correct musical terms 

 

 



MUS1301 ประวัติดนตรีตะวันตก 3(3-0-6)      

 Western Music History                                                           

   ประวัติความเปนมาของบุคคลสําคัญ บทเพลง วงดนตรปีระเภทตางๆ ของดนตรีคลาสสิก 

ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงสมัยปจจบุัน  

   Western music history through the important figures, repertoire, and 

various types of orchestras from the ancient age to the 20th century period 

MUS1401 ประวัติดนตรีไทย  3(3-0-6) 

 Thai Music History  

                        ประวัติดนตรีไทยตามชวงเวลาแตละยุคสมัยและวรรณกรรมดนตรทีี่ไดรับการยกยอง 

                         Thai Music History in each period and famous music literature 

MUS1501          ทักษะดนตรีตะวันตก  1                                                         2(0-4-2) 

                        Western Music Skill 1 

                        แนวบรรเลง การฝกซอมและการถายทอดสําหรับเครื่องดนตรีตามชนิดทีเ่ลอืก              

หรือการขับรอง  

                       This provides the melodic range and rehearsals for the selected instrument or 

singing skill 

MUS1502 ทักษะดนตรีตะวันตก 2  2(0-4-2)         

 Western Music Skill 2  

   แนวบรรเลงการฝกซอมและการถายทอดสําหรบัเครือ่งดนตรีตามชนิดที่เลือก              

หรือการขับรอง ทีเ่พิ่มเติมจากทกัษะดนตรีตะวันตก 1 

                       This provides an advanced level of melodic range and rehearsals for the 

selected instrument or singing skill 

MUS1503 การฝกโสตประสาททางดนตรีตะวันตก 1 1(0-2-1) 

 Ear Training for Western Music 1  

                        ฝกการฟงและขบัรองขั้นคูเสียงธรรมดา คอรดเมเจอร ไมเนอรดิมินิชดและออ็กเมนเต็ด 

โดยพลิกกลบั ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ฝกบันทึกทํานองเพลงในบันไดเสียง และบันทึกทํานองเพลงซีเมเจอร ได     

4 หองเพลง ในอัตราจังหวะ 2/4  3/4 และ 4/4 ตลอดจนบนัทึกทํานองเพลงสองแนว พรอมกันได 4 หอง

เพลง ในอัตราจงัหวะ 2/4และ 3/4  จากการฟง 

                        Listening and singing simple intervals and chords including  major,  minor,  

diminished and augmented chords, in 1st and 2nd inversions; for four bars  in the time signatures  

2/4,  3/4, and  4/4; Two Part Melodies  for four bars in the time signature 2/4,  3/4, and  4/4  



MUS1504 การฝกโสตประสาททางดนตรีตะวันตก 2  1(0-2-1) 

 Ear Training for Western Music 2  

                        ฝกการฟงและขบัรองขั้นคูเสียงผสม คอรดทบเจ็ด   และคอรดทบหก   ซึ่งมีการพลกิกลบั

ในครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 การบันทึกทํานองเพลงในบันไดเสียง  C, G, F เมเจอร และ A ไมเนอรได 

ตลอดจนบันทึกทํานองเพลง 2 แนวได 8 หองเพลง 

                         Listening and singing compound intervals, 7th chord and 6th chord which 

would into 1st key, 2nd key, and 3rd key; melodies covering C, G, F major and A minor 

scale.  Two Part melody for eight bars  

MUS1505 ทักษะพื้นฐานดนตรีตะวันตก 2(0-4-2)       

 Basic Skills for Western Music                                                                                                

                        การบรรเลงเครื่องดนตรีและขับรองในข้ันพื้นฐาน  วิธีการบรรเลงเครือ่งดนตรบีางชนิด  

จากบทเพลงงายๆทางดานดนตรีตะวันตก 

                        This provides the introduction of Musical instrument and choral singing 

performances; methods of playing of instruments utilizing simple Western songs 

MUS1601 ทักษะดนตรีไทย 1 2(0-4-2)                                                                               

 Thai Music Skill 1  

                        การขับรอง การบรรเลงและการถายทอดเครื่องดนตรีทีเ่ลือกเรียนโดยฝกปฏิบัตบิทเพลง

ตามเกณฑมาตรฐานสาขาวิชาและวิชาชีพดนตรีไทยข้ัน 6 

                        This provides vocalizing and performing the selected instrument by the 

songs that followed the 6th level of Thai Musical Profession standard 

MUS1602 ทักษะดนตรีไทย 2    2(0-4-2)      

 Thai Music Skill 2  

                        การขับรอง การบรรเลงและการถายทอดเครื่องดนตรีทีเ่ลือกเรียนในบทเพลงตามเกณฑ

มาตรฐานสาขาวิชาและวิชาชีพดนตรีไทยทีเ่พิ่มเติมจากดนตรีไทย 1 

                        This provides vocalizing and performing the selected instrument by songs that 

followed Thai Musical Profession standard that is higher than the Thai Music skill 1 course 

MUS1701 พัฒนาการของดนตรีในประเทศไทย 3(3-0-6) 

 Development of Music in Thailand  

                        พัฒนาการของดนตรีที่พบในประเทศไทยนับจากอดีตถึงปจจบุันทั้งดนตรีประจําชาติและ

ดนตรีจากวัฒนธรรมที่เขามามีผลตอ สงัคมวัฒนธรรมดนตรขีองไทย 

 

 



                        Development of Music in Thailand from the past to the present, including 

Thai Classical music and music from the other areas that influence the social and cultural 

aspects of Thai Music 

MUS1801 จริยธรรมวิชาชีพดนตรี 3(2-2-5) 

 Code Ethics of Music Profession                            

                       บทบาทและความสําคัญของนักดนตรี     หนาที่ความรับผิดชอบของนักดนตรีคุณลักษณะ

ของนักดนตรีที่ดี   การนําแนวคิดทางปรัชญามาปลูกฝงความรัก  ความศรัทธา  การพัฒนาบุคลิกภาพและ

คานิยมในอาชีพสถาบันและสมาคมอาชีพ  จรรยาและคุณธรรมในการประกอบอาชีพการสงเสริมและ

ยกระดับวิชาชีพ 

                        Explores the role and importance of the musicians; responsibilities and 

attributes of a proper musician; the ability to bring various philosophies and ideologies for 

developing the affection, faith, individuality and values of their professions; ethics and 

morality in the profession; promoting and enhancing the professions 

MUS1802 สุนทรียศาสตรทางดนตรี  3(3-0-6) 

 Aesthetics of Music                                                 

                        แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของความงาม     และความสําคัญของดนตรทีี่มีตอชีวิตสังคม  

การเมือง  ศาสนาและวฒันธรรม  การศึกษาดนตรีจากนักปรัชญาสาขาตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของ 

                        Ideology of the implication of aesthetics and significance of music to 

society, politics, religions and culture; examines music from various branches of related 

philosophers 

MUS2101   ทฤษฏีดนตรีตะวันตก  1                                                3(3-0-6) 

 Western Music Theory 1  

                        ลักษณะของตัวโนต  ตัวหยุด  บรรทัดหาเสน  กุญแจประจําหลัก  อัตราจังหวะธรรมดา

และผสม การจัดกลุมตัวโนตตามจังหวะ  ระดับเสียง  เครือ่งหมายแปลงเสียง  ขั้นคูเสียงและการพลิกกลบั  

บันไดเสียงทางเมเจอร,ไมเนอรโครมาติก  ทรัยแอด เลขโรมนั การเปลี่ยนแปลงกุญแจเสียง  และโหมด  

                         Western Music theory including music notation, Rests, Staff, Clef, Simple 

time signatures, Compound time signatures, Tempo, Ascending,Accidentals,Intervals and 

inversions, Major and Minor scale chromatic,Triads, Roman numerals,Key transposition and 

Modes 

 

 



MUS2102 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก  2    3(3-0-6) 

 Western Music Theory 2  

                        คอรด และโนตนอกประสาน คอรด 7 คอรด 9 คอรด 11 คอรด 13 คอรดอ็อกเมนเต็ด นี

อาโปลิแตนซิกคอรด คอรดแปลง และคอรดยืม  

                        Chords, Non-Harmonic Tones, 7th Chord, 9th Chord, 11th Chord, 13th 

Chord, Augmented Chord, Neapolitan Sixth Chord, Altered Chord and Borrowed Chord 

MUS2201 ทฤษฎีดนตรีไทย 1                 3(3-0-6)   

 Thai Music Theory 1  

                           เสียงดนตรีไทย ระดับเสียงของเครื่องดนตรีแตละชนิด ระดับเสียงของวงดนตรี ขนบ แบบแผน  

และแนวปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยแตละชนิด หลักการจัดวงและหนาที่ของเครื่องดนตรีในวงดนตรีแตละประเภท  

                        Musical timbre of various genres of instruments of the orchestra, customs 

and methods of each kind of Thai instrument, Principals of ensemble arrangement, and 

functions of instruments in each types of orchestra 

MUS2202   ทฤษฎีดนตรีไทย 2                                        3(3-0-6) 

 Thai Music Theory 2  

                        ระบบเสียง  ระดับเสียงดนตรีไทย  ลักษณะบันไดเสียง  ในบทเพลงสําเนียงตางๆจังหวะ  

อัตราจงัหวะ  ทํานองหลัก  บทบาทหนาที่และคุณภาพเสียงของเครื่องดนตรีไทย  ศัพทสงัคีตและวิวัฒนาการ

ของการกําเนิดดนตรีไทย 

                        Designed for the study of sound quality; Thai music; characteristics of 

scales in different intonations; tempo; tempo rate; main melody; the functions and quality 

of the sound of Thai music; specific terms and the evolution of Thai music 

MUS2203 การบันทึกโนตดนตรีไทย  3(2-2-5) 

 Thai Music Notation  

                        ความสําคัญและประโยชนการบันทกึโนตเพลงไทย  ประวัติและพัฒนาการ ลักษณะโนตที่

ใชบันทึกเพลงไทย  ไดแก  โนต 9 ตัว  โนตนิ้ว  โนตอักษรไทย  การบันทึกเพลงไทยดวยโนตตะวันตก 

                       Thai music notation; history and development; characteristics of notes for 

writing Thai music including 9 note scale, fingering note, alphabetical note and writing Thai 

music with modern Western notation 

 

 

     



MUS2305 ดุริยกวีดนตรีตะวันตก 3(3-0-6) 

 Western Music Composers  

                        ประวัติผลงานและประสบการณทางดานดนตรีของศิลปนดนตรีตะวันตกที่มีชื่อเสียง                 

ทั้งในอดีตและปจจุบัน 

                        The biographies, achievements and music experiences of famous Western 

musicians from the past to present 

MUS2306 วงโยธวาทิต   3(3-0-6) 

 Military Band                                                                   

                        ประวัติ  หนาที่  เทคนิค  และเครื่องดนตรีในวงโยธวาทิตรวมถึงวงดนตรอีื่นที่มลีักษณะ

การจัดวงคลายกัน บทเพลงสําหรับวงโยธวาทิต การใชคฑา ระเบียบและการแปรขบวนแถว  

                        History, functions, techniques and instruments of the military band 

including other bands that using similar band arrangement; music for military band; use of 

the baton; regulations and deployment 

MUS2501 ทักษะดนตรีตะวันตก  3   2(0-4-2) 

 Western Music Skill 3  

                        แนวบรรเลง การฝกซอมและการถายทอดสําหรับเครื่องดนตรีตามชนิดทีเ่ลอืก  หรือการ

ขับรองที่เพิม่เตมิจากดนตรีตะวันตก  2 

                        This provides a higher level of the methods of melody lines and rehearsals 

for the selected instruments or vocal skill than Western Music Skill 2 course 

MUS2502 ทักษะดนตรีตะวันตก  4   2(0-4-2) 

 Western Music Skill 4  

                        แนวบรรเลง การฝกซอมและการถายทอดสําหรับเครื่องดนตรีตามชนิดทีเ่ลอืก  หรือการ

ขับรองที่เพิม่เตมิจากดนตรีตะวันตก  3 

                        This provides the higher level of the methods of melody lines and 

rehearsals for the selected instruments or vocal skill than Western Music Skill 3 course 

MUS2503 ทักษะรวมวงดนตรีตะวันตก  1   1(0-2-1)   

 Western Music Ensemble 1  

                        การบรรเลงหรอืการขบัรองรวมวงตามบทเพลงที่ไดรับมอบหมาย 

                        Explores the methods of melody lines or vocal skill of music ensemble 

from the assigned music pieces 

   



MUS2504 ทักษะรวมวงดนตรีตะวันตก  2   1(0-2-1)   

 Western Music Ensemble 2  

                        การบรรเลงหรอืการขบัรองรวมวงตามบทเพลงที่ไดรับมอบหมายเพิ่มเตมิจากการรวมวง

ดนตรีตะวันตก 

                        Explores a higher level of methods of melody lines or vocal skill of music 

ensemble from the assigned music pieces than Western Music Ensemble 1 course 

MUS2601 ทักษะดนตรีไทย  3   2(0-4-2) 

 Thai Music Skill 3  

                        การขับรอง การบรรเลงและการถายทอดเครื่องดนตรีทีเ่ลือกเรียนในบทเพลงตามเกณฑ

มาตรฐาน สาขาวิชาและวิชาชีพดนตรีไทยที่เพิม่เติมจากดนตรีไทย 2  

                        This provides the methods of selected vocal and instrumental skill by   

conducting songs that follow a Thai Musical Profession standard that is higher than Thai 

Music skill 2 course 

MUS2602          ทักษะดนตรีไทย 4                                                                 2(0-4-2) 

                       Thai Music Skill 4 

                        การขับรอง การบรรเลงและการถายทอดเครื่องดนตรีทีเ่ลือกเรียนโดยฝกปฏิบัตบิทเพลง

ตามเกณฑมาตรฐาน  สาขาวิชาและวิชาชีพดนตรีไทยที่เพิ่มเติมจากดนตรีไทย 3 

                        This provides the methods of selected vocal and instrumental skill by 

conducting songs that follow a Thai Musical Profession standard that is higher than the Thai 

Music skill 3 course 

MUS2603 ทักษะรวมวงดนตรีไทย 1 1(0-2-1) 

 Thai Music Ensemble 1                                        

                        การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย บรรเลงบทเพลงตามลีลา อารมณ  ตามเจตนารมณของนัก

ประพันธ  ดวยบทเพลงจากเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย ขั้นที ่6 

                        Explores Thai music ensemble, performing skills based on the techniques 

and emotions of the composers by conducting songs that followed the 6th level of Thai 

Musical Profession standard 

 

 

 



MUS2604 ทักษะรวมวงดนตรีไทย 2   1(0-2-1) 

 Thai Music Ensemble 2  

                        การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย   บรรเลงบทเพลงตามลลีา อารมณ  ตามเจตนารมณ ของ

นักประพันธ  ดวยบทเพลงจากเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย  ระดับทีสู่งกวารวมวงดนตรีไทย 1 

                        Explores Thai music ensemble, performing skills based on the techniques 

and emotions of the composers by the songs that followed a Thai Musical Profession 

standard that is higher than Thai Music Ensemble 1 course  

MUS2071      ดนตรีวิทยาเบื้องตน                                                               3(3-0-6) 

                       Introduction to Musicology 

                       ความเปนมาและหลกัการของวิชาดนตรีวิทยา ตลอดจนเนื้อหาและบทบาทของดนตรี

วิทยาที่ตอพัฒนาการของดนตรีทั้งในดานวิชาการและดานดนตรี 

                        Examine the introduction and the principles of musicology, covering the 

contents and the role of musicology for the advancement of music both academically and 

musically 

MUS2704 การซอมบํารุงเครื่องดนตรีและอุปกรณดนตรีไทย 3(2-2-5)            

 Maintenance and Repair of Thai Music Instruments   

                        การซอมบํารงุเครือ่งดนตรีไทย หลักการใช การปรับและเปลี่ยนสวนประกอบและ 

บํารุงเครื่องดนตรทีี่ชํารุด  ตลอดทั้งการดูแลเกบ็รักษาเครื่องดนตรีอยางถูกวิธี 

                        Methods of Thai music instruments’ maintenance and repair; principles of 

using; adjustment and replacement of the components, including the maintenance of 

damaged instruments, along with the correct ways of caring for the instruments 

MUS2705 การเรียนการสอนดนตรี 3(2-2-5) 

 Music Pedagogy  

                        ทักษะการถายทอดดนตรทีั้งทฤษฏีและปฏิบัติโดยคํานึงถึงความแตกตางของกลุมผูเรียน 

จิตวิทยาในการสอน การทดสอบและประเมินผลผูเรียน ตามหลกัการของดนตรีศึกษาทีเ่ปนที่ยอมรับระดับ

นานาชาติ 

                        Pedagogy skills for music theory and practical training matching the 

individual student with such areas as teaching psychology, examination, estimate, by 

principals of the music education international agreement 

 

   



MUS2801 ดนตรีนานาชาติ   3(3-0-6) 

 World  Music       

                        เรื่องราวของดนตรจีากนานาประเทศ โดยศึกษาแนวคิด และเรื่องราวตาง ๆ  ในดาน

เครื่องดนตรี  วงดนตรี  บทเพลง  และวัฒนธรรมที่เกีย่วของ 

                        Knowledge of World music by studying various ideologies and different 

backgrounds of instruments, musical bands, music pieces, and cultures that are relevant to 

the topic 

MUS2802   เทคโนโลยีดนตรี   3(2-2-5)                

 Music Technology  

                        การใชเครื่องคอมพิวเตอรเบือ้งตน  การใชโปรแกรมสําเรจ็รปูทางดนตรีในการสราง

ผลงานดนตรี เชน โปรแกรม Sibelius และ Logic  

                        Basic functions of using a computer and music technology; the methods of 

computer programs used for music creation such as Sibelius and Logic programs 

MUS2803 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาดนตรี 3(3-0-6) 

 English for Music Study               

             ทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานในการนําเสนองานวิชาการดนตรี  ศัพทเฉพาะที่เกี่ยวกบัดนตรี

ทั้งดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก การอานสรุปความในงานวิชาการดนตรี  การเขียนและพูดเกี่ยวกับงาน

วิชาการดนตรี 

              English language uses for music academic presentation; specific terms of 

both Thai and Western music; analyzing and comprehending music academic research; 

writing and presentation skills for music academic projects 

MUS2804 ดนตรีอาเซียน 

Asian Music 

3(3-0-6) 

 

                        เรื่องราวของดนตรจีากประเทศในกลุมอาเซียน โดยศึกษาแนวคิด และเรื่องราวตาง ๆ  ใน

ดานเครื่องดนตรี  วงดนตรี  บทเพลง  และวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ  

                        Knowledge of ASEAN Music by studying various ideologies and different 

backgrounds of instruments, musical bands, music pieces, and cultures that are relevant to 

the topic 

 

 

      



MUS3104 หลักการประสานเสียง 

Harmony   

3(3-0-6) 

                       การเรียบเรียงเสียงประสาน 4 แนว  การใชทรัยแอด (Triad) และ คอรด(Chord) ชนิด

ตางๆในการประสานเสียง  การใชโนตนอกประสาน และการเปลี่ยนบันไดเสียง (Modulation) 

                        4-Part writing; uses of Triad and Chords in choral singing; non-harmonic 

tones, and modulations of the scale 

MUS3113 รูปแบบและการวิเคราะหดนตรีตะวันตก 3(3-0-6) 

 Form and Analysis for Western Music  

                        โครงสรางของรูปแบบดนตรีที่เริ่มจากวลีเพลง (musical phrases) ไปจนถึงการวิเคราะห

รูปแบบของโซนาตา (Sonata)  รอนโด (Rondo)และรูปแบบของการแปรทํานอง (Variation Forms)  

                        Music formal structure of music styles starting from musical phrases to the 

analysis of Sonata, Rondo and the styles of variation forms 

MUS3118 การผลิตผลงานดนตรีดวยคอมพิวเตอร                 3(2-2-5) 

 Productions of Computerized Music  

   โปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ เพื่อการผลิตผลงานดนตรี การใชโปรแกรมในการฝกปฏิบัติงาน

สรางสรรคผลงานดนตรี การนําเสนอผลงานโดยใชคอมพิวเตอร 

                        Method of computer program for music creation, how to use computer 

program for creativity music and presentation by using computer 

MUS3120   หลักการประพันธดนตรีตะวันตก 1                                        3(3-0-6) 

 Western Music Composition 1  

                        การประพันธดนตรีงาย ๆ  ขั้นตน   ความคิดสรางสรรคในการประพันธโดยแนะนํา

พื้นฐานของการประพันธดนตรีในรปูแบบตาง ๆ  การวิเคราะหโครงสรางเบื้องตน  การแตงเพลงตามบทกลอน 

                         Basic method of music composition; enhanced creative thinking through 

varieties of composing forms; introduction of form and analysis; composing from poetry 

MUS3121          หลักการประพันธดนตรีตะวันตก 2                                              3(3-0-6) 

                       Western Music Composition 

                       การประพันธดนตรี ความคิดสรางสรรคในการประพันธโดยแนะนําการประพันธดนตรีใน

รูปแบบตาง ๆ  การวิเคราะหโครงสราง การแตงเพลงตามบทกลอน 

                        Method of music composition; enhanced creative thinking through varieties 

of composing forms; introduction of form and analysis; composing from poetry 

 



MUS3122 หลักการเรียบเรียงเสยีงประสานดนตรีปอบ-แจส 3(3-0-6) 

 Pop-Jazz Arranging  

                        สําเนียงเพลงที่เปนเมเจอร  ไมเนอร  โหมดตาง ๆ ลกัษณะของการเขียนคอรดการใช

คอรดทดแทน  การเคลื่อนที่ของคอรด  การใชเปยโนประกอบการเรียนดนตรีในรปูแบบของปอปและแจส 

                            Major and minor musical styles; varieties of modes; elements of chord composing; 

chord substitution; chord movement; form of learning using Pop and Jazz music accompanied by Piano 

 

MUS3123 

 

หลักการเรียบเรียงเสยีงประสานสําหรับวงดุริยางค 

 

3(3-0-6) 

 Orchestration  

                        เครื่องดนตรีในตระกลูตางๆเทคนิคเฉพาะเครื่อง เขียนสกอร เรียบเรียงดนตรีใหเหมาะสม

กับเครื่องดนตรีและวงดนตรี แสดงรวมกับเครื่องดนตร ี

                           Instrumentation, scoring techniques, use of various textures appropriate to the 

instrument section, performing of the accomplished orchestration with real orchestral practice 

MUS3202 หลักการวิเคราะหและการประพันธเพลงไทย 3(2-2-5) 

 Analysis and Composition of Thai Music  

                        หลักการวิเคราะหองคประกอบของบทเพลง รปูแบบของการประพันธ  และหลักการ

ประพันธเพลง การวิจารณบทเพลงและการประพันธเพลงทีม่ีรูปแบบไมซับซอนได  

                        Explores Thai music through analysis and composition; forms of music 

composing, criticize pieces and simple composition process 

MUS3205 ดนตรีพื้นบานของไทย 3(3-0-6) 

 Thai Folk Music  

                        บทบาทความสําคัญและสภาพของดนตรีพื้นบานในภูมิภาคทั้ง 4 ของไทย โดยศึกษา

เครื่องดนตรี วงดนตรี บทเพลงบรรเลง และขบัรอง วัฒนธรรมขนบประเพณีความเชื่อทีเ่กี่ยวของ อิทธิพลของ

ดนตรีไทยแบบแผนและดนตรีสมัยนิยมตอเพลงพื้นบานในแตละภูมิภาค 

                        The role and importance of folk music in the four regions of Thailand that 

were studied, including the orchestral instruments, choral and instrumental music, and the 

culture, traditions, beliefs involved. Thailand musical influences and the pattern of 

Contemporary Music, and the folk songs in each region 

MUS3206 หลักการประพันธเพลงไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music Composition    

                        รูปแบบของการประพันธเพลงไทย การขยาย การตัดทอนและการประพันธเพลงที่มี

รูปแบบไมซบัซอน                          



                        Form of Thai Music compositions, improvisation, composing and simple 

composition process 

MUS3207 การเรียบเรียงและบรรจุเพลงประกอบการแสดง 3(2-2-5) 

 Arranging for Thai Incidental Music  

                        วิธีการเรียบเรียงเพลงสําหรับดนตรี  การบรรจุบทเพลงรอง  ทํานอง  และหนาพาทยใหมี

ความสัมพันธกับการแสดงประเภทตางๆ 

                        Procedures of Thai music arrangement; use of lyrics and melody related to  

varieties of performances 

MUS3208 การขับรองเพลงไทย   3(2-2-5) 

 Thai Vocal Music                                               

                        ประวัติความเปนมาของการขบัรอง  ประเภทของเพลงขับรอง  ศัพทสงัคีตที่เกี่ยวกับ 

การขับรอง หลักการขับรอง การขับรองประกอบดนตรีและประกอบการแสดงการบันทกึโนตทางรอง 

                        Historical background of Thai singing; genres of vocalizing; specific terms 

used for vocalizing; principles of voice; voice along with music and vocalized notation 

performance recording 

MUS3402 ดุริยกวีดนตรีไทย 3(3-0-6) 

 Thai Music Composers  

              ประวัติ ผลงานและประสบการณทางดานดนตรขีองศิลปนดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงทัง้ใน

อดีตและปจจบุัน 

                         Biography, achievements and musical experiences of renowned Thai 

artists from the past to the present 

MUS3501 ทักษะดนตรีตะวันตก  5   2(0-4-2) 

 Western Music Skill 5  

                        แนวบรรเลง การฝกซอมและการถายทอดสําหรับเครื่องดนตรีตามชนิดทีเ่ลอืก  หรือการ

ขับรองที่สงูกวาทักษะดนตรีตะวันตก  4 

                        This provides the methods of selected vocal and instrumental skills by 

conducting the songs that follow a Western Musical Profession standard that is higher than 

the Western Music Skill 4 course 

 

 



MUS3502 ทักษะดนตรีตะวันตก  6    2(0-4-2) 

 Western Music Skill 6  

                        แนวบรรเลง การฝกซอมและการถายทอดสําหรับเครื่องดนตรีตามชนิดทีเ่ลอืก  หรือการ

ขับรองที่สงูกวาทักษะดนตรีตะวันตก  5 

                        This provides the methods of selected vocal and instrumental skill by 

conducting songs that follow a Western Musical Profession standard that is higher than the 

Western Music Skill 5 course 

MUS3503 ทักษะรวมวงดนตรีตะวันตก 3 1(0-2-1)   

 Western Music Ensemble 3  

                        การบรรเลงหรอืการขบัรองรวมวงตามบทเพลงที่ไดรับมอบหมายสงูกวาทักษะการ 

รวมวงดนตรีตะวันตก 2 

                         Explores the methods of Western music ensemble, performing skill based 

on the techniques and emotions of the composers by conducting songs that follow a 

Western Musical Profession standard that is higher than the Thai Music Ensemble 2 course 

MUS3504 ทักษะรวมวงดนตรีตะวันตก  4   1(0-2-1)   

 Western Music Ensemble 4  

                        การบรรเลงหรอืการขบัรองรวมวงตามบทเพลงที่ไดรับมอบหมายสงูกวาทักษะการ 

รวมวงดนตรีตะวันตก 3 

                        Explores the methods of Western music ensemble, performing skill based 

on the techniques and emotions of the composers by conducting the songs that follow a 

Thai Musical Profession standard that is higher than the Western Music Ensemble 3 course 

MUS3601 ทักษะดนตรีไทย 5   2(0-4-2) 

 Thai Music Skill 5  

                        การขับรอง การบรรเลงและการถายทอดเครื่องดนตรีทีเ่ลือกเรียนในบทเพลงตามเกณฑ

มาตรฐาน  สาขาวิชาและวิชาชีพดนตรีไทยที่สูงกวาทักษะดนตรีไทย 4 

                        This provides the methods of selected vocal and instrumental skill by 

conducting songs that followed a Thai Musical Profession standard that is higher than Thai 

Music skill 4 course 

MUS3602 ทักษะดนตรีไทย 6   2(0-4-2) 

 Thai Music Skill 6  

                        การขับรอง การบรรเลงและการถายทอดเครื่องดนตรีทีเ่ลือกเรียนในบทเพลงตามเกณฑ

มาตรฐาน  สาขาวิชาและวิชาชีพดนตรีไทยที่เพิ่มเติมจากทักษะดนตรีไทย 5 



                        This provides the methods of selected vocal and instrumental skill by 

conducting songs that follow a Thai Musical Profession standard that is higher than the Thai 

Music Skill 5 course 

MUS3603 ทักษะรวมวงดนตรีไทย 3 (0-2-1) 

 Thai Music Ensemble 3  

                        การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย   บรรเลงบทเพลงตามลลีา อารมณ ตามเจตนารมณของนัก

ประพันธ  ดวยบทเพลงจากเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย  ระดบัที่สงูกวารวมวงดนตรีไทย 2 

                        Explores the methods of Thai music ensemble, performing skill based on 

the techniques and emotions of the composers by conducting songs that follow a Thai 

Musical Profession standard that is higher than the Thai Music Ensemble 2 course 

MUS3604 ทักษะรวมวงดนตรีไทย 4 1(0-2-1) 

 Thai Music Ensemble 4  

                        การบรรเลงรวมวงดนตรีไทย บรรเลงบทเพลงตามลีลา อารมณ ตามเจตนารมณของนัก

ประพันธ  ดวยบทเพลงจากเกณฑมาตรฐานดนตรีไทย  ระดบัที่เพิม่เตมิจากรวมวงดนตรีไทย 3 

                        Explores the methods of Thai music ensemble, performing skill based on 

the techniques and emotions of the composers by conducting songs that follow a Thai 

Musical Profession standard that is higher than the Thai Music Ensemble 3 course 

MUS3605 ทักษะการบรรเลงเครื่องหนัง   2(0-4-2)          

 Thai Drum Skill  

                        การบรรเลง  จังหวะหนาทับทีจ่ําเปนในการบรรเลงดนตรีไทย 

                        This provides the performing skills and rhythmic beats that are relevant for 

Thai music 

MUS3608 ทักษะการบรรเลงเพลงระบํา รํา ฟอน 2(0-4-2) 

 Thai Music Skill for Thai Dance  

                        การบรรเลงเพลงประกอบการแสดงประเภทระบํา รํา ฟอน 

                        This provides Thai Dance music skill through various kinds of dancing 

performances 

MUS3610 ทักษะการบรรเลงเพลงจากบทวรรรกรรม  2(0-4-2) 

 Thai Music Skill from Literary Play  

                        การบรรเลงหรอืขับรองเพลงจากบทวรรณกรรมที่นิยม การจัดการแสดงผลงานจาก 

 



                        This provides the methods of performing and vocalizing and presentation 

for Thai drama and other types of theatrical performances 

MUS3706 ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี 3(3-0-6) 

 Methodology for Music Research  

                        ประเภทของการวจิัย  รูปแบบการวจิัยที่เหมาะสมกับวิชาดนตรีทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ

และการวจิัยเชิงคุณภาพ  วิธีการเก็บรวบรวมขอมลู  การวิเคราะหขอมูล  สถิติพื้นฐานสําหรับการวิจัยทาง

ดนตรี  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมลู 

                         Research categories; research design that is suitable for specific music 

study; quantitative research and qualitative research; procedures of data collecting; data 

analysis; descriptive statistics for music research; use of computer programs for data analysis  

MUS3708 เทคนิคการถายทอดทักษะเครื่องดนตรี 3(2-2-5) 

 Technique of Music Instrument Pedagogy  

                        วิธีการถายทอดดนตรีลักษณะตางๆทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เทคนิคเฉพาะสําหรับการขับ

รองและเครื่องดนตรีชนิดตางๆวิธีเลอืกบทเพลงใหเหมาะสมกับผูเรียน การฝกซอมและการดูแลรักษาเครื่อง

ดนตรี  

                        Methods for teaching music in the each kind of music covered theory and 

practice and instrument fixing by matching with students. 

MUS3802 การจัดการธุรกิจดนตรี   3(3-0-6) 

 Management of Music Business  

                        ความหมายและประเภทธุรกิจดนตรี  การวางแผนธุรกิจดนตรี  โดยรูจักการบริหาร 

บุคคล การดําเนินงานการเงิน และการใชทรัพยากรทางธุรกิจเพื่อใหเกิดกําไร  และการศึกษากฎหมายที่

เกี่ยวของกับธุรกิจดนตรี 

                        Importance and categories of music business; music business strategic 

planning by understanding business administration, human resources, accounting and 

managing business resources for profit as well as the study of music business laws 

MUS3803 การตลาดดานดนตรี 3(3-0-6) 

 Music Marketing  

                        การวิจัยตลาดและการสํารวจเพื่อสรางแผนการตลาดดานดนตรี แผนกลยุทธ แผนการ

ตอรองและแผนการโฆษณาประชาสมัพันธ  เพื่อสรางสัดสวนทางการตลาดดานดนตร ี

 

 

 



                        Marketing research and explores the investigation and researching for the 

strategic planning for music industry, tactics, negotiation and compromise as well as the 

advertising for creating the right proportion for music industing 

MUS3805 ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดงดนตรี 3(3-0-6) 

 English for Music Performance  

                        วิธีการสื่อสารกับผูชมดนตรีเปนภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายรายการแสดง,ชนิดการแสดง ลักษณะของวง

ดนตรีตลอดจนสวนเกี่ยวของอื่นๆที่ปรากฏในการแสดงดนตรี ไดอยางถูกตองและสามารถสื่อความหมายที่เกี่ยวของผูชมได 

                        The methods for communication music’s audience in English to explain 

the concert program, the kind of performance, the ensemble, and the other areas concern 

to  correctly communicate in English to the audience 

MUS3906          การนําเสนอผลงานสรางสรรคทางดนตรี 1                                    2(1-2-3) 

 Music Presentation 1  

                        การคนควาขอมูลเกี่ยวกบับทเพลงสําหรบัการแสดงดนตรี หรือแนวทางการประพันธ

ดนตรี ในหัวขอที่สนใจ โดยการจัดสัมมนาในช้ันเรียน 

                        Process of musical performance research study or composing based on a 

seminar on the interested topic 

MUS3907 การจัดการแสดงดนตรี 1     

Management for Music Performing 1     

2(1-2-3) 

                        การบรหิารจัดการแสดงดนตรี การจดัการแสดงดนตรี การบรหิารจัดการงบประมาณ  

การจัดสถานที่  การจัดตารางการฝกซอม  การกําหนดเวลาและรูปแบบของดนตรี  การทําสูจบิัตร  การ

ประชาสมัพันธ  สรุปและประเมินผลการทํางาน และการจัดการแสดงผลงานของนักศึกษา 

                        Study of management for music performing; the concert band; budget management; 

location arrangement; scheduling for rehearsal plans; timing; forms of performance ; program making; 

public relations technique; summarizing and evaluating the performance and music performing 

MUS3908 การจัดการแสดงดนตรี 2 3(1-4-4) 

 Management for Music Performing 2  
                        การบริหารจัดการแสดงดนตรีตอหนาสาธารณชน   การนําเสนอการแสดงดนตรีและผลงานของ

นักศึกษา การบริหารจัดการงบประมาณ  การจัดสถานที่  การจัดตารางการฝกซอม  การกําหนดเวลาและรูปแบบของดนตรี  

การทําสูจิบัตร  การประชาสัมพันธ  สรุปและประเมินผลการทํางาน 
                        Management for music performance in public; the concert band and the students’ 

presentation; budget management; location arrangement; scheduling for rehearsal plans; timing; forms of 

performance; program making; public relations techniques; summarizing and evaluating the performance 



MUS4101          หลักการประสานเสียงขั้นสูง                                                      3(3-0-6) 

 Advance Harmony  

                        การประสานเสียงแบบโครมาติก(Chromatic Harmony) และการเปลี่ยนบันไดเสียงแบบ

โครมาติก(Chromatic Modulation) 

                        Chromatic Harmony in choral scoring styles and Chromatic Modulation 

MUS4601 ทักษะการบรรเลงเพลงประกอบพิธี 2(0-4-2)   

 Thai Music Skill for Ritual  

                        การบรรเลงเครื่องดนตรี  ตามแบบแผนการบรรเลงเพลงในพิธีกรรมตาง ๆ ทัง้พิธีมงคล

และอวมงคล   

                        This provides  the ceremonial instrumental performances based on both 

auspicious and funeral misfortune rituals 

MUS4602   ทักษะการบรรเลงเพลงเดี่ยวดนตรีไทย   2(0-4-2) 

 Thai Music Solo Skill  

                        การบรรเลงเพลงเดี่ยวทีเ่หมาะสมสําหรบัเครื่องดนตรีแตละชนิด 

                        Studies the technique of Thai music solo skill based on each kinds of instrument 

MUS4609 ทักษะการบรรเลงเพลงเรื่อง 2(0-4-2)    

 PlengRuang Skill   

                        การบรรเลงเครื่องดนตรีที่ถนัด  ดวยเพลงเรื่องประเภทเพลงชา  เพลงสองไม  เพลงฉิ่ง 

และเพลงเร็ว  

                        This provides the student’s suitable instrumental performances by 

examining PlengRuang skills with slow songs, beats songs, cymbals songs and fast songs 

MUS4610 ทักษะการบรรเลงปพาทยดึกดําบรรพ 2(0-4-2) 

 Pi-Pat Dukdumban Skill  

                        การบรรเลง รวมวงปพาทยดกึดําบรรพ  

                        This provides Dukdumban Pi-pat ensemble skills 

MUS4802 การศึกษาดนตรีเอกเทศ 3(2-2-5) 

 Independent Music Study  

                        เลือกศึกษาดนตรทีี่สนใจ นอกเหนือจากรายวิชาที่เลือกเรียนในหลักสูตรทีผ่านมา  

                        Studying music by interesting chosen from a subject in the past curriculum  

                        



MUS4803          การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดนตรี  1(90) 

 Preparation for Music Practical Experience  

                        การจัดกจิกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในดาน

การรบัรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพฒันาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจงูใจ

และคุณลักษณะทีเ่หมาะสมกับวิชาชีพ  การสงัเกตและการมีสวนรวมในการฝกปฏิบัตงิานดานดนตรีใน

สถานการณจริง 

                        Activity for the students’ preparation for the music practical experience, in 

which the students will explore the principals and opportunities of the music profession; 

the students’ knowledge, skills, attitudes, motivation and quality development; as well as 

observation and participation of the students in practice 

MUS4804 การฝกประสบการณวิชาชีพดนตรี 5(450) 

 Practical Experience in Music  

                        การฝกประสบการณวิชาชีพดนตรี  โดยการฝกงานหรือปฏิบัติงานรวมกับวงดนตรีอื่นๆ  

การฝกปฏิบัตงิานในสถานประกอบการตางๆที่เกี่ยวของกับดนตรี  ศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานดานดนตรีใน

สถานประกอบการ  และการศึกษาคนควาในเรื่องใดเรื่องหนึง่ของกจิกรรมดนตรี ดวยการเปนผูสาธิต  เปน

ผูรวมงาน   หรือเปนผูชวยทางดนตรีหรือธุรกจิบันเทงิอื่นทีเ่กี่ยวกับดนตรี  

                        The students will select for the practical experience in music by being an 

apprentice or an internship with different music bands, internship with relevant musical 

professions; study for music development of music professions and study to related music 

activities by demonstrator, collaborator, musical assistance or other forms of music 

entertainment 

MUS4901 การนําเสนอผลงานสรางสรรคทางดนตรี 2 3(2-2-5) 

 Music Presentation 2  

                        การนําเสนอผลงานดานการแสดงดนตรหีรือการประพันธดนตรี  ที่ไดจากวิชาการนําเสนอ

ผลงานสรางสรรคทางดนตรี 2  โดยนําเสนอผลงานตอหนาสาธารณชน 

                        Student’s public presentation including music performance research or a 

composition that was creatively presented in the course of Music Presentation 2 

   

 

 

 

 


