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รหัสวิชาและคาอธิบายรายวิชา
WTMU1101

ทฤษฎีดนตรีและการฝึกโสตประสาท 1
3(2-2-5)
Music Theory and Ear Training 1
ทักษะการฟัง ร้อง อ่าน และบันทึก โน้ตดนตรีสากล ประกอบด้วย เครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ทางดนตรีที่ใช้ในการบันทึกระดับเสียงและจังหวะ เครื่องหมายแปลงเสียง บันไดเสียง
เมเจอร์ กุญแจเสียง ขั้นคู่ และศัพท์สาคัญทางดนตรี

WTMU1102

ทฤษฎีดนตรีและการฝึกโสตประสาท 2
3(2-2-5)
Music Theory and Ear Training 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: WTMU1100 ทฤษฎีดนตรีสากลและการฝึกโสตทักษะ 1
ทักษะการฟัง ร้อง อ่าน และบันทึกโน้ตดนตรีสากล ประกอบด้วย ทรัยแอด การพลิกกลับ
ของทรัยแอด หลักการเขียนประสานเสียงแบบ 4 แนวในรูปคอร์ดพื้นต้น คอร์ดปฐมภูมิ เคเดนซ์
แบบต่างๆ และหลักการวิเคราะห์การประสานเสียงเบื้องต้น

WTMU1202

ประวัติดนตรีสมัยนิยม
3(3-0-6)
Popular Music History
ศึกษาประวัติความเป็นมาของดนตรี ตั้งแต่ยุคโบราณที่ส่ งผลต่อดนตรีสากลในปัจจุบัน
โดยสังเขป และมุ่งเน้นการสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมดนตรีประชานิยมของอเมริกาเหนือ
และยุโรป ตั้งแต่สมัย ค.ศ.1950 เป็นต้นมา กล่าวถึงการเจริญเติบโตความนิยมสมัย Rock' N Roll
รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ที่ทาให้ดนตรีในช่วงเวลานี้เป็นที่นิยม

WTMU1301

คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Music Computer
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป็ น มาของคอมพิ ว เตอร์ ด นตรี ใ นยุ ค ต่ า งๆ ส่ ว นประกอบของ
คอมพิวเตอร์ดนตรี และระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดนตรีและโปรแกรมเสริม
(Plugins) รวมทั้งวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต

WTMU1302

ระบบบันทึกและประมวลผลข้อมูลทางดนตรี
3(2-2-5)
Notation and Sequencing Software
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: WTMU1301 คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน
ศึกษาระบบ และการบันทึกข้อมูล MIDI, Wave และ Video การใช้โปรแกรม ประเภท
Notation, Sequencer การวิเคราะห์ การแก้ไขปรับปรุงข้อมูล การใช้โปรแกรมเสริม(Plugins)
VST, VSTi และการประยุกต์ใช้ข้อมูลในรูปแบบของสื่อต่างๆ
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WTMU1401

เครื่องลมไม้ 1
2(1-2-3)
Woodwind 1
ทักษะและหลักการปฏิบัติเครื่องลมไม้ของผู้เรียน คุณภาพของเสียง สาเนียง เทคนิค
การเป่า การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงสมัยนิยม

WTMU1402

เครื่องลมไม้ 2
2(1-2-3)
Woodwind 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : WTMU1401 เครื่องลมไม้ 1
ทักษะและหลั กการปฏิ บั ติ เครื่องลมไม้ ของผู้ เรี ยน การบรรเลงบทเพลงสมั ยนิ ยมโดย
คานึงถึง คุณภาพของเสียง สาเนียง เทคนิคการเป่า การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึก
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงสมัยนิยม Pop Jazz และ Fusion jazz

WTMU1403

เครื่องทองเหลือง 1
2(1-2-3)
Brass 1
ทักษะและหลักการปฏิบัติเครื่องทองเหลืองในการบรรเลงบทเพลงสมัยนิยม คุณภาพ
ของเสี ย ง ส าเนี ย ง เทคนิค การเป่า การถ่า ยทอดอารมณ์ ฝึ ก ไล่ บัน ไดเสี ยง บทฝึ กต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับบทเพลงสมัยนิยม

WTMU1404

เครื่องทองเหลือง 2
2(1-2-3)
Brass 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: WTMU1403 เครื่องทองเหลือง 1
ทักษะและหลักการปฏิบัติเครื่องทองเหลืองในการบรรเลงบทเพลงสมัยนิยม คุณภาพ
ของเสี ย ง ส าเนี ย ง เทคนิค การเป่า การถ่า ยทอดอารมณ์ ฝึ ก ไล่ บัน ไดเสี ยง บทฝึ กต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับบทเพลงสมัยนิยม Pop Jazz และ Fusion jazz

WTMU1405

กีตาร์เบส 1
2(1-2-3)
Bass Guitar 1
ทักษะและหลักการปฏิบัติ กีตาร์เบส คุณภาพของเสียง สาเนียง เทคนิคการเล่ น การ
ถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ บทฝึกต่างๆ ฝึกการอ่านและเขียน
โน้ตสากล เรียนรู้ถึงส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรีและการดูแลรักษา การ
ขึ้นสาย การตั้งเสียง การวางนิ้ว ศิลปะการบรรเลง เทคนิคต่างๆ การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกและ
วรรณกรรมทางดนตรีต่างๆ
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WTMU1406

กีตาร์เบส 2
2(1-2-3)
Bass Guitar 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: WTMU1405 กีตาร์เบส 1
ศิล ปะการบรรเลงและเทคนิค วิ ธีก ารดี ด กีต าร์เ บสต่ า งๆ วิ ธี การปรั บ เสี ย งที่ ดี การ
ถ่ายทอดอารมณ์ บันไดเสียง Natural Minor, Harmonic Minor และ Melodic Minor ฝึก
การอ่านและเขียนโน้ตสากลและเครื่องหมายต่างๆ ในโน้ตสากล การเล่นที่ถูกต้องตามจังหวะ
และเสียงตามค่าของตัวโน้ต และมีการเรียนรู้จากบทประพันธ์ที่ใช้อ้างอิงถึงวิธี การบรรเลงกีตาร์
เบสในรูปแบบต่าง ๆ ตามสมัยนิยม

WTMU1407

กีตาร์ไฟฟ้า 1
2(1-2-3)
Electric Guitar 1
ทักษะและหลักการปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า หลักการและการปฏิบัติการอ่านโน้ต สัญลักษณ์
สาหรับการเล่นกีตาร์ทั้งมือซ้ายและมือขวา การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ทุกตาแหน่งและกุญแจเสียง

WTMU1408

กีตาร์ไฟฟ้า 2
2(1-2-3)
Electric Guitar 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : WTMU1407 กีตาร์ไฟฟ้า 1
ทักษะและหลักการปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า ความชานาญ การเล่นที่ถูกต้องตามจังหวะและ
เสียงตามค่าของตัวโน้ต มุ่งเน้นโน้ตสามพยางค์ คอร์ดทบเจ็ด คอร์ดทบเก้า คอร์ดทบสิบเอ็ด
และคอร์ดทบสิบสาม อาเพจจิโอ และการฝึกไล่บันไดเสียง Natural Minor, Harmonic Minor
และ Melodic Minor

WTMU1409

คีย์บอร์ด 1
2(1-2-3)
Keyboard 1
ทักษะและหลักการปฏิบัติคีย์บอร์ด การบรรเลงบทเพลงสมัยนิยม โดยคานึงถึง การวางนิ้ว
เทคนิคต่าง ๆ การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทเพลง
สมัยนิยม

WTMU1410

คีย์บอร์ด 2
2(1-2-3)
Keyboard 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: WTMU1409 คีย์บอร์ด 1
ทักษะและหลักการปฏิบัติคีย์บอร์ด การบรรเลงบทเพลงบลูส์ โดยคานึงถึง การวางนิ้ว
เทคนิคต่างๆ การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงบลูส์
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WTMU1411

ขับร้องสากล 1
2(1-2-3)
Voice 1
ทักษะและหลักการปฏิบัติขับร้องสากล การขยายช่วงเสียง และการแก้ไขการออกเสียง
การฝึกควบคุมลมหายใจ ในอัตราจังหวะตัวดา ที่ความเร็ว 104 Bpm ความยาวสี่ห้อง การ Sight
Singing ไม่เกินโน้ตเขบ็ต 1 ชั้น ในบันไดเสียงที่มีเครื่องหมายแปลงเสียงไม่เกิน 3 ชาร์ป และ 3
แฟลต

WTMU1412

ขับร้องสากล 2
2(1-2-3)
Voice 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: WTMU1411 ขับร้องสากล 1
ทักษะและหลักการปฏิบัติขับร้องสากล การขยายช่วงเสียง และการแก้ไขการออกเสียง
การฝึกควบคุมลมหายใจ ในอัตราจังหวะตัวดา ที่ความเร็ว 104 Bpm ได้มากกว่า สี่ห้อง การ
Sight Singing โน้ตเขบ็ต 2 ชั้น และ โน้ต 3 พยางค์ ในบันไดเสียงที่มีเครื่องหมายแปลงเสียงไม่
เกิน 6 ชาร์ป และ 6 แฟลต รวมทั้งการฝึกฟังและออกเสียงโน้ตขั้นคู่ (Chorus)

WTMU1413

เครื่องกระทบ 1
2(1-2-3)
Percussion 1
ทักษะและหลักการปฏิบัติเครื่องกระทบ หลักการอ่านโน้ต ส่วนประกอบและหน้าที่ของ
กลองชุด การฝึกปฏิบัติ Rudiment พื้นฐาน และการบรรเลงในดนตรีสมัยนิยมและดนตรีร็อค

WTMU1414

เครื่องกระทบ 2
2(1-2-3)
Percussion 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: WTMU1413 เครื่องกระทบ 1
ทักษะและหลักการปฏิบัติเครื่องกระทบ การบรรเลงดนตรีสไตล์ฟังก์ เอซิดแจ๊ส และโซล
ทั้งในด้านการบรรเลงรูปแบบจังหวะพื้นฐาน การส่ง และการบรรเลงร่วมกับวงอย่างเหมาะสม

WTMU1501

ปฏิบัติรวมวง 1
1(0-2-1)
Ensemble 1
ศึกษารายละเอียดและฝึกทักษะการบรรเลงรวมวงจากเพลงสมัยนิยม ความเข้าใจ
หน้าที่ของสมาชิกในวง ความพร้อมเพรียงและความกลมกลืนของเสียงในการบรรเลงร่วมกัน
รวมถึงการฝึกปฏิบัติตามโน้ตสากล
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WTMU1502

ปฏิบัติรวมวง 2
1(0-2-1)
Ensemble 2
ศึกษารายละเอียดและฝึกทักษะการบรรเลงรวมวงของเพลงในช่วงทศวรรษที่ 90th –
ปัจจุบัน มีการประสานเสียงในแนวทานองหลัก ฝึกความพร้อมเพรียงและความกลมกลืนของ
เสียงในการบรรเลงร่วมกัน รวมถึงการฝึกปฏิบัติตามโน้ตสากล

WTMU2102

การประสานเสียงสาหรับดนตรีร่วมสมัย 1
2(2-0-4)
Harmony for Contemporary Music 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: WTMU1101 ทฤษฎีดนตรีและการฝึกโสตประสาท 2
ศึกษาหลักการประสานเสียง 4 แนว ตั้งแต่พื้นฐานทฤษฎีการผสมเสียง แนวเบสตัวเลข
กฏการวางแนวเสียงทั้งในแนวตั้งและการเคลื่อนทานองในแนวนอน การวางแนวเสียงสาหรับ
คอร์ดในรูปพื้นต้น รูปพลิกกลับ และคอร์ดทบเจ็ด รวมทั้งประยุกต์ใช้หลักการเพื่อสร้างเสียง
ประสานสาหรับดนตรีร่วมสมัย

WTMU2103

การประสานเสียงสาหรับดนตรีร่วมสมัย 2
2(2-0-4)
Harmony for Contemporary Music 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: WTMU2102 การประสานเสียงสาหรับดนตรีร่วมสมัย 1
ศึกษาหลั ก การประสานเสี ยง 4 แนว เพิ่มเติมในเรื่องเคเดนซ์ โน้ตนอกคอร์ด การ
ดาเนินคอร์ ด การวางคอร์ด และคอร์ดโครมาติก รวมทั้งประยุกต์ใช้หลั กการเพื่อสร้างเสียง
ประสานสาหรับดนตรีร่วมสมัย

WTMU2104

การแยกเสียงสาหรับวงออร์เคสตรา
2(2-0-4)
Orchestration
ศึกษาธรรมชาติและเทคนิคของเครื่องดนตรีตระกูลต่าง ๆ การเขียนสกอร์และการ
เรียบเรียงดนตรีสาหรับเครื่องดนตรีและวงดนตรีให้บรรเลงร่วมกันได้อย่างเหมาะสม

WTMU2203

ประวัติและวิวัฒนาการของเพลงไทยสากล
3(3-0-6)
History and Evolution of Thai Popular Music
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพลงไทยสากลอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน เพื่อคลี่คายความเป็นมาของเพลงไทยสากล และเพื่อศึกษาแนวคิดวิเคราะห์ด้านสังคม
วัฒนธรรมของไทยในยุคต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาของดนตรี
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WTMU2303

การบันทึกเสียง 1
2(1-2-3)
Recording Studio 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: WTMU1302 ระบบบันทึกและประมวลผลข้อมูลทางดนตรี
ศึกษารายละเอียดของการบันทึกเสียงเบื้องต้น การใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ
สายสัญญาณ เครื่องผสมสัญญาณ การวางลาดับก่อนหลังของอุปกรณ์ในการบันทึกเสียง การใช้
อุปกรณ์ภายนอก out board processing ทั้งระบบ analog และ digital วางแผนติดตั้งระบบ
การบันทึกเสียงทั้งใน และนอก studio

WTMU2304

เทคโนโลยีทางดนตรี
3(2-2-5)
Music Technology
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของเทคโนโลยีทาง
ดนตรี รวมถึงหลักการทางาน การแยกประเภท การใช้งาน การเก็บรักษาและการซ่อมบารุง
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดนตรีโดยเบื้องต้นได้

WTMU2305

การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์
2(1-2-3)
Productions of Computerized Music
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: WTMU1302 ระบบบันทึกและประมวลผลข้อมูลทางดนตรี
ศึกษาและวิเคราะห์ขบวนการผลิตผลงานดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
นาไปสู่ การปฏิบัติการผลิตผลงานดนตรีเพื่อการนาเสนอหรือเผยแพร่ผ ลงานในรูปแบบของ
Audio & Visual Media

WTMU2307

การบันทึกเสียง 2
2(1-2-3)
Recording Studio 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: WTMU2303 การบันทึกเสียงดนตรี 1
ศึกษารายละเอียดของการบันทึกเสียงขั้นสูง ฟังและวิเคราะห์งานบันทึกเสียงในยุคสมัย
ต่างๆ จนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางในการบันทึกและผสมเสียงสาหรับสื่อต่างๆ การใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปในงานดนตรีเพื่อบันทึกและผสมเสียงออกมาในระบบเสียง Stereo และ Surround

WTMU2308

การจัดระบบขยายเสียง
3(2-2-5)
Sound Reinforcement Systems
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: WTMU2304 เทคโนโลยีทางดนตรี
ศึกษาระบบขยายเสียงและการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบขยายเสียง การจัดระบบขยาย
เสียงที่เหมาะสมกับสภาพของงานและสถานที่ในสถานการณ์ต่างๆ การเลือกใช้อุปกรณ์และวาง
แผนการติดตั้งระบบขยายเสียงที่เหมาะสม การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากระบบขยายเสียงได้
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WTMU2401

เครื่องลมไม้ 3
2(1-2-3)
Woodwind 3
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: WTMU1402 เครื่องลมไม้ 2
การเรี ยนการสอนเครื่องลมไม้ มุ่งพัฒ นาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผู้เรียน ในการ
บรรเลงบทเพลงสมัยนิยมโดยคานึงถึง คุณภาพของเสียง สาเนียง เทคนิคการเป่า การถ่ายทอด
อารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทเพลง Blues, Jazz, Soul และ Funky
ในระดับต้น

WTMU2402

เครื่องลมไม้ 4
2(1-2-3)
Woodwind 4
ทักษะและหลั กการปฏิบัติ เครื่อ งลมไม้ การบรรเลงบทเพลงสมัยนิยมโดยคานึงถึ ง
คุณภาพของเสียง สาเนียง เทคนิคการเป่า การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบทเพลง Latin, Jazz และ Funky

WTMU2403

เครื่องทองเหลือง 3
2(1-2-3)
Brass 3
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: WTMU1402 เครื่องทองเหลือง 2
ทักษะและหลักการปฏิบัติเครื่องทองเหลือง การบรรเลงบทเพลงสมัยนิยมโดยคานึงถึง
คุณภาพของเสียง สาเนียง เทคนิคการเป่า การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบทเพลง Blues, Jazz, Soul และ Funky ในระดับต้น

WTMU2404

เครื่องทองเหลือง 4
2(1-2-3)
Brass 4
ทักษะและหลักการปฏิบัติเครื่องทองเหลือง การบรรเลงบทเพลงสมัยนิยมโดยคานึงถึง
คุณภาพของเสียง สาเนียง เทคนิคการเป่า การถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบทเพลง Latin, Jazz และ Funky

WTMU2405

กีตาร์เบส 3
2(1-2-3)
Bass Guitar 3
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: WTMU1406 กีตาร์เบส 2
ศิลปะการบรรเลงด้วยเทคนิคต่างๆ อ่านและเขียนโน้ตสากลและเครื่องหมายทางดนตรี
การกาหนดเสียงของโน้ตกีตาร์เบสได้อย่างถูกต้องเมื่อบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีประเภทเครื่อง
กระทบต่างๆ สามารถแสดงและถ่ายทอดอารมณ์ตามบทเพลงที่บรรเลง ฝึกฝนการใช้ Walking
Bass line และ 12 Bar Blues บทฝึกจากวรรณกรรมทางดนตรีหลายรูปแบบทั้งที่นิยมในอดีต
และปัจจุบัน

รหัสและคาอธิบายรายวิชา พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

329

WTMU2406

กีตาร์เบส 4
2(1-2-3)
Bass Guitar 4
ศิลปะการบรรเลงด้วยเทคนิคต่างๆ ศึกษาและฝึกปฏิบัติการบรรเลงตามโน้ตที่ประกอบ
ในคอร์ดชนิดต่าง เรียนรู้และวิเคราะห์ Song Form ต่างๆ ฝึกการสร้างสรรค์บทเพลงที่เน้น
ความสาคัญของโน้ตกีตาร์เบสและสามารถบรรเลงเดี่ยวได้ บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี
การแสดงที่สูงกว่าในระดับที่ 3

WTMU2407

กีตาร์ไฟฟ้า 3
2(1-2-3)
Electric Guitar 3
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: WTMU1408 กีตาร์ไฟฟ้า 2
ทักษะและหลักการปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า การเล่นที่เหมาะสมในสไตล์ Rock และ Blues
การเล่ น บั น ไดเสี ย งบลู ส์ เทคนิคต่างๆ การเล่ นแนวท านองและริทึ่ม ให้ ส อดคล้ อ งกัน การ
ถ่ายทอดอารมณ์ การแจม และการประพันธ์บทเพลงบลูส์ ตลอดจนการฟังเพื่ออภิปรายและ
วิเคราะห์ลักษณะสาคัญของบทเพลง

WTMU2408

กีตาร์ไฟฟ้า 4
2(1-2-3)
Electric Guitar 4
ศึกษาและฝึกปฏิบัติ Chords Form โครงสร้างคอร์ด Major, Minor, Pentatonic,
Blues ทางเดินคอร์ด 12 Bar Blues, Variation และ Tension ต่างๆ สามารถใช้ Passing
และ Motive ในแบบบลูส์ รวมทั้งเทคนิคอื่นๆเพื่อนามาใช้ในการ Improvisation ในทางเดิน
ของคอร์ดบลูส์ในแบบต่างๆ ได้ พร้อมทั้งเรียนรู้ Lick ต่างๆของเพลงบลูส์

WTMU2409

คีย์บอร์ด 3
2(1-2-3)
Keyboard 3
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: WTMU1410 คีย์บอร์ด 2
ทักษะและหลักการปฏิบัติคีย์บอร์ด การบรรเลงบทเพลงบลูส์ โดยคานึงถึง การวางนิ้ว
เทคนิคต่างๆ การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงบลูส์

WTMU2410

คีย์บอร์ด 4
2(1-2-3)
Keyboard 4
ทักษะและหลักการปฏิบัติ การบรรเลงบทเพลงละติน เพลงฟังก์ และเพลงแจ๊ส การ
วางนิ้ว เทคนิคต่างๆ การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบท
เพลงละติน เพลงฟังก์และเพลงแจ๊ส
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WTMU2411

ขับร้องสากล 3
2(1-2-3)
Voice 3
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: WTMU1412 ขับร้องสากล 2
ทักษะและหลักการปฏิบัติขับร้องสากล มุ่งเน้นด้านการประสานเสียง (Chorus) การฝึก
ร้องเพลงจากโน้ตที่กาหนดให้ และการร้องเพลงในสไตล์การร้องที่เป็นของตัวเอง

WTMU2412

ขับร้องสากล 4
2(1-2-3)
Voice 4
ทักษะและหลั ก การปฏิบัติ ขับ ร้องสากล มุ่ ง เน้น การค้น หาแคแรกเตอร์ เอกลั กษณ์
ความเป็นตัวเองในการร้องเพลง การตีความหมายของเพลงและสื่ออารมณ์ การฝึกส่งอารมณ์
ผ่านทางสายตา (Eyes Contact) ฝึกการใช้พื้นที่ของเวทีให้เหมาะสม รวมทั้งการสร้างสรรค์
และ ประดิษฐ์ทานองใหม่ (Improvise)

WTMU2413

เครื่องกระทบ 3
2(1-2-3)
Percussion 3
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: WTMU1414 เครื่องกระทบ 2
ทักษะและหลั ก การปฏิบัติ เครื่องกระทบ การบรรเลงดนตรีล าตินอเมริกา ทั้งกลุ่ ม
บราซิลเลี่ยน ได้แก่ Samba, Bossanova, Baião เป็นต้น และกลุ่มคิวบัน ได้แก่ Cha-chachá, Songo, Afro-Cuban, Mambo, Rumba เป็นต้น

WTMU2414

เครื่องกระทบ 4
2(1-2-3)
Percussion 4
ทักษะและหลักการปฏิบัติ เครื่องกระทบ การบรรเลงในดนตรีแจ๊ส ทั้งรูปแบบบาลาด
มีเดียมสวิง ฟาสท์สวิง และโบรคเคนไทม์ รวมทั้งการบรรเลงในอัตราจังหวะขัด

WTMU2501

ปฏิบัติรวมวง 3
1(0-2-1)
Ensemble 3
ศึกษารายละเอียดและฝึกทักษะการบรรเลงรวมวงของเพลงในช่วงทศวรรษที่ 70th –
80th มีการประสานเสียงในแนวทานองหลัก ฝึกความพร้อมเพรียงและความกลมกลืนของเสียง
ในการบรรเลงร่วมกัน รวมถึงการฝึกปฏิบัติตามโน้ตสากล

WTMU2502

ปฏิบัติรวมวง 4
1(0-2-1)
Ensemble 4
ศึกษารายละเอียดและฝึกทักษะการบรรเลงรวมวงของเพลงในช่วงทศวรรษที่ 50th –
60th มีการประสานเสียงในแนวทานองหลัก ฝึกความพร้อมเพรียงและความกลมกลืนของเสียง
ในการบรรเลงร่วมกัน รวมถึงการฝึกปฏิบัติตามโน้ตสากล

รหัสและคาอธิบายรายวิชา พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

331

WTMU2504

WTMU2505

การฝึกโสตประสาทและการประยุกต์ใช้
1(0-2-1)
Ear Training and Application
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: WTMU1101 ทฤษฎีดนตรีและการฝึกโสตประสาท 2
ฝึกทักษะการฟังเสียงและอ่านโน้ตทั้งแบบ Sight Singing และ Dictation ในลักษณะ
ของ Relative Pitch การฝึกฟังเพื่อจาแนกแนวต่าง ๆ รวมทั้งการระบุทางเดินคอร์ดที่มุ่งเน้น
การประยุกต์ใช้สาหรับดนตรีในชีวิตประจาวัน
การขับร้องประสานเสียง 1
1(0-2-1)
Chorus 1
ศึกษาตัวอย่างเพลงสมัยนิยมที่มีแนวประสานเสียง 2 แนว และ 3 แนว ทั้งเพลงไทย
และเพลงสากล ฝึกฝนการขับร้องประสานเสียงเพลงที่มี 2 แนว และ 3 แนว อย่างง่ายๆ ฝึกฝน
การควบคุมระดับเสียงและความสมดุลของเสียงในแนวของตนให้กลมกลืนกับแนวอื่นๆ

WTMU2601

การขับร้องเพลงเพื่อนันทนาการ
2(1-2-3)
Singing for Recreation
ศึกษาวิธีการใช้เสียง การควบคุมเสี ยง ตลอดจนเรียนรู้ในเรื่องจังหวะ เพื่อเป็นพื้นฐาน
การร้องเพลงง่ายๆ ได้อย่างถูกต้อง ฝึกบุคลิกภาพในการร้องเพลงสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
และงานสังคมได้

WTMU2609

ปฏิบัติคีย์บอร์ดสาหรับครูปฐมวัย 1
2(1-2-3)
Keyboard Performance for Early Childhood Teachers 1
ส่วนประกอบของเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด ท่าทางในการปฏิบัติการคีย์บอร์ดิ การ
อ่านโน้ตพื้นฐาน การไล่เสียงแบบฝึกอย่างง่ายและการดูแลรักษาเครื่องดนตรี

WTMU2610

ปฏิบัติคีย์บอร์ดสาหรับครูปฐมวัย 2
2(1-2-3)
Keyboard Performance for Early Childhood Teachers 2
ลักษณะและการอ่านตัวโน๊ต แบบฝึกในระดับที่สูงกว่าการปฏิบัติการคีย์บอร์ดสาหรับครู
ปฐมวัย 1 และสามารถนาไปจัดประสบการณ์ทางด้านดนตรีสาหรับเด็กปฐมวัย

WTMU2701

การจัดการวงดนตรี
2(2-0-4)
Band Management
หลักการบริหารบุคคลในวงดนตรี ว่าด้วยตาแหน่งและความรับผิดชอบ หลักการและ
ระเบียบการฝึกซ้อม ระเบียบการเก็บเครื่องอุปกรณ์ดนตรี โน้ตเพลง การบริหารธุรกิจบันเทิง
ด้านดนตรี การโฆษณา การคิดค่าจ้างและค่าตอบแทน
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WTMU2702

ดนตรีสร้างสรรค์สาหรับชุมชน
2(1-2-3)
Creative Music for Community
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรีที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านดนตรี
เพิ่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนที่แตกต่างกันรวมไป
ถึงการจัดเก็บข้อมูล ประเมินผลและวิเคราะห์ผลกระทบของการจัดกิจกรรมที่มีต่อชุมชน

WTMU2703

การซ่อมบารุงอุปกรณ์ดนตรี 1
2(1-2-3)
Musical Instrument Maintenance and Repair 1
ศึกษาองค์ประกอบของชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องดนตรีอคูสติก เครื่องมือต่างๆ ในการ
บารุงรักษาและการซ่อมแซมเบื้องต้น การสร้างอุปกรณ์ของเครื่องดนตรีและการปรับระดับเสียง
ของเครื่องดนตรี

WTMU2705

ธุรกิจดนตรี
3(3-0-6)
Music Business
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการประกอบธุรกิจดนตรีแขนงต่างๆ กระบวนการทางอุตสาหกรรม
ดนตรีและการบันทึกเสียง ความเกี่ยวข้องกันระหว่างหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ ของอุตสาหกรรม
ดนตรี การนาเอาวิชาชีพดนตรีไปประยุ กต์เพื่อประกอบอาชีพในเชิงธุรกิจ การทาการตลาด
และข้อกฎหมายที่จาเป็นต่อการประกอบธุรกิจดนตรี

WTMU3104

การเรียบเรียงสาหรับเครื่องเป่าในวงดนตรี
2(2-0-4)
Band Arranging
ศึกษาเทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานสาหรับเครื่องเป่าในวงดนตรีสากลประเภทต่าง
ๆ และเครื่องดนตรีที่ใช้ในวง การจัดระบบเครื่องดนตรี การใช้เครื่องดนตรีทดแทน วิธีการเขียน
สกอร์ การคัดลอกสกอร์สาหรับเครื่องดนตรี การอ่าน การบันทึก และการวิเคราะห์สกอร์

WTMU3105

หลักการดนตรีศตวรรษที่ 20
3(3-0-6)
Principles of Twentieth Century Music
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: WTMU2103 ทฤษฎีดนตรีสากล 3
ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบของดนตรีรวมถึงเทคนิคการประพันธ์เพลงในช่วงศตวรรษที่
20 การใช้บันไดเสียง โหมด คอร์ด การประสานเสียง หลักการของทานองและจังหวะของดนตรี
ในศตวรรษที่ 20 รวมทั้งดนตรีเอโทนัลแบบอิสระ ทฤษฎีเซ็ท และดนตรี 12 เสียง
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WTMU3106

การเรียบเรียงสาหรับการขับร้องประสานเสียง
2(2-0-4)
Choral Arranging
ศึกษาคาร้องและทานองของเพลงที่ ใช้ในการเรียบเรียง จากสมั ยต่างๆ ถึงยุคปัจจุบัน
เพื่อนามาเป็นแบบแผนในการเรียบเรียงเสียงประสานแบบ 2,3,4 แนว หรือมากกว่า สาหรับ
คณะนักร้อง ชายล้วน หญิงล้วน และชายหญิงผสม

WTMU3107

การประพันธ์เพลง
3(2-2-5)
Music Composition
ศึกษาเกี่ย วกับหลั กการประพันธ์เ พลงเบื้องต้น วิ เคราะห์ ตั ว อย่า งงานคีตประพัน ธ์
ประเภทต่างๆ เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น การใช้เทคนิคต่างๆ ในการประพันธ์ ตลอดจนการให้
ผู้เรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ประพันธ์เพลง

WTMU3108

การแต่งเพลง
2(2-0-4)
Song Writing
ศึกษาการแต่งเพลงที่กาลังอยู่ในกระแสความนิยม วิธีการแต่งเพลง การลาดับเนื้อหา
ภาษาและทานองเข้าด้วยกัน ผู้เรียนจะต้องนาเสนอผลงานด้วยเอกสารและสื่อบันทึกเสียง

WTMU3110

การวิเคราะห์ดนตรีสมัยนิยม
2(2-0-4)
Popular Music Analysis
ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของเพลงสมัยนิยม ในด้านทานอง คอร์ด เครื่องดนตรี
โครงสร้างของเพลง เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการเรียบเรียง

WTMU3204

ประวัติเครื่องดนตรี
2(2-0-4)
History of Musical Instruments
ศึกษาวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีทุกตระกูล โดยเฉพาะเครื่องดนตรีในชีวิตประจาวัน
ศึกษาบริบทของการสร้างเครื่ องดนตรี เหตุการณ์สาคัญในยุคต่างๆ ที่มีผลต่อวิวัฒนาการของ
เครื่องดนตรี

WTMU3310

ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
2(1-2-3)
Electronics Music
ศึกษาถึงอุปกรณ์ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการใช้งาน เช่น ซีเควนเซอร์ กลองไฟฟ้า
เครื่องแซมปลิง ซินธิไซเซอร์ อิเล็กทรอนิกส์ออร์แกน ซาวนด์โมดุล และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ
เครื่องดนตรีต่างๆ
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WTMU3312

การผลิตงานดนตรีและการออกแบบเสียง 1
3(2-2-5)
Music Production and Sound Design 1
การสร้างสรรค์ดนตรีประกอบเนื้อหาของสื่อ ความเข้าใจในการผลิตดนตรี (Production)
เพื่อประกอบภาพยนตร์ โฆษณา ดนตรีเพื่อการสื่อสารอารมณ์ รวมไปถึงเสียงเอฟเฟค (sound
effect) เสียงในธรรมชาติและการพากย์ เทคโนโลยีดนตรีอิเลคโทรนิคส์ เทคโนโลยีเสียงและ
ภาพดิจิตอล ศึกษาแหล่งที่มาของเสียง ความถี่ในรูปแบบต่างๆ การผลิตเสียงประกอบด้วย
วิธีการบรรทึกเสียง ผสมเสียง จนได้เสียงหรือความถี่ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อการผลิตงานดนตรี
และมุมมองของความงามของเสียง (Sonic Arts)

WTMU3313

การผลิตงานดนตรีและการออกแบบเสียง 2
3(2-2-5)
Music Production and Sound Design 2
การสร้างสรรค์ดนตรีประกอบสื่อขั้นสูง การเรียบเรียงและการประพันธ์สาหรับ วงออร์
เคสตรา และดนตรีร่วมสมัย (Contemporary) และแนวอื่น ๆ เพื่อประกอบสื่อภาพยนตร์
โฆษณา ดนตรีเพื่อการสื่อสารอารมณ์ จนไปถึง (sound effect) เสียงในรูปแบบใหม่ๆ การประ
ยุกค์ใช้เสียงเพื่อการฟังสื่อถึงอารมณ์ ศึกษาแหล่งที่มาของเสียงขึ้นสูง เพื่อการผลิตงานดนตรี
(Production) และสื่อผสม
เครื่องลมไม้ 5
2(1-2-3)
Woodwind 5
ทักษะและหลักการปฏิบัติเครื่องลมไม้ การสร้างสรรค์การประพันธ์เพลงและการจัดการ
แสดงดนตรี ในการบรรเลงบทเพลงที่ผู้เรียนประพันธ์ขึ้น โดยคานึงถึง การวางนิ้ว เทคนิคต่างๆ การ
ถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงที่ผู้เรียนประพันธ์

WTMU3401

WTMU3403

เครื่องทองเหลือง 5
2(1-2-3)
Brass 5
ทักษะและหลักการปฏิบัติเครื่องทองเหลือง การสร้างสรรค์การประพันธ์เพลงและการ
จัดการแสดงดนตรี ในการบรรเลงบทเพลงที่ผู้เรียนประพันธ์ขึ้น โดยคานึงถึง การวางนิ้ว เทคนิค
ต่างๆ การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงที่ผู้เรียน
ประพันธ์

WTMU3405

กีตาร์เบส 5
2(1-2-3)
Bass Guitar 5
ศิลปะการบรรเลงเทคนิคต่างๆ นาเทคนิคสาเนียงในการบรรเลงจากบทเพลงต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ตามแบบของตนเอง สามารถสร้างสรรค์บทเพลงที่เป็นการถ่ายทอดอารมณ์ของการ
Improvisation จนสามารถนาไปแสดง วิเคราะห์ และพัฒนาสู่วิชาชีพได้
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WTMU3407

กีตาร์ไฟฟ้า 5
2(1-2-3)
Electric Guitar 5
ศึกษาเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติโครงสร้าง Chords Form และทางเดินคอร์ด II V I Tension
ต่างๆ และ Arpeggio, Substitution ของคอร์ด II V I ในบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ทั้ง 12
บันไดเสียงแบบต่อเนื่อง ตามแบบฝึกหัด และTempo ที่กาหนด ฝึกการ Improvisation ฝึก
เทคนิคต่างๆ ศึกษาการใช้คอร์ด II V I และเทคนิคสาเนียงในการบรรเลงจากบทเพลง
Standard Jazz จนสามารถนามาประยุกต์ใช้ตามแบบของตนเอง

WTMU3409

คีย์บอร์ด 5
2(1-2-3)
Keyboard 5
ทักษะและหลั กการปฏิบัติ คีย์บอร์ด การบรรเลงบทเพลงที่ผู้ เรียนประพัน ธ์ขึ้น โดย
คานึงถึง การวางนิ้ว เทคนิคต่างๆ การถ่ายทอดอารมณ์ บทฝึกและวรรณกรรมดนตรีต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับบทเพลงที่ผู้เรียนประพันธ์

WTMU3411

ขับร้องสากล 5
2(1-2-3)
Voice 5
ทักษะและหลักการปฏิบัติขับร้องสากล การสร้างบุคลิกภาพของการเป็นนักร้องที่ดี
เทคนิคการสื่อสาร (จิตวิทยา) สาหรับนักร้อง การขับร้องเพลงที่มีเทคนิคขั้นสูง และการฝึกร้อง
เพลงภาษาต่างประเทศ

WTMU3413

เครื่องกระทบ 5
2(1-2-3)
Percussion 5
ทักษะและหลักการปฏิบัติ เครื่องกระทบ การบรรเลงเดี่ยวที่ผู้เรียนต้องจัดการแสดง
เดี่ย วกลองชุดในรูป แบบเทศกาลดนตรีขนาดเล็ก โดยบริหารโปรแกรมการแสดง นักดนตรี
เครื่องเสียง และผู้ฟัง ด้วยตนเอง โดยบทเพลงที่เลือกใช้ต้องครอบคลุมเนื้อหาในรายวิชาเครื่อง
กระทบ 1-5

WTMU3421

เปียโนพื้นฐาน 1
2(1-2-3)
Basic Piano 1
ทักษะและหลักการปฏิบัติเปียโนพื้นฐาน การวางนิ้ว การอ่านโน้ต การอ่านเครื่องหมาย
ทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับการบรรเลง การเล่นคอร์ดแบบTriad เทคนิคการเล่นในแบบ Block
Chord , Broken Chord ตามบทเพลงในแนว Classic ที่ผู้สอนกาหนด
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WTMU3422

เปียโนพื้นฐาน 2
2(1-2-3)
Basic Piano 2
ทักษะและหลักการปฏิบัติ เปียโนพื้นฐาน การคิด การเล่น Triad แบบพลิกกลับใน
ตาแหน่งต่างๆ การหาตาแหน่งที่เหมาะสมในการบรรเลงเพลงระหว่างทานองและคอร์ดตามบท
เพลงต่างๆ ที่ผู้สอนกาหนด ซึ่งสามารถนาไปบรรเลงประกอบการขับร้องของตนเองและผู้อื่นได้

WTMU3423

ขับร้องพื้นฐาน 1
2(1-2-3)
Basic Voice 1
ทักษะและหลักการปฏิบัติขับร้องพื้นฐาน ความหมายของการขับร้อง สรีระที่ใช้ในการ
ร้องเพลงและการดูแลรักษะ การควบคุมลมหายใจ การเปล่งเสียงในแต่ละช่วงเสียง ความหมาย
ของศัพท์ที่ใช้ในการร้องเพลง การออกเสียงสระและพยัญชนะในภาษาไทยและอังกฤษ การร้อง
บันไดเสียงเมเจอร์และเพนตาโทนิก การร้องบทเพลงไทยสากล และเพลงไทยร่วมสมัย

WTMU3424

ขับร้องพื้นฐาน 2
2(1-2-3)
Basic Voice 2
ทักษะและหลักการปฏิบัติ ขับร้องพื้นฐาน เทคนิก ไดนามิก ไวบราโต ในหลากหลาย
รูปแบบ การสื่ ออารมณ์ทางใบหน้า ท่าทาง และการแต่งกาย การจับไมโครโฟน การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าบนเวที การร้องบทเพลงไทยสากล เพลงไทยร่วมสมัย เพลงไทยลูกทุ่ง และเพลงสากล

WTMU3501

ปฏิบัติรวมวง 5
1(0-2-1)
Ensemble 5
ศึกษารายละเอียดและฝึกทักษะการบรรเลงรวมวงของเพลงในรูปแบบของ Funk, Latin
มีการประสานเสียงในแนวทานองหลัก ฝึกความพร้อมเพรียงและความกลมกลืนของเสียงในการ
บรรเลงร่วมกัน รวมถึงการฝึกปฏิบัติตามโน้ตสากล

WTMU3503

การแสดงดนตรี
2(1-2-3)
Live Concert
ศึกษาการบริหารจัดการงานแสดงดนตรี ฝึกทักษะกระบวนการผลิตงานดนตรีและการ
แสดงดนตรีในที่สาธารณะอย่างเป็นระบบ การแสดงความสามารถในการเป็นนักดนตรีมืออาชีพ
ตลอดจนการสร้างผลงาน และการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นที่รู้จัก พร้อมทั้งการ
จดสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการบูรณาการความรู้ สู่การปฏิบัติจริง
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WTMU3505

การขับร้องประสานเสียง 2
1(0-2-1)
Chorus 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: WTMU2505 การขับร้องประสานเสียง 1
ฝึกฝนการขับร้องเพลงสมัยนิยมทั้งเพลงไทยและต่างประเทศที่มีแนวประสานตั้งแต่ 2
แนวขึ้นไป และการเคลื่อนที่ของแนวประสานมีความยากขึ้นกว่าการขับร้องประสานเสียง 1 ฝึก
ควบคุมระดับเสียงและความสมดุลของเสียงในแนวของตนให้กลมกลืนกับแนวอื่น ตลอดจน
ฝึกฝนการสร้างแนวประสานในเพลงต่างๆ อย่างอิสระ

WTMU3604

ดนตรีอาเซียน
2(2-0-4)
ASEAN Music
ศึกษาดนตรีประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนรวมทั้งแบบแผนของดนตรี
เครื่องดนตรี วงดนตรี และบริบททางสังคมและวัฒนธรรมดนตรี

WTMU3704

การซ่อมบารุงอุปกรณ์ดนตรี 2
2(1-2-3)
Musical Instrument Maintenance and Repair 2
ศึกษาองค์ประกอบของชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องดนตรีอิเล็กทริก เครื่องมือต่างๆ ในการ
บารุงรักษาและการซ่อมแซมเบื้องต้น การสร้างอุปกรณ์ของเครื่องดนตรี และการปรับแต่งเครื่อง
ดนตรี

WTMU3901

วิธีวิจัยวิทยาทางดนตรี
3(3-0-6)
Research Methodology in Music
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย แนวคิดและหลักการของการวิจัยทางดนตรี การ
ระบุปัญหางานวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การกาหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัย การดาเนินการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการ
วิจัย การนาวิธีการและผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงาน การเขีย นโครงการวิจัย ฝึกปฏิบัติการ
ดาเนินงานวิจัยภาคสนาม

WTMU4111

ทฤษฎีการสอดทานอง
2(2-0-4)
Counterpoint
ศึกษาการเขียนเคาเตอร์พอยต์ 2 แนว 3 แนว ที่พบในศตวรรษที่ 18 แบบโทนอล การเขียน
Harmonic Implication, Imitation, Canon, Invention, Fugue

WTMU4112

การเรียบเรียงสาหรับดนตรีสมัยนิยม
2(2-0-4)
Arranging for Popular Music
ศึกษาเทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานโดยศึกษาจากเพลงที่ได้รับความนิยม ฝึกการเรียบ
เรียงโดยใช้คอร์ดขั้นพื้นฐานและซับซ้อนมากขึ้น การสร้างแบ็คกราวนด์ การปรับประยุกต์แนวทานอง
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WTMU4315

การบันทึกเสียงดนตรี 3
2(1-2-3)
Recording Studio 3
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: WTMU3309 การบันทึกเสียงดนตรี 2
การติดตั้งระบบบันทึกเสียงทั้งใน Studio & Live Concert การบันทึกเสียงและผสม
เสียงในระบบ Analog และ Digital การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานดนตรีเพื่อบันทึกและผสม
เสียงในระบบเสียง Stereo, Surround การทา Mastering และ Remaster และการผลิตงาน
ดนตรีในรูปแบบสื่อต่างๆ ศึกษาเรียนรู้ กระบวนการการผลิต และเผยแพร่งานดนตรีอย่างมือ
อาชีพพร้อมทั้งการจดสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามกฎหมาย

WTMU4801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางดนตรีสากล
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Western Music
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เ รียนให้มีความรู้ ทักษะ
เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ การศึกษา สังเกต และมีส่วนร่วมในการ
ฝึกปฏิบัติ งานในสถานการณ์จริง

WTMU4802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางดนตรีสากล
5(450)
Occupational Practicum in Western Music
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: WTMU4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี
สากล
ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานจริงจากสถานประกอบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
เช่น งานด้านการแสดงดนตรี การจัดกิจกรรมดนตรี งานด้านเทคโนโลยีดนตรี ธุรกิจดนตรีหรือ
งานด้านบันเทิงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในหน้าที่ผู้ปฏิบัติการณ์ ผู้ร่วมงาน ผู้สาธิต ผู้ฝึกสอน

WTMU4803

การเตรียมสหกิจศึกษาทางดนตรี
2(90)
Preparation for Co-operative Education in Music
การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน โดยให้มีความรู้เกี่ยวกับการสมัครงานและ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
การพัฒ นาตนตามมาตรฐานวิช าชีพ เช่น การพัฒ นาในด้านเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ การ
ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการนาเสนอโครงงานหรือผลงาน การเขียนรายงานโครงงานหรือผลงาน
และการนาเสนอโครงงานหรือผลงาน
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WTMU4804

สหกิจศึกษาทางดนตรี
6(560)
Co-operative Education in Music
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: WTMU4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางดนตรี
การฝึกงานวิชาชีพทางดนตรีที่เน้นการปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยความร่วมมือ
ของสถานประกอบการและสถานศึกษา มีการคัดเลื อกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานจริง เพื่อให้
นักศึกษาบูร ณาการความรู้จากการศึกษาตลอดหลั กสู ตรกับการปฏิบัติงานจริง มีการจัดทา
โครงการ การนาเสนอโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาแนะนาของอาจารย์นิเทศก์
และพนักงานพี่เลี้ย งในสถานประกอบการ เพื่อให้ นักศึกษาเกิดทักษะองค์ความรู้ในวิชาชีพ
ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความ
ต้ อ งการของตลาดแรงงานและพร้ อ มที่ จ ะเข้ า สู่ ต ลาดแรงงานเมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษา โดยมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่ต่ากว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ

WTMU4901

สัมมนาทางดนตรีสากล
2(0-4-2)
Seminar in Western Music
ให้ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ปัญหา ร่วมกันแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิชาชีพดนตรี ศึกษาเรียนรู้เรื่องวิธีการจัดการการสัมมนา เพื่อสามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันต่อไปได้

WTMU4902

การวิจัยทางดนตรี
3(0-6-3)
Research Studies in Music
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: WTMU3901 วิธีวิจัยวิทยาทางดนตรี
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับดนตรี เทคโนโลยีดนตรี หรือหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับดนตรี แล้วนาเสนอเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีโดยแสดงต่อสาธารณชน หรือนวัตกรรม
หรือสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีดนตรี รวมทั้งจัดทารายงานที่แสดงภูมิหลัง แนวคิด จุดมุ่งหมาย
วิธีดาเนินการ และผลการศึกษาค้นคว้า ภายใต้การให้คาปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุม

WTMU4904

การเสนอผลงานทางดนตรี
3(0-6-3)
Music Presentation
ให้นักศึกษาได้นาความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษามาสร้างสรรค์งาน
ของตนอย่างมีอิสระ และต้องนาผลงานนั้นมาแสดงต่อสาธารณชน ประพันธ์บทเพลง หรืองาน
สร้างสรรค์งานที่เกี่ยวกับดนตรี โดยการใช้เทคโนโลยี ภายใต้การให้คาปรึกษาของอาจารย์ผู้
ควบคุม มีการนาเสนอโครงการในรูปแบบของการนาเสนอผลงานดนตรี
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