
 

หมูวิชาดนตรีสากล 

 (WTMU) 

 หมูวิชาดนตรีสากล ซึ่งอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดลักษณะเน้ือหารายวิชา

ออกเปนดังน้ี 

 

 1 ทฤษฎดีนตรี, การเรียบเรียบเสียงประสาน, การประพนัธดนตรี  (WTMU-1--) 

 2 ประวัติดนตรี  (WTMU-2--) 

 3 เทคโนโลยดีนตรี  ( WTMU-3--)  

 4 ปฏิบัติเคร่ืองดนตรี  ( WTMU-4--) 

 5 ปฏิบัติรวมวง, การฝกโสตประสาท, ขับรองประสานเสียง (WTMU-5--) 

6   วิชาที่เปดใหสําหรับนักศึกษาสาขาอ่ืนเลือกเรียน  ( WTMU-6--) 

7 สนับสนุนวิชาชพีดนตรี  (WTMU-7--) 

8   การฝกประสบการณวิชาชีพ  (WTMU-8--) 

9 โครงการพิเศษ , การสัมมนา , งานสรางสรรค  (WTMU-9--) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมูวิชาดนตรีสากล 

(WTMU) 

 

รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสใหม รหัสเกา 

WTMU1100  ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน 2(2-0-4) 

WTMU1101  ทฤษฎีดนตรีสากล1 2(2-0-4) 

WTMU1201  ประวัติดนตรีตะวันตก 2(2-0-4) 

WTMU1202  ประวัติดนตรีสมัยนิยม 2(2-0-4) 

WTMU1301  คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพื้นฐาน 2(2-0-4) 

WTMU1302  ระบบบันทึกและประมวลผลขอมูลทางดนตรี 2(2-0-4) 

WTMU1401  เคร่ืองลมไม1 2(2-0-4) 

WTMU1402  เคร่ืองลมไม2 2(2-0-4) 

WTMU1403  เคร่ืองทองเหลอืง1 2(2-0-4) 

WTMU1404  เคร่ืองทองเหลอืง2 2(2-0-4) 

WTMU1405  กีตารเบส1 2(2-0-4) 

WTMU1406  กีตารเบส2 2(2-0-4) 

WTMU1407  กีตารไฟฟา1 2(2-0-4) 

WTMU1408  กีตารไฟฟา2 2(2-0-4) 

WTMU1409  คียบอรด1 2(2-0-4) 

WTMU1410  คียบอรด2 2(2-0-4) 

WTMU1411  ขับรองสากล1 2(2-0-4) 

WTMU1412  ขับรองสากล2 2(2-0-4) 

WTMU1413  เคร่ืองกระทบ1 2(2-0-4) 

WTMU1414  เคร่ืองกระทบ2 2(2-0-4) 

WTMU1501  ปฏิบัติรวมวง1 1(0-2-1) 

WTMU1502  ปฏิบัติรวมวง2 1(0-2-1) 

WTMU1503  การฝกโสตประสาท1 1(0-2-1) 

WTMU2102  ทฤษฎีดนตรีสากล2 2(2-0-4) 

WTMU1203  ทฤษฎีดนตรีสากล3 2(2-0-4) 

WTMU1204  การแยกเสียงสําหรับวงออรเคสตรา 2(2-0-4) 



รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสใหม รหัสเกา 

WTMU2203  ประวัติและวิวัฒนาการของเพลงไทยสากล 2(2-0-4) 

WTMU2303  การบันทึกเสียง1 3(2-2-5) 

WTMU2304  เทคโนโลยีทางดนตรี1 3(2-2-5) 

WTMU2305  การใชคอมพิวเตอรชวยงานดนตรี 3(2-2-5) 

WTMU2306  อิเลคโทรอะคูสติค 3(2-2-5) 

WTMU2401  เคร่ืองลมไม3 2(0-4-2) 

WTMU2402  เคร่ืองลมไม4 2(0-4-2) 

WTMU2403  เคร่ืองทองเหลอืง3 2(0-4-2) 

WTMU2404  เคร่ืองทองเหลอืง4 2(0-4-2) 

WTMU2405  กีตารเบส3 2(0-4-2) 

WTMU2406  กีตารเบส4 2(0-4-2) 

WTMU2407  กีตารไฟฟา3 2(0-4-2) 

WTMU2408  กีตารไฟฟา4 2(0-4-2) 

WTMU2409  คียบอรด3 2(0-4-2) 

WTMU2410  คียบอรด4 2(0-4-2) 

WTMU2411  ขับรองสากล3 2(0-4-2) 

WTMU2412  ขับรองสากล4 2(0-4-2) 

WTMU2413  เคร่ืองกระทบ3 2(0-4-2) 

WTMU2414  เคร่ืองกระทบ4 2(0-4-2) 

WTMU2501  ปฏิบัติรวมวง3 1(0-2-1) 

WTMU2502  ปฏิบัติรวมวง4 1(0-2-1) 

WTMU2503  การฝกโสตประสาท2 1(0-2-1) 

WTMU2504  การฝกโสตประสาท3 1(0-2-1) 

WTMU2505  การขับรองประสานเสียง1 1(0-2-1) 

WTMU2601  การขับรองเพลงเพื่อนันทนาการ1 2(1-2-3) 

WTMU2609  ปฏิบัติการคียบอรดสําหรับเด็กปฐมวัย1 2(1-2-3) 

WTMU2610  ปฏิบัติการคียบอรดสําหรับเด็กปฐมวัย2 2(1-2-3) 

WTMU2701  การจัดการวงดนตรี 2(2-0-4) 

WTMU2702  การอํานวยเพลงเบื้องตน 2(1-2-3) 



รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสใหม รหัสเกา 

WTMU2703  การซอมบํารุงอุปกรณดนตรี 2(1-2-3) 

WTMU3105  ทฤษฎีดนตรีสากล4 2(2-0-4) 

WTMU3106  การเรียบเรียงสําหรับการขับรองประสานเสียง 2(2-0-4) 

WTMU3107  การประพนัธ 2(2-0-4) 

WTMU3108  การแตงเพลงเพื่อการพาณิชย 3(2-2-5) 

WTMU3109  คีตลักษณและการวิเคราะห 2(2-0-4) 

WTMU3204  ประวัติเคร่ืองดนตรี 2(2-0-4) 

WTMU3307  พื้นฐานเคร่ืองสังเคราะหเสียง 3(2-2-5) 

WTMU3308  อุตสาหกรรมดนตรี 3(2-2-5) 

WTMU3309  การบันทึกเสียง2 3(2-2-5) 

WTMU3310  ดนตรีอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

WTMU3311  เทคโนโลยีทางดนตรี2 3(2-2-5) 

WTMU3312  การผลิตผลงานดนตรีดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

WTMU3313  ดนตรีประกอบสื่อ 3(2-2-5) 

WTMU3401  เคร่ืองลมไม5 2(0-4-2) 

WTMU3402  เคร่ืองลมไม6 2(0-4-2) 

WTMU3403  เคร่ืองทองเหลอืง5 2(0-4-2) 

WTMU3404  เคร่ืองทองเหลอืง6 2(0-4-2) 

WTMU3405  กีตารเบส5 2(0-4-2) 

WTMU3406  กีตารเบส6 2(0-4-2) 

WTNY3407  กีตารไฟฟา5 2(0-4-2) 

WTMU3408  กีตารไฟฟา6 2(0-4-2) 

WTMU3409  คียบอรด5 2(0-4-2) 

WTMU3410  คียบอรด6 2(0-4-2) 

WTMU3411  ขับรองสากล5 2(0-4-2) 

WTMU3412  ขับรองสากล6 2(0-4-2) 

WTMU3413  เคร่ืองกระทบ5 2(0-4-2) 

WTMU3414  เคร่ืองกระทบ6 2(0-4-2) 

WTMU3415  เคร่ืองเปาพื้นฐาน1 2(0-4-2) 



รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสใหม รหัสเกา 

WTMU3416  เคร่ืองเปาพื้นฐาน2 2(0-4-2) 

WTMU3417  กีตารเบสพื้นฐาน1 2(0-4-2) 

WTMU3418  กีตารเบสพื้นฐาน2 2(0-4-2) 

WTMU3419  กีตารพื้นฐาน1 2(0-4-2) 

WTMU3420  กีตารพื้นฐาน2 2(0-4-2) 

WTMU3421  เปยโนพื้นฐาน1 2(0-4-2) 

WTMU3422  เปยโนพื้นฐาน2 2(0-4-2) 

WTMU3423  ขับรองพื้นฐาน1 2(0-4-2) 

WTMU3424  ขับรองพื้นฐาน2 2(0-4-2) 

WTMU3425  เคร่ืองกระทบพื้นฐาน1 2(0-4-2) 

WTMU3426  เคร่ืองกระทบพื้นฐาน2 2(0-4-2) 

WTMU3501  ปฏิบัติรวมวง5 1(0-2-1) 

WTMU3502  ปฏิบัติรวมวง6 1(0-2-1) 

WTMU3505  การขับรองประสานเสียง2 1(0-2-1) 

WTMU3605  การขับรองเพลงเพื่อนันทนาการ2 2(1-2-3) 

WTMU3704  ธุรกิจดนตรี 2(2-0-4) 

WTMU3705  ฟสิกสของเสียงดนตรี 2(2-0-4) 

WTMU4110  การวิเคราะหดนตรีสมยันิยม 2(2-0-4) 

WTMU4112  การเรียบเรียงสําหรับดนตรีสมัยนิยม 3(2-2-5) 

WTMU4314  การออกแบบเสียง 3(2-2-5) 

WTMU4315  การบันทึกเสียง3 3(2-2-5) 

WTMU4501  ปฏิบัติรวมวง7 1(0-2-1) 

WTMU4901  สัมมนาดนตรีสากล 1(0-2-1) 

WTMU4904  การเสนอผลงานทางดนตรี 3(0-6-3) 

 

 

 

 

 



รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

WTMU1100  ทฤษฎีดนตรีสากลข้ันพื้นฐาน  2(2-0-4)  

Fundamental of Music 

การบันทึกโนตสากล     เคร่ืองหมายกําหนดจังหวะเคร่ืองหมายกําหนดบันไดเสียง 

บันไดเสียง   ขันคู  การเลื่อนบันไดเสียง  ศัพททางดนตรี  

  

WTMU1101 ทฤษฎีดนตรีสากล 1  2(2-0-4) 

Music Theory 1 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : WTMU1100 ทฤษฎีดนตรีสากลข้ันพื้นฐาน 

ตรัยด  คอรด  และการพลิกกลับของคอรด  จุดพกัของเพลง  การเคลื่อนที่ของคอรด  

การใชคอรดในรูปพื้นตนและการพลิกกลับ โนตนอกประสาน การเขียนและวิเคราะหทํานอง 

การประสานเสียง  4  แนว  

 

WTMU1201   ประวัติดนตรีตะวันตก  2(2-0-4)  

Western Music History  

ศึกษาความคิดเกี่ยวกับการเกิดของดนตรีต้ังแตยุดโบราณเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน

โดยสังเขปเพื่อใหมองเห็นลําดับของวิวัฒนาการของดนตรีตะวันตก  ตลอดจนศึกษารูปแบบ

ตาง ๆ  ความคิดใหม ๆในดานการประสานเสียง  การใชเคร่ืองดนตรี บุคคลสําคัญ และผลงาน

ที่สําคัญ  

 

WTMU1202   ประวัติดนตรีสมัยนิยม  2(2-0-4)  

Popular Music History 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมดนตรีประชานิยมของอเมริกาเหนือและยุโรป  

ต้ังแตสมัย ค .ศ.1950 เปนตนมา กลาวถึงการเจริญเติบโตความนิยมสมัย Rock' N Roll รวมทั้ง

รายละเอียดตางๆ ที่ทําใหดนตรีในสมัยน้ีเปนที่นิยม  

 

 

 



 

รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

WTMU1301  คอมพิวเตอรดนตรีข้ันพื้นฐาน  3(2-2-5)  

           Introduction to Music Computer 

ประวัติความเปนมาของดนตรีคอมพิวเตอร   สวนประกอบหลักและระบบปฏิบัติการ

ของเคร่ือง คอมพิวเตอร   การใชโปรแกรมดนตรีในรูปแบบตาง ๆ  

 

WTMU1302  ระบบบันทึกและประมวลผลขอมูลทางดนตรี  3(2-2-5)  

           Sequencing Program and Notation Program 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  WTMU1301  คอมพิวเตอรดนตรีข้ันพื้นฐาน 

ศึกษาระบบ MIDI  การบันทึกขอมูลแบบ step time และแบบ real time การวิเคราะห  

การแกไขปรับปรุงขอมูล   และการประยุกตใชขอมูล  

 

WTMU1401  เคร่ืองลมไม 1  2(0-4-2)  

Woodwind 1  

การเรียนการสอนเคร่ืองลมไม มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของผูเรียนแต

ละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง   สําเนียง   เทคนิคการ

เปา   การถายทอดอารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตาง ๆ และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความ

นิยม   

 

WTMU1402  เคร่ืองลมไม 2 2(0-4-2)  

Woodwind 2  

การเรียนการสอนเคร่ืองลมไม  มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของผูเรียนแต

ละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน   โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง   สําเนียง   เทคนิค

การเปา   การถายทอดอารมณ    ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตาง ๆ  ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวา

ระดับที่ 1 และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม   

 

 

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

WTMU1403  เคร่ืองทองเหลือง 1  2(0-4-2)  

Brass 1  

การเรียนการสอนเคร่ืองทองเหลอืง มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของผูเรียน

แตละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน  โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง   สําเนียง   เทคนิค

การเปา   การถายทอดอารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตาง ๆ และฝกเลนกับเพลงที่อยูใน

ความนิยม   

 

WTMU1404  เคร่ืองทองเหลือง 2  2(0-4-2)  

Brass 2  

การเรียนการสอนเคร่ืองทองเหลอืง มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของผูเรียน

แตละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน  โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง   สําเนียง   เทคนิค

การเปา   การถายทอดอารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตาง ๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับ

ที่ 1 และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม   

 

WTMU1405  กีตารเบส 1  2(0-4-2)  

Bass Guitar 1  

การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารเบส  มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของ

ผูเรียนแตละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน  โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง   

เทคนิคการเลน   การถายทอดอารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตางๆ และฝกเลนกับเพลงที่อยู

ในความนิยม   

 

WTMU1406  กีตารเบส 2  2(0-4-2)  

Bass Guitar 2  

การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารเบส  มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของ

ผูเรียนแตละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง   เทคนิคการเลน   การถายทอด

อารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตางๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 1 และฝกเลนกับ

เพลงที่อยูในความนิยม   

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

WTMU1407  กีตารไฟฟา 1  2(0-4-2)  

Electric Guitar 1  

การเรียนปฏิบัติกีตารไฟฟา มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของผูเรียนแตละคนให

สูงขึ้น โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว  การฝกไลบันไดเสียง เทคนิคตาง ๆ  ของการเลนกีตารทั้งใน

ฐานะผูเลนแนวทํานอง  และผูสรางลีลาจังหวะ  การถายทอดอารมณ บทฝกตางๆ ตลอดจนการ

ฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม   

 

WTMU1408  กีตารไฟฟา 2  2(0-4-2) 

Electric Guitar 2 

การเรียนปฏิบัติกีตารไฟฟา มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของผูเรียนแตละคนให

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  มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของผูเรียนแตละคนให

สูงขึ้น  โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว การฝกไลบันไดเสียง เทคนิคตาง ๆ  การจับคอรดลักษณะตางๆ  

การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตางๆ ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูใน

ความนิยม   

 

WTMU1410  คียบอรด 2  2(0-4-2)  

Keyboard 2 

การเรียนปฏิบัติคียบอรด    มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีใหของผูเรียนแตละคนให

สูงขึ้น โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว  การฝกไลบันไดเสียง เทคนิคตาง ๆ  การจับคอรดลักษณะตางๆ  

การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตางๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 1 

ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม   

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

WTMU1411  ขับรองสากล 1  2(0-4-2)  

Voice 1  

การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล  มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนแตละคนให

สูงขึ้น โดยคํานึงถึงทาทาง การหายใจ   การออกเสียง  ภาษา  การถายทอดอารมณ ศิลปะการ

รองเพลง    เทคนิคการแสดง   บทฝกจากเพลงสมัยนิยมหรือวรรณกรรมดนตรี    

 

WTMU1412  ขับรองสากล 2 2(0-4-2)  

Voice 2  

การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล  มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนแตละคนให

สูงขึ้น โดยคํานึงถึงทาทาง การหายใจ   การออกเสียง  ภาษา  การถายทอดอารมณ ศิลปะการ

รองเพลง   เทคนิคการแสดง   บทฝกจากเพลงสมัยนิยมหรือวรรณกรรมดนตรี ที่ตองใชเทคนิค

ขั้นสูงกวาระดับที่ 1     

 

WTMU1413  เคร่ืองกระทบ 1  2(0-4-2)  

Percussion 1 

การเรียนการสอนเคร่ืองกระทบ   มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของผูเรียนแตละคน

ใหสูงขึ้น  โดยคํานึงถึงการฝกเทคนิคตาง ๆ  การอานโนต  ความคงที่ของจังหวะ  การถายทอด

อารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตาง ๆ ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม   

 

WTMU1414  เคร่ืองกระทบ 2  2(0-4-2)  

Percussion 2 

การเรียนการสอนเคร่ืองกระทบ   มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของผูเรียนแตละคน

ใหสูงขึ้น  โดยคํานึงถึงการฝกเทคนิคตาง ๆ  การอานโนต  ความคงที่ของจังหวะ  การถายทอด

อารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตาง ๆ ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม   ที่

ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 1     

 

 

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

WTMU1501  ปฏิบัติรวมวง  1  1(0-2-1)  

Ensemble 1  

ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง   เรียนรูการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ   ฝกความพรอม

เพรียงในการบรรเลงรวมกนั  การบรรเลงใหนํ้าเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษา

รายละเอียดตาง ๆ ของการบรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลงในบทเพลงที่

ผูสอนกําหนดใหตามความเหมาะสม    

 

WTMU1502   ปฏิบัติรวมวง 2  1(0-2-1) 

Ensemble 2 

ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง   เรียนรูการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ   ฝกความพรอม

เพรียงในการบรรเลงรวมกนั  การบรรเลงใหนํ้าเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกัน 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 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : WTMU1101 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 

คอรดทบชนิดตาง ๆ  การยายบันไดเสียงแบบ Diatonic modulation การใช Secondary 

dominant   การใช  Sequence   

 

 

 

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

WTMU2103  ทฤษฎีดนตรีสากล 3  2(2-0-4) 

Music Theory 3  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : WTMU2102 ทฤษฎีดนตรีสากล 2  

ศึกษาการใชคอรดยืม   โครแมติกคอรด   คอรดที่แปลงเสียง    การเปลี่ยนกุญแจเสียง

แบบโครแมติก  

 

WTMU2104  การแยกเสียงสําหรับวงออรเคสตรา  2(2-0-4)  

Orchestration 

ศึกษาเคร่ืองดนตรีในตระกูลตาง ๆ เทคนิคเฉพาะเคร่ือง เขียนสกอร  เรียบเรียงดนตรีให

เหมาะสมกบัเคร่ืองดนตรีและวงดนตรี แสดงรวมกบัเคร่ืองดนตรี   

 

WTMU2203   ประวัติและวิวัฒนาการของเพลงไทยสากล 2(2-0-4)  

History and Evolution of Thai Popular Music 

ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเพลงไทยสากลอยางเปนระบบ    ต้ังแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน  เพื่อคลี่คลายความเปนมาของเพลงไทยสากล  และเพื่อศึกษาแนวคิดวิเคราะหดาน

สังคม วัฒนธรรมของไทยในยุคตาง ๆ ที่สอดคลองกับการพัฒนาของดนตรี  

 

WTMU2303  การบันทึกเสียง 1  3(2-2-5)  

Recording Studio 1 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : WTMU1302 ระบบบันทึกและประมวลผลขอมูลทางดนตรี  

การออกแบบหองบันทึกเสียง   ขนาดรูปรางโครงสรางและวัสดุอุปกรณใน               

การบันทึกเสียง   ไมโครโฟน   เทปบันทึกเสียงแบบอนาล็อก   และดิจิตอล   มอนิเตอร   เคร่ือง

ตกแตงเสยีง   เคร่ืองผสมเสียง  สายสญัญาณและหัวตอสายสญัญาณ  การติดต้ังและเชื่อมระบบ   

การวางลําดับกอนหลังของอุปกรณ    ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงาน                    

การบํารุงรักษา  

 

 

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

WTMU2304  เทคโนโลยีทางดนตรี 1   3(2-2-5)  

              Music Technology 1  

 ศึกษาเกี่ยวกับการสรางงานเพลงดวยคอมพิวเตอรโดยเนนหนักไปกับการสรางงาน

เพลงที่มีสวนประกอบของเสียงที่สังเคราะหขึ้นดวยวิธีการสังเคราะหแบบ additive,  การ

ควบคุมความถี่  การสังเคราะหแบบ  subtractive,     การควบคุมรูปรางของเสียงแบบดิจิตอล     

การนําเสียงสังเคราะหมาสังเคราะหใหม   ผูเรียนจะไดฝกปฏิบัติกับทั้ง software และ hardwar 

 

WTMU2305  การใชคอมพิวเตอรชวยงานดนตรี  3(2-2-5)  

Computer Aided Music 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : WTMU1302 ระบบบันทึกและประมวลผลขอมูลทางดนตรี  

การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานดนตรี ทั้งประเภทบันทึกโนตและประเภทซี

เควนเซอร  และโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนๆที่เกี่ยวกับดนตรี   การเขียนโปรแกรมชวยงานดนตรี    

การเขียนโปรแกรมสั่งงานดนตรีผานระบบ MIDI  

 

WTMU2306  อิเลคโทรอะคูสติค  3(2-2-5) 

              Electroacoustic  

ศึกษาเกี่ยวกับนักประพันธเพลงแบบ electroacousticที่สําคัญ  ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางความสามารถทางเทคโนโลยีและความกาวหนาทางการแตงเพลง  อภิปรายเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติการแตงเพลงในแงมุมตาง ๆ  ใหความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคที่เกี่ยวเน่ือง

กับประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของงานเพลงตาง ๆ 

 

WTMU2401  เคร่ืองลมไม 3 2(0-4-2)  

Woodwind 3  

การเรียนการสอนเคร่ืองลมไม  มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของผูเรียนแต

ละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง   สําเนียง   เทคนิคการ

เปา   การถายทอดอารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตาง ๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 2 

และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม   

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

WTMU2402  เคร่ืองลมไม 4 2(0-4-2)  

Woodwind 4  

การเรียนการสอนเคร่ืองลมไม  มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของผูเรียนแต

ละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง   สําเนียง   เทคนิคการ

เปา   การถายทอดอารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตาง ๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 3 

และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม   

 

WTMU2403  เคร่ืองทองเหลือง 3 2(0-4-2)  

Brass 3  

การเรียนการสอนเคร่ืองทองเหลอืง มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของผูเรียน

แตละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน  โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง   สําเนียง   เทคนิค

การเปา   การถายทอดอารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตาง ๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับ

ที่ 2 และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม   

 

WTMU2404  เคร่ืองทองเหลือง 4 2(0-4-2)  

Brass 4  

การเรียนการสอนเคร่ืองทองเหลอืง มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของผูเรียน

แตละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน  โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง   สําเนียง   เทคนิค

การเปา   การถายทอดอารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตาง ๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับ

ที่ 3 และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม   

 

WTMU2405  กีตารเบส 3  2(0-4-2)  

Bass Guitar 3  

การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารเบส  มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของ

ผูเรียนแตละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง   เทคนิคการเลน   การถายทอด

อารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตางๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 2และฝกเลนกับ

เพลงที่อยูใน 

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

WTMU2406  กีตารเบส 4 2(0-4-2)  

Bass Guitar 4  

การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารเบส  มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของ

ผูเรียนแตละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง   เทคนิคการเลน   การถายทอด

อารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตางๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 3   และฝกเลนกับ

เพลงที่อยูในความนิยม   

 

WTMU2407  กีตารไฟฟา 3  2(0-4-2)  

Electric Guitar 3  

การเรียนปฏิบัติกีตารไฟฟา  มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของผูเรียนแตละคนให

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  มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของผูเรียนแตละคนให

สูงขึ้น โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว  การฝกไลบันไดเสียง เทคนิคตาง ๆ  ของการเลนกีตารทั้งใน

ฐานะผูเลนแนวทํานอง และผูสรางลีลาจังหวะ  การถายทอดอารมณ  บทฝกตาง ๆ  ที่ตองใช

เทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 3 ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม   

 

WTMU2409  คียบอรด 3   2(0-4-2)  

Keyboard 3 

การเรียนปฏิบัติคียบอรด  มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีใหของผูเรียนแตละคนให

สูงขึ้น โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว  การฝกไลบันไดเสียง เทคนิคตาง ๆ  การจับคอรดลักษณะตางๆ 

การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตางๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 2  

ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม   

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

WTMU2410  คียบอรด 4  2(0-4-2)  

Keyboard 4 

การเรียนปฏิบัติคียบอรด  มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีใหของผูเรียนแตละคนให

สูงขึ้น โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว  การฝกไลบันไดเสียง เทคนิคตาง ๆ การจับคอรดลักษณะตางๆ 

การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตางๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 3 

ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม   

  

WTMU2411  ขับรองสากล 3 2(0-4-2)  

Voice 3 

การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล  มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนแตละคนให

สูงขึ้น โดยคํานึงถึงทาทาง การหายใจ   การออกเสียง  ภาษา  การถายทอดอารมณ ศิลปะการ

รองเพลง  เทคนิคการแสดง   บทฝกจากเพลงสมัยนิยมหรือวรรณกรรมดนตรี ที่ตองใชเทคนิค

ขั้นสูงกวาระดับที่ 2 

 

WTMU2412  ขับรองสากล 4 2(0-4-2)  

Voice 4  

การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล  มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนแตละคนให

สูงขึ้น โดยคํานึงถึงทาทาง การหายใจ   การออกเสียง  ภาษา  การถายทอดอารมณ ศิลปะการ

รองเพลง   เทคนิคการแสดง   บทฝกจากเพลงสมัยนิยมหรือวรรณกรรมดนตรี ที่ตองใชเทคนิค

ขั้นสูงกวาระดับที่ 3    

 

WTMU2413  เคร่ืองกระทบ 3  2(0-4-2)  

Percussion 3 

การเรียนการสอนเคร่ืองกระทบ   มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของผูเรียนแตละคน

ใหสูงขึ้น  โดยคํานึงถึงการฝกเทคนิคตาง ๆ  การอานโนต  ความคงที่ของจังหวะ  การถายทอด

อารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตาง ๆ ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม   ที่

ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 2     

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

WTMU2414  เคร่ืองกระทบ 4 2(0-4-2)  

Percussion 4 

การเรียนการสอนเคร่ืองกระทบ   มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของผูเรียนแตละคน

ใหสูงขึ้น  โดยคํานึงถึงการฝกเทคนิคตาง ๆ  การอานโนต  ความคงที่ของจังหวะ  การถายทอด

อารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตาง ๆ ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม   ที่

ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 3    

 

WTMU2501   ปฏิบัติรวมวง  3  1(0-2-1) 

Ensemble 3  

ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง   เรียนรูการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ   ฝกความพรอม

เพรียงในการบรรเลงรวมกนั  การบรรเลงใหนํ้าเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษา

รายละเอียดตาง ๆ ของการบรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลงในบทเพลงที่

มีความยากกวาในระดับ 2  

 

WTMU2502   ปฏิบัติรวมวง 4  1(0-2-1) 

Ensemble 4  

ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง   เรียนรูการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ   ฝกความพรอม

เพรียงในการบรรเลงรวมกนั  การบรรเลงใหนํ้าเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษา

รายละเอียดตาง ๆ ของการบรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลงในบทเพลงที่

มีความยากกวาในระดับ 3 

 

WTMU2503   การฝกโสตประสาท 2 1(0-2-1)  

Ear Training 2  

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : WTMU1503 การฝกโสตประสาท 1   

ฝกทักษะการฟงเสียงและอานโนตทั้งแบบ Sight Singing   และ  Dictation ดวยอาศัย

วิธีการMove Do  ที่มีความยากและซับซอนมากกวาการฝกโสตประสาท 1 รวมทั้งการฝกฟง

และเขียนโนตที่เปน Chromatic   

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

WTMU2504  การฝกโสตประสาท 3 1(0-2-1)  

Ear Training 3  

              วิชาท่ีตองเรียนมากอน : WTMU2503 การฝกโสตประสาท 2   

ฝกทักษะการฟงเสียงและอานโนตทั้งแบบ Sight Singing   และ  Dictation ดวยอาศัย

วิธีการ Move Do  ที่มีความยากและซับซอนมากกวาการฝกโสตประสาท 2  การฝกฟงเพื่อ

จําแนกแนวตางๆรวมทั้งการบอก Chord Progression  ได 

 

WTMU2505   การขับรองประสานเสียง 1 1(0-2-1) 

Chorus 1  

ศึกษาตัวอยางเพลงสมัยนิยมที่มีแนวประสานเสียง 2  แนว และ 3 แนว ทั้งเพลงไทย

และเพลงสากลฝกฝนการคอรัสเพลงที่มี  2  แนว และ 3 แนว อยางงายๆ   ฝกฝนการควบคุม

ระดับเสยีงและความสมดุลของเสยีงในแนวของตนใหกลมกลนืกบัแนวอ่ืน ๆ  

 

WTMU2601    การขับรองเพลงเพื่อนันทนาการ 1 2(1-2- 3)  

Singing for Recreation 1 

ศึกษาวิธีการ ใชเสียง  ฝกการไลบันไดเสียง ตลอดจนเรียนรูในเร่ืองจังหวะ เพื่อเปน

พื้นฐานการรองเพลงงาย ๆ ไดอยางถูกตอง สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

 

WTMU2609      ปฏิบัติการคียบอรดสําหรับเด็กปฐมวัย  1                                                                       2(1-2-3) 

                                Keyboard  for  Early  Childhood  1 

                การศึกษาสวนประกอบของเคร่ืองดนตรีประเภทคียบอรด  ทาทางในการปฏิบัติ

คียบอรด  การอานโนตพื้นฐาน  การไลเสียงแบบฝกอยางงายและการดูแลรักษาเคร่ืองดนตรี 

 

WTMU2610     ปฏิบัติการคียบอรดสําหรับเด็กปฐมวัย 2                                                                        2(1-2-3) 

                               Keyboard for Early Childhood  2 

                                                การฝกอานโนต แบบฝกในระดับที่สูงกวาการปฏิบัติคียบอรดสําหรับครูปฐมวัย 1  

                               และสามารถนําไปจัดประสบการณทางดานดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย 

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

WTMU2701   การจัดการวงดนตรี  2(2-0-4)  

Band Management  

หลกัการบริหารบคุคลในวงดนตรี   วาดวยตําแหนงและความรับผดิชอบ    หลักการ

และระเบียบการฝกซอม ระเบียบการเก็บเคร่ืองอุปกรณดนตรี โนตเพลง  การบริหารธรุกจิ

บันเทิงดานดนตรี การโฆษณา การคิดคาจางและคาตอบแทน  

 

WTMU2702    การอํานวยเพลงเบื้องตน  2(1-2-3)  

Introduction to Conducting 

ศึกษาและฝกการใชไมบาตอง  การฝกซอมวง  การเตรียมสกอร   การถายทอดอารมณ  

 

WTMU2703   การซอมบํารุงอุปกรณดนตรี  2(1-2-3)  

Instrumental Repair 

ศึกษาองคประกอบของชิ้นสวนตาง ๆ ของเคร่ืองดนตรี แตละชนิด การบํารุงรักษาและ

การซอมแซมเบื้องตน การสรางอุปกรณของเคร่ืองดนตรีบางชนิด  การปรับระดับเสียงของ

เคร่ืองดนตรี 

 

WTMU3105  ทฤษฎีดนตรีสากล 4  2(2-0-4) 

Music Theory 4 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 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  

 

 



 

รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

WTMU3107  การประพันธ   2(2-0-4) 

Composition  

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการประพันธเพลงเบื้องตน วิเคราะหตัวอยางงานคีตประพันธ

ประเภทตาง ๆ เพื่อความเขาใจยิ่งขึ้น  การใชเทคนิคตาง ๆ ในการประพันธ   ตลอดจนการให

ผูเรียนไดใชความคิดสรางสรรคประพันธเพลง 

 

WTMU3108  การแตงเพลงเพื่อการพาณิชย 3(2-2-5) 

Song Writing 

ศึกษาการแตงเพลงที่กําลังอยูในกระแสความนิยม  วิธีการแตงเพลง  การลําดับเน้ือหา  

ภาษาและทํานองเขาดวยกัน ผูเรียนจะตองนําเสนอดวยการเลนกีตารหรือเปยโนประกอบ 

 

WTMU3109 คีตลักษณและการวิเคราะห  2(2-0-4) 

Forms and Analysis  

ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบและโครงสรางสวนตาง ๆ   ของเพลงที่อยูในคีตลักษณของ          

Binary, Ternary, Rondo, Sonata เปนตน      ศึกษารูปแบบของดนตรีที่เปน Polyphony ทั้งที่เปน

ดนตรีสาํหรับเพลงรองและดนตรีสาํหรับเคร่ืองดนตรี 

 

WTMU3204  ประวัติเคร่ืองดนตรี  2(2-0-4)  

Instrumental History  

ศึกษาวิวัฒนาการของเคร่ืองดนตรีทุกตระกูลต้ังแตแรกเร่ิมใชจนถึงปจจุบัน  ศึกษา

บริบทของการสรางเคร่ืองดนตรี เหตุการณสําคัญในยุคตาง ๆ  ที่มีผลตอวิวัฒนาการของเคร่ือง

ดนตรี  

 

WTMU3307  พื้นฐานเคร่ืองสังเคราะหเสียง  3(2-2-5)  

 Introduction to The Sound Synthesizer  

พื้นฐานการใชเคร่ืองดนตรีอิเล็คทรอนิกส   การใชเคร่ืองสังเคราะหเสียงเพื่อทําใหเกิด

ประสบการณและการสรางเสียงใหม ๆ   ตลอดจนเทคนิคการใชอุปกรณเกี่ยวกับการ

บันทึกเสียง  



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

WTMU3308  อตุสาหกรรมดนตรี  3(2-2-5)  

 Music Industry 

ศึกษาโครงสรางทั่วไปของวงการอุตสาหกรรมดนตรีและการบันทึกเสียง  และความ

เกี่ยวเน่ืองกันระหวางหนวยงานหรือบุคคลตาง ๆ กับวิธีการผลิตผลงานในอุตสาหกรรมดนตรี 

 

WTMU3309  การบันทึกเสียง 2  3(2-2-5)  

Recording Studio 2  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : WTMU2303 การบันทึกเสียงดนตรี 1 

การจัดวางตําแหนงและการเลือกใชไมโครโฟน  ระบบซิงโครไนซ  เทคนิคการ

บันทึกเสียงจากเหลงตาง ๆ    เทคนิคการผสมเสียงการทํามาสเตอรสําหรับสื่อตาง ๆ  

 

WTMU3310  ดนตรีอิเล็กทรอนิกส  3(2-2-5)  

Electronics Music 

ศึกษาถึงอุปกรณดนตรีอิเล็กทรอนิกสและวิธีการใชงาน เชน  ซีเควนเซอร     กลอง

ไฟฟา    เคร่ืองแซมปลิง   ซินธิไซเซอร   อิเลก็ทรอนิกสออรแกน   ซาวนดโมดุล  และอุปกรณที่

ใชรวมกับเคร่ืองดนตรีตาง ๆ  

 

WTMU3311  เทคโนโลยีทางดนตรี 2   3(2-2-5)  

              Music Technology 2 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : WTMU2304  เทคโนโลยีทางดนตรี 1 

ศึกษาเกี่ยวกับการสรางงานเพลงดวยคอมพิวเตอรโดยเนนหนักไปกับการสรางงาน

เพลงที่มีสวนประกอบของเสียงที่สังเคราะหขึ้นดวยวิธีที่ตาง ๆ  และมีความซับซอนยิ่งกวาวิชา

เทคโนโลยีทางดนตรี 1 

 

 

 

 

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

WTMU3312   การผลิตผลงานดนตรีดวยคอมพิวเตอร  3(2-2-5)  

              Productions of Computerized Music 

              วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 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  เคร่ืองลมไม 5 2(0-4-2)  

Woodwind 5  

การเรียนการสอนเคร่ืองลมไม  มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของผูเรียนแต

ละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง   สําเนียง   เทคนิคการ

เปา   การถายทอดอารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตาง ๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 4 

และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม   

 

WTMU3402  เคร่ืองลมไม 6 2(0-4-2)  

Woodwind 6  

การเรียนการสอนเคร่ืองลมไม  มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของผูเรียนแต

ละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง   สําเนียง   เทคนิคการ

เปา   การถายทอดอารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตาง ๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 5 

และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม   

 

 

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

WTMU3403  เคร่ืองทองเหลือง 5 2(0-4-2)  

Brass 5  

การเรียนการสอนเคร่ืองทองเหลอืง มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของผูเรียน

แตละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน  โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง   สําเนียง   เทคนิค

การเปา   การถายทอดอารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตาง ๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับ

ที่ 4 และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม   

 

WTMU3404  เคร่ืองทองเหลือง 6  2(0-4-2)  

Brass 6  

การเรียนการสอนเคร่ืองทองเหลอืง มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของผูเรียน

แตละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน  โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง   สําเนียง   เทคนิค

การเปา   การถายทอดอารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตาง ๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับ

ที่ 5 และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม   

 

WTMU3405  กีตารเบส5   2(0-4-2)  

Bass Guitar 5 

การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารเบส  มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของ

ผูเรียนแตละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง   เทคนิคการเลน   การถายทอด

อารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตางๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 4  และฝกเลนกับ

เพลงที่อยูใน 

 

WTMU3406  กีตารเบส 6 2(0-4-2)  

Bass Guitar 6 

การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารเบส  มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของ

ผูเรียนแตละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง   เทคนิคการเลน   การถายทอด

อารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตางๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 5   และฝกเลนกับ

เพลงที่อยูในความนิยม   

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

WTMU3407  กีตารไฟฟา 5  2(0-4-2)  

Electric Guitar 5 

การเรียนปฏิบัติกีตารไฟฟา มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของผูเรียนแตละคนให

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 มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของผูเรียนแตละคนให

สูงขึ้น โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว  การฝกไลบันไดเสียง เทคนิคตาง ๆ  ของการเลนกีตารทั้งใน

ฐานะผูเลนแนวทํานอง และผูสรางลีลาจังหวะ การถายทอดอารมณ บทฝกตางๆ ที่ตองใช

เทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 5 ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม   

 

WTMU3409  คียบอรด 5  2(0-4-2)  

Keyboard 5 

การเรียนปฏิบัติคียบอรด  มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีใหของผูเรียนแตละคนให

สูงขึ้น โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว  การฝกไลบันไดเสียง เทคนิคตาง ๆ การจับคอรดลักษณะตางๆ 

การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตางๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 4 

ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม   

 

WTMU3410  คียบอรด 6  2(0-4-2)  

Keyboard 6 

การเรียนปฏิบัติคียบอรด  มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีใหของผูเรียนแตละคนให

สูงขึ้น โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว  การฝกไลบันไดเสียง เทคนิคตาง ๆ การจับคอรดลักษณะตางๆ 

การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตางๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 5 

ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม   

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

WTMU3411  ขับรองสากล 5 2(0-4-2)  

Voice 5 

การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล  มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของผูเรียนแต

ละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงทาทาง การหายใจ   การออกเสียง  ภาษา  การถายทอดอารมณ 

ศิลปะการรองเพลง  เทคนิคการแสดง   บทฝกจากเพลงสมัยนิยมหรือวรรณกรรมดนตรี ที่ตอง

ใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 4 

 

WTMU3412  ขับรองสากล 6 2(0-4-2)  

Voice 6  

การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล  มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของผูเรียนแต

ละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงทาทาง การหายใจ   การออกเสียง  ภาษา  การถายทอดอารมณ 

ศิลปะการรองเพลง   เทคนิคการแสดง   บทฝกจากเพลงสมัยนิยมหรือวรรณกรรมดนตรีที่ตอง

ใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 5    

 

WTMU3413  เคร่ืองกระทบ 5 2(0-4-2)  

Percussion 5 

การเรียนการสอนเคร่ืองกระทบ   มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของผูเรียนแตละคน

ใหสูงขึ้น  โดยคํานึงถึงการฝกเทคนิคตาง ๆ  การอานโนต  ความคงที่ของจังหวะ  การถายทอด

อารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตาง ๆ ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม   ที่

ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 4    

 

WTMU3414  เคร่ืองกระทบ 6 2(0-4-2)  

Percussion 6 

การเรียนการสอนเคร่ืองกระทบ     มุงพัฒนาการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของผูเรียนแตละ

คนใหสูงขึ้น   โดยคํานึงถึงการฝกเทคนิคตาง ๆ  การอานโนต  ความคงที่ของจังหวะ  การ

ถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตาง ๆ ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความ

นิยม ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 5    

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

WTMU3415  เคร่ืองเปาพื้นฐาน  1 2(0-4-2) 

Wind Instrument Basic 1 

วิชาปฏิบัติเคร่ืองเปาพื้นฐาน 1 มีวัตถุประสงคใหผูเรียนไดฝกทักษะเบื้องตนของเคร่ือง

ดนตรีประเภทเคร่ืองเปาทุกชนิดตามที่ผูเรียนสนใจ   มุงใหฝกไลบันไดเสียง  การอานโนตบท

ฝกตาง ๆ  ที่ผูสอนกําหนดและมีระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน   

 

WTMU3416  เคร่ืองเปาพื้นฐาน  2 2(0-4-2) 

Wind Instrument Basic 2 

วิชาปฏิบัติเคร่ืองเปาพื้นฐาน 2 มุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการเปา  ฝกไลบันไดเสียง  

การอานโนตบทฝกตาง ๆ  ที่มีความยากกวาระดับ 1   

 

WTMU3417  กีตารเบสพื้นฐาน 1 2(0-4-2) 

             Bass Guitar Basic 1 

วิชาปฏิบัติเบสกีตารพื้นฐาน มุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการดีด  การวางน้ิว  ฝกไล

บันไดเสียง  การอานโนต  บทฝกตาง ๆ ที่ผูสอนกําหนด มีระดับความยากงายเหมาะสมกับ

ผูเรียน   

 

WTMU3418  กีตารเบสพื้นฐาน 2 2(0-4-2) 

             Bass Guitar Basic 2 

วิชาปฏิบัติเบสกีตารพื้นฐาน มุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการดีด  การวางน้ิว  ฝกไล

บันไดเสียง  การอานโนต  บทฝกตาง ๆ ที่มีความยากกวาระดับ 1   

 

WTMU3419 กีตารพื้นฐาน 1 2(0-4-2) 

Guitar Basic 1 

วิชาปฏิบัติกีตารพื้นฐานมุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการดีด  การวางน้ิว  ฝกไลบันได

เสียง  การอานโนต  บทฝกตาง ๆ ที่ผูสอนกําหนด มีระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน   

 

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

WTMU3420  กีตารพื้นฐาน  2 2(0-4-2) 

Guitar Basic 2 

วิชาปฏิบัติกีตารพื้นฐานมุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการดีด  การวางน้ิว  ฝกไลบันได

เสียง การอานโนต  บทฝกตาง ๆ ที่มีความยากกวาระดับ 1     

 

WTMU3421  เปยโนพื้นฐาน  1 2(0-4-2) 

Piano Basic 1 

วิชาปฏิบัติเปยโนพื้นฐานมุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการเลน  การวางน้ิว  ฝกไลบันได

เสียง  การอานโนต  บทฝกตาง ๆ ที่ผูสอนกําหนด มีระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน   

 

WTMU3422  เปยโนพื้นฐาน  2 2(0-4-2) 

Piano Basic 2 

วิชาปฏิบัติเปยโนพื้นฐานมุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการเลน  การวางน้ิว  ฝกไลบันได

เสียง  การอานโนต  บทฝกตาง ๆ ที่มีความยากกวาระดับ 1 

 

WTMU3423  ขับรองพื้นฐาน  1 2(0-4-2) 

Voice Basic 1 

วิชาปฏิบัติขับรองพื้นฐานมุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการรอง  การควบคุมลมหายใจ  ฝก

ไลบันไดเสียง  การอานโนต  บทฝกตาง ๆ ที่ผูสอนกําหนด มีระดับความยากงายเหมาะสมกับ

ผูเรียน   

 

WTMU3424  ขับรองพื้นฐาน  2 2(0-4-2) 

Voice Basic 2 

วิชาปฏิบัติขับรองพื้นฐานมุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการรอง  การควบคุมลมหายใจ  ฝก

ไลบันไดเสียง  การอานโนต  บทฝกตาง ๆ ที่มีความยากกวาระดับ 1 

 

 

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

WTMU3425  เคร่ืองกระทบพื้นฐาน  1 2(0-4-2) 

Percussions Basic 1 

วิชาปฏิบัติเคร่ืองกระทบพื้นฐาน มุงใหผูเรียนฝกเทคนิคของเคร่ืองกระทบชนิดตาง ๆ 

ตามที่ผูเรียนสนใจ   ศึกษาบทบาทของเคร่ืองกระทบในเพลงแตละสไตล   บทฝกตาง ๆ ที่

ผูสอนกําหนด มีระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 

 

WTMU3426  เคร่ืองกระทบพื้นฐาน  2 2(0-4-2) 

Percussions Basic 2 

วิชาปฏิบัติเคร่ืองกระทบพื้นฐาน มุงใหผูเรียนฝกเทคนิคของเคร่ืองกระทบชนิดตาง ๆ 

ตามที่ผูเรียนสนใจ   ศึกษาบทบาทของเคร่ืองกระทบในเพลงแตละสไตล   บทฝกตาง ๆ ที่มี

ความยากกวาระดับ 1 

 

WTMU3501   ปฏิบัติรวมวง  5 1(0-2-1) 

Ensemble 5  

ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง   เรียนรูการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ   ฝกความพรอม

เพรียงในการบรรเลงรวมกนั  การบรรเลงใหนํ้าเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษา

รายละเอียดตาง ๆ ของการบรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลงในบทเพลงที่

มีความยากกวาในระดับ 4  

 

WTMU3502   ปฏิบัติรวมวง 6 1(0-2-1) 

Ensemble 6 

ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง   เรียนรูการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ   ฝกความพรอม

เพรียงในการบรรเลงรวมกนั  การบรรเลงใหนํ้าเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษา

รายละเอียดตาง ๆ ของการบรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลงในบทเพลงที่

มีความยากกวาในระดับ 5 

 

 

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

WTMU3505   การขับรองประสานเสียง 2  1(0-2-1) 

Chorus 2  

              วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  WTMU2505 การขับรองประสานเสียง 1 

ฝกฝนการขับรองเพลงสมัยนิยมทั้งเพลงไทยและตางประเทศที่มีแนวประสานต้ังแต 2  

แนวขึ้นไป  และการเคลื่อนที่ของแนวประสานมีความยากขึ้น ฝกควบคุมระดับเสียงและความ

สมดุลของเสยีงในแนวของตนใหกลมกลนืกบัแนวอ่ืน ตลอดจนฝกฝนการสรางแนวประสาน

ในเพลงตางๆ อยางอิสระ   

 

WTMU3602    การขับรองเพลงเพื่อนันทนาการ 2 2(1-2- 3)  

Singing for Recreation 2 

              วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  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  

 

WTMU3705  ฟสิกสของเสียงดนตรี  2(2-0-4)  

Musical Acoustics   

ศึกษาการเกิดเสียงของเคร่ืองดนตรีในทางฟสิกส และคุณสมบัติของเสียง  ในดาน

ความถี่ ลักษณะคลื่นเสียง ความกังวาน  ความเขม  ระดับเสียง  คุณภาพของเสียง  เสียงซอน 

หนวยวัดเสยีง  

 

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

WTMU4110  การวิเคราะหดนตรีสมัยนิยม   2(2-0-4) 

Popular Music Analysis   

ศึกษาและวิเคราะหองคประกอบของเพลงสมัยนิยม ในดานทํานอง  คอรด  เคร่ือง

ดนตรีโครงสรางของเพลง  เทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการเรียบเรียง 

 

WTMU4111  ทฤษฎีการสอดทํานอง  2(2-0-4) 

Counterpoint 

ศึกษาการเขียนเคาเตอรพอยต 2 แนว, 3 แนว ที่พบในศตวรรษที่ 18 แบบโทนอล การ

เขยีน harmonic implication, imitation, cannon, invention, fugue  

 

WTMU4112  การเรียบเรียงสําหรับดนตรีสมัยนิยม 3(2-2-5) 

Arranging for Popular Music 

ศึกษาเทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานโดยศึกษาจากเพลงที่ไดรับความนิยม  ฝกการ

เรียบเรียงโดยใชคอรดขั้นพื้นฐานและซับซอนมากขึ้น    การสรางแบ็คกราวนด     การปรับ

ประยกุตแนวทาํนอง  

 

WTMU4314  การออกแบบเสียง  3(2-2-5)  

Sound Design  

ศึกษาในทุกแงมุมเกี่ยวกับการสรางเสียงประกอบภาพ รวมไปถึงเพลงประกอบตาง ๆ 

[sound effect] เสียงในธรรมชาติและการพากย  เทคโนโลยีดนตรีอิเล็คทรอนิกส  เทคโนโลยี

เสียงและภาพดิจิตอล ศึกษาและทําโครงงานเสียงในงานภาพยนตรโฆษณา วิดีทัศน การตูน

และรายการวิทยุ 

 

WTMU4315  การบันทึกเสียงดนตรี 3 3(2-2-5)  

Recording Studio 3 

              วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  WTMU3309 การบันทึกเสียงดนตรี 2 

 ศึกษาเทคนิคขั้นสูงของการบันทึกเสียงและกระบวนการตางๆที่ซับซอนยิ่งขึ้น 

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

WTMU4501   ปฏิบัติรวมวง 7 1(0-2-1) 

Ensemble 7 

ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง   เรียนรูการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ   ฝกความพรอม

เพรียงในการบรรเลงรวมกนั  การบรรเลงใหนํ้าเสียงของเคร่ืองดนตรีในวงกลมกลืนกัน ศึกษา

รายละเอียดตาง ๆ ของการบรรเลงในดานความถูกตองของเสียงและอารมณเพลงในบทเพลงที่

มีความยากกวาในระดับ 6 

 

WTMU4801   การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดนตรี สากล   2 (90)  

  Preparation for Professional Experience in Western Music  

จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพใน

ดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ    การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู 

ทกัษะ เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ   การศึกษา  สังเกต  และมีสวน

รวมในการฝกปฎิบัติ  งานในสถานการณจริง  

 

WTMU4802   การฝกประสบการณวิชาชีพดนตรี สากล   5(225)  

Field Experience in Western Music 

             วิชาท่ีตองเรียนมากอน : WTMU4801   การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

                 ดนตรีสากล   

    นักศึกษาเลือก 1  กิจกรรมตอไปน้ี  

1.   การฝกงานหรือปฏิบัติงานรวมกับวงดนตรีอ่ืน ๆ  

2.  จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดง เร่ิมต้ังแตการวางแผนจนถึงการแสดงจริง   

3.   การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  

4.   การฝกงานในสถานประกอบการ  

5.  การศึกษาคนควาในเร่ืองที่ไมมีการสอนในกระบวนสอนอยูแลว  

7.  การศึกษาคนควาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อันเปนวิวฒันาการลาสดุในสาขาดนตรี 

8.  การเปนผูฝกสอน เปนผูสาธิต เปนผูรวมงานหรือเปนผูชวยทางดานดนตรีหรือธุรกิจ  

     บันเทิงอ่ืนที่เกี่ยวกับดนตรี  

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

WTMU4901  สัมมนาดนตรี สากล  1(0-2-1) 

Seminar in Western Music  

ใหผูเรียนนําความรูที่ไดจากการศึกษามาวิเคราะหปญหา  รวมกันแสดงความคิดเห็น

ในประเด็นเน้ือหาที่เกี่ยวกับวิชาชีพดนตรี   ศึกษาเรียนรูเร่ืองวิธีการจัดการการสัมมนา  เพื่อ

สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันตอไปได    

 

WTMU4904  การเสนอผลงานดนตรีกรรม  3(0-6-3)  

Music Presentation  

ใหนักศึกษาไดนําความรูและประสบการณตาง ๆ ที่ไดจากการศึกษามาสรางสรรคงาน

ของตนอยางมีอิสระ และตองนําผลงานนั้นมาแสดงตอสาธารณะชน  


