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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัย โดยมีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ

สังคม และเพิ่มพูนองค์ความรู้ในเชิงพหุวิทยาการระหว่างศาสตร์สาขาทางด้านเทคโนโลยี ศิลปะ การออกแบบและ
เสียง 

2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ เชิงพหุวิทยาการในด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ด้านเสียง กับศิลปะและการออกแบบ เพื่อการพัฒนางานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของสังคมได้ 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาดุริยางคศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์ ศิลปะ 
ศิลปกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการคัดเลือกเข้า
ศึกษาและผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 
2550 ข้อ 7 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง   
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โครงสร้างหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง มี 1 แผนการศึกษา คือ 

แผน ก แบบ ก 2  ประกอบด้วย 
วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 
วิชาเลือก  ไม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกิต 
วิทยานพินธ์ (มีคา่เทียบเทา่) 12 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า  39 หน่วยกิต 
 

นอกจากนี้คณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจพิจารณาให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐานใน
ระดับปริญญาบัณฑิต โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ทั้งนี้การลงทะเบียนเรียนนั้นจะต้องอยู่ ใน
การพิจารณาของคณะกรรมการด าเนินการหลักสูตร 
 
รายวิชา 

ก. รายวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นบัหน่วยกิต)   
102 501 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาการออกแบบและศิลปะเสียง  2(2-0-4) 
 (English for Acoustic Design and Sonic Arts)  
 

 ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 

ข. รายวิชาบังคับ  จ านวน 18 หน่วยกิต   
102 511 ปรัชญาทางดา้นเสยีง ศิลปะและวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 (Philosophy in Sound, Arts and Science) 
102 512 การรับรู้เสียง 3(3-0-6) 
 (Sense of Hearing) 
102 513 เสียง ศิลปะและสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 (Sound, Art, and Architecture) 
102 514 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 
 (Research Methodology) 
102 515 โครงงานวิจัยบูรณาการ 3(2-2-5) 
 (Interdisciplinary Project) 
102 516 สัมมนาการออกแบบและศิลปะเสียง 1 1(0-2-1) 
 (Seminar on Acoustic Design and Sonic Arts I) 
102 517 สัมมนาการออกแบบและศิลปะเสียง 2 1(0-2-1) 
 (Seminar on Acoustic Design and Sonic Arts II) 
102 518 สัมมนาการออกแบบและศิลปะเสียง 3 1(0-2-1) 
 (Seminar on Acoustic Design and Sonic Arts III) 
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ค. รายวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต   
102 531 เสียงในเชิงมิติสัมพันธ ์ 3(1-4-4) 
 (Spatial Audio) 
102 532 การออกแบบพื้นที่และหลักการของโครงสร้างอาคาร 3(2-2-5) 
 (Spatial Design and Principles of Building Structure) 
102 533 การออกแบบปฏิสัมพันธ์ 3(1-4-4) 
 (Interactive Design) 
102 534 โครงการทดลองศิลปะสื่อผสม  3(1-4-4)  
 (Experimental Intermedia Art Project) 
102 535 การแสดงและการประพันธ ์ 3(1-4-4) 
 (Performance and Composition) 
102 536 การออกแบบอุปกรณ์และระบบประมวลสญัญาณแอนะล็อก 3(1-4-4) 
 ส าหรับงานศิลปะเสียง 
 (Analogue Electronics and Hardware Design for Sonic Arts) 
102 537 การออกแบบพื้นที่จ าลองและพืน้ที่จ าลองทางเสียง 3(1-4-4) 
 (Virtual Space and Virtual Sound Space Design) 
102 538 การท าโปรแกรมโครงการสถาปตัยกรรมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่-เสียง 3(2-2-5) 
 (Spatial-acoustic Architectural Programming) 
102 539           การโปรแกรมส าหรับการวัดและวิเคราะห์เสียง 3(3-0-6) 
 (Programming for Sound Measurement and Analysis) 
102 540 พื้นฐานของอะคูสติกส ์ 3(3-0-6) 
 (Fundamentals of Acoustics) 
102 541 อะคูสติกส์ของห้องและการท าระบบเสียง 3(3-0-6) 
 (Room Acoustics and Sound System Reinforcement) 
102 542 การประมวลสญัญาณดจิิตอลด้านอะคูสติกส ์ 3(3-0-6) 
 (Acoustical Digital Signal Processing) 
102 543 นิเวศน์เสียง 3(3-0-6) 
 (Acoustic Ecology) 
102 544 การศึกษารายบุคคล 3(1-4-4) 
 (Individual Study) 
102 545 หัวข้อปัจจุบันทางด้านการออกแบบและศลิปะเสียง  3(3-0-6) 
 (Current Topics in Acoustic Design and Sonic Arts) 
 

นอกจากรายวิชาเลือกดังกล่าวขา้งต้น นักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่เปิด
สอนในบัณฑิตวิทยาลัยได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการหลักสูตร 
 

ง. วิทยานิพนธ์   
102 561 วิทยานพินธ์                                                  มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
102 501 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาการออกแบบและศิลปะเสียง  2(2-0-4) 
 (English for Acoustic Design and Sonic Arts)  
 เงื่อนไข:  1. ประเมินผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
  2. ผู้ที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดจะได้รับการ  
     พิจารณายกเว้นไม่ต้องศึกษารายวิชานี้ 
  3. ผู้ที่ได้รับผลการศึกษาเป็น S ในรายวิชานี้ มีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบ 
       ภาษาต่างประเทศอีก 
 พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเอกสารทางวิชาการภาษาอังกฤษ ส าหรับการออกแบบและ
ศิลปะเสียง 
 English academic reading and writing skill development for Acoustic design and 
Sonic Arts. 
 
102 511 ปรัชญาทางดา้นเสยีง ศิลปะและวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Philosophy in Sound,  Arts and Science) 
 มุมมองทางด้านปรัชญาทางด้านเสียง ศิลปะและวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างเสียง ศิลปะ
และวิทยาศาสตร์กับความคิด จิตใจและอารมณ์ของมนุษย์  ความหมายของสุนทรียศาสตร์และพัฒนาการของ
แนวคิด ความหมายและคุณค่าของเสียง ศิลปะและวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 Philosophical perspectives concerning sound, the arts, and science; the 
relationship between sound, arts, and science and human thoughts, mind and emotions; 
definitions of aesthetics and development of ideas, meanings and values of sound, arts and 
science which changed from the part to the present. 
 
102 512 การรับรู้เสียง 3(3-0-6) 
 (Sense of Hearing) 
 จิตวิทยาการรับรู้เสียงเบื้องต้นและนิยามที่เกี่ยวข้อง ลักษณะด้านกายภาพของเสียง ระบบโสต
ประสาท การเลือกความถี่ แถบความถี่วิกฤติในการซ้อนทับ ความละเอียดในเชิงเวลาและการแบ่งแยก การรับรู้
ความดังและระดับโทนเสียง  การได้ยินและการระบุทิศทางของเสียง  การประยุกต์ใช้งานในลักษณะบูรณาการ 
 Introduction to psychoacoustics and related definitions; physical characteristics 
of sounds, auditory system, frequency selectivity, masking critical bands, temporal resolution 
and discrimination; perception of loudness and pitches, hearing and sound localization, practical 
applications in the broad context of interdisciplinary practices. 
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102 513 เสียง ศิลปะและสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 (Sound, Art, and Architecture) 
 ปรัชญาและทฤษฎีพื้นฐานในการสร้างงานศิลปะและการออกแบบสถาปัตยกรรมที่สัมพันธ์กับ
เสียง องค์ประกอบพื้นฐานของงานสองมิติ สามมิติ และสี่มิติ การรับรู้และความเข้าใจในคุณค่าของงานศิลปะและ
สถาปัตยกรรมที่สัมพันธ์กับเสียง เทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อกรอบวิธีคิดในการสร้างงานศิลปะและออกแบบ
สถาปัตยกรรมที่สัมพันธ์กับเสียง 
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Basic philosophies and theories of visual art creation and architectural design 
and its relation to sound art; basic composition of two-dimensional, three-dimensional, and 
four-dimensional works; perceptions and understanding of values of visual art and architecture 
and its integration of and effect on sound; technology producing an impact on conceptual 
framework of visual art creation and architectural design and its relation to sound. 
 Field trips are required. 
 
102 514 ระเบียบวิธีวิจัย  3(3-0-6) 
 (Research Methodology)  
 แนวคิดของการวิจัย แนวการวิจัยแบบต่าง ๆ การเขียนโครงการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ตัวแปร
และลักษณะข้อมูล ตัวอย่างและการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือส าหรับการวิจัย การรวบรวมและจัดกระท า
ข้อมูล การวิเคราะห์และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ การแปลความหมาย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป
ผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยลักษณะต่าง ๆ  ตลอดจนการประเมินผลงานการวิจัย 
 Concepts of research, research types, research proposal writing; research 
hypotheses, variables and data characteristics, samples and sample specification, research tools, 
data collection and categorization; analytical methods and analysis presentation, interpretation, 
results of data analysis, research conclusion; writing types of research reports, and research 
evaluation. 
 
102 515 โครงงานวิจัยบูรณาการ 3(2-2-5) 
 (Interdisciplinary Project) 
 โครงงานวิจัยบูรณาการทางด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 
 มีการศึกษานอกสถานที ่  
 Integrated research projects of arts and science on the topics of students’ interest. 
 Field trips are required. 
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102 516 สัมมนาการออกแบบและศิลปะเสียง 1  1(0-2-1) 
 (Seminar on Acoustic Design and Sonic Arts I) 
 สัมมนาทางด้านงานศิลปะสร้างสรรค์และนวัตกรรมในสังคมยุคปัจจุบัน หรือหัวข้อที่น่าสนใจ
และมีผลต่อการพัฒนาโลกทัศน์ของผู้เรียน 
 Seminar on creative arts and innovations in present society or interesting topics 
impacting students’ development of world views. 
 
102 517 สัมมนาการออกแบบและศิลปะเสียง 2 1(0-2-1) 
 (Seminar on Acoustic Design and Sonic Arts II) 
 การสัมมนาทางด้านงานศิลปะสร้างสรรค์และนวัตกรรมในสังคมยุคปัจจุบัน หรือหัวข้อที่น่าสนใจ
และมีผลต่อการพัฒนาโลกทัศน์ของผู้เรียนที่ไม่ซ้ าซ้อนกับสัมมนาการออกแบบและศิลปะเสียง 1 
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Seminar on creative arts and innovations in present society or interesting topics 
impacting students’ development of world views and not repetitive with Seminar on Acoustic 
Design and Sonic Arts I. 
 Field trips are required. 
 
102 518 สัมมนาการออกแบบและศิลปะเสียง 3 1(0-2-1) 
 (Seminar on Acoustic Design and Sonic Arts III) 
 สัมมนาทางดา้นงานศิลปะสร้างสรรค์และนวัตกรรมในสังคมยุคปัจจุบนั  เป็นหัวข้อที่สัมพนัธ์กบั
วิทยานพินธ์ของผู้เรียน 
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Seminar on creative arts and innovations in present society; a chosen topic 
relating to the student’s thesis. 
 Field trips are required. 
 
102 531 เสียงในเชิงมิติสัมพันธ์  3(1-4-4) 
 (Spatial Audio) 
 การได้ยินในด้านมิติสัมพันธ์และการสร้างงานศิลปะเสียงที่เกี่ย วข้องกับพื้นที่ การท างาน
สร้างสรรค์ที่ประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ อะคูสติกส์ วิทยาศาสตร์ของการรับรู้เสียงและการ
ประมวลผลสัญญาณ การกระจายเสียงผ่านกลุ่มล าโพง การควบคุมทิศทางของเสียง และการจ าลองพื้นที่เสียง 
 Spatial hearing and creating sonic arts related to space; creative work that 
applies the knowledge of computer science, acoustics, hearing science, and signal processing; 
multi-speaker diffusions, sound direction controlling; virtual space modeling. 
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102 532 การออกแบบพื้นที่และหลักการของโครงสร้างอาคาร 3(2-2-5) 
 (Spatial Design and Principles of Building Structure) 
                                                ต่าง ๆ ขนาดและสัดส่วนพื้นที่ที่
เหมาะสมในการใช้งาน การจัดล าดับและความสัมพันธ์ของพื้นที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ หลักการของ
ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับพื้นที่และสัดส่วนของห้องและอาคาร หลักการเบื้องต้นเก่ียวกับโครงสร้างอาคาร การ
รับน้ าหนัก ความสมดุลของโครงสร้าง 
 มีการ                
 Theories and principles of spatial design; activity types, spatial sizes, and 
proportion for suitable usage; ordering and relationships between space and equipments; 
principles of the relationships between sound and space with special reference to proportion of 
rooms and buildings; fundamental principles about building structure, load baring, and structural 
balance.  
 Field trips are required. 
 
102 533 การออกแบบปฏิสัมพันธ์ 3(1-4-4) 
 (Interactive Design) 
 ออกแบบและสร้างเครื่องดนตรีใหม่ งานศิลปะเสียง ศิลปะจัดวางและงานศิลปะที่บูรณาการ
หลายสาขา ระบบเซ็นเซอร์ คอมพิวเตอร์มือถือ การพัฒนาอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผล
เสียงแบบทันที  
 Design and creation of new musical instruments, sound art, installation art, and 
interdisciplinary art project; sensor networks; mobile computing; hardware development and 
software for real-time sound processing. 
 
102 534 โครงการทดลองศิลปะสื่อผสม 3(1-4-4) 
 (Experimental Intermedia Art Project) 
 ปฏิบัติการโครงการศิลปะสื่อผสมเชิงทดลอง งานศิลปะเสียง  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง
เสียงกับสื่อทางทัศนศิลป์ เช่น ประติมากรรม ศิลปะจัดวาง ศิลปะวิดีโอ และศิลปะการแสดง เป็นต้น   
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Conducting an experimental intermedia art project; sonic art work, application of 
audio technologies to visual art media such as sculpture; installation art, video art, and 
performance art.  
 Field trips are required. 
 
102 535 การแสดงและการประพันธ ์ 3(1-4-4) 
 (Performance and Composition) 
 ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ที่อาจรวมถึง ดนตรีแนวทดลอง ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ การแสดงที่สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ การแสดงที่บูรณาการระหว่างสาขาวิชา การแสดงส าหรับพื้นที่เฉพาะ และการแสดงผ่านระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มีการศึกษานอกสถานที ่
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 Conducting a creative project including experimental music, electronic music, 
interactive performance, interdisciplinary performance, site-specific performance, and 
performance broadcasted via information technology networks.  
 Field trips are required. 
 
102 536 การออกแบบอุปกรณ์และระบบประมวลสญัญาณแอนะล็อก 3(1-4-4) 
 ส าหรับงานศิลปะเสียง 
 (Analogue Electronics and Hardware Design for Sonic Arts) 
 การประมวลสัญญาณแอนะล็อก การพัฒนาหรือการดัดแปลงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อปฏิสัมพันธ์
กับเสียง แสง  และวิดีโอ โครงงานรวมถึงการสร้างตัวประมวลสัญญาณแอนะล็อก ซินธิไซเซอร์ การดัดแปลงวงจร 
งานทัศนศิลป์ที่มีการปฏิสัมพันธ์ 
 Analogue signal processing; developing or modifying electronic circuits to 
interact with sound, light and video; projects including creating analogue signal processors and 
synthesizers, circuit bending, interactive visual art. 
 
102 537 การออกแบบพื้นที่จ าลองและพืน้ที่จ าลองทางเสียง 3(1-4-4) 
 (Virtual Space and Virtual Sound Space Design) 
 ออกแบบพื้นที่เสมือนโดยอ้างอิงมาจากพื้นที่จริง  เพื่อน าเสนอเสียงในสิ่งแวดล้อมเสมือน สาม
มิติ โดยการสร้างโลกเสมือนอย่างเรียบง่ายส าหรับการเล่าเรื่องแนวปฏิสัมพันธ์ และการท าให้สภาพแวดล้อมเสียง
ให้เหมาะส าหรับอินเทอร์เน็ต นิทรรศการ หรือ เกมส์ 
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 Designing a virtual space based on a real physical space in order to present 
sound in a virtual three-dimensional environment by creating simple virtual worlds for 
interactive storytelling, and making audio environment suitable for the Internet, exhibitions or 
games. 
 Field trips are required. 
 
102 538 การท าโปรแกรมโครงการสถาปตัยกรรมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่-เสียง 3(2-2-5) 
 (Spatial-acoustic Architectural Programming) 
 พื้นฐานเบื้องต้นกระบวนการในการก าหนดและวางแผนการจัดกิจกรรม พื้นที่ และรายละเอียด
โครงการ ได้แก่ การวางแผนเรื่องเวลา การใช้งานกิจกรรมต่าง ๆ ปริมาณการใช้ง าน และประสิทธิภาพ รวมถึง
ข้อก าหนดพื้นฐานด้านความปลอดภัยโดยกระทรวงมหาดไทย 
                      
 Fundamentals in the processes of regulating and planning activities, space, and  
details of a project including time planning, activity usage, quantity of usability and efficiency, 
and basic safety regulations issued by the Ministry of Interior.  
 Field trips are required. 
 
 
 



 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2558) หน้า 9 

102 539           การโปรแกรมส าหรับการวัดและวิเคราะห์เสียง 3(3-0-6) 
 (Programming for Sound Measurement and Analysis) 
 หลักการของการโปรแกรม การวนลูป การแสดงผลด้วยกราฟ หลักการของการวัดและเครื่องมือ
วัดเสมือนจริง เทคนิคการโปรแกรมและเชื่อมต่ออุปกรณ์ส าหรับการวัดและวิเคราะห์เสียงทั้งแบบเวลาจริงและไม่ใช่
เวลาจริง 
 Principles of programming, loops, graph displays, principles of measurement and 
virtual instrumentation; techniques of programming and interface for sound measurement and 
analysis, both in real-time and non real-time. 
 
102 540 พื้นฐานของอะคูสติกส ์ 3(3-0-6) 
 (Fundamentals of Acoustics) 
 การเคลื่อนที่ฮาร์โมนิกส์อย่างง่าย การสั่นของเส้นเชือกและแท่ง การสั่นของแผ่นและแผ่นเยื่อ 
สมการคลื่น การส่งผ่านและสะท้อนกลับของเสียง การกระจายของคลื่นเสียง เรโซเนเตอร์แบบเฮล์มโฮลตซ์  
อะคูสติกส์ของห้องและของสภาพแวดล้อม 
 Simple harmonic motions; vibration of strings and bars; vibration of plates and 
membranes;  acoustic wave equations;  sound reflection and transmission; sound wave 
radiation;  Helmholtz resonator; room and environment acoustics. 
 
102 541 อะคูสติกส์ของห้องและการท าระบบเสียง 3(3-0-6) 
 (Room Acoustics and Sound System Reinforcement) 
 สมการคลื่นอะคูสติกส์ 3 มิติ โหมดของห้อง การวิเคราะห์อะคูสติกส์ของห้องด้านสถิติ  เสียงตรง
และเสียงสะท้อน ปัจจัยด้านอะคูสติกส์ในการออกแบบห้อง มาตรการด้านคุณภาพ ข้อควรค านึงในการออกแบบ 
การติดตั้งล าโพงในห้อง 
 3-dimensional wave equation, room modes; statistical analysis of room 
acoustics; direct and reverberant sounds; acoustic factors in room design; quality measures; 
design consideration;  loud-speaker installation in rooms. 
  
102 542 การประมวลสญัญาณดจิิตอลด้านอะคูสติกส ์ 3(3-0-6) 
 (Acoustical Digital Signal Processing) 
 สัญญาณฟิสิกส์กายภาพและอะคูสติกส์เบื้องต้น สัญญาณแอนะล็อกและสัญญาณแบบ 
ไม่ต่อเนื่อง ระบบเชิงเส้นแบบไม่ต่อเนื่อง การแปลงฟูเรียร์และการแปลงซี ตัวกรองแบบดิจิตอลและการประยุกต์      
การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่อง และการวิเคราะห์แถบความถี่ 
 Introduction to physical and acoustical signals; analog and discrete signals; 
discrete linear systems; Fourier and Z transforms; digital filter and applications; discrete Fourier 
transforms and spectrum analysis. 
 
102 543 นิเวศน์เสียง 3(3-0-6) 
 (Acoustic Ecology) 
 ผลกระทบของเสียงหรือพื้นที่ทางเสียงต่อการตอบสนองทางกายภาพและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
ที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมนั้นๆ ทั้งในแง่ของสุขภาวะและระบบนิเวศน์ 



 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2558) หน้า 10 

 Effects of the acoustic environment or sound space on the physical and 
behavioral responses of creatures living within a certain environment in the aspects of well-
being and ecosystem. 
 
102 544 การศึกษารายบุคคล  3(1-4-4) 
 (Individual Study) 
 หัวข้อหรือโครงการการศึกษารายบุคคลที่สนใจในสาขาการออกแบบและศลิปะเสียง 
 Individual study topics or projects of interest in Acoustic Design and Sonic arts. 
 
102 545 หัวข้อปัจจุบันทางด้านการออกแบบและศลิปะเสียง  3(3-0-6) 
 (Current Topics in Acoustic Design and Sonic Arts ) 
 หัวข้อพิเศษและการพัฒนาใหม่ๆ  ในสาขาการออกแบบและศิลปะเสียง 
 Special topics and recent development in Acoustic Design and Sonic Arts. 
 
102 561 วิทยานพินธ ์                                                      มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 เงื่อนไข: นักศึกษาต้องรายวชิา 102 511, 102 512, 102 513, 102 514, 102 515, 102 516 
            และ 102 517 จึงจะสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้  
 วิจัยในหัวข้อเฉพาะเร่ืองที่เก่ียวกับการออกแบบและศิลปะเสียง   
 Research on specific topics related to Acoustic Design and Sonic Arts. 
 
 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 
7 และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

2. นักศึกษาต้องเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างน้อย    
หนึ่งครั้ง โดยนักศึกษาต้องท าความรู้จักวิทยากร หรือผู้แสดงปาฐกถา (Speaker) คนใดคนหนึ่ง และผู้เข้าร่วม
ประชุมอื่น ๆ จ านวน 2 – 3 คน เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างกันและพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสาร
ภาษาอังกฤษทั้งกับนักวิชาการและนักศึกษาที่มีการศึกษาในระดับเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 


