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Course Description   

วิชาบังคับก*อน: สอบผ*าน วิชาดนตรีเพื่อประชาสังคม 2 กิจกรรมสรCางสรรคG

ทางดนตรีที ่มุ OงเนCนการประยุกตGใชCองคGความรูCทางดCานดนตรีเพื่อสรCาง

ประโยชนGใหCกับกลุOมชุมชน โดยมีความสอดคลCองกับสภาวะ และความ

ตCองการของกลุOมชุมชนที่แตกตOางกัน โดยจัดในพื้นที่หรือกลุOมชุมชนที่

แตกตOางจากดนตรีเพื่อประชาสังคม 2 และครอบคลุมกลุOมผูCชมที่มากขึ้น 

Prerequisite: Pass Music for Society 2 .  Creative musical activities 

focusing on applying musical knowledge to benefit a community by 

tailoring the activities to suit the conditions and needs; the activities 

must be arranged in the area or community that is different from 

those in Music for Society 2 and cover more audiences.
 

Week  Date Time Topics Lecturer 

1 4 ส.ค. 65 13.00 – 14.00 แนะนำรายวิชาดนตรีเพ่ือประชาสังคม 3   อ.ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี 

2 11 ส.ค. 65 13.00 – 14.00 วิธีการเก็บขKอมูลภาคสนาม  ผศ.นุชนภางคO ชุมดี  

3 18 ส.ค. 65 13.00 – 14.00 การพัฒนาเคร่ืองมือในการเก็บขKอมูลภาคสนาม (Workshop)  อ.สิริวรรณ สิรวณิชยO  

4 22-26 ส.ค. 65 เขKาร̂วมประชุมวิชาการ Princess Galyani Vadhana International Symposium 

5 1 ก.ย. 65 13.00 – 15.00 แบ̂งกลุ̂ม ระดมความคิดก̂อนปฏิบัติภาคสนาม (สถานท่ีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร TBC)  ศุภพร, นุชนภางคO, สิริวรรณ 

6 8 ก.ย. 65 13.00 – 15.00 เก็บขKอมูลภาคสนาม 1 (บางย่ีขัน) ร̂วมกับนักศึกษาคณะโบราณคดี มศก.  อ.ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี 

7 15 ก.ย. 65 13.00 – 15.00 เก็บขKอมูลภาคสนาม 2 (บางย่ีขัน) ร̂วมกับนักศึกษาคณะโบราณคดี มศก.  อ.ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี 

8 22 ก.ย. 65 13.00 – 15.00 การนำเสนอผลงานจากการเก็บขKอมูลภาคสนามและนำเสนอแนวคิดในการทำงานดนตรีสรKางสรรคOกับชุมชนเป{าหมาย   อ.ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี 

9 29 ก.ย. 65 13.00 – 15.00 เตรียมความพรKอมก̂อนดำเนินการกิจกรรมดนตรีเพ่ือประชาสังคมกับชุมชนเป{าหมาย  อ.ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี 

10 6 ต.ค. 65 สัปดาหOโครงการพิเศษ Project Week 

11 13 ต.ค. 65 วันหยุดราชการ 

12 20 ต.ค. 65 
13.00 – 15.00 

หรือตามกำหนดนัด

หมายกับชุมชน

เป{าหมาย 

งานกลุ̂มภาคสนาม  

ปฏิบัติภาคสนามและการนำเสนอผลงานต̂อสาธารณชน  

(ร̂วมดำเนินกิจกรรมกับชุมชนเป{าหมายอย̂างนKอย 2 คร้ัง) 

 อ.ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี  
13 27 ต.ค. 65 

14 3 พ.ย. 65 

15 10 พ.ย. 65 

16 17 พ.ย. 65 13.00 – 15.00 การนำเสนอผลงานการปฏิบัติภาคสนามดนตรีเพ่ือประชาสังคม (Presentation)  

 Jury 

 อ.ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี 

 ผศ.นุชนภางคO ชุมดี  

 อ.ดร.พงษOเทพ จิตดวงเปรม 

 

  



ดนตรีเพ่ือประชาสังคม 3 Music for Society 3 2 

Assessment  การเข-าช้ันเรียน การมีส6วนร6วมในช้ันเรียน (20%) 

  งานกลุ6มภาคสนาม (60%) 

- เก็บข(อมูลภาคสนาม (30%) [แผนท่ีชุมชน, ประวัติชุมชน, แนวทางการดำเนินกิจกรรมดนตรีสร(างสรรคK] 

- ปฏิบัติภาคสนามดนตรีสร(างสรรคKเพ่ือประชาสังคม (30%) [ปฏิบัติและการนำเสนอผลงานตPอสาธารณชน] 

การนำเสนอผลงานการปฏิบัติภาคสนามดนตรีเพ่ือประชาสังคม Presentation (20%) 
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