
คําอธิบายรายละเอียดวิชา 

หลักสูตรศิลปศาสตรสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553 

1. รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
100–110       พื้นฐานทางคณิตศาสตร                                                                            3(3–0–6) 
                     Fundamental  Mathematics 
                      ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร ซ่ึงประกอบดวย นิยาม ประพจน การใหสัญลักษณแสดง
กฎเกณฑ การอางเหตุผลวิวฒันาการความคิดทางคณติศาสตรและการประยุกตท่ีสามารถใชไดในการดําเนิน
ชีวิต 
 

100–111        สถิติเบื้องตน                                                                                 3(3–0–6) 
                      Introduction to Statistics 
                      ศึกษาความหมายของสถิติและการใชสถิติ การรวบรวมและการเสนอขอมูล การวัดแนวโนมเขา
สูสวนกลางและการกระจาย ทฤษฎีความนาจะเปนเบ้ืองตน การจัดลําดับและการจัดหมู การแจกแจงไม
ตอเนื่องแบบตาง ๆ  การแจกแจงของคาท่ีไดจากตัวอยางประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกต ิ   การอนุมานเชิง
สถิติ การประมาณคาพารามิเตอรตางๆ การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคาเฉล่ีย     คาตัวแปร และสัดสวน การ
ใชไคสแควร สหสัมพันธ และการถดถอยอยางงาย 
 

100–112       คอมพิวเตอรพื้นฐาน                                                                 3(3–0–6) 
                     Introduction to Computer 
                             ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร ประวัติความเปนมา และวิวัฒนาการของคอมพิวเตอรในยุคตาง 
ๆ องคประกอบและระบบของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูลเขาและแสดงผลหนวยความจําสํารอง 
ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต การประมวลผลขอมูล ผังงานภาษาคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร 
 

100–113      วิทยาศาสตรท่ัวไป                                                               3(3–0–6) 
                    General Sciences 
                      ศึกษาหลักการและวิวฒันาการของวทิยาศาสตรและการประยกุตวิทยาศาสตรสมัยใหม ใหเขากบั
การดําเนนิชีวติ เนนการใชวทิยาการทางเคมี ฟสิกส ชีววทิยา ดาราศาสตรและท่ีเกีย่วของ เพื่อการดาํรงชีวิต
และความเปนอยูท่ีดีข้ึนของมนุษย 
 
 



100–114     คอมพิวเตอรและการประยุกต                                                 3(2–2–5) 
                   Computer  and  Applications 
                   ศึกษาความรูพืน้ฐานทางดานคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร การพฒันาโปรแกรม  การจัดการ
ฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การส่ือสารขอมูล และเครือขายอินเทอรเน็ต   การประยกุตใชงาน
เวิรดโปรเซสเซอร กระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส  โปรแกรมนําเสนอผลงาน  และการใชงานอินเทอรเน็ต 
 

100–115      หลักเคมี                                                     3(2–2–5) 
                    Principles  of  Chemistry 
                    ศึกษาพื้นฐานของอะตอม คุณสมบัติของกาซ ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย  การสมดุล 
ทางเคมี การสมดุลของไอออนในสารละลาย ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน เคมีจลน และนิวเคลียส 
 

100–117     ความนาจะเปนและสถิติ                                      3(3–0–6) 
                   Probability and Statistics 
                      ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวกบัความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน การแจกแจง
ท่ีสําคัญจากการสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การถดถอย
และสหสัมพันธ การแจกแจงไคสแควร และการวเิคราะหความถ่ี สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร 
 

100–118     คณิตศาสตรแบบไมตอเนื่อง                           3(3–0–6) 
                   Discrete Mathematics 
                   ศึกษาข้ันตอนวธีิการหาร ข้ันตอนวิธีแบบยคุลิค อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ความสัมพันธเวียนบังเกิด
และระเบียบวธีิผลเฉลย ข้ันตอนวิธีแบงและเอาชนะ บทนยิาม อุปนัย ความสัมพนัธทวภิาคและไดกราฟ การปด
ของความสัมพนัธ ความสัมพนัธอิคววิาเลนซ และการแบงกั้น เซตอันดบัยอยและการแยกจําพวกเชิง
เทคโนโลย ีการเดินทางรอบแบบออยเลอร วัฏจักรฮามิลตันฟงกชัน ถอดแบบข้ันตอนวิถีท่ีส้ันที่สุด ทรีแผท่ัว
เล็กสุดเฉพาะกลุมรากทรี  การดําเนินการทวิภาค เซมิกรุฟและฟงกชันถายแบบ 
 

100–120      มนุษยกับส่ิงแวดลอม                                                                      3(3–0–6) 
                    Man and Environment 
                       ศึกษาความสัมพนัธระหวางมนุษยและสภาวะแวดลอม โดยเนนการศึกษาธรรมชาติและนิเวศวิทยา
ของส่ิงมีชีวิต รวมท้ังความหลากหลายของเหลาส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพันธและดุลยภาพระหวางเหลาส่ิงมีชีวิต
ท้ังหลาย ตลอดจนปฏิสัมพนัธของส่ิงมีชีวิตเหลานัน้ รวมทั้งมนุษยตอปจจัยทางกายภาพ โดยอาจมีตัวอยาง
ของกิจกรรมมนุษยท่ีอาจกระทบตอดุลยภาพของธรรมชาติตลอดจนความเขาใจตอการเลือกใชเทคโนโลยีท่ี
ปลอดภัยและการใชวิทยาศาสตรเพื่อการอนรัุกษ 
 



100–121     วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม                                      3(3–0–6) 
       Science, Technology and Environment 
       ศึกษาการคิดวิเคราะหเกีย่วกับการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีสงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมและการดํารงอยูของส่ิงมีชีวิต การประยกุตวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

100–125      ฟสิกสสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ                                        3(2–2–5) 
                    Physics for Information Technology 
                    ศึกษาหลักทฤษฎี และเทคนิคทางฟสิกส ท่ีใชในการพัฒนาอุปกรณในการจัดเก็บ การส่ือสาร 
และการโตตอบขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอน 
แรงดันไฟฟา คล่ืนแมเหล็กไฟฟา คล่ืนวิทย ุแสง  เสียง รวมถึง สารกึ่งตัวนําตาง ๆ (Semiconductor) 
 
100–131      ปรัชญาเบ้ืองตน                                                           3(3–0–6) 
                    Introduction to Philosophy 
                       ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ทฤษฎีแหงความรู และจริยศาสตร  ความเขาใจ
เกี่ยวกับโลกและมนุษย เขาใจการรับรูของมนุษย ตลอดจนสามารถประยุกตปรัชญาในการดําเนินชีวิต 
 

100–133     อารยธรรมไทย                                                                                       3(3–0–6) 
                   Thai Civilization 
                      ศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะของชนชาติไทยต้ังแตเร่ิมแรก การต้ังถ่ินฐานและการสถาปนา
อํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย รวมท้ังอารยธรรม 
ของชาติโบราณท่ีมีสวนสรางสรรคพื้นฐานอารยธรรมไทย  อารยธรรมทวารวดี      อารยธรรมขอม อารยธรรมศรีวิชัย  
การเร่ิมกอตัวของอารยธรรมไทยท่ีเดนชัด ตั้งแตสมัยอยุธยาเปนตนมา จนถึงการเขามาของชนชาติตะวนัตก 
และอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทร การเปล่ียนแปลงของโครงสรางไทย และลักษณะ 
ทางวัฒนธรรมของชนรุนใหม 
 

100–134    อารยธรรมตะวันตก                                                                                             3(3–0–6) 
                  Western Civilization 
                     ศึกษาววิัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก โดยเนนอารยธรรมยุคใหม ตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 15  
จนถึงปจจุบัน การวิเคราะหปญหา ซ่ึงเกิดจากการปรับตัวเขาสูอารยธรรมยุคใหม การผสมผสานระหวางอารย
ธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวนัออก ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดานการเมือง  การเปล่ียนแปลง
เศรษฐกิจและสังคม 
 
 



100–135    มนุษยกับศิลปะ                                                                                                    3(3–0–6) 
                  Man and Arts 
                   ศึกษาความสัมพนัธระหวางมนุษยกับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปตยกรรม จติรกรรม
และประติมากรรม ลักษณะความแตกตางระหวางศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากลสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
การเมืองและสังคมท่ีมีอิทธิพลตอวิวัฒนาการทางศิลปกรรมในยุคตาง ๆ รวมท้ังแนวคิดทางอุดมการณของ
ศิลปะในกลุมตาง ๆ 
 
100–136    มนุษยกับดนตรี                                                                                      3(3–0–6) 
                  Man and Music 
                    ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทตาง ๆ ท้ังของไทยและสากล ความเขาใจองคประกอบของดนตรีอันเปน
พื้นฐานตอการฟง ผลงานเพลงเอกของโลก เปรียบเทียบความแตกตางของดนตรีแตละสมัยรวมท้ังอัจฉริยะ
ของคีตกวีบางคน 
 
100–137     หลักในการเขียนภาพ                                                2(1–2–3) 
                   Principles of Drawing 
                     ศึกษาปฏิบัติงานดานการเขียนภาพ โดยใหมีประสบการณในการใชวัสดุ เคร่ืองมือและเทคนิค  
วิธีการตาง ๆ เพื่อเปนพื้นฐานในงานศิลปะ 

 
100–138     ดนตรีไทย                                                                              3(2–2–5) 
                   Thai Music 
                      ศึกษา หลักการตาง  ๆ ท่ีเกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรีของไทย ท้ังดานประวัติความเปนมา  การจําแนก
ประเภทรายละเอียดของดนตรีไทยแตละประเภทและใหสามารถปฏิบัติการข้ันพื้นฐานทางดนตรีไทยได 
 
100–139    ดนตรีสากล                                        3(2–2–5) 
                  Western Music 
                   ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลท่ัวไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา อัตราจงัหวะตาง ๆ การจับกลุมตัวโนตตาม
จังหวะระดับเสียง กุญแจประจาํหลัก เคร่ืองหมายแปลงเสียง บันไดเสียงตาง ๆ การฝกอานตวัโนตงาย ๆ และ 
ใหสามารถปฏิบัติการข้ันพื้นฐานทางดนตรีสากลได 
 
 
 



100–140    จิตวิทยาท่ัวไป                                       3(3–0–6) 
                   General Psychology 
                   ศึกษาระบบพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย โดยใชหลักเกณฑทางวทิยาศาสตรพื้นฐานทาง
ชีววิทยา ท่ีเกีย่วกบัพฤตกิรรมและศึกษาองคประกอบสําคัญ บุคลิกภาพและการปรับตัว การจําและการลืม 
แรงจูงใจ การรับรูอารมณ ความคิดและการแกปญหาดานพฤติกรรมของมนุษย พฤตกิรรมทางสังคมของแตละ
บุคคลและกลุม 
 
100–141    ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย                                                       3(3–0–6) 
                  Introduction to Law 
                  ศึกษาววิัฒนาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิดตางๆ ทางกฎหมาย สกุลกฎหมายที่สําคัญ 
ความสัมพนัธระหวางวิชากฎหมายกับศาสตรแขนงตาง ๆ การใชกฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมาย 
การรางกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดชองวางของกฎหมาย สิทธิและการใชสิทธิ ตลอดจนหลักสําคัญ
ในกฎหมายลักษณะตาง ๆ 
 
100–142    หลักรัฐศาสตร                                                    3(3–0–6) 
                  Principles of Political Science 
                     ศึกษาขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร รัฐ กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา   
พรรคการเมือง กลุมผลประโยชนและอุดมการณทางการเมืองท่ีสําคัญ ตลอดจนการเมืองระหวางประเทศโดยยอ 
 
100–143    การเมืองและการปกครองไทย                                                                              3(3–0–6) 
                  Thai Politics and Government 
                   ศึกษาวิวฒันาการการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญและโครงสรางทางการปกครอง  สถาบัน     
นิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ การปกครองสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน ตลอดจนขบวนการ
เคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมืองหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปจจุบัน 
รวมท้ังสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 
100–145    สังคมวิทยาเบ้ืองตน                                                                                           3(3–0–6) 
                  Introduction to Sociology 
                   ศึกษาขอบขายและวิธีการศกึษาทางสังคมวทิยา วฒันธรรมกบัสังคม การจดัระเบียบทางสังคม    
การเปล่ียนแปลงทางสังคมและปญหาทางสังคม 
 



100–146   พลศึกษา                                                     1(0–2–1) 
                 Physical Education 
                 ศึกษาพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพัฒนารางกายและจิตใจใหสมบูรณ 
 
100–147   ลีลาศ                                         1(0–2–1) 
                 Skills  in Social Dance 
                ศึกษาความเขาใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเปนมา ทิศทางในการลีลาศ   
การจับคูท่ีถูกตอง ความรูเบ้ืองตนในการลีลาศ มรรยาทในการลีลาศ  ทักษะเกี่ยวกับการลีลาศแบบบอลรูมและ 
ลาตินอเมริกัน รวมท้ังการรักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตองในการลีลาศ 
 
100–148    มนุษยกับสังคม                                                     3(3–0–6) 
                  Man and Society 
                  ศึกษาโครงสรางและองคประกอบของสังคม วิเคราะหสังคมในรูปแบบตาง ๆ ความสัมพันธและ
อิทธิพลของมนุษยกับสังคม หนาท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนปญหาและวิธีการแกปญหาสังคม 
 
100–149    การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม                                      3(3–0–6) 
                  Politics  and  Economics  in  Society 
                  ศึกษาลัทธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ความสัมพันธระหวางการเมืองและเศรษฐกิจ  
เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมท่ีมีรูปแบบการปกครองแตกตางกันและศึกษาถึงผลกระทบ
ท่ีเกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีตอสังคม 
 
100–160   ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา                                                             2(1–2–3) 
                Study  Skills  in  Higher  Education 
                ศึกษาปรัชญา  ระบบการศึกษา หลักสูตรของสถาบัน และระเบียบวินยั  ทักษะในการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ   วิธีฟง–จดคําบรรยาย   การเตรียมตัวกอนเขาช้ันเรียน  ความรับผิดชอบ วิธีการ  ซักถาม    
การคิดวิเคราะหและสังเคราะห   กระบวนการกลุม   การสืบคนในหองสมุด   การสืบคนจากอินเทอรเน็ต
และการใชแหลงความรูอื่นๆ  การเขียนรายงานและการนําเสนอ การเตรียม ตัวสอบ  วิธีการทําขอสอบ  
การบริหารเวลาในระดับอุดมศึกษาใหเหมาะสม และการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
 
 



100–161   บัณฑิตท่ีพึงประสงค  1                                                    2(1–2–3) 
                 Ideal Graduate I 
                 ศึกษาการพัฒนาตนเองใหเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมนําความรู  และมีคุณภาพ  ตรงกับ
ปรัชญาและจดุประสงคของมหาวิทยาลัยและของชาติ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การฝกปฏิบัติธรรม    
ความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอ่ืน สังคมและส่ิงแวดลอม รูจักหนาท่ีสิทธิและเสรีภาพ รูจักตนเองและการ 
กําหนดเปาหมายและวางแผนชีวิต รูจักผูอ่ืน รูจักกาล รูจักชุมชนและสังคม  การพัฒนาบุคลิกภาพ  
ความคิดสรางสรรค รูจักการใชเหตุและผล  รูจักแกปญหา ความเปนผูนํา  ทักษะชีวิตมนษุยสัมพนัธและ
การทํางานเปนหมูคณะ  การทํากิจกรรมเพื่อสังคม  จริยธรรมกับความสําเร็จในชีวิต  การรักษาสุขภาพกาย
และจิต  การรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติและเขาใจวฒันธรรมสากล และดําเนนิชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
100–162     บัณฑิตท่ีพึงประสงค  2                                                   2(1–2–3) 
                   Ideal Graduate II 
                   วิชาบังคับกอน  :  เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 3 ขึ้นไป 
                       ศึกษาจริยธรรมในวิชาชีพ จริยธรรมในองคการและผลกระทบตอสังคม การวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวาง รัฐบาล กฎหมาย องคการ ชุมชน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ความเชือ่และคานิยม    ตอปญหาในสังคมและ
หัวขอท่ีนาสนใจในดานพัฒนาตนเองใหเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค  การเตรียมความพรอมเขาสูการทํางาน 
และการดํารงตนใหอยูในสังคมไดอยางสันติสุข 
 
100–163    นันทนาการ                                        1(0–2–1) 
                  Recreation 
                  ศึกษาประวตัิและประโยชนของนันทนาการ ความสําคัญของการพักผอน 
และนันทนาการท่ีมีตอการดําเนินชีวิต     กจิกรรมนันทนาการและหลักในการเลือกกจิกรรมนันทนาการ  
แนวโนมและบทบาทของนันทนาการในสังคมปจจุบัน   การฝกรวมกจิกรรมนันทนาการ 
 
100–164    การใชหองสมุด                           1(1–0–2) 
                  Using  the  Library 
                   ศึกษาการใชหองสมุดตลอดจนการดําเนนิงานและวิธีใชอุปกรณตางๆ ในหองสมุด ระบบการจัดหมู
หนังสือ  บัตรรายการ (โอแพ็ค)   หนังสืออางอิง   วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการ
สืบคนจากฐานขอมูลและทรัพยากรสารสนเทศตางๆ 
 



100–165     การคิดวิเคราะห                                                                   3(3–0–6) 
                   Analytical Thinking 
                   ศึกษากฎเกณฑการใชเหตุผลในทางตรรกวทิยาวิธีการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  การเรียนรู   
การบริหารการจัดการความรู  ใหนักศึกษาสามารถคิดวิเคราะหสังเคราะห  รูจกัวิธีคิดในกรอบและนอกกรอบ
ไดรูจักการใชเหตุผลในชีวิตอยางสมเหตุสมผลทั้งตอตนเองและสังคมในยุคโลกาภวิัตน 
 

100–240    เศรษฐกิจพอเพียง                                                                          3(2–2–5) 
                  Sufficiency  Economy 
                  ศึกษาหลักและแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง   แนวทางการนําไปประยุกตในรูปแบบและลักษณะ
ตางๆ รวมถึงการบริหารการจัดการในครอบครัว  การจัดการของชุมชน  การประกอบการขนาดยอม   
ขนาดธุรกิจและระดับบูรณาการกับโลกาภวิัตน 
 

100–241    ภูมิปญญาทองถ่ิน                                       3(3–0–6) 
                  Local  Wisdom 
     ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปญญาไทยตะวันออกและภูมิปญญาตะวันตก
ความหมาย ขอบเขต และความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน เนนภูมิปญญาทองถ่ินของไทยดานเกษตรกรรม  
อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอม คหกรรม ภาษาและวรรณคดีและการประยุกตใช  ภูมิปญญาทองถ่ินตอการ
ดําเนินชีวิต 
 
 

100–242    สันติศึกษา                           3(3–0–6) 
                  Peace  Studies 
     ศึกษาความหมายและแนวคิดหลักเกีย่วกบัสันติภาพและสันติศึกษา  ปญหาความขัดแยงและความ
รุนแรงในสังคม ครอบครัว  ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ โดยอาศัยองคความรู ดานรัฐศาสตร   
สังคมวิทยา  จติวิทยาสังคม  เพื่อใหผูเรียนเขาใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงไดโดยสันติวิธี 
 

100–243    สุนทรียศึกษา                             3(3–0–6) 
                  Aesthetic  Education 
     ศึกษากระบวนการเขาถึงความซาบซ้ึง  ความงาม  ความไพเราะ  และกระบวนการสรางสรรค
ศิลปศึกษา  กระบวนการเพ่ิมพูนและพัฒนาประสบการณสุนทรียะ  จนิตภาพและอุปมาอุปไมย  ตลอดจน 
การขยายขอบขายมโนทัศนเชิงคุณคาใหเปนผูท่ีมีคานิยมและรสนิยมในสุนทรียภาพ  มีดุลยภาพในการครองชวีิต
เพ่ือช่ืนชมปติและมีความสุข 
 
 



100–244    เตรียมสหกิจศึกษา                                                    2(1–2–3) 
                  Cooperative  Education  Preparation 
                  วิชาบังคับกอน  :  สําหรับนักศึกษาหลักสูตร  4  ป  ชั้นปท่ี  3 ขึ้นไป 
                  ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบขอปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ  เทคนิคใน 
การสมัครงาน  ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ    เพื่อนําไปพฒันาตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพของแตละสาขาวิชา เชน การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารมนุษย-
สัมพันธ การทํางานเปนทีมและระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน 
และเทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  เปนตน 
 
100–155   พัฒนาการอาน                                        3(3–0–6) 
                 Reading  Development 
                 ศึกษาหลักการพฒันาทักษะการอานท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแก  การอานจบัใจความ การวิเคราะห  
การตีความ  การสังเคราะห  และการอานเพื่อเขียนตามวตัถุประสงคตาง ๆ 
 
 

100–156   พัฒนาทักษะการอานขั้นสูง                                                                                  3(2–2–5 ) 
                  Improving  Advanced  Reading  Skills 
                  ศึกษาการพัฒนามโนทัศนและเทคนิคของการอานภาษาอังกฤษ  กลไกในการอานตลอดจนความ 
มุงประสงคในการอานหนังสือ  ระดับของการอาน  การเร่ิมตนการอานและการอานเตรียม  การอานกวาดและ
การอานเก็บ  การอานวิเคราะหวิจารณและการอานตรวจพินิจ  การอานเปรียบเทียบและการพัฒนาความเร็ว 
ในการอาน  วธีิการอานเร็วเบ้ืองตน  การพฒันานิสัยในการอานและการเปนนักอานท่ีดี 
 
100–157   การฝกพูดภาษาไทย                                       3(2–2–5) 
                 Thai  Speech 
                 ศึกษาการใชภาษาใหถูกตองเหมาะสมในการพูด การเขียน  โดยเนนฝกทักษะการพูดแบบตาง ๆ  
ในท่ีชุมชนท่ีถูกตอง  การใชถอยคําสํานวนท่ีไพเราะ  ตลอดจนการกลาแสดงออกดานการพูดตอท่ีชุมชนใน
โอกาสทั่วไปท่ีเกี่ยวของกับการดําเนนิชีวติ 

 

100–151   ภาษาอังกฤษ 1                                                                                                       3(2–2–5) 
                 English I 
                 ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษาอังกฤษในระดับตน   ฝกทักษะท้ัง  4  คือ  ฟง   พูด   อาน และ
เขียนใหเช่ือมโยงประสานกัน  เพื่อเปนพื้นฐานไปสูความสามารถในการศึกษาข้ันตอไป 
 



100–152   ภาษาอังกฤษ 2                                        3(2–2–5) 
                 English  II 
                 วิชาบังคับกอน  :  100 – 151   ภาษาอังกฤษ 1  ( ยกเวนหลักสูตรตอเนื่อง ) 
                 ศึกษาโครงสรางและศัพทภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิตอยางกวางขวางเพ่ิมข้ึนเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการพดู ฟง อาน และเขียนอยางมีประสิทธิภาพ 
 
100–154    ภาษาจีน 1                                         3(2–2–5) 
                  Chinese I 
                  ศึกษาระบบเสียง เนนการถายเสียงภาษาจีนกลางดวยอักษรจนี(pinyin)ใหถูกตองชัดเจนตาม
หลักสัทอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพืน้ฐาน การสรางประโยค ฝกทักษะทั้ง 4 ดานคือ การฟง การพดู การอาน 
และการเขียน ศึกษาคําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวนัประมาณ 600 คํา 
 
100–250    ภาษาอังกฤษ 3                                                                                     3(2–2–5) 
                  English  III 
                  วิชาบังคับกอน  : 100 – 152   ภาษาอังกฤษ 2 
                  ศึกษาทักษะในการอานในรูปของการเสนอกลวิธีตางๆ   อันจะเอ้ือใหเกดิความเขาใจในเร่ืองท่ีอาน
ไดดีข้ึน  เทคนคิในการเดาความหมายของคําศัพท  คําศัพทและสํานวนท่ีใชท่ัวไปในวงการธุรกิจ   วิธีการอาน 
เพื่อจับใจความและการตีความ  ดวยการฝกอานคําจากบทความ  ตํารา   และหนังสือพิมพ 
 
100–251   ภาษาอังกฤษ 4                                        3(2–2–5) 
                 English  IV 
                 วิชาบังคับกอน  :  100 – 250   ภาษาอังกฤษ  4 
                 ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใชในท่ีทํางาน การเขียนสํานวนท่ีถูกตองของภาษาอยางมีหลักเกณฑ
และภาษาท่ีใชในสังคมท่ีจาํเปนในการติดตองาน  เชน  การใชโทรศัพท  การนัดหมาย   การตอนรับแขก   
การขอขอมูลและการจดบันทึกขอความ 
 
100–252   ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาการเฉพาะดาน                                     3(2–2–5) 
                 English for Academic Purpose 
                 วิชาบังคับกอน  : วิชา 100 – 152 ภาษาอังกฤษ  2 
                  ศึกษาฝกการใชศัพทเทคนิค  การใชภาษาและโครงสรางประโยค  สํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชสําหรับ
วิชาการเฉพาะดาน 



100–253   ภาษาจีน 2                                                                                    3(2–2–5) 
                 Chinese II 
                 วิชาบังคับกอน  :  100 – 154   ภาษาจีน 1 
                 ศึกษาตอเนื่องจากภาษาจีน 1 โดยฝกทักษะท้ัง 4 ดานในระดับท่ีสูงข้ึน ใชภาษาใหถูกตองสอดคลอง
กับเหตุการณและส่ิงแวดลอม การคนคําศัพทจากพจนานุกรม ศึกษาความแตกตางของอักษรจีนแบบตัวเต็ม 
(Traditional Character) และตัวยอ(Simplified Character) ศึกษาคําศัพทใหมประมาณ 600 คํา 
 
100–351   ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1                                      3(2–2–5) 
                 English for Business  I 
                 ศึกษาการพัฒนาทักษะในการเขียนและพูดทางธุรกจิ  โดยในการพัฒนาทักษะในการเขียนให
นักศึกษาเรียนรูถึงทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในการเขียนจดหมายธุรกิจและการฝกฝนใหเขียนจดหมายธุรกิจ
แบบตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ  ในการพฒันาทักษะการพูดใหนักศึกษาเรียนรูและฝกฝนการสนทนาใน
รูปแบบตาง ๆ  ในเนื้อหาท่ีเกีย่วกับธุรกิจ 
 
100–352    ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 2                                      3(2–2–5) 
                  English for Business II 
                  วิชาบังคับกอน :  100–351  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 
                  ศึกษาการฝกฝนตอจากภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 โดยใหนักศึกษาฝกฝนเขียนจดหมายธุรกิจและ
งานเขียนอ่ืนทางธุรกิจท่ี ซับซอนและยุงยากยิ่งข้ึน  ท้ังยังฝกฝนการสนทนาและอภิปรายแสดงความคิดเห็นใน
เนื้อหาท่ีเกี่ยวกับธุรกิจท่ีมีระบบสูงข้ึนไปอีก 
 
100–353    การสนทนาภาษาอังกฤษ                                      3(2–2–5) 
                  English Conversation 
                  ศึกษาการสนทนาข้ันพื้นฐาน ใชเหตุการณสมมติเพื่อใหนกัศึกษาฝกหัดในการสนทนา รูปแบบ
ของภาษาท่ีไดเรียนมาแลวในการสนทนา  ศึกษาการออกเสียงใหถูกตอง  ศึกษาศัพทสํานวนตาง ๆ ท่ีนารู   
ฝกทบทวนการเลาลําดับเหตุการณ  และเนนในการใชกาล (Tenses)  โดยเฉพาะปจจุบันกาลและอดีตกาล    
ฝกแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ เพื่อเตรียมตัวในการเขาสัมมนาหรือรับการอบรม 
 

     
 
 



2.  หมวดวิชาเฉพาะ 
 
201-203     องคการและการจัดการ           3(3-0-6) 
     Organization and Management   
                  ศึกษาลักษณะขององคการ  อํานาจหนาท่ี  ความรับผิดชอบ  โครงสราง  และวิธี
ดําเนินงาน 
ขององคการธุรกิจ กระบวนการบริหาร การวางแผน การจัดองคการ การวินิจฉัยส่ังการ การสงเสริม
กําลังใจผูปฏิบัติงานและการควบคุม 
 

203-206    หลักการตลาด        3(3-0-6) 
                 Principles  of  Marketing 

   ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด   ความหมาย   ขอบเขต   ความสําคัญ  หนาท่ีของตลาด 
สถาบันทางการตลาด สวนผสมของการตลาด แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบริโภค   การวิเคราะห
และการเลือกตลาดเปาหมาย ส่ิงแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการตลาด  การตลาดการ  เกษตร การตลาด
อุตสาหกรรม   และการตลาดระหวางประเทศ 

 

205-204 การจัดการทรัพยากรมนุษย      3(3-0-6) 
 Human Resource Management 

    ศึกษาหนาท่ีการบริหารทรัพยากรมนษุยในองคการ  การจัดสายงาน  การวางแผน
กําลังคน      งานบุคคลกับงานบริหาร การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรมพนักงาน การจาย
ผลตอบแทนสวัสดกิาร     จงูใจ บํารุงขวัญ การประเมนิผลงาน การเล่ือนข้ัน การสับเปล่ียนโยกยาย 
การลงโทษ การเลิกจาง การเจรจาตอรองรวมแรงงานสัมพนัธ 
 

602-100   ปฏบิัติเคร่ืองดนตรีเอก 1      3(2-2-5) 
    Music Practicum  I 
 การเรียนการสอนดนตรีภาคปฏิบัติ มุงพัฒนาการปฏิบัติใหเต็มขีดความสามารถของ
ผูเรียนแตละคนและแตละเคร่ืองเอก สวนประกอบของเคร่ืองดนตรี การหยิบจับเคร่ืองดนตรี ทาทาง 
การดูแลรักษา     การปฏิบัติ   สําเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง ศิลปะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



602-101    ปฏิบตัิเคร่ืองดนตรีเอก 2      3(2-2-5) 
                 Music Practicum  II 

   การเรียนการสอนดนตรีภาคปฏิบัติ มุงพัฒนาการปฏิบัติใหเต็มขีดความสามารถของ
ผูเรียนแต 
ละคนและแตละเคร่ืองเอก เทคนิคการถายทอดอารมณ โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง 
เทคนิคการถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตาง ๆ ท่ีตองใชเทคนิคข้ันสูง 
602-102   ทฤษฎีดนตรีสากล       3(3-0-6) 
                 Music Theory  
                 การเรียนการสอนทฤษฎีทางดนตรีสากลต้ังแตการจดบันทึกโนต การอานโนตท่ีบันทึก
ในกุญแจประจําหลักชนดิตางๆ ข้ันคูเสียง รูปแบบสเกลและโหมดตางๆ การเขียน key signature 
สําหรับบันไดเสียง การ เขียนรูปแบบคอรดตางๆ ท่ีกําหนดให ระบุประเภทตางๆ ของ Time 
Signature เปนตน  
 

602-103    ประวัติศาสตรดนตรี       3(3-0-6) 
                 History of Music 
            ศึกษาประวตัิความเปนมา รูปแบบและพัฒนาการของดนตรีสากลท้ังในประเทศไทยและ
ในตางประเทศ  
 

602-104 การฝกโสตประสาททางดนตรี      3(2-2-5) 
      Music Ear Training                             
                  ศึกษาเรียนรูวิธีการฝกโสตทักษะทางดนตรีเร่ืองการฟง  โดยการเปลงเสียงใหถูกตอง
ตามระดับตัวโนตและจังหวะ  ฝกทักษะการฟงเร่ืองข้ันคูเสียง คอรด ฝกทักษะการฟงท้ังจากดนตรี
จริงและจากแถบบันทึกเสียง  ตลอดท้ังสามารถบันทึกโนตจากการฟงไดอยางถูกตอง  
 

602-200   ปฏบิัติเคร่ืองดนตรีเอก 3      3(2-2-5) 
   Music Practicum  III 
   การเรียนการสอนดนตรีภาคปฏิบัติ มุงพัฒนาการปฏิบัติใหเต็มขีดความสามารถของ

ผูเรียนแตละคนและแตละเคร่ืองเอก ๆ ฝกเลนกับเพลงท่ีอยูในความนิยม  บทฝกและวรรณกรรม
ดนตรี ปรัชญาของ 
นักดนตรี  
 

602-201 ปฏิบตัิเคร่ืองดนตรีเอก 4      3(2-2-5) 
   Music Practicum  IV 



                 การเรียนการสอนดนตรีภาคปฏิบัติ มุงพัฒนาการปฏิบัติใหเต็มขีดความสามารถของ
ผูเรียนแตละคนและแตละเคร่ืองเอก ตามแนวทางท่ีผูเรียนถนัด 
 

602-202   ทักษะเปยโน 1        3(2-2-5) 
   Piano  I 
   การเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติเปยโนในข้ันพื้นฐาน โดยใหความสําคัญกับเทคนิค 

วิธีการ และการฝกปฏิบัติแบบฝกหัดตางๆ  
หมายเหตุ: สําหรับผูเรียนท่ีปฏิบตัิเคร่ืองเอก Piano ใหเลือกเรียนทักษะเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืน 
 
602-203   ทักษะเปยโน 2        3(2-2-5) 
                Piano  II 

  การเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติเปยโน โดยใหความสําคัญกับในเร่ืองคอรดบันไดเสียง  
การอิมโพรไวเซช่ัน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง เทคนิคการถายทอดอารมณ 
 

602-204    คอมพิวเตอรดนตรีและการบันทึกเสียง 1     3(2-2-5) 
                 Computer Music and Sound Engineer  I 

    ศึกษาทักษะการปฏิบัติการทางดานคอมพิวเตอรดนตรีเบ้ืองตน การใชโปรแกรมทาง
ดนตรีท่ีทันสมัยและรูจกัวิธีใชอุปกรณดนตรีในหองบันทึกเสียง 

 

602-205   คอมพิวเตอรดนตรีและการบันทึกเสียง 2     3(2-2-5) 
                 Computer Music and Sound Engineer  II 

    ศึกษาทักษะการปฏิบัติการทางดานคอมพิวเตอรดนตรี และการบันทึกเสียงดนตรีโดยให
ความสําคัญกับเทคนิค วิธีการตางๆ ตลอดจนการใชโปรแกรมทางดนตรีท่ีเกี่ยวของและการควบคุม 
ระบบเสียงของการบันทึกเสียงดนตรีในระดับสูงข้ึนไป 

n Mass Communication Writing in Mass Communication Works 

602-206   ขับรองประสานเสียง       3(2-2-5) 
                 Chorus 

    ศึกษาเรียนรูถึงวิธีการ เทคนิค ทาทาง การออกเสียงของการรอง ในรูปแบบการประสาน
เสียงของบทเพลงประเภทตางๆ ตลอดจนการปฏิบัติการรวมกลุมการขับรองประสานเสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



602-300    ปฏิบตัิเคร่ืองดนตรีเอก 5      3(2-2-5) 
    Music Practicum V 

                 การเรียนการสอนดนตรีภาคปฏิบัติ มุงพัฒนาการปฏิบัติใหเต็มขีดความสามารถของผูเรียน 
แตละคนและแตละเคร่ืองเอก พรอมท้ังการแสดงเด่ียวในการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีเอกตอสาธารณะชน 
 
602-301 การวิเคราะหบทเพลงสมัยนิยม      3(3-0-6) 
     Popular Music Analysis 

    ศึกษารูปแบบโครงสรางของบทเพลงสมัยนิยมท่ีมีเอกลักษณแตละประเภท วิเคราะหถึง

ลักษณะบทเพลงท่ีใชในลีลาอารมณท่ีแตกตางกัน   
 
602-302   การเรียบเรียงเสียงประสาน      3(3-0-6) 

   Arrangement 
                  ศึกษาการเรียบเรียงเสียงประสาน  การเขียนเสียงประสานส่ีแนว วิชาการประสานเสียง 
(Harmony) ทฤษฎีดนตรี ศึกษารูปแบบการเรียบเรียงเสียงประสานของดนตรีตะวันตก  การบันทึก 
การเรียบเรียงเสียงประสาน 
   

602-303    ดุริยนิพนธ 1        3(3-0-6) 
   Music Research  I 
   ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกบัการวิจยั วิธีการ และรูปแบบการวิจยัทางดนตรี 
 

602-304   วาทยากร        3(3-0-6) 
   Conductor 
   ศึกษาประวตัิผลงานของวาทยาการที่มีช่ือเสียงระดับโลก เรียนรูวิธีการกระบวนการ 

การอํานวยเพลง การถายทอดอารมณ ศิลปะในการควบคุมวงดนตรี  และนําความรูไปประยุกตใช
ไดถูกตอง 

  
602-305    แนวดนตรีตะวันตก       3(3-0-6) 

   Western Music Style 
    ศึกษาประวตัิความเปนมา วิวัฒนาการ และวิเคราะหรูปแบบของแนวดนตรีตะวนัตกท่ีมี

อิทธิพลตอสังคม ความแตกตางของแนวดนตรีตะวันตกประเภทตางๆ  การลําดับเหตุการณการ
เปล่ียนแปลงของแนวดนตรีตะวนัตกต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

  



602-306    ดนตรีทองถ่ินใต       3(3-0-6) 
   Traditional Music of Southern Thailand   

  ศึกษาภมิูหลัง ประวัติความเปนมา รูปแบบของบทเพลงทองถ่ินใต ศิลปนพื้นบานท่ีมี
ช่ือเสียงของดนตรีในทองถ่ินภาคใต เชน ดนตรีมโนราห ดนตรีหนังตะลุง ดนตรีกาหลอ เปนตน 
 
 

602-307    ดนตรีพื้นเมืองของท่ัวโลก                   3(3-0-6) 
   World Music 

    ศึกษาเพลงภมิูหลัง ประวัตคิวามเปนมา รูปแบบของบทเพลงทองถ่ินหรือเพลงใน
วัฒนธรรมตาง ๆ ท่ีสรางสรรคและเลนโดยนักดนตรีทองถ่ินในชนชาตติางๆ ท่ัวโลก  
 
 
 

602-401   ดุริยนิพนธ 2        3(3-0-6) 
   Music Research  II 

                 การเลือกหัวขอ และการเขียนเคาโครงการวิจัย การกําหนดวตัถุประสงคและกรอบ
ความคิด วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบตาง ๆ   การจําแนก วเิคราะหและการตีความ ขอมูล ใหอยู
ในรูปแบบของภาคนิพนธท่ีเกี่ยวของกับดนตรี 
 

602-402    ดนตรีไทยประยุกต       3(2-2-5) 
   Thai Applied Music  

                 ศึกษาและปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยรวมถึงเคร่ืองดนตรีพื้นบานโดยนํามาประยุกตในการ
บรรเลงเพลงแบบสากลรวมสมัย เพลงท่ีใชเปนทํานองเพลงไทยเดิมหรือเพลงพ้ืนบาน และทําการ
เรียบเรียงใหมในแบบดนตรีไทยประยุกตรวมสมัย   
 

602-403    การปฏิบตัิการรวมวงดนตรีสากล 1     3(2-2-5) 
                 Ensemble Music I 
            การปฏิบัติรวมวงเปนรายวิชาท่ีมุงใหนกัศึกษานําความสามารถท่ีไดฝกซอมเดี่ยวมาปรับ
สภาพตามบทบาทของวงดนตรีแตละประเภท  ไดบรรเลงรวมวงไดอยางมีประสิทธิภาพ การ
กําหนดชนิดและประเภทของวงดนตรีสากลนั้น  สาขาวิชาฯ จะประกาศใหทราบแตละภาค
การศึกษาเปน คร้ัง ๆ ไปโดยคํานึงถึงเคร่ืองดนตรีเอกของนักศึกษา  และประสบการณท่ีนักศึกษาพึง

ไดเปนหลักสําคัญ  
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/search?hl=th&ei=z2jJSo20L5eQkQWm7_U3&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Traditional+Music+in+Southern+Thailand&spell=1


602-404   การปฏิบตัิการรวมวงดนตรีสากล 2     3(2-2-5) 
                 Ensemble Music II 
            การปฏิบัติรวมวงเปนรายวิชาท่ีมุงใหนกัศึกษานําความสามารถท่ีไดฝกซอมเดี่ยวมาปรับ
สภาพตามบทบาทของวงดนตรีแตละประเภท  ไดบรรเลงรวมวงไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการ
เรียบเรียงบทเพลงตามแนวดนตรีท่ีถนัด 
 
602-405    การประพันธเพลง       3(3-0-6) 

   Composition  
   ศึกษาหลักการ เทคนิควิธีการในการประพันธเพลง  การแตงทํานองสอดประสาน การ

วิเคราะหผลงานการประพนัธเพลงท่ีมีช่ือเสียงในระดับสากล ตลอดจนการแสดงผลงานการ
ประพันธเพลงในสมัยนยิม 

 
602-406    การสัมมนาทางดนตรี       3(3-0-6) 

   Seminar  in  Music  
                 ศึกษาความรูพื้นฐานเกีย่วกับกระบวนการศึกษาคนควา วิธีการจัดสัมมนา ศึกษาวเิคราะห 
ปญหาทางดนตรีจากแหลงขอมูลตาง ๆ ตลอดจนอภปิรายถึงผลดีและผลเสีย สรุปเปนกฎเกณฑเพื่อ
นําไปพัฒนาใหไดผลดี รวมทั้งการศึกษาหาความรูจากเอกสารตําราตลอดจนวิทยากรและผูเช่ียวชาญ 
 
 

602-407    หัวขอพิเศษทางดนตรี        3(3-0-6) 
   Special Topic in Music   
   ศึกษาและสํารวจขอมูลทางดนตรีท่ีนาสนใจในปจจุบัน และคาดหมายพัฒนาการลวงหนา 

ทางดนตรีในอนาคต 
 
 

602-408    การจัดการแสดงดนตรี       3(2-2-5) 
   Music Performance 
   ศึกษาเรียนรูวิธีการกระบวนการจัดการแสดงดนตรีท้ังประเภทเด่ียวและการรวมวง  การ

บรรเลงเพลงท่ีอยูในความนยิม บทฝกและวรรณกรรมทางดนตรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



602-410    จิตวิทยาทางดนตรี       3(3-0-6) 
   Psychology of Music 
   ศึกษาเกีย่วกบัระบบทางสรีระของมนุษยท่ีมีความเกีย่วของกับการรับรูในเร่ือ

เสียง  ความรูสึกและจติใจของมนุษยท่ีมีตอดนตรีในสวนของจังหวะ ทํานอง การประสานเสียง ข้ัน
คูเสียง เสียงโฆษะ อโฆษะ วรรค ประโยคในบทเพลง  ความจํา  และการจินตนาการทางดนตรี

ศึกษาท้ังในสวนของบุคคลในฐานะผูฟงและนักดนตรี  
 

602-411    อุโฆษะวิทยาและเทคโนโลยีทางดนตรี                      3(2-2-5) 
    Musical Acoustic and Technology 

   ศึกษาเกีย่วกบัเสียงและแหลงกําเนิดของเสียงความแตกตางของเสียงดนตรีกับเสียงอ่ืนๆ  
ท่ัวไป ระดับของเสียง ความถ่ีเสียง ชุดเสียงฮารโมนิค กระแสเสียง เสียงซอน การเดินทางของเสียง  
เสียงสะทอน หองในระบบอคูสติก  ตลอดท้ังศึกษาถึงการใชเคร่ืองขยายเสียงและไมโครโฟนแบบ
ตาง ๆ  
 

602-412    ดนตรีประกอบการแสดง      3(3-0-6)  
   Music  for  Drama  and  Dance 
   ศึกษาถึงบทบาทของเพลงท่ีใชสําหรับประกอบการแสดงแตละประเภท  เชน ภาพยนตร  

ละคร ตลอดท้ังเพลงประกอบการเตนรูปแบบตางๆ  แนวทางการกําหนดเพลงเพ่ือความเหมาะสม  

สําหรับการแสดง  แตละประเภท ชนดิของวงดนตรีท่ีใชในการแสดงแตละประเภท  
 

602-413    คีตลักษณและการวิเคราะหดนตรีสากล     3(3-0-6)  
   Musical Form and Analysis 

                  ศึกษาถึงรูปแบบและโครงสรางของเพลงไทยท่ีมีเอกลักษณแตละประเภท วิเคราะหถึง
ลักษณะบทเพลงท่ีใชในลีลาอารมณท่ีแตกตางกัน      
 
602-416    สหกิจศึกษา        9(0-40-9) 
                 Cooperative Education 

วิชาบังคับกอน :  100-244 เตรียมสหกิจศึกษาและตองเปนนักศึกษาป 3 ขึ้นไป 
                  ศึกษาการปฏิบัติงานเพื่อฝกทักษะดานดนตรี ในสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ี
เหมาะสมในสภาพจริงของการทํางาน  ภายใตการกํากับดแูลนิเทศของผูบังคับบัญชาอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เปนเวลา  15  สัปดาห  หรือไมนอยกวา  600  ช่ัวโมง 
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