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คาํอธิบายรายวชิา 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาดนตรีศึกษา (หลกัสูตร 5 ปี) 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
 

1.หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
1.1 กลุ่มคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

100-110 พืน้ฐานทางคณติศาสตร์                                                                          3(3-0-6) 

 Fundamentals  of  Mathematics  
 ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย นิยาม ประพจน์ การให้

สัญลกัษณ์แสดงกฎเกณฑ ์การอา้งเหตุผลวิวฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์
และการประยกุตท่ี์สามารถใชไ้ดใ้นการดาํเนินชีวิต 

 

   
100-111 สถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  
 ศึกษาความหมายของสถิติและการใชส้ถิติ  การรวบรวมและการเสนอขอ้มูล  

การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลางและการกระจายทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้   
การจดัลาํดบัและการจดัหมู่  การแจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบต่าง ๆ การแจกแจง
ของค่าท่ีได้จากตัวอย่างประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  การอนุมาน   
เชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับ
ค่าเฉล่ีย  ค่าตวัแปร และสดัส่วน  การใชไ้คสแควร์ สหสมัพนัธ์ และการถดถอย
อยา่งง่าย 

   
100-113 วทิยาศาสตร์ทัว่ไป                                                                                                  3(3-0-6) 

 General   Sciences  
 ศึกษาหลกัการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกต์วิทยาศาสตร์

สมยัใหม่ใหเ้ขา้กบัการดาํเนินชีวิต  เนน้การใชว้ิทยาการทางเคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  
ดาราศาสตร์และท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการดาํรงชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์
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100-116 แคลคูลสั 3(2-2-5) 

 Calculus   
 วชิาบังคบัก่อน : 100-110 พืน้ฐานทางคณติศาสตร์  
 ศึกษาเร่ืองลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ และอินทริกรัลของฟังก์ชัน่ ค่าจริงตวั

แปรเดียว อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ลาํดบัและอนุกรม ของจาํนวนจริงและอนุกรม
กาํลงั  
 

 

100-117 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) 

 Probability  and  Statistics  

 ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็น การแจกแจงความ
น่าจะเป็น  การแจกแจงท่ีสําคญัจากการสุ่มตวัอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การถดถอยและสหสัมพนัธ์ การแจกแจง
ไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถ่ี สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 

 

   
100-118 คณติศาสตร์แบบไม่ต่อเน่ือง 3(3-0-6) 

 Discrete Mathematics  

 ศึกษาขั้นตอนวิธีการหาร ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิค  อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
ความสัมพนัธ์เวียนบงัเกิดและระเบียบวิธีผลเฉลย ขั้นตอนวิธีแบ่งและเอาชนะ 
บทนิยาม อุปนยั ความสัมพนัธ์ทวิภาคและไดกราฟ การปิดของความสัมพนัธ์ 
ความสัมพนัธ์อิควิวาเลนซ์ และการแบ่งกั้น เซตอนัดบัยอ่ยและการแยกจาํพวก
เชิงโทโพโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร์ วฏัจกัรฮามิลตนัฟังก์ชัน ถอด
แบบขั้นตอนวิถีท่ีสั้ นท่ีสุด ทรีแผ่ทัว่เล็กสุดเฉพาะกลุ่มรากทรี การดาํเนินการ
ทวิภาค เซมิกรุ๊ป และฟังกช์นัถ่ายแบบ 
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100-119 พืน้ฐานคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                                                     3(2-2-5) 

 Computer  and  Information Technology  Fundamentals    

 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์  ซอร์ฟแวร์  การพฒันา
โปรแกรมการจดัการฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การส่ือสารขอ้มูล
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การประยุกต์ใช้งานเวิ ร์ดองค์ประกอบและ   
ระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นําข้อมูลเขา้และแสดงผล หน่วยความจาํ
สํารอง ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมประยุกต์ การประมวลผลขอ้มูล ผงังาน 
ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

 
 

100-120 
 

มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม                                                                                             
Man and Environment 

3(3-0-6) 

 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษา
ธรรมชาติและนิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าส่ิงมีชีวิต 
ปฏิสัมพนัธ์และดุลยภาพระหว่างเหล่าส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย   ตลอดจนปฏิสัมพนัธ์
ของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษยต่์อปัจจยัทางกายภาพ โดยอาจมีตวัอย่างของ
กิจกรรมมนุษยท่ี์อาจกระทบต่อดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความเขา้ใจ   
ต่อการเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีปลอดภยัและการใชว้ิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ ์

 

100-126    นาโนเทคโนโลยพีืน้ฐาน                                  3(2-2-5) 

                 Fundamentals  of   Nanotechnology  

 ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี   นาโนในธรรมชาติ  หลักการ
วิทยาศาสตร์พื้นฐานสาํหรับ  นาโนเทคโนโลยี  การสังเคราะห์และการข้ึนรูป
นาโน  เคร่ืองมือและการวิเคราะห์ทางดา้น นาโนเทคโนโลยี  วสัดุนาโน  นา
โนเทคโนโลยชีีวภาพและนาโนเทคโนโลยทีางการแพทย ์นาโนอิเลก็ทรอนิกส์
และเคร่ืองจกัรนาโน  การประยกุตใ์ชน้าโนเทคโนโลย ีความเป็นพิษของนาโน
ท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ผลิตภณัฑ์จากนาโนเทคโนโลยีท่ีมีใน
ปัจจุบนั และแนวโนม้ของนาโนเทคโนโลยใีนอนาคต 
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100-128    ชีวติกบัพลงังาน                                               3(2-2-5) 

                 Life and  Energy     

 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและการดํารงชีวิต ความหมายของ
พลงังานและชนิดของพลงังานท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพลงังาน
และรูปแบบพลงังานและการเปล่ียนรูปพลงังาน การแนะนาํพลงังานทดแทน 
หลกัการประยกุตใ์ชพ้ลงังานและศกัยภาพของแหล่งพลงังานทดแทนประเภท
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานนํ้ า พลงังานใตพ้ิภพ 
พลังงานจากคล่ืนมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมการใช้
พลงังานทดแทน 

 

   
100-129 ชีวติกบัเทคโนโลยสีมัยใหม่                         3(2-2-5) 

                 Life  and  Modern  Technology  
 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยสีมยัใหม่ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลงังาน และเทคโนโลยี
สมยัใหม่อ่ืน ๆ รวมถึงแนวโนม้เทคโนโลยสีมยัใหม่ในอนาคต และผลกระทบ
ของเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อชีวิต วฒันธรรมของมนุษย ์

 

 

 1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

100-133 อารยธรรมไทย                                                                                          3(3-0-6) 

 Thai  Civilization  

 ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เร่ิมแรก  การตั้งถ่ิน
ฐานและการสถาปนาอาํนาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  
การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย รวมทั้ งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมี   
ส่วนสร้างสรรค์พื้นฐานอารยธรรมไทย  อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   
อารยธรรมศรีวิชยั  การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ีเด่นชดั   ตั้งแต่สมยัอยุธยา   
เป็นตน้มา   จนถึงการเขา้มาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพลของอารยธรรม
ตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลกัษณะ
ทางวฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 
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100-134 อารยธรรมตะวนัตก                                                                                               3(3-0-6) 

 Western  Civilization  

 ศึกษาวิวฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก  โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่  ตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษท่ี 15  จนถึงปัจจุบัน  การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับ   
ตัวเข้าสู่อารยธรรมยุคใหม่  การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวนัตกและ   
อารยธรรมตะวนัออก ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดา้นการเมือง   
การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสงัคม 

 

   

100-135 มนุษย์กบัศิลปะ                                                                                3(3-0-6) 

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของ
สถาปัตยกรรม   จิตรกรรมและประติมากรรม  ลกัษณะความแตกต่างระหว่าง
ศิลปกรรมไทยกบัศิลปะสากล  สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ี
มีอิทธิพลต่อวิวฒันาการทางศิลปกรรมในยุคต่าง ๆ รวมทั้งแนวความคิดทาง
อุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  
 

 

100-136  มนุษย์กบัดนตรี                                                                                                      3(3-0-6) 

 Man  and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล   ความเขา้ใจองคป์ระกอบ
ของดนตรี อนัเป็นพื้นฐานต่อการฟัง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความ
แตกต่างของดนตรีแต่ละสมยั รวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวีบางคน 

 

   

100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music  

 ศึกษาหลักการเก่ียวกับศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้ งด้านประวัติความเป็นมา  
การจาํแนกประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบติัการ
ขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได ้
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100-139 ดนตรีสากล 3(2-2-5) 

 Western Music  

 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลทัว่ไปเก่ียวกบัจงัหวะลีลา  อตัราจงัหวะต่าง ๆ  การจบั
กลุ่มตวัโนต้ตามจงัหวะระดบัเสียง  กุญแจประจาํหลกั  เคร่ืองหมายแปลงเสียง  
บนัไดเสียงต่าง ๆ  การฝึกอ่านตวัโน้ตง่าย ๆ  และให้สามารถปฏิบติัการขั้น
พื้นฐานทางดนตรีสากลได ้ 
 

 

100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 General Psychology    

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวิทยา  ปัจจยัดา้นชีววิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม 
พัฒนาของมนุษย์ ความจําของมนุษย์ การเรียนรู้   การรับรู้   บุคลิกภาพ   
แรงจูงใจ  อารมณ์ของมนุษย์  ความคิด สติปัญญา จริยธรรม การปรับตัว  
สุขภาพจิต  และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม  เน้นการ   
บูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนให้สอดคล้อง   
กบัสภาพจริงของพฤติกรรมมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั ทั้งสังคมเผชิญหน้าและ
สงัคมออนไลน์ และใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 
 
 

 

100-141 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมาย                                                                            3(3-0-6) 

 Introduction to Laws  

 ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย  ทฤษฎี และแนวความคิดต่าง ๆ ทางกฎหมาย  
สกุลกฎหมายท่ีสําคญั ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์แขนง   
ต่าง ๆ การใชก้ฎหมาย   กระบวนการในการออกกฎหมาย  การร่างกฎหมาย  
การตีความกฎหมาย   การอุดช่องว่างของกฎหมายสิทธ์ิและการใช้สิทธ์ิ
ตลอดจนหลกัสาํคญัในกฎหมายลกัษณะต่าง ๆ 
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100-142 หลกัรัฐศาสตร์                                                                                                        3(3-0-6) 

 Principles of Political Science  

 ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์  รัฐ  กระบวนการทางการเมือง   
รัฐบาล  รัฐสภา  พรรคการเมือง  กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ี
สาํคญั ตลอดจนการเมืองระหวา่งประเทศ 
 

 

100-143 การเมืองและการปกครองไทย                                                                                3(3-0-6) 

 Thai Politics and Government  

 ศึกษาวิว ัฒนาการการปกครองของไทย  รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทาง   
การปกครอง  สถาบนันิติบญัญติั   บริหารและตุลาการ  การปกครองส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน   ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและ
การเปล่ียนแปลงทางการเมือง  หลกัการเปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบนั   
รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 

 

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   

 ศึกษาหลกัการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ ปัจจยักาํหนดอุปสงค ์ อุปทานของสินคา้  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  
ลักษณะสําคัญของการตลาด  สินค้าท่ีมีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่
สมบูรณ์  การวิเคราะห์รายไดใ้นบญัชีผลิตภณัฑป์ระชาชาติ  การกาํหนดรายได้
ประชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลงัโดยสังเขป  ความสําคญัของการคา้
และการเงินระหวา่งประเทศในดุลการชาํระเงินและรายไดป้ระชาชาติ 

 

   

100-147 ลลีาศ 1(0-2-1) 

 Skills in Social Dance  

 ศึกษาความเขา้ใจและปฏิบติัการเก่ียวกบัการลีลาศ ประวติัความเป็นมา ทิศทาง
ในการลีลาศ  การจบัคู่ท่ีถูกตอ้ง  ความรู้เบ้ืองตน้ในการลีลาศ  มารยาทในการ
ลีลาศ   ทกัษะเก่ียวกบัการลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอเมริกนั  รวมทั้งการ
รักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตอ้งในการลีลาศ 
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100-148 มนุษย์กบัสังคม                                                                                              3(3-0-6) 

 Man and Society  

 ศึกษาโครงสร้างและองคป์ระกอบของสังคม  วิเคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง ๆ   
ความสัมพันธ์และอิทธิพลของมนุษย์กับสังคม หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ตลอดจนปัญหาและวิธีการแกปั้ญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหนา้และสังคม
ออนไลน์ 
 

 

100-149 การเมืองและเศรษฐกจิในสังคม                                                                    3(3-0-6) 

 Politics  and  Economy  in  Society  

 ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกบัการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ความสัมพนัธ์ 
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่าง ๆ ของการเกิดปัญหา   
รวมไปถึงผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริหาร
จดัการเพื่อนาํไปสู่การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาตามหลกัธรรมาภิบาล   
เพื่อการพฒันาชุมชนและสงัคมอยา่งย ัง่ยนื 

 

   

100-158 ปรัชญาทัว่ไป                                                                                                          3(3-0-6) 

 General   Philosophy  

 ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และ
คุณวิทยาทั้งปรัชญาตะวนัตก  ปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การตีความ
ปรัชญาเกี่ยวกบัโลกและชีวิตของมนุษย  ์และการประยุกตป์รัชญามาใชใ้น
การดาํเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า   
 

 

100-160 ทกัษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2(1-2-3) 

 Study  Skills in Higher Education  

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั  เป้าหมายในการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา  การเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน วิธีการสร้างทกัษะการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง  เทคนิคการอ่าน 
เทคนิคการเขียนและการจดบนัทึกความรู้  เทคนิคการพูดเพื่อนาํเสนองาน   เทคนิค
การบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสืบคน้
ขอ้มูลสารสนเทศ   การเตรียมตวัสอบและวิธีการทาํขอ้สอบ   
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100-164 การใช้ห้องสมุด                                                                                                       1(0-2-1) 

 Using  the  Library   

 ศึกษาการใช้ห้องสมุดตลอดจนการดําเนินงานและวิธีใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ   
ในห้องสมุด  ระบบการจดั หมู่หนงัสือ  บตัรรายการ(โอแพค็)  หนงัสืออา้งอิง   
วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสืบคน้จากฐานขอ้มูล
และทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ    
 

 

100-165 การคดิวเิคราะห์                                                                                                      3(3-0-6) 

 Critical  Thinking  

 ศึกษาความหมายการคิด  ปัจจยัพื้นฐานของการคิด  ลกัษณะของการคิด  
ความสัมพนัธ์ระหว่างสมองกบัการคิด ความสาํคญัของการคิด กระบวนการ
คิด  อุปสรรคของการคิด  การป้องกนัและแกไ้ขขอ้บกพร่องในการคิด 
ประเภทการคิดต่าง ๆ  เนน้พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา  
การเผชิญสถานการณ์  การคิดวิเคราะห์เหตุผลเชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิด
วิเคราะห์เพื่อตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผลและการนาํเสนอองคค์วามรู้ที่เป็น
สัมฤทธิผลจากการฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์   
 

 

100-166 อาเซียนศึกษา                                                                                      3(3-0-6) 
 ASEAN  Studies   
 ศึกษาประวติัความเป็นมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน กฎบตัรอาเซียน วิสัยทศัน์ 

วตัถุประสงค ์เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม 
เขตการค้าเสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาค
ตะวนัออกเฉียงใต ้ องคป์ระกอบของประเทศร่วมเจรจาท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สงัคม วฒันธรรมในอาเซียน 
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100-167  บัณฑิตทีพ่งึประสงค์  2(1-2-3) 

 Ideal  Graduate   

 ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตไทยและคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงคข์อง
มหาวิทยาลยั  กระบวนการพฒันาตนเพื่อเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี การทาํกิจกรรม
เพื่อส่วนรวม การรู้จกัสิทธิและหน้าท่ีของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย การ
ประกนัคุณภาพการศึกษา  คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบติัตนห่างไกล
จากยาเสพติด การทาํนุบาํรุงรักษาศิลปวฒันธรรมของชุมชนและชาติ  เพื่อนาํ
องคค์วามรู้  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์ไปประยุกตใ์ชใ้ห้
เกิดข้ึนเป็นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์  
   

 

100-168 หาดใหญ่ศึกษา  2(1-2-3) 
 Hatyai  Studies   

 ศึกษาประวติัศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบนัของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบ 
ธรรมเนียมประเพณีความเช่ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อการดาํรงชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน 
รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ สภาพปัจจุบนัและปัญหาของอาํเภอหาดใหญ่ทั้งใน
ดา้นสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และคุณภาพชีวิต 

 

   

100-169 การคดิเชิงสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
 Creative  Thinking       

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบ   
และรูปแบบของความคิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค ์  
การแสวงหาขอ้มูลและความรู้ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ แนวทางการ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์  การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน   
แนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานในชีวิตประจาํวนั 
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100-170 ความปลอดภยัในชีวติ 2(2-0-4) 

 Safety for Life   

 ศึกษาความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยั ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
ชีวิตจากส่ิงแวดลอ้ม อาหาร  การจราจร ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั การใชชี้วติทัว่ไป 
ความปลอดภยัจากการมีเพศสมัพนัธ์  ความปลอดภยัจากยาเสพติด  เทคนิค
วิธีการจดัการกบัความเส่ียงดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในชีวิต 
 

 

100-171 กฬีาและนันทนาการ                        1(0-2-1) 

 Sports and Recreation  

 ศึกษาความสําคญัและความจาํเป็นของการเล่นกีฬาและการเขา้ร่วมกิจกรรม
นันทนาการต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและ
นนัทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬา
และนันทนาการ  ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬา การจดักิจกรรมทาง
นนัทนาการ 
 

 

100-200 พหุวฒันธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวฒันธรรม ความหลากหลายทาง
วฒันธรรม ทั้งตะวนัตก และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
ใต  ้การเปล่ียนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริญก้าวหน้าของโลก ท่ีมี
ผลกระทบต่อวฒันธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย ์ 

 

   

100-231 ชีวติกบัวรรณกรรม 3(3-0-6) 
 Life  and  Literature  

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ืองสั้น 
นวนิยาย  บทกวี  บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ระหว่างวรรณกรรมกับชีวิต ในคุณค่าด้านความดี  ความงามและความจริง  
เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทศัน์ต่อชีวิตและสังคม  ทั้งยงัส่งเสริมการ
อ่านวรรณกรรมเพ่ือใหผู้เ้รียนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน 

 



 
 

12 

 
 
 

100-240    เศรษฐกจิพอเพยีง        3(2-2-5) 

 Sufficiency  Economy             

                 ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการนําไป
ประยกุตใ์ชใ้นรูปแบบและลกัษณะต่าง ๆ  บูรณาการกบัวิถีชีวิต ทั้งการบริหาร
จดัการในครอบครัว  การจดัการของชุมชน  การประกอบการขนาดยอ่ม ขนาด
ธุรกิจแต่ละประเภท  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก  

 

   
100-241    ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขต และความสาํคญัของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติ
ตะวนัออกและภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก  ภูมิปัญญาท้องถ่ินไทยและภูมิ
ปัญญาท้อง ถ่ินใต้  เน้นภู มิปัญญาท้อง ถ่ินด้านเกษตรกรรม  คหกรรม 
อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม องค์ความรู้ภูมิปัญญาดา้นภาษาและวรรณคดี  
เพื่อประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้กิดคุณค่าต่อการดาํเนินชีวิต 
 

 

100-242    สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    
 ศึกษาความหมาย แนวคิดสาํคญัเก่ียวกบัสันติภาพและสันติศึกษา  ปัญหาความ

ขดัแยง้และความรุนแรงในครอบครัว  สังคม ชุมชน  ชาติ และระหว่างประเทศ  
โดยอาศยัองคค์วามรู้ดา้นรัฐศาสตร์  สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม เพื่อให้ผูเ้รียน
เขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้ไดโ้ดยสนัติวิธี 
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1.3  กลุ่มวชิาภาษา 

100-150 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร                                                                        3(2-2-5) 

 Thai Language for Communication  

 ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใชภ้าษาไทย เพื่อการส่ือสาร      ใน
ดา้นการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดในการใช้
ภาษา  
 

 

100-151 ภาษาองักฤษ 1                                                                                                              3(2-2-5) 

 English I  

 ศึกษาโครงสร้างภาษาองักฤษพื้นฐานและคาํศพัทใ์นชีวิตประจาํวนัเบ้ืองตน้ เพื่อ
นาํไปสู่การฝึกฝนทกัษะต่าง ๆ ในภาษาองักฤษ เช่น เน้นทกัษะการฟังเพื่อฝึกฝน
การออกเสียงในภาษาองักฤษท่ีถูกตอ้ง นกัศึกษาสามารถโตต้อบภาษาองักฤษใน
ประโยคสั้น ๆ สามารถอ่านเพ่ือหารายละเอียดและจบัใจความ และสามารถเขียน
ภาษาองักฤษไดเ้ป็นประโยค 

 

   

100-152 ภาษาองักฤษ 2                                                                                                              3(2-2-5) 

 English  II   

 วชิาบังคบัก่อน  :  100-151  ภาษาองักฤษ 1   

 ศึกษาโครงสร้างในระดบักลางและคาํศพัทภ์าษาองักฤษท่ีจาํเป็นในชีวิตท่ีกวา้งข้ึน
เพื่อพฒันาความสามารถในพูดและเขียนลกัษณะการบรรยาย อีกทั้งเพื่อพฒันา
ทกัษะการฟังและการอ่านในสถานการณ์ท่ีหลากหลายยิง่ข้ึนเพื่อการส่ือสาร 
 

 

100-154    ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

                 Chinese I  

                 ศึกษาระบบเสียง เนน้การถ่ายเสียงภาษาจีนกลางดว้ยอกัษรจีน (pinyin) ใหถู้กตอ้ง
ชัดเจนตาม  หลกัสัทอกัษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึก
ทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษาคาํศพัทท่ี์ใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัประมาณ 600 คาํ 
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100-155 การพฒันาการอ่านภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Reading  Development in Thai   

 ศึกษาหลกัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแ้ก่  การอ่านจบั
ใจความ การอ่าน วิเคราะห์  การตีความ  การสังเคราะห์และการเขียนตาม
วตัถุประสงคต่์าง ๆ  
 

 

100-157 การฝึกพูดภาษาไทย                                                                                                     3(2-2-5) 

 Thai  Speech     

 ศึกษาการใชภ้าษาให้ถูกตอ้งเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเนน้ฝึกทกัษะการ
พดูแบบต่าง ๆ ในท่ี ชุมชนท่ีถูกตอ้ง  การใชถ้อ้ยคาํสาํนวนท่ีไพเราะ  ตลอดจนการ
กลา้แสดงออกดา้นการพดูต่อท่ีชุมชนในหวัขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิต 
 

 

100-252    ภาษาองักฤษเพือ่วชิาการเฉพาะด้าน 3(2-2-5) 

                 English for Academic Purpose   

              ศึกษาคาํศพัท์ทางวิชาการเฉพาะวิชาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อ
พฒันาทกัษะดา้น    การเขียนและการพูดในเชิงวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ 
การสรุปบทความทางวิชาการเฉพาะดา้น และแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบการ
พดูและเขียนภาษาองักฤษ  
 

 

100-253   ภาษาจีน 2                                                3(2-2-5) 

                Chinese II    

 วชิาบังคบัก่อน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

                 ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นในระดบัท่ีสูงข้ึน ใชภ้าษาให้
ถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้ม การคน้คาํศพัท์จากพจนานุกรม 
ศึกษาความแตกต่างของอกัษรจีนแบบตวัเตม็ (Traditional Character) และตวัย่อ 
(Simplified Character) ศึกษาคาํศพัทใ์หม่ประมาณ 600 คาํ 
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100-300    ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay  I  

 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลาย ูและเสริมสร้างทกัษะพ้ืนฐานดา้นการฟัง 
พูด  อ่าน  เ ขียน  ภาษามลายูจากคําศัพท์ และประโยคเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจาํวนั   

 

   

100-301 ภาษามลายู 2 3(2-2-5) 

 Malay  II  

 วชิาบังคบัก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง พดู อ่าน เขียนภาษามลายใูนระดบัตน้ท่ีต่อเน่ือง
จากภาษามลาย ู1 เพื่อสามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์ท่ี
กาํหนด  

 

   

100-302    ภาษาญีปุ่่น  1 3(2-2-5) 

 Japanese  I   

 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคา
นะ คาํศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนาํมาใชเ้ขียนประโยคในการส่ือสาร  
ฝึกทกัษะการฟัง เพื่อความเขา้ใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกบักิจวตัร
ประจาํวนั  และฝึกการกล่าวแนะนาํตวัดว้ยการพูดสนทนา ผ่านการพฒันาทกัษะ
พื้นฐานในการส่ือสาร   
 

 

100-303 ภาษาญีปุ่่น  2 3(2-2-5) 

 Japanese II   

 วชิาบังคบัก่อน : 100-302  ภาษาญีปุ่่น 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง ผ่านทกัษะการฟัง การออกเสียงและการพูด 
การเขียนประโยค การอ่าน ขอ้ความพื้นฐานและคาํศพัท์ท่ีใช้ในชีวิตประจาํวนั 
ศึกษาและฝึกฝนการออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคา
นะ และตวัอกัษรคนัจิเพิ่มเติม  
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100-304 ภาษาเกาหล ี1 3(2-2-5) 

 Korean I    

 ศึกษาคาํศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั   โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่านขอ้ความ 
ฝึกการเขียนเป็นรูปประโยค 

 

   

100-305 ภาษาเกาหล ี2 3(2-2-5) 

 Korean II    

 วชิาบังคบัก่อน : 100-304  ภาษาเกาหล ี1  

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใชป้ระโยคสนทนาสําหรับการส่ือสารดว้ยการฟัง
และพูดภาษาเกาหลีและเรียนรู้คาํศพัทท่ี์ใชใ้นการทาํงาน คาํศพัทใ์นบทเรียน โดย
ฝึกการใชภ้าษาบูรณาการทกัษะพื้นฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน  

 

   

100-306 ภาษาเขมร  1 3(2-2-5) 

 Khmer  I   

 
 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร 
ศึกษาไวยากรณ์เบ้ืองตน้และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกออกเสียงตามหลกัสัทศาสตร์ 
ฝึกอ่านประโยคง่าย ๆ ท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

 

   

100-307 ภาษาเขมร  2  

 Khmer  II 3(2-2-5) 

 วชิาบังคบัก่อน : 100-306  ภาษาเขมร  1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง  การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรในระดบั
ท่ียากข้ึน การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบทอ่านสั้นๆ 
และฝึกการสนทนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้  ธุรกิจ การเดินทาง การศึกษา  
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100-308 ภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 
 Myanmar  I    

 
 
 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พดู อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษารูป
ประโยคและไวยากรณ์พื้นฐานเนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั การอ่าน
ฝึกอ่านขอ้ความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคาํถามได ้การเขียนประโยคง่าย ๆ ได ้
 

 
 
 
 

100-309 ภาษาพม่า 2 3(2-2-5) 

 Myanmar  II    

 วชิาบังคบัก่อน : 100-308  ภาษาพม่า 1   

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าในระดบัท่ี
ยากข้ึน การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบทอ่านสั้ น ๆ 
และฝึกการสนทนาในทางธุรกิจ  

 

 
 

 

100-310 ภาษาตากาลอ็ก 1 
Tagalog  I     

3(2-2-5) 

 ศึกษาคาํศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาตากาลอ็ก 

 

   

100-311 ภาษาตากาลอ็ก 2 3(2-2-5) 

 Tagalog  II      

 วชิาบังคบัก่อน : 100-310  ภาษาตากาลอ็ก 1 
ศึกษาคาํศพัท ์รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน เนน้การฝึกบทสนทนา
ในเร่ืองเฉพาะทางมากข้ึน เช่น การติดต่อธุรกิจ    
 

 

100-353    การสนทนาภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

                 English  Conversation  

              ศึกษาการสนทนาในระดับท่ีสูงข้ึนโดยเน้นทกัษะด้านการฟังและการพูด และ
ศึกษาสาํนวนการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยุทธ์ในการพูดเพื่อแสดงความ
คิดเห็นต่าง ๆ 
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100-354 ภาษาองักฤษสําหรับธุรกจิ  3(2-2-5) 

                 English for Business    

                 ศึกษาคาํศพัท์และสํานวนทางธุรกิจเบ้ืองตน้ เช่น โครงสร้างองค์กร การเขียน
กระบวนการทางธุรกิจ การอ่านขอ้มูลเชิงสถิติ มารยาทการอยูร่่วมกนัในสาํนกังาน 
การติดต่อทางโทรศพัท ์การจดัเรียงกาํหนดการและการนดัหมาย บนัทึกขอ้ความ 
จดหมายเวียน คาํเตือน ป้ายประกาศ   

 

   

100-355 การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ                                                                         3(2-2-5) 

 Advanced  Reading  Development  in  English   

 ศึกษาการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชท้กัษะการอ่านขา้ม การอ่านแบบกวาด  การเดา
คําศัพท์จากเน้ือเร่ือง   การอ่านเพื่อจับใจความ  เพื่อเสริมทักษะการอ่านใน
ภาษาองักฤษให้มีความเขา้ใจรวดเร็วยิ่งข้ึน นอกจากน้ีนกัศึกษายงัสามารถเพิ่มพูน
ความรู้ดา้นคาํศพัทภ์าษาองักฤษผา่นการอ่านจากเน้ือเร่ืองท่ีหลากหลาย 
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2. หมวดวชิาเฉพาะด้าน 
    2.1  กลุ่มวชิาชีพครู    

600-104 จิตวทิยาสําหรับครู      
Psychology  for Teachers 

3(3-0-6) 

 ศึกษาองค์ความรู้ทางจิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย ์
ลกัษณะพฒันาการทัว่ไปตั้งแต่ระยะก่อนเกิดจนถึงสูงอายุ ความสําคญัของ
พนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีผลต่อพฒันาการของมนุษย ์ตลอดจนแนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ศึกษาจิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยา
การศึกษา การประยกุตห์ลกัจิตวิทยาไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียนท่ี
มีความแตกต่างกนั การช่วยเหลือผูเ้รียนให้เรียนรู้และพฒันาไดเ้ต็มศกัยภาพ 
และตามความถนดัของผูเ้รียน  ศึกษาหลกัการแนะแนว จิตวิทยาแนะแนวและ
การให้คาํปรึกษา กระบวนการ เทคนิค เคร่ืองมือในการให้บริการทางจิตวิทยา
และการแนะแนวในสถานศึกษา เพื่อให้สามารถแนะนาํช่วยเหลือผูเ้รียนให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 

   
600-105 ภาษาและวฒันธรรมสําหรับครู      

Language and  Culture   for Teachers                                                               
3(3-0-6) 

 ศึกษาการใชภ้าษาไทยและวฒันธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู ในการฟัง การพูด   
การอ่าน และการเขียน  เพื่อการส่ือสารท่ีสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมไทยไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง ทั้งในด้านการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคล  สถานการณ์ 
สุนทรียภาพ  ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากับ
วฒันธรรมทุกสาขา รวมทั้ งวฒันธรรมต่างชาติ  การสร้างจิตสํานึกในการ
ส่งเสริมและสืบทอดวฒันธรรมไทย โดยฝึกและพฒันาทกัษะการใช้ภาษาท่ี
สอดคลอ้งกบัระบบวฒันธรรมของแต่ละสงัคม เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ 
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600-212 ความเป็นครูวชิาชีพ 
 Being  Professional Teachers  

3(3-0-6) 

 ศึกษาความสาํคญั บทบาทและหน้าท่ี สภาพงานครู คุณลกัษณะและมาตรฐาน
วิชาชีพครู ลกัษณะของครูท่ีดี การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู และศึกษา
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับครูและวิชาชีพครู รวมทั้ งการจัดการความรู้เก่ียวกับ
วิชาชีพครู การสร้างความกา้วหนา้และพฒันาวิชาชีพครูอย่างต่อเน่ือง การเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้และผูน้าํทางวิชาการ แสวงหาและเลือกใชข้อ้มูลความรู้ 
ท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อให้มีความรอบรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธ์การ
สอน เพื่อให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ไดต้ลอด จนการมี
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูเ้รียนท่ีส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน    

 

   
600-213 ปรัชญาและทฤษฎทีางการศึกษา  

Philosophy and  Theories  in  Education 
3(3-0-6) 

 ศึกษาแนวคิดหลกัของทฤษฎีทางการศึกษาและปรัชญาการศึกษา ศาสนา 
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การจดัการศึกษาอย่างสร้างสรรค์และมีปรัชญา
ศึกษาวิวฒันาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก หลกัการ เป้าประสงค ์ 
รูปแบบ กลวิธี และแนวคิดของการจดัการศึกษา ทศวรรษสหประชาชาติว่าดว้ย
การศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื บทบญัญติัวา่ดว้ยการศึกษาในรัฐธรรมนูญและ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ การสร้างสรรคป์รัชญาการศึกษา วิเคราะห์
แนวคิดและกลวิธีการจดัการศึกษาเพื่อประยุกต์ใชใ้นการพฒันาสถานศึกษา
และเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 

   
600-214 การพฒันาหลกัสูตร   

Curriculum  Development 
3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมาย ความสาํคญั และองคป์ระกอบของหลกัสูตร หลกัการ แนวคิด
ในการจดัทาํหลกัสูตร พื้นฐานการพฒันาหลกัสูตรและผูมี้ส่วนร่วมในการพฒันา
หลกัสูตรศึกษาทฤษฎี หลกัการ แนวคิดและวิธีการปฏิบติัในการพฒันาหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจดัหลกัสูตรสถานศึกษาใหต้รงกบัความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ิน การนาํหลกัสูตรไปใชแ้ละการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของ
หลกัสูตร และนาํผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร 
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600-215 การประกนัคุณภาพเพือ่การจัดการการศึกษา  
Quality Assurance for  Educational  Management   

3(3-0-6) 

 ศึกษาทฤษฎีและหลักการ แนวคิดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษา กรอบและตวับ่งช้ีของการประกนัคุณภาพศึกษา แนวคิด แนวปฏิบติั 
บทบาท  หน้าท่ีและกลไกของผู ้มีส่วนเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายนอกและภายใน และทฤษฎีหลกัการจดัการภายในองค์กร
การศึกษา วฒันธรรมขององคก์ร การมีส่วนร่วมภายในองคก์ร การทาํงานเป็น
ทีม และมนุษยสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายนอกและภายในองคก์ร 
สามารถจดัการคุณภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ือง สามารถดาํเนินการจดักิจกรรมประเมินคุณภาพการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ได ้เพื่อนาํผลไปปรับปรุงและพฒันาการเรียนรู้และสถานศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง เช่น หลกัสูตร การเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นตน้ 

 

   
600-309 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 

Learning  Management  and Classroom  Management 
3(2-2-5) 

 ศึกษาหลกัการ แนวคิด แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัทาํแผนการเรียนรู้ การจดั 
การเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้  วฒันธรรม มนุษยสัมพนัธ์และการ
ส่ือสารในห้องเรียน การจดัการความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพครู ศึกษาทฤษฎี รูปแบบ 
และเทคนิคการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั การวิเคราะห์สาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริหารจัดการชั้นเรียนและ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์  
และแกปั้ญหาได ้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม ฝึกปฏิบติัการจดัการ
เรียนรู้ การออกแบบแหล่งเรียนรู้  การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีบูรณาการ
กบัการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมและพฒันาทกัษะผูเ้รียน การใชส่ื้ออุปกรณ์  
รวมถึงปฏิบติัการวดั การประเมิน การนิเทศ และนาํผลไปใชใ้นการปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ และการพฒันาศูนย ์ การเรียนในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียน 
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600-310 ภาษาองักฤษเพือ่พฒันาวชิาชีพครู 
English  for  Professional Development    

3(2-2-5) 
 

 ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครูและค้นคว้างานวิชาการ   
ด้านภาษาไทยท่ีนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย   
สรุปสาระสําคญั สามารถฟัง พูด  อ่าน และเขียนงานวิชาการดา้นภาษาไทย  
เป็นภาษาอังกฤษ   และนําเสนองานวิชาการทางภาษาไทยด้วยการใช้
ภาษาองักฤษ 

 

  
600-311 คุณธรรม จริยธรรมในการเป็นครู 

Ethics and  Morals  in  Teaching  Profession 
3(2-2-5) 

 ศึกษาหลกัธรรมาภิบาล ความซ่ือสัตยสุ์จริต ค่านิยมท่ีดีของครู บทบาท ภาระ 
หน้าท่ีงานของครู คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของ
วิชาชีพท่ีคุรุสภากาํหนด เพื่อปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีจิตสาํนึกสาธารณะ 
สามารถอยูร่่วมกนัในสงัคมการศึกษา และเสียสละใหส้งัคม 

 

   
600-312 นวตักรรม เทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสารการศึกษา  

Innovation  Information Technology and Communication for Education 
3(2-2-5) 

 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ นวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารทางการศึกษา บทบาท กลยทุธ์การพฒันา การเลือก การออกแบบ 
การประเมินส่ือ การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อ
ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการศึกษา ปฏิบติัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารทางการศึกษา ไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์ทางการศึกษา อินเทอร์เน็ตเพื่อ
การศึกษา ปฏิบติัการออกแบบการพฒันานวตักรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารทางการศึกษา เช่น การเรียนการสอนออนไลน์ (iLearning) 
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาการ
ประเมินและนาํผลไปใชใ้นการพฒันานวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส่ือสารทางการศึกษา 
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600-313 การวดัผลและการประเมินทางการศึกษา    
Educational  Measurement  and  Evaluation  

3(2-2-5) 

 ศึกษาหลกัการ แนวคิดและแนวปฏิบติัในการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้
ของผูเ้รียน การสร้างและการใชเ้คร่ืองมือวดัผลและประเมินผลทางการศึกษา 
การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินผล
แบบพฒันาการ การประเมินผลแบบรวมหรือแบบสรุป การประเมินภาคปฏิบติั 
การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ปฏิบติัการวดัผลและการประเมินผล 
สามารถวดัผลและประเมินผลได ้รวมถึงสามารถนาํผลการประเมินไปใชใ้น
การพัฒนาผู ้เ รียน เพื่อให้สามารถนําไปปรับปรุงหลักสูตร  วิธีการสอน 
นวัตกรรมการเรียนการสอน หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือ ตาํรา 
อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

 

   
600-422 การวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนรู้ 

Research for Learning Development    
3(2-2-5) 

 ศึกษาทฤษฎี รูปแบบ หลกัการ แนวคิด แนวปฏิบติั และเทคนิคการวิจยั 
จรรยาบรรณนกัวิจยัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งระเบียบวิธีวิจยั และการออกแบบ
การวิจยัการศึกษา ทั้งการวิจยัเชิงคุณภาพและปริมาณ ศึกษาเทคนิคและการวิจยั
ใหม่ ๆ การวิจยัเชิงทดลอง ก่ึงทดลอง การวิจยัเชิงปฏิบติัการ การวิจยัแบบมี
ส่วนร่วม ศึกษาประเภทของขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัและการเลือกใชส้ถิติท่ี
เหมาะสมกับงานวิจัย  การวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสํา เ ร็จรูป  
ปฏิบัติการจัดทาํโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
ปฏิบติัการเขียนรายงานการวิจยัการศึกษา ปฏิบติัการวิพากษง์านวิจยัและนาํ
ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสามารถจัดทาํวิจัยเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

 

   
600-423 การฝึกปฏบัิตวิชิาชีพครูระหว่างเรียน 1  

Professional Practicum  I 
3(2-2-5) 

 ศึกษาสังเกตการจดัการเรียนรู้ การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์จาํลองและสถานการณ์จริง  
และสามารถจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อจุดประสงคก์ารสอนท่ีหลากหลาย  
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600-424 การฝึกปฏบัิตวิชิาชีพครูระหว่างเรียน 2 

Professional Practicum  II 
วชิาบังคบัก่อน: 600-423  การฝึกปฏบัิติวชิาชีพครูระหว่างเรียน 1  

3(2-2-5) 

 ศึกษาการออกแบบทดสอบ  ขอ้สอบหรือเคร่ืองมือวดัผล  การตรวจขอ้สอบ  
การให้คะแนน  และการตดัสินผลการเรียน  การสอบภาคปฏิบติัและการให้
คะแนน สามารถปฏิบติัการสอน ออกแบบทดสอบ วดัและประเมินผลผูเ้รียน
การวิจยัแกปั้ญหาผูเ้รียน ตลอดจนการพฒันาความเป็นครูสู่มืออาชีพ 

 

 
600-500 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Internship in Education I 
วชิาบังคบัก่อน: 600-424  การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่างเรียน 2  

  6(240) 

 ศึกษาและฝึกปฏิบติังานในสถานศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ 
คุรุสภาดว้ยการศึกษา การสังเกต  การมีส่วนร่วมในการใชห้ลกัสูตรและการจดัการ
เรียนรู้ การบูรณาการความรู้ในการปฏิบติัหนา้ท่ีครู การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้
ในสาขาวิชาท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัร่วมกบัสถานศึกษา การบูรณาการยุทธวิธีการ
เรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส่ือ นวตักรรม  การวดัและการประเมิน ผลในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ การร่วมกบั สถานศึกษาจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การนาํผล
การประเมินมาพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ พฒันาคุณภาพผูเ้รียนและคุณภาพ
ผูส้อน การบนัทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การวิจัยชั้นเรียน การพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน การปฏิบัติงานครูด้านอ่ืน  ๆ  
ท่ีนอกเหนือจากการสอน และการสัมมนาการปฏิบติัหน้าท่ีครูภายใตก้ารนิเทศ
ร่วมกนัระหวา่งมหาวิทยาลยักบัสถานศึกษา   

 

   
600-501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      

Internship in Education II 
 6(240) 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษาของ คุรุสภาด้วยการศึกษา การสังเกต  การมีส่วนร่วมในการใช้
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  การปฏิบติังานในหนา้ท่ีครูในสถานศึกษาอยา่ง
เตม็รูปแบบ การประเมินปรับปรุง การพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
ศกัยภาพของผูเ้รียน  การจดัทาํรายงานผลการเรียนรู้  การจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน การจดัทาํวิจยัพฒันาการเรียนรู้  การสร้างองคค์วามรู้  การนาํเสนอ
ผลการวิจยั และการสัมมนาการนาํเสนอผลการเรียนรู้การปฏิบติังานในหนา้ท่ี
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ครูเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพภายใต้การนิ เทศร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลยักบัสถานศึกษา   

 
 
 
 
 

 2.2  กลุ่มวชิาเอก            
2.2.1  วชิาเอกบังคบั       

606-100  เคร่ืองดนตรีเอกสําหรับครู 1           3(2-2-5) 
Music Practicum for Teachers 1 

  ศึกษาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีเอก โดยศึกษาเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของนกัดนตรี  
ครูสอนดนตรี การฝึกหัดบทเพลงและแบบฝึกหัดต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ  ไดแ้ก่ 
พื้นฐานทางกายภาพในการบรรเลงเคร่ืองดนตรี ทกัษะการบรรเลง             บนัไดเสียง อาร์
เพจจิโอ การอ่านโน้ต แนวทางในการตีความบทเพลงและทกัษะ                การแสดงต่อ
หนา้ผูช้ม ทกัษะการเป็นครูสอนดนตรี เพื่อการเป็นครูดนตรีท่ีมีคุณภาพ 

  
606-101  เคร่ืองดนตรีเอกสําหรับครู 2           3(2-2-5) 

Music Practicum for Teachers 2 
  ศึกษาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีเอกซ่ึงเป็นวิชาต่อเน่ืองจาก การปฏิบติัเคร่ืองดนตรีเอก 

สาํหรับครู 1โดยฝึกทกัษะการปฏิบติั ทกัษะการเป็นครูสอนดนตรีในระดบัท่ียากข้ึน  
เพื่อการเป็นครูดนตรีท่ีมีคุณภาพ 

 
606-102  ทฤษฎดีนตรีสากลสําหรับครู 1          3(3-0-6) 

Music Theory for Teachers 1 
  ศึกษาการบนัทึกโนต้สากล กญุแจเสียง บนัไดเสียง ขั้นคู่ ทรัยแอด คอร์ด ศพัท ์
   สงัคีตทัว่ไป การอ่านโนต้ การเขียนโนต้เบ้ืองตน้ ท่ีมีการใชใ้นการเรียนการสอน 
   สาํหรับครู 
 
 
 
606-103  ทฤษฎดีนตรีสากลสําหรับครู 2         3(3-0-6) 

Music Theory for Teachers 2 
  ศึกษาเก่ียวกบัทรัยแอด คอร์ด การพลิกกลบัของคอร์ด ท่อนจบเพลง การใชค้อร์ด 
   ในรูปพื้นตน้ และการพลิกกลบั การเขียนเสียงประสาน 4 แนว เพื่อใชใ้นการเรียน 
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   การสอนสาํหรับครู 
 
606-104  ประวตัิศาสตร์ดนตรีสําหรับครู          3(3-0-6) 

History of Music for Teachers 
  ศึกษาความรู้ประวติัและพฒันาการของดนตรีของโลกท่ีพบในแหล่งอารยธรรม  

ตั้งแต่สมยักรีกโบราณ สมยัโรมนั ยโุรปสมยักลาง สมยัเรเนซองซ์ สมยับาโรก                  
สมยัคลาสสิก สมยัโรแมนติก สมยัศตวรรษท่ี 20 และสมยัใหม่ เพื่อการเป็นครูท่ีมี 
คุณภาพ 

 
606-200  เคร่ืองดนตรีเอกสําหรับครู 3          3(2-2-5) 

Music Practicum for Teachers 3 
  ศึกษาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีเอกซ่ึงเป็นวิชาต่อเน่ืองจาก การปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

เอกสาํหรับครู 2โดยฝึกทกัษะการปฏิบติั ทกัษะการเป็นครูสอนดนตรี ในระดบัท่ี 
ยากข้ึน เพื่อการเป็นครูดนตรีท่ีมีคุณภาพ 

 
606-201  เคร่ืองดนตรีเอกสําหรับครู 4          3(2-2-5) 

Music Practicum for Teachers 4 
  ศึกษาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีเอกซ่ึงเป็นวิชาต่อเน่ืองจาก การปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

เอกสาํหรับครู 3โดยฝึกทกัษะการปฏิบติั ทกัษะการเป็นครูสอนดนตรีในระดบัท่ี 
ยากข้ึนเพื่อการเป็นครูดนตรีท่ีมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
606-202  ทกัษะเปียโนสําหรับครู            3(2-2-5) 

Piano Skills for Teachers 
 ศึกษาวิธีการและเทคนิค การเรียนการสอนเปียโน เทคนิคการสอนเปียโน หลกัการ 

สอนจริงในทางปฏิบติั วิเคราะห์วิธีการสอนเปียโน การสาํรวจและรวบรวมเน้ือหา 
ต่างๆ เก่ียวกบัการสอนเปียโน โดยมีหลกัการและรูปแบบการสอนสาํหรับนกัเรียน  
เปียโนตั้งแต่ระดบัเร่ิมตน้จนถึงระดรัะดบัสูง การปฏิบติัเปียโน โดยใหค้วาม  



 

 
 
 

27
สาํคญักบัพื้นฐานการเล่น เทคนิค วิธีการ และการฝึกปฏิบติัแบบฝึกหดั และ 
บทเพลงบรรเลงในยคุต่าง ๆ   

   
606-203  การสอนการขบัร้องประสานเสียง           3(2-2-5) 

Choral Pedagogy  
  ศึกษาวิธีการและเทคนิค ในการสอนการขบัร้องประสานเสียงแบบต่าง ๆ  วิธีการ 

เลือกบทเพลงท่ีเหมาะสมกบักลุ่มขบัร้อง การนาํความรู้ทางการเรียบเรียงเสียงประสาน 
สําหรับการขบัร้องประสานเสียงมาใชใ้นการจดัซ้อม โดยศึกษาวิธีการ เทคนิคและตาํราการ
สอนร้องประสานเสียงในทุกระดบัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และเปิดโอกาสให้นักศึกษามี
โอกาสพฒันาการสอนโดยใชห้อ้งเรียนจาํลอง 

 
606-204  การฝึกโสตประสาททางดนตรีสําหรับครู 1          3(2-2-5) 

Music Ear Training for Teachers 1 
    ศึกษาเรียนรู้วิธีการฝึกโสตทกัษะทางดนตรีเร่ืองการฟัง โดยการเปล่งเสียงและ 

บนัทึกโนต้จากเสียงท่ีไดย้นิ ใหถู้กตอ้งตามระดบัตวัโนต้และจงัหวะ  ฝึกทกัษะ 
การฟังเร่ืองขั้นคู่เสียง คอร์ด บนัไดเสียง ฝึกทกัษะการฟังทั้งจากดนตรีจริงและ จากแถบ
บนัทึกเสียง  ตลอดจนทั้งสามารถบนัทึกโนต้จากการฟังไดอ้ยา่งถูกตอ้งเพ่ือการสอนดนตรี
อยา่งมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
606-205  การฝึกโสตประสาททางดนตรีสําหรับครู 2          3(2-2-5) 

Music Ear Training for Teachers 2 
  ศึกษาเรียนรู้วิธีการฝึกโสตทกัษะทางดนตรีเร่ืองการฟัง โดยการเปล่งเสียงและ 

 บนัทึกโนต้จากเสียงท่ีไดย้ิน ใหถู้กตอ้งตามระดบัตวัโนต้และจงัหวะ ซ่ึงเป็นวิชา ต่อเน่ือง
จาก การฝึกโสตประสาททางดนตรีสาํหรับครู 1 ฝึกทกัษะ การฟังเร่ือง               คอร์ด 
โหมด ท่อนจบเพลง  การบนัทึกเสียง 4 แนว ฝึกทกัษะการฟังทั้งจากดนตรีจริงและจากแถบ
บนัทึกเสียง  ตลอดจนทั้งสามารถบนัทึกโนต้จากการฟังไดอ้ยา่งถูกตอ้งเพื่อการสอนดนตรี
อยา่งมีคุณภาพ 
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606-206  ทกัษะคย์ีบอร์ดสําหรับครู             3(2-2-5) 

Piano Skills for Teachers 
ศึกษาวิธีการและเทคนิค การเรียนการสอนคียบ์อร์ด หลกัการสอนจริงในทาง ปฏิบติั 
วิเคราะห์วิธีการสอนคียบ์อร์ด การสํารวจและรวบรวมเน้ือหาต่าง ๆ เก่ียวกับการสอน
คียบ์อร์ด การสร้างสรรคเ์สียงบนเคร่ืองดนตรีคียบ์อร์ดให้เหมาะสมกบับทเพลง โดยให้
ความสาํคญักบัพื้นฐานการเล่น เทคนิค  วิธีการ และการฝึกปฏิบติัแบบฝึกหดั  

 
606-207  การรวมวงดนตรีไทย            3(2-2-5) 

Ensemble Thai Music 
ศึกษา หลกัการต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งดา้นประวติัความเป็นมา   การ
จาํแนกประเภทรายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบติัดนตรีไทย ในบท
เพลงต่าง  ๆในรูปแบบเด่ียวและการรวมวงดนตรีไทยได ้

 
606-300  เคร่ืองดนตรีเอกสําหรับครู 5            3(2-2-5) 

Music Practicum for Teachers 5 
  ศึกษาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีเอกซ่ึงเป็นวิชาต่อเน่ืองจาก การปฏิบติัเคร่ืองดนตรี  

เอกสาํหรับครู 4โดยฝึกทกัษะการปฏิบติั ทกัษะการเป็นครูสอนดนตรีในระดบัท่ี 
ยากข้ึน เพื่อการเป็นครูดนตรีท่ีมีคุณภาพ 

 
606-301  การใช้ห้องบันทกึเสียง             3(2-2-5) 

Studio Recording 
ศึกษาการออกแบบห้องบันทึกเสียง  ขนาดรูปร่างโครงสร้าง  วัสดุอุปกรณ์ในการ 
บนัทึกเสียง  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการบนัทึกเสียง เคร่ืองผสมเสียง 
สายสัญญาณต่าง ๆ การติดตั้งและเช่ือมระบบ การวางลาํดบัก่อนหลงัของอุปกรณ์ ระเบียบ 
ปฏิบติัและขั้นตอนการปฏิบติังาน การบาํรุงรักษา 

 
 
 
 
606-302  คอมพวิเตอร์ดนตรีเพือ่การศึกษา            3(2-2-5) 
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Computer for Music Education 
ศึกษาเรียนรู้ระบบปฏิบติัการโปรแกรมพื้นฐานดา้นดนตรี เพื่อพิมพห์รือบนัทึก โนต้สากล
ในรูปแบบต่าง ๆ เรียนรู้การผลิตส่ือผลงานเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบของส่ือทางเสียงทั้งใน
รูปแบบของ Midi และ Audio เพื่อใหง้านท่ีประพนัธ์ข้ึนสามารถไดย้นิผลงานโดยทนัที ซ่ึง
เป็นส่ิงสําคญัในการทาํงานดนตรีเพื่อการศึกษา และนาํไปประกอบอาชีพดา้นการศึกษา
ต่อไป 

 
606-304  สุนทรียศาสตร์และการวเิคราะห์เพลง               3(3-0-6) 

Aesthtics and Music Analysis  
ศึกษาและวิเคราะห์คีตลกัษณ์ โครงสร้างของดนตรี โดยเนน้การวิเคราะห์ โครงสร้างของ
ประโยคทางดนตรี และความสามารถในการระบุโครงสร้างหลกับทเพลง ภายใตฟ้อร์ม
แบบไบนารี เทอนารี รอนโด แวริเอชนั รวมถึงประวติัความเป็นมาของบทเพลงต่าง ๆ เพื่อ
วิเคราะห์ในทางสุนทรียศาสตร์ดา้นดนตรี 

 
606-305  เคร่ืองดนตรีเอกสําหรับครู 6            3(2-2-5) 

Music Practicum for Teachers 6 
  ศึกษาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีเอก ซ่ึงเป็นวิชาต่อเน่ืองจาก การปฏิบติัเคร่ืองดนตรี  

เอกสาํหรับครู 5 โดยฝึกทกัษะการปฏิบติั ทกัษะการเป็นครูสอนดนตรีในระดบัท่ี 
ยากข้ึน เพื่อการเป็นครูดนตรีท่ีมีคุณภาพ 

 
606-306  การประพนัธ์เพลง             3(3-0-6) 

Music Composition 
ศึกษาวิธีการการประพนัธ์ดนตรี ในแนวทางต่างๆ มีความสามารถในการประพนัธ์ดนตรี  ให้วง
ดนตรีท่ีแตกต่างประเภทกนัออกไปและสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาดงัน้ี เทคนิค
การประพนัธ์ การสร้างทาํนองการสร้างสรรคก์ารตีความการจินตนาการในการประพนัธ์เพลง 
พร้อมการนาํเทคโนโลยเีสียงมาประสานรวมกนักบัเสียงธรรมชาติของเคร่ืองดนตรี การประพนัธ์
เพลงสาํหรับ การเด่ียวและวงดนตรีสมยัใหม่ และสามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัเพลงไทยและสากล
ได ้พร้อมแสดงต่อผลงานต่อสาธารณชน 
 

606-401  การวจัิยเพือ่การเรียนการสอนดนตรี           3(3-0-6) 
Research Methods in Music 



 

 
 
 

30
ศึกษาหลกัการและวิธีการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ์ท่ีไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้               การ
วิเคราะห์บทเพลง การลาํดบัเน้ือหาสาระ การเขียนเชิงอรรถ การอา้งอิง การนาํเสนอขอ้มูล การใช้
โนต้เพลง สัญลกัษณ์ ตาราง แผนภูมิ สรุปผลทาํการศึกษาคน้ควา้ แลว้นาํเสนอเป็นรายงานท่ีแสดง
ภูมิหลงั แนวคิดจุดมุ่งหมาย วิธีการดาํเนินการสรุปผลการศึกษาคน้ควา้ โดยเลือกหัวขอ้จากประเด็น 
ไดแ้ก่ ศึกษาคน้ควา้ วิเคราะห์หัวขอ้เร่ืองใด  ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัดนตรี และบทประพนัธ์เพลงหรืองาน
สร้างสรรคท่ี์เก่ียวกบัดนตรีทั้งดนตรีตะวนัตก ดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบา้น ฯลฯ 

  
606-402  การสอนการรวมวงดนตรี 1           3(2-2-5) 

Ensemble Performance Pedagogy 1  
ศึกษาเทคนิคการสอน การรวมวงดนตรีพื้นฐาน ตั้งแต่ 2 ช้ินข้ึนไป ตามความเหมาะสมของ ประเภท
ดนตรี และบทเพลงทกัษะการบรรเลงร่วมกบัผูอ่ื้น การส่ือสารดา้นดนตรีภายในวง การศึกษาบทเพลง
จากโนต้ และการฟังดนตรี การแสดงต่อหนา้สาธารณชน  นาํวิธีการสอนการฝึกซอ้มเด่ียวมาปรับ
สภาพตามบทบาทของวงดนตรีแต่ละประเภทบรรเลงรวมวงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การกาํหนดชนิด
และประเภทของวงดนตรีสากลนั้น ๆ    
 
 

606-403  สัมมนาดนตรีศึกษา           3(3-0-6) 
Seminar in Music Education 
ศึกษาสภาพดนตรีศึกษาในประเทศไทย อิทธิพลทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจท่ี ส่งผลกระทบต่อ
การพฒันาดนตรีศึกษาของประเทศไทย ประเด็นร่วมสมยัทางดนตรีศึกษา ความร่วมมือทางดนตรี
ศึกษาภายในประเทศ การศึกษาลึกซ้ึงในหัวขอ้พิเศษหรือเลือกปัญหาเพื่อการวิเคราะห์ในแง่ของ
การศึกษาทางดา้นดนตรีซ่ึงอาจจะเนน้การสอนดนตรีในแบบต่าง  ๆ 
 
 

2.2.2  วชิาการสอนวชิาเอก         
 
606-400  ดนตรีสําหรับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา          3(3-0-6) 

Music for Elementary School and Secondary School 
ศึกษาการวิเคราะห์หลกัสูตรดนตรีประถมศึกษาและมธัยมศึกษา เรียนรู้การพฒันา ของร่างกาย 
พฒันาทกัษะพื้นฐานทางดนตรีอย่างมีระบบ ดา้นการฟัง การอ่าน  การร้อง    เคล่ือนไหว ความคิด
สร้างสรรค ์และการเล่นดนตรี กระบวนการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างส่ือการเรียนการ
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สอน การจดักิจกรรมทางดนตรี เสริมสร้างเทคนิคการฝึกปฏิบติั และการวดัผลประเมินผล การออก 
แบบและจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ียดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 
606-404  การสอนวงโยธวาทติเบือ้งต้น            3(2-2-5) 

Military Band Beginner Pedagogy  
ศึกษาเทคนิคการสอนปฏิบติัเคร่ืองดนตรีในวงโยธวาทิต การคดัเลือกผูป้ฏิบติั                     การ
ปรับปรุง แกไ้ขวิธีปฏิบติั การหายใจ การวางปาก คุณภาพของเสียง สําเนียง                             การ
ถ่ายทอดอารมณ์ เทคนิคการฝึกซอ้ม ศึกษารูปแบบการบรรเลงคอนเสิร์ต การบรรเลงดนตรีสนาม การ
วางตาํแหน่งเคร่ืองดนตรีเพื่อสร้างความสมดุลของเสียง การจดัรูปแบบการแปรขบวนวงโยธวาทิต  

 
 
 
 
2.2.3  วชิาเอกเลอืก 
 
606-208  การอาํนวยเพลงสําหรับครู          3(2-2-5) 

Conducting for Teacher 
ศึกษาความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทของวาทยกร การนาํวง การโตต้อบ การดดัแปลงและ               การ
สนับสนุนการบรรเลงของวง การฝึกนักศึกษาให้รู้จักท่าทางและการเคล่ือนไหวในการนําวง 
การศึกษาสกอร์เพลง และเทคนิคการซ้อม การพฒันาภาษากาย ท่ีทาํให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถ
ส่ือสารกบัสมาชิกของวง อย่างชดัเจน การสร้างความเขา้ใจการอาํนวยเพลงสาํหรับวงขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ เพื่อบรรลุเป้าหมายของการแสดงดนตรี และการเป็นครูดนตรีท่ีมีคุณภาพ  
 

606-403  การเรียบเรียงเสียงประสานเพือ่การสอน           3(3-0-6) 
Music Arrangement Pedagogy 
ศึกษาเทคนิคของการเรียบเรียงเสียงประสาน สาํหรับการประสมวงดนตรีตั้งแต่ วงขนาดเลก็ไปจนถึง
วงขนาดใหญ่ เพื่อใชใ้นการสอนดนตรี การประยุกตใ์ชบ้ทเพลงในการเรียนการสอน การแต่งเพลง
ประกอบเน้ือหาในสาระการเรียนรู้ดนตรี ซ่ึงมีเน้ือหาครอบคลุมดงัน้ี พื้นฐานการผสมเสียงเคร่ือง
ดนตรี สีสันความหนาแน่นของเสียง การวิเคราะห์งานเรียบเรียงเสียงประสาน การจดัวงดนตรีต่าง ๆ  
การใชเ้คร่ืองดนตรีทดแทน การนาํบทเพลงประเภทอ่ืน ๆ  มาเรียบเรียงใหม่ วิธีการเขียนสกอร์(Score) 
การยา้ยเสียงเคร่ืองดนตรี เพื่อใหเ้หมาะสมกบัวงดนตรีต่าง ๆ  ท่ีนาํมาใชง้านสาํหรับการเรียนการสอน  
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606-405  การสอนวงโยธวาทติขั้นสูง            3(2-2-5) 

Military Band Advance Pedagogy 
ศึกษาเทคนิคการสอนปฏิบติัเคร่ืองดนตรีในวงโยธวาทิต ซ่ึงเป็นวิชาต่อเน่ืองจาก  การสอน
วงโยธวาทิตขั้นพื้นฐาน  โดยฝึกทกัษะการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นวงโยธวาทิต  การ
ปรับปรุง แกไ้ขวิธีปฏิบติั การหายใจ การวางปาก คุณภาพของเสียง สาํเนียง  การถ่ายทอด
อารมณ์ เทคนิคการฝึกซอ้ม ในบทเพลงท่ียากข้ึน ศึกษารูปแบบการบรรเลงคอนเสิร์ต  การ
บรรเลงดนตรีสนาม การวางตาํแหน่งเคร่ืองดนตรีเพื่อสร้างความสมดุลของเสียง การ
จดัรูปแบบการแปรขบวนวงโยธวาทิต การสร้างรูปแบบแผนภาพสําหรับการแปรขบวน 
รูปแบบการเดิน การควบคุมวง 

 
606-406  การสอนการรวมวงดนตรี 2            3(2-2-5) 

Ensemble Performance Pedagogy 2 
ศึกษาเทคนิคการสอน การรวมวงดนตรีพื้นฐาน ตั้งแต่ 2 ช้ินข้ึนไป ตามความเหมาะสมของ 
ประเภทดนตรี และบทเพลงทกัษะการบรรเลงร่วมกบัผูอ่ื้น               การส่ือสารดา้นดนตรี
ภายในวง การศึกษาบทเพลงจากโน้ต และการฟังดนตรี     การแสดงต่อหน้าสาธารณชน 
นําวิ ธีการสอนการฝึกซ้อมเ ด่ียวมาปรับสภาพตามบทบาทของวงดนตรีแต่ละ
ประเภท บรรเลงรวมวงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ          การกาํหนดชนิดและประเภทของวง
ดนตรีสากลนั้น ๆ   
 

 
606-407  การสร้างและซ่อมแซมเคร่ืองดนตรี    3(2-2-5) 

Instrumental Maintenance and Repair 
ศึกษาการซ่อมบาํรุง ดูแลรักษาเคร่ืองดนตรี ตลอดจนการสร้างเคร่ืองดนตรีและการปรับ เสียงของ
เคร่ืองดนตรีตามความสนใจ ทั้งเคร่ืองดนตรีตะวนัตก เคร่ืองดนตรีไทย และเคร่ืองดนตรีพื้นบา้น 

 
 

           
 
 
 
 
 

 


