
คาํอธิบายรายวชิา 
1.1. รายวชิาหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
1.  กลุ่มคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

100–110       พืน้ฐานทางคณติศาสตร์                                                                            3(3–0–6) 
                     Fundamental  Mathematics 
                      ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย นิยาม ประพจน์ การให้สัญลกัษณ์แสดง
กฎเกณฑ์ การอา้งเหตุผลวิวฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์และการประยุกตท่ี์สามารถใชไ้ดใ้นการดาํเนิน
ชีวิต 
 

100–111        สถิติเบือ้งต้น                                                                                 3(3–0–6) 
                      Introduction to Statistics 
                      ศึกษาความหมายของสถิติและการใชส้ถิติ การรวบรวมและการเสนอขอ้มูล การวดัแนวโนม้เขา้
สู่ส่วนกลางและการกระจาย ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ การจดัลาํดบัและการจดัหมู่ การแจกแจงไม่
ต่อเน่ืองแบบต่าง ๆ  การแจกแจงของค่าท่ีไดจ้ากตวัอยา่งประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกต◌ิ   การอนุมานเชิง
สถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ีย     ค่าตวัแปร และสัดส่วน การ
ใชไ้คสแควร์ สหสมัพนัธ์ และการถดถอยอยา่งง่าย 
 

100–113       วทิยาศาสตร์ทัว่ไป                                                               3(3–0–6) 
                    General Sciences 
                      ศึกษาหลกัการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยกุตว์ิทยาศาสตร์สมยัใหม่ ให้เขา้กบั
การดาํเนินชีวิต เน้นการใชว้ิทยาการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์และท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการดาํรงชีวิต
และความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์
 

100–116      แคลคูลสั                                                                                                            3 (2-2-5) 
                    Calculus  
                          วชิาบังคบัก่อน : 100-110 พืน้ฐานทางคณติศาสตร์ 
                          ศึกษาเร่ืองลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ และอินทริกรัลของฟังกช์ัน่ ค่าจริงตวัแปรเดียว 
อินทิกรัล   ไม่ตรงแบบ ลาํดบัและอนุกรม ของจาํนวนจริงและอนุกรมกาํลงั 
100–117     ความน่าจะเป็นและสถิติ                                      3(3–0–6) 
                   Probability and Statistics 
                      ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจง
ท่ีสาํคญัจากการสุ่มตวัอยา่ง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอย
และสหสมัพนัธ์ การแจกแจงไคสแควร์ และการวเิคราะห์ความถ่ี สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 



 
100–118     คณติศาสตร์แบบไม่ต่อเน่ือง                           3(3–0–6) 
                   Discrete Mathematics 
                   ศึกษาขั้นตอนวิธีการหาร ขั้นตอนวิธีแบบยคุลิค อุปนยัเชิงคณิตศาสตร์ ความสัมพนัธ์เวียนบงัเกิด
และระเบียบวิธีผลเฉลย ขั้นตอนวิธีแบ่งและเอาชนะ บทนิยาม อุปนยั ความสัมพนัธ์ทวิภาคและไดกร๊าฟ การปิด
ของความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์อิควิวาเลนซ์ และการแบ่งกั้ น เซตอันดับย่อยและการแยกจําพวกเชิง
เทคโนโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร์ วฏัจกัรฮามิลตนัฟังกช์นั ถอดแบบขั้นตอนวิถีท่ีสั้นท่ีสุด ทรีแผท่ัว่
เลก็สุดเฉพาะกลุ่มรากทรี  การดาํเนินการทวิภาค เซมิกรุ๊ฟและฟังกช์นัถ่ายแบบ 
 
 

100–119     พืน้ฐานคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                            3(2–2–5)             
                   Fundamentals of  Computer and Information Technology 
                  ศึกษาความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์  ซอร์ฟแวร์  การพฒันาโปรแกรมการจดัการ
ฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การประยกุตใ์ชง้านเวิร์ด
องคป์ระกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นาํขอ้มูลเขา้และแสดงผล หน่วยความจาํสาํรอง 
ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมประยกุต ์ การประมวลผลขอ้มูล ผงังาน ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

100–120      มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม                                                                      3(3–0–6) 
                    Man and Environment 
                       ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละสภาวะแวดลอ้ม โดยเนน้การศึกษาธรรมชาติและนิเวศวิทยา
ของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าส่ิงมีชีวิต ปฏิสมัพนัธ์และดุลยภาพระหวา่งเหล่าส่ิงมีชีวิต
ทั้งหลาย ตลอดจนปฏิสมัพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้น รวมทั้งมนุษยต่์อปัจจยัทางกายภาพ โดยอาจมีตวัอยา่ง
ของกิจกรรมมนุษยท่ี์อาจกระทบต่อดุลยภาพของธรรมชาติตลอดจนความเขา้ใจต่อการเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีี
ปลอดภยัและการใชว้ิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ ์
 
100-126    นาโนเทคโนโลยพีืน้ฐาน                                                                                3(2–2–5) 
                  Fundamentals  of  Nanotechnology 
 ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลย ี นาโนในธรรมชาติ  หลกัการวทิยาศาสตร์พื้นฐานสาํหรับ   
นาโนเทคโนโลย ี การสงัเคราะห์และการข้ึนรูปนาโน  เคร่ืองมือและการวิเคราะห์ทางดา้น นาโนเทคโนโลย ี 
วสัดุนาโน  นาโนเทคโนโลยชีีวภาพและนาโนเทคโนโลยทีางการแพทย ์นาโนอิเลก็ทรอนิกส์และเคร่ืองจกัร
นาโน  การประยกุตใ์ช ้นาโนเทคโนโลย ีความเป็นพษิของนาโนท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 
ผลิตภณัฑจ์ากนาโนเทคโนโลยท่ีีมีในปัจจุบนั และแนวโนม้ของนาโนเทคโนโลยใีนอนาคต 



 
 

100-128    ชีวติกบัพลงังาน                                                                                       3(2–2–5) 
                  Life   and  Energy    
 ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพลงังานและการดาํรงชีวิต ความหมายของพลงังานและชนิด                 
ของพลงังานท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพลงังานและรูปแบบพลงังานและการเปล่ียน    รูปพลงังาน 
การแนะนาํพลงังานทดแทน หลกัการประยกุตใ์ชพ้ลงังานและศกัยภาพของแหล่งพลงังานทดแทนประเภท
ต่างๆ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานนํ้า พลงังานใตพ้ิภพ พลงังานจากคล่ืนมหาสมุทร 
พลงังานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน 
100-129  ชีวติกบัเทคโนโลยสีมัยใหม่                                                                        3(2–2–5) 
                  Life   and  Modern  Technology 
 ศึกษาวทิยาการและเทคโนโลยสีมยัใหม่ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เทคโนโลยชีีวภาพ 
เทคโนโลยทีางจีโนม เทคโนโลยพีลงังาน และเทคโนโลยสีมยัใหม่อ่ืนๆ รวมถึงแนวโนม้เทคโนโลยสีมยัใหม่
ในอนาคต และผลกระของเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อชีวิต วฒันธรรมของมนุษย ์
2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
100–133     อารยธรรมไทย                                                                                       3(3–0–6) 
                   Thai Civilization 
                      ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เร่ิมแรก การตั้งถ่ินฐานและการสถาปนา
อาํนาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรม 
ของชาติโบราณท่ีมีส่วนสร้างสรรคพ์ื้นฐานอารยธรรมไทย  อารยธรรมทวารวดี      อารยธรรมขอม อารยธรรมศรีวิชยั  
การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ีเด่นชดั ตั้งแต่สมยัอยธุยาเป็นตน้มา จนถึงการเขา้มาของชนชาติตะวนัตก 
และอิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทย และลกัษณะ 
ทางวฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 
 

100–134    อารยธรรมตะวนัตก                                                                                             3(3–0–6) 
                  Western Civilization 
                     ศึกษาววิฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก โดยเนน้อารยธรรมยคุใหม่ ตั้งแต่คริสตศตวรรษท่ี 15  
จนถึงปัจจุบนั การวิเคราะห์ปัญหา ซ่ึงเกิดจากการปรับตวัเขา้สู่อารยธรรมยคุใหม่ การผสมผสานระหวา่งอารย
ธรรมตะวนัตกและอารยธรรมตะวนัออก ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดา้นการเมือง  การเปล่ียนแปลง
เศรษฐกิจและสงัคม 
 
 
 



 
100–135    มนุษย์กบัศิลปะ                                                                                                    3(3–0–6) 
                  Man and Arts 
                   ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปัตยกรรม จิตรกรรม
และประติมากรรม ลกัษณะความแตกต่างระหว่างศิลปกรรมไทยกบัศิลปะสากลสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ
การเมืองและสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อวิวฒันาการทางศิลปกรรมในยุคต่าง ๆรวมทั้งแนวคิดทางอุดมการณ์ของ
ศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ 
 
100–136    มนุษย์กบัดนตรี                                                                                      3(3–0–6) 
                  Man and Music 
                    ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล ความเขา้ใจองคป์ระกอบของดนตรีอนัเป็น
พื้นฐานต่อการฟัง ผลงานเพลงเอกของโลก เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละสมยัรวมทั้งอจัฉริยะ
ของคีตกวีบางคน 
 
100–138     ดนตรีไทย                                                                              3(2–2–5) 
                   Thai Music 
                      ศึกษา หลกัการต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งดา้นประวติัความเป็นมา  การจาํแนก
ประเภทรายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและใหส้ามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได ้
 
100–139    ดนตรีสากล                                        3(2–2–5) 
                  Western Music 
                   ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลทัว่ไปเก่ียวกบัจงัหวะลีลา อตัราจงัหวะต่าง ๆ การจบักลุ่มตวัโนต้ตาม
จงัหวะระดบัเสียง กญุแจประจาํหลกั เคร่ืองหมายแปลงเสียง บนัไดเสียงต่าง ๆ การฝึกอ่านตวัโนต้ง่าย ๆ และ 
ใหส้ามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรีสากลได ้
 
100–140    จิตวทิยาทัว่ไป                                       3(3–0–6) 
                   General Psychology 
                   ศึกษาระบบพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย ์โดยใชห้ลกัเกณฑท์างวทิยาศาสตร์พื้นฐานทาง
ชีววิทยา ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมและศึกษาองคป์ระกอบสาํคญั บุคลิกภาพและการปรับตวั การจาํและการลืม 
แรงจูงใจ การรับรู้อารมณ์ ความคิดและการแกปั้ญหาดา้นพฤติกรรมของมนุษย ์พฤติกรรมทางสงัคมของแต่ละ
บุคคลและกลุ่ม 



100–141    ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมาย                                                       3(3–0–6) 
                  Introduction to Law 
                  ศึกษาววิฒันาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ทางกฎหมาย สกลุกฎหมายท่ีสาํคญั 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งวิชากฎหมายกบัศาสตร์แขนงต่าง ๆ การใชก้ฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมาย 
การร่างกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องวา่งของกฎหมาย สิทธิและการใชสิ้ทธิ ตลอดจนหลกัสาํคญั
ในกฎหมายลกัษณะต่าง ๆ 
 
100–142    หลกัรัฐศาสตร์                                                    3(3–0–6) 
                  Principles of Political Science 
                     ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ รัฐ กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา   
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีสาํคญั ตลอดจนการเมืองระหวา่งประเทศโดยยอ่ 
 
100–143    การเมืองและการปกครองไทย                                                                              3(3–0–6) 
                  Thai Politics and Government 
                   ศึกษาวิวฒันาการการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง  สถาบนั     
นิติบญัญติั บริหารและตุลาการ การปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนขบวนการ
เคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมืองหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบนั 
รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 
100-144   หลกัเศรษฐศาสตร์                                                                                                  3(3–0–6) 
                  Principles  of  Economics  
                  ศึกษาหลกัการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจยั
กาํหนดอุปสงค ์ อุปทานของสินคา้  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ลกัษณะสาํคญัของการตลาด  สินคา้ท่ีมีการ
แข่งขนัอยา่งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  การวิเคราะห์รายไดใ้นบญัชีผลิตภณัฑป์ระชาชาติ  การกาํหนดรายได้
ประชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลงัโดยสงัเขป  ความสาํคญัของการคา้และการเงินระหวา่งประเทศใน
ดุลการชาํระเงินและรายไดป้ระชาชาติ 
100–147   ลลีาศ                                         1(0–2–1) 
                 Skills  in Social Dance 
                ศึกษาความเขา้ใจและปฏิบติัการเก่ียวกบัการลีลาศ ประวติัความเป็นมา ทิศทางในการลีลาศ   
การจบัคู่ท่ีถูกตอ้ง ความรู้เบ้ืองตน้ในการลีลาศ มรรยาทในการลีลาศ  ทกัษะเก่ียวกบัการลีลาศแบบบอลรูมและ 
ลาตินอเมริกนั รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตอ้งในการลีลาศ 



100–148    มนุษย์กบัสังคม                                                     3(3–0–6) 
                  Man and Society 
                  ศึกษาโครงสร้างและองคป์ระกอบของสงัคม วิเคราะห์สงัคมในรูปแบบต่าง ๆ ความสมัพนัธ์และ
อิทธิพลของมนุษยก์บัสงัคม หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ ตลอดจนปัญหาและวิธีการแกปั้ญหาสงัคม 
 
100–149    การเมืองและเศรษฐกจิในสังคม                                      3(3–0–6) 
                  Politics  and  Economics  in  Society 
                  ศึกษาลทัธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเมืองและเศรษฐกิจ  
เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสงัคมท่ีมีรูปแบบการปกครองแตกต่างกนัและศึกษาถึงผลกระทบ
ท่ีเกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีต่อสงัคม 
 
100-158 ปรัชญาทัว่ไป                                                                                                           3(3–0–6) 
 General   Philosophy 
 ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา                      
ทั้งปรัชญาตะวนัตก  ปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเก่ียวกบัโลกและชีวิตของมนุษย ์
และการประยกุตป์รัชญามาใชใ้นการดาํเนินชีวิตอยา่งเห็นคุณค่า   
 
100–160   ทกัษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา                                                             2(1–2–3) 
                Study  Skills  in  Higher  Education 
                ศึกษาปรัชญา  ระบบการศึกษา หลกัสูตรของสถาบนั และระเบียบวินยั  ทกัษะในการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ   วิธีฟัง–จดคาํบรรยาย   การเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน  ความรับผดิชอบ วิธีการ  ซกัถาม    
การคิดวิเคราะห์และสงัเคราะห์   กระบวนการกลุ่ม   การสืบคน้ในห้องสมุด   การสืบคน้จากอินเทอร์เน็ต
และการใชแ้หล่งความรู้อ่ืนๆ  การเขียนรายงานและการนาํเสนอ การเตรียม ตวัสอบ  วิธีการทาํขอ้สอบ  
การบริหารเวลาในระดบัอุดมศึกษาให้เหมาะสม และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
100–164    การใช้ห้องสมุด                           1(1–0–2) 
                  Using  the  Library 
                   ศึกษาการใชห้อ้งสมุดตลอดจนการดาํเนินงานและวิธีใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ในหอ้งสมุด ระบบการจดัหมู่
หนงัสือ  บตัรรายการ (โอแพค็)   หนงัสืออา้งอิง   วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการ
สืบคน้จากฐานขอ้มูลและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ 
 



100–165     การคดิวเิคราะห์                                                                   3(3–0–6) 
                   Analytical Thinking 
                   ศึกษากฎเกณฑก์ารใชเ้หตุผลในทางตรรกวทิยาวิธีการคิดวิเคราะห์  สงัเคราะห์  การเรียนรู้   
การบริหารการจดัการความรู้  ใหน้กัศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์สงัเคราะห์  รู้จกัวิธีคิดในกรอบและนอกกรอบ
ไดรู้้จกัการใชเ้หตุผลในชีวิตอยา่งสมเหตุสมผลทั้งต่อตนเองและสงัคมในยคุโลกาภิวตัน์ 
 

100-166  อาเซียนศึกษา                                                                                                          3(3–0–6) 
 ASEAN  Studies  
 ศึกษาประวติัความเป็นมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน กฎบตัรอาเซียน วสิยัทศัน์ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม เขตการคา้เสรี และสภาพเศรษฐกิจ
พื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ องคป์ระกอบของประเทศร่วมเจรจาท่ีมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมในอาเซียน 
 

100-167 บัณฑิตทีพ่งึประสงค์                                                                                    2(1–2–3) 
 Ideal  Graduate  
 ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตไทยและคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงคข์องมหาวิทยาลยั    
กระบวนการพฒันาตนเพื่อเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี การทาํกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม การรู้จกัสิทธิและหนา้ท่ีของตน 
การเรียนรู้ประชาธิปไตย การประกนัคุณภาพการศึกษา  คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบติัตนห่างไกล
จากยาเสพติด การทาํนุบาํรุงรักษาศิลปวฒันธรรมของชุมชนและชาติ   เพื่อนาํองคค์วามรู้  คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมอนัพึงประสงค ์ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดข้ึนเป็นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพงึประสงค ์  
   

100-168 หาดใหญ่ศึกษา                                                                                                        2(1–2–3) 
 Hatyai  Studies  
 ศึกษาประวติัศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบนัของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบธรรมเนียมประเพณีความ
เช่ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อการดาํรงชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน รวมทั้งวิเคราะห์ วจิารณ์ สภาพปัจจุบนัและปัญหาของ
อาํเภอใหญ่ทั้งในดา้นสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และคุณภาพชีวติ 
 

100-169 การคดิเชิงสร้างสรรค์                                                                                                3(2–2–5) 
 Creative  Thinking      
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเชิงสร้างสรรค ์องคป์ระกอบและรูปแบบของความคิดเชิง
สร้างสรรค ์กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค ์การแสวงหาขอ้มูลและความรู้ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค ์แนว
ทางการพฒันาทกัษะการคิดเชิงสร้างสรรค ์ การประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั แนวทางการสร้างสรรคผ์ลงาน
ในชีวิตประจาํวนั 



100-170 ความปลอดภยัในชีวติ                                                                                                    2(2–0–4) 
 Safety for Life  
 ศึกษาความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยั ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในชีวิตจากส่ิงแวดลอ้ม 
อาหาร  การจราจร ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั  การใชชี้วิตทัว่ไป ความปลอดภยัจากการมีเพศสมัพนัธ์  ความ
ปลอดภยัจากยาเสพติด  เทคนิควธีิการจดัการกบัความเส่ียงดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในชีวิต 
 
100-171 กฬีาและนันทนาการ                                                                                                      1(0–2–1)      
 Sports and Recreation 
 ศึกษาความสาํคญัและความจาํเป็นของการเล่นกีฬาและการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการต่อ              
การพฒันาคุณภาพชีวติ ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการต่อ
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและ
นนัทนาการ  ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬา การจดักิจกรรมทางนนัทนาการ 
 
100-200 พหุวฒันธรรม                                                                                                                 3(3–0–6) 
 Multiculturalism   
 ศึกษาความหมาย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวฒันธรรม ความหลากหลายทางวฒันธรรม ทั้งตะวนัตก และ
ตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ินใต ้การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและกระแสความ
เจริญกา้วหนา้ของโลก ท่ีมีผลกระทบต่อวฒันธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย ์
 
100-231 ชีวติกบัวรรณกรรม                                                                                                          3(3–0–6) 
 Life  and  Literature 
 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ืองสั้น นวนิยาย  บทกวี  บท
ละคร และงานเขียนอ่ืน เพือ่เขา้ใจเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรมกบัชีวติ ในคุณค่าดา้นความดี  
ความงามและความจริง  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทศัน์ต่อชีวติและสงัคม  ทั้งยงัส่งเสริมการอ่าน
วรรณกรรมเพือ่ใหผู้เ้รียนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน 
 
100–240    เศรษฐกจิพอเพยีง                                                                          3(2–2–5) 
                  Sufficiency  Economy 
                  ศึกษาหลกัและแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง   แนวทางการนาํไปประยกุตใ์นรูปแบบและลกัษณะ
ต่างๆ รวมถึงการบริหารการจดัการในครอบครัว  การจดัการของชุมชน  การประกอบการขนาดยอ่ม   
ขนาดธุรกิจและระดบับูรณาการกบัโลกาภิวตัน ์
 



100–241    ภูมิปัญญาท้องถ่ิน                                       3(3–0–6) 
                  Local  Wisdom 
     ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสาํคญัของภูมิปัญญาไทยตะวนัออกและภูมิปัญญาตะวนัตก
ความหมาย ขอบเขต และความสาํคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เนน้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทยดา้นเกษตรกรรม  
อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม คหกรรม ภาษาและวรรณคดีและการประยกุตใ์ช ้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินต่อการ
ดาํเนินชีวิต 
 
 

100–242    สันติศึกษา                           3(3–0–6) 
                  Peace  Studies 
     ศึกษาความหมายและแนวคิดหลกัเก่ียวกบัสนัติภาพและสนัติศึกษา  ปัญหาความขดัแยง้และความ
รุนแรงในสงัคม ครอบครัว  ชุมชน ชาติ และระหวา่งประเทศ โดยอาศยัองคค์วามรู้ ดา้นรัฐศาสตร์   
สงัคมวิทยา  จิตวิทยาสงัคม  เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้ไดโ้ดยสนัติวิธี 
 

100–244    เตรียมสหกจิศึกษา                                                    2(1–2–3) 
                  Cooperative  Education  Preparation 
                  วชิาบังคบัก่อน  :  สําหรับนักศึกษาหลกัสูตร  4  ปี  ช้ันปีที ่ 3 ขึน้ไป 
                  ศึกษาหลกัการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบขอ้ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง  เทคนิคใน 
การสมคัรงาน  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบติังานในสถานประกอบการ    เพื่อนาํไปพฒันาตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา เช่น การพฒันาบุคลิกภาพ ภาษาองักฤษ เทคโนโลยสีารสนเทศ การส่ือสารมนุษย-
สมัพนัธ์ การทาํงานเป็นทีมและระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน 
และเทคนิคการนาํเสนอผลงานทางวิชาการ  เป็นตน้ 
 
1.3กลุ่มวชิาภาษา 
100-150 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร                                                                                           3(2–2–5)              
 Thai Language for Communication 
 ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใชภ้าษาไทย เพื่อการส่ือสาร ในดา้นการฟัง  การพดูการ
อ่านและการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดในการใชภ้าษา   
 
100–151   ภาษาองักฤษ 1                                                                                                       3(2–2–5) 
                 English I 
                 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษาองักฤษในระดบัตน้   ฝึกทกัษะทั้ง  4  คือ  ฟัง   พดู   อ่าน และ
เขียนใหเ้ช่ือมโยงประสานกนั  เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่ความสามารถในการศึกษาขั้นต่อไป 



100–152   ภาษาองักฤษ 2                                        3(2–2–5) 
                 English  II 
                 วชิาบังคบัก่อน  :  100 – 151   ภาษาองักฤษ 1  ( ยกเว้นหลกัสูตรต่อเน่ือง ) 
                 ศึกษาโครงสร้างและศพัทภ์าษาองักฤษท่ีจาํเป็นในการดาํเนินชีวิตอยา่งกวา้งขวางเพิ่มข้ึนเพื่อพฒันา
ความสามารถในการพดู ฟัง อ่าน และเขียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
100–154    ภาษาจีน 1                                         3(2–2–5) 
                  Chinese I 
                  ศึกษาระบบเสียง เนน้การถ่ายเสียงภาษาจีนกลางดว้ยอกัษรจีน(pinyin)ใหถู้กตอ้งชดัเจนตาม
หลกัสทัอกัษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ การฟัง การพดู การอ่าน 
และการเขียน ศึกษาคาํศพัทท่ี์ใชใ้นชีวิตประจาํวนัประมาณ 600 คาํ 
100-155 การพฒันาการอ่านภาษาไทย                                                                                      3(3–0–6) 
 Reading  Development in Thai  
 ศึกษาหลกัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแ้ก่  การอ่านจบัใจความ                  
การอ่าน วิเคราะห์  การตีความ  การสงัเคราะห์และการเขียนตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ  

 

100–157   การฝึกพูดภาษาไทย                                       3(2–2–5) 
                 Thai  Speech 
                 ศึกษาการใชภ้าษาใหถู้กตอ้งเหมาะสมในการพดู การเขียน  โดยเนน้ฝึกทกัษะการพดูแบบต่าง ๆ  
ในท่ีชุมชนท่ีถูกตอ้ง  การใชถ้อ้ยคาํสาํนวนท่ีไพเราะ  ตลอดจนการกลา้แสดงออกดา้นการพดูต่อท่ีชุมชนใน
โอกาสทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวติ 

100–252   ภาษาองักฤษสําหรับวชิาการเฉพาะด้าน                                     3(2–2–5) 
                 English for Academic Purpose 
                 วชิาบังคบัก่อน  : วชิา 100 – 152 ภาษาองักฤษ  2 
                  ศึกษาฝึกการใชศ้พัทเ์ทคนิค  การใชภ้าษาและโครงสร้างประโยค  สาํนวนภาษาองักฤษท่ีใชส้าํหรับ
วิชาการเฉพาะดา้น 
100–253   ภาษาจีน 2                                                                                    3(2–2–5) 
                 Chinese II 
                 วชิาบังคบัก่อน  :  100 – 154   ภาษาจีน 1 
                 ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นในระดบัท่ีสูงข้ึน ใชภ้าษาใหถู้กตอ้งสอดคลอ้ง
กบัเหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้ม การคน้คาํศพัทจ์ากพจนานุกรม ศึกษาความแตกต่างของอกัษรจีนแบบตวัเตม็ 
(Traditional Character) และตวัยอ่(Simplified Character) ศึกษาคาํศพัทใ์หม่ประมาณ 600 คาํ 
 



100-300    ภาษามลายู 1                                                                                                3(2–2–5) 
    Malay  I 
 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลาย ูและเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานดา้นการฟัง พดู อ่าน เขียน 
ภาษามลายจูากคาํศพัท ์และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั   
100-301 ภาษามลายู 2                                                                                                                 3(2–2–5) 
 Malay  II 
 วชิาบังคบัก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1 
 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง พดู อ่าน เขียนภาษามลายใูนระดบัตน้ท่ีต่อเน่ืองจากภาษามลาย ู1 เพื่อ
สามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์ท่ีกาํหนด 
100-302   ภาษาญีปุ่่น  1                                                                                                            3(2–2–5) 
 Japanese  I  
 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ คาํศพัทพ์ื้นฐาน 
รูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนาํมาใชเ้ขียนประโยคในการส่ือสาร  ฝึกทกัษะการฟัง เพื่อความเขา้ใจ โดยการถาม
ตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกบักิจวตัรประจาํวนั  และฝึกการกล่าวแนะนาํตวั      ดว้ยการพดูสนทนา ผา่นการ
พฒันาทกัษะพื้นฐานในการส่ือสาร    
100-303 ภาษาญีปุ่่น  2                                                                                                               3(2–2–5) 
 Japanese II  
 วชิาบังคบัก่อน : 100-302  ภาษาญีปุ่่น 1 
 ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง ผา่นทกัษะการฟัง การออกเสียงและการพดู การเขียนประโยค 
การอ่าน ขอ้ความพื้นฐานและคาํศพัทท่ี์ใชใ้นชีวิตประจาํวนั ศึกษาและฝึกฝนการออกเสียงและการเขียน
ตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ และตวัอกัษรคนัจิเพิ่มเติม 
100-304 ภาษาเกาหล ี1                                                                                                                3(2–2–5) 
 Korean I   
 ศึกษาคาํศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั   
โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่านขอ้ความ ฝึกการเขียนเป็นรูปประโยค 
100-305 ภาษาเกาหล ี2                                                                                                                  3(2–2–5) 
 Korean II   
 วชิาบังคบัก่อน : 100-304  ภาษาเกาหล ี1 
 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใชป้ระโยคสนทนาสาํหรับการส่ือสารดว้ยการฟังและพดูภาษาเกาหลี
และเรียนรู้คาํศพัทท่ี์ใชใ้นการทาํงาน คาํศพัทใ์นบทเรียน โดยฝึกการใชภ้าษาบูรณาการทกัษะพ้ืนฐานในระดบั
ท่ีสูงข้ึน 



100-306 ภาษาเขมร  1                                                                                                                    3(2–2–5) 
 Khmer  I  
 ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร ศึกษาไวยากรณ์
เบ้ืองตน้และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกออกเสียงตามหลกัสทัศาสตร์ ฝึกอ่านประโยคง่าย ๆ ท่ีใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
100-307 ภาษาเขมร  2                                                                                                                  3(2–2–5) 
 Khmer  II 
 วชิาบังคบัก่อน : 100-306  ภาษาเขมร  1 
 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง  การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรในระดบัท่ียากข้ึน การฟัง
เพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้  
ธุรกิจ การเดินทาง การศึกษา 
100-308 ภาษาพม่า 1                                                                                                                    3(2–2–5) 
 Myanmar  I   
 ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พดู อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษารูปประโยคและ
ไวยากรณ์พื้นฐานเนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั การอ่านฝึกอ่านขอ้ความสั้น ๆ สามารถสรุปและ
ตอบคาํถามได ้การเขียนประโยคง่าย ๆ ได ้
 
100-309 ภาษาพม่า 2                                                                                                                     3(2–2–5) 
 Myanmar  II   
 วชิาบังคบัก่อน : 100-308  ภาษาพม่า 1  
 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าในระดบัท่ียากข้ึน การฟังเพื่อ
จบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนาในทางธุรกิจ 
100-310 ภาษาตากาลอ็ก 1                                                                                                             3(2–2–5) 
             Tagalog  I     
 ศึกษาคาํศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาตากาลอ็ก 
100-311 ภาษาตากาลอ็ก 2                                                                                                             3(2–2–5) 
 Tagalog  II     
 วชิาบังคบัก่อน : 100-310  ภาษาตากาลอ็ก 1 
              ศึกษาคาํศพัท ์รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน เนน้การฝึกบทสนทนาในเร่ืองเฉพาะทาง
มากข้ึน เช่น การติดต่อธุรกิจ    



 
100–353    การสนทนาภาษาองักฤษ                                      3(2–2–5) 
                  English Conversation 
                  ศึกษาการสนทนาขั้นพื้นฐาน ใชเ้หตุการณ์สมมติเพื่อใหน้กัศึกษาฝึกหดัในการสนทนา รูปแบบ
ของภาษาท่ีไดเ้รียนมาแลว้ในการสนทนา  ศึกษาการออกเสียงใหถู้กตอ้ง  ศึกษาศพัทส์าํนวนต่าง ๆ ท่ีน่ารู้   
ฝึกทบทวนการเล่าลาํดบัเหตุการณ์  และเนน้ในการใชก้าล (Tenses)  โดยเฉพาะปัจจุบนักาลและอดีตกาล    
ฝึกแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ เพื่อเตรียมตวัในการเขา้สมัมนาหรือรับการอบรม 
 
100-354 ภาษาองักฤษสําหรับธุรกจิ                                                                                            3(2–2–5) 
                  English for Business   
                  ศึกษาคาํศพัทแ์ละสาํนวนทางธุรกิจเบ้ืองตน้ เช่น โครงสร้างองคก์ร การเขียนกระบวนการ
ทางธุรกิจ การอ่านขอ้มูลเชิงสถิติ มารยาทการอยูร่่วมกนัในสาํนกังาน การติดต่อทางโทรศพัท ์การจดัเรียง
กาํหนดการและการนดัหมาย บนัทึกขอ้ความ จดหมายเวียน คาํเตือน ป้ายประกาศ   
100-355 การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ                                                                          3(2–2–5)             
 Advanced  Reading  Development  in  English  
 ศึกษาการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชท้กัษะการอ่านขา้ม การอ่านแบบกวาด  การเดาคาํศพัทจ์ากเน้ือ
เร่ือง  การอ่านเพื่อจบัใจความ  เพื่อเสริมทกัษะการอ่านในภาษาองักฤษใหมี้ความเขา้ใจรวดเร็วยิง่ข้ึน 
นอกจากน้ีนกัศึกษายงัสามารถเพ่ิมพนูความรู้ดา้นคาํศพัทภ์าษาองักฤษผา่นการอ่านจากเน้ือเร่ืองท่ีหลากหลาย 

     
2.  หมวดวชิาเฉพาะ 
2.1  กลุ่มวชิาแกน 
201-203     องค์การและการจัดการ           3(3-0-6) 
     Organization and Management   
                  ศึกษาลกัษณะขององคก์าร  อาํนาจหนา้ท่ี  ความรับผดิชอบ  โครงสร้าง  และวิธีดาํเนินงาน 
ขององคก์ารธุรกิจ กระบวนการบริหาร การวางแผน การจดัองคก์าร การวินิจฉยัสัง่การ การส่งเสริมกาํลงัใจ
ผูป้ฏิบติังานและการควบคุม 
 
 
 
 
 
 



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

   ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด   ความหมาย   ขอบเขต   ความสาํคญั  หนา้ท่ีของตลาด สถาบนั
ทางการตลาด ส่วนผสมของการตลาด แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค   การวิเคราะห์และการเลือก
ตลาดเป้าหมาย ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการตลาด  การตลาดการ  เกษตร การตลาดอุตสาหกรรม   และ
การตลาดระหวา่งประเทศ 

 

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

    ศึกษาหนา้ท่ีการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร  การจดัสายงาน  การวางแผนกาํลงัคน      
งานบุคคลกบังานบริหาร การสรรหา การคดัเลือก การฝึกอบรมพนกังาน การจ่ายผลตอบแทนสวสัดิการ     
จูงใจ บาํรุงขวญั การประเมินผลงาน การเล่ือนขั้น การสบัเปล่ียนโยกยา้ย การลงโทษ การเลิกจา้ง การเจรจา
ต่อรองร่วมแรงงานสมัพนัธ์ 
 

602-100   ปฏบัิติเคร่ืองดนตรีเอก 1      3(2-2-5) 
    Music Practicum  I 
 ศึกษาการเรียนการสอนดนตรีภาคปฏิบติั มุ่งพฒันาการปฏิบติัใหเ้ตม็ขีดความสามารถของผูเ้รียน
แต่ละคนและแต่ละเคร่ืองเอก ส่วนประกอบของเคร่ืองดนตรี การหยบิจบัเคร่ืองดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษา     
การปฏิบติัสาํเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ตํ่า) คุณภาพของเสียง ศิลปะ  
 

602-101    ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีเอก 2      3(2-2-5) 
                 Music Practicum  II 
       ศึกษาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีเอกซ่ึงเป็นวิชาต่อเน่ืองจาก การปฏิบติัเคร่ืองดนตรีเอก 1 เป็นการ
เรียนการสอนดนตรีภาคปฏิบติั มุ่งพฒันาการปฏิบติัให้เตม็ขีดความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคนและแต่ละ
เคร่ืองเอก เทคนิคการถ่ายทอดอารมณ์ โดยคาํนึงถึงคุณภาพของเสียง สาํเนียง เทคนิคการถ่ายทอดอารมณ์  
ฝึกไล่บนัไดเสียง บทฝึกต่าง ๆ ท่ีตอ้งใชเ้ทคนิคขั้นสูง 
602-102   ทฤษฎดีนตรีสากล       3(3-0-6) 
                 Music Theory  
                 ศึกษาการเรียนการสอนทฤษฎีทางดนตรีสากล กญุแจประจาํหลกั ขั้นคู่เสียง บนัไดเสียง คอร์ด 
เคร่ืองหมายกาํหนดจงัหวะ การเขียนโนต้และการอ่านโนต้ 
 
 
 



602-103    ประวตัิศาสตร์ดนตรี       3(3-0-6) 
                 History of Music 
            ศึกษาประวติัความเป็นมา ความสาํคญั  รูปแบบและพฒันาการต่าง ๆ ของดนตรีสากลในสมยั  
ต่าง ๆ รวมทั้งองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาประวติัศาสตร์ดนตรี ไดแ้ก่ ผูป้ระพนัธ์เพลงคนสาํคญั
ของโลก บทเพลงดนตรี เคร่ืองดนตรีสากล วงดนตรีสากล และดนตรีสมยันิยม   

 
 

602-104 การฝึกโสตประสาททางดนตรี      3(2-2-5) 
      Music Ear Training                             
                  ศึกษาเรียนรู้วิธีการฝึกโสตทกัษะทางดนตรีเร่ืองการฟัง โดยการเปล่งเสียงใหถู้กตอ้งตามระดบัตวั
โนต้และจงัหวะ  ฝึกทกัษะการฟังเร่ืองขั้นคู่เสียง คอร์ด ท่อนจบเพลง และฝึกทกัษะการฟังทั้งจากดนตรีจริง 
ตลอดทั้งสามารถบนัทึกโนต้จากการฟังไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 

602-200   ปฏบัิติเคร่ืองดนตรีเอก 3      3(2-2-5) 
   Music Practicum  III 
   ศึกษาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีเอกซ่ึงเป็นวิชาต่อเน่ืองจาก การปฏิบติัเคร่ืองดนตรีเอก 2 เป็นการ

เรียนการสอนดนตรีภาคปฏิบติั มุ่งพฒันาการปฏิบติัใหเ้ตม็ขีดความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคนและแต่ละ
เคร่ืองเอก ๆ ฝึกเล่นกบัเพลงท่ีอยูใ่นความนิยม  บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี  
 

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

                    ศึกษาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีเอกซ่ึงเป็นวิชาต่อเน่ืองจาก การปฏิบติัเคร่ืองดนตรีเอก 3 เป็นการ
เรียนการสอนดนตรีภาคปฏิบติั มุ่งพฒันาการปฏิบติัใหเ้ตม็ขีดความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคนและแต่ละ
เคร่ืองเอก ตามแนวทางท่ีผูเ้รียนถนดั 
 

602-202   ทกัษะเปียโน 1        3(2-2-5) 
   Piano  I 
   ศึกษาการเรียนการสอนทกัษะการปฏิบติัเปียโนในขั้นพื้นฐาน โดยใหค้วามสาํคญักบัเทคนิค 

วิธีการ และการฝึกปฏิบติัแบบฝึกหดัต่างๆ  
หมายเหตุ: สําหรับผู้เรียนทีป่ฏิบัติเคร่ืองเอก Piano ให้เลอืกเรียนทกัษะเคร่ืองดนตรีชนิดอืน่ 
 
 
 
 



602-203   ทกัษะเปียโน 2        3(2-2-5) 
                Piano  II 

  ศึกษาการเรียนการสอนทกัษะการปฏิบติัเปียโน โดยใหค้วามสาํคญักบัในเร่ืองคอร์ดบนัไดเสียง  
การอิมโพรไวเซชัน่ โดยคาํนึงถึงคุณภาพของเสียง สาํเนียง เทคนิคการถ่ายทอดอารมณ์ 
 

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

    ศึกษาทกัษะการปฏิบติัการทางดา้นคอมพิวเตอร์ดนตรีเบ้ืองตน้ การใชโ้ปรแกรมทางดนตรี 
ท่ีทนัสมยัและรู้จกัวิธีใชอุ้ปกรณ์ดนตรีในหอ้งบนัทึกเสียง 

 

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

    ศึกษาทกัษะการปฏิบติัการทางดา้นคอมพิวเตอร์ดนตรี และการบนัทึกเสียงดนตรีโดยให้
ความสาํคญักบัเทคนิค วิธีการต่างๆ ตลอดจนการใชโ้ปรแกรมทางดนตรีท่ีเก่ียวขอ้งและการควบคุม 
ระบบเสียงของการบนัทึกเสียงดนตรีในระดบัสูงข้ึนไป 

n Mass Communication Writing in Mass Communication Works 

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

    ศึกษาเรียนรู้ถึงวิธีการ เทคนิค ท่าทาง การออกเสียงของการร้อง ในรูปแบบการประสานเสียง 
ของบทเพลงประเภทต่างๆ ตลอดจนการปฏิบติัการรวมกลุ่มการขบัร้องประสานเสียงในรูปแบบต่างๆ 
รวมถึงการฝึกปฏิบติัร้องโนต้ใหต้รงกบัระดบัเสียงตามโนต้ในบทเพลงต่าง ๆ และไม่เกินไม่เกิน 4 แนว 
 
 

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

                ศึกษาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีเอกซ่ึงเป็นวิชาต่อเน่ืองจาก การปฏิบติัเคร่ืองดนตรีเอก 4                  
เป็นการเรียนการสอนดนตรีภาคปฏิบติั มุ่งพฒันาการปฏิบติัใหเ้ตม็ขีดความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน
และแต่ละเคร่ืองเอก พร้อมทั้งการแสดงเด่ียวในการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีเอกต่อสาธารณชน 
 
2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคบั 
602-301 การวเิคราะห์บทเพลงสมัยนิยม      3(3-0-6) 
     Popular Music Analysis 

    ศึกษารูปแบบโครงสร้างของบทเพลงสมยันิยมท่ีมีเอกลกัษณ์แต่ละประเภท วิเคราะห์ถึงลกัษณะ
บทเพลงท่ีใชใ้นลีลาอารมณ์ท่ีแตกต่างกนั   



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

   Arrangement 
                  ศึกษาการเรียบเรียงเสียงประสาน  สาํหรับวงดนตรีตามสมยันิยม ในรูปแบบฮาร์โมนีและเคาเตอร์
พอ้ยท ์ และการบนัทึกโนต้ในการเรียบเรียงเสียงประสาน 
   

602-303    ดุริยนิพนธ์ 1        3(3-0-6) 
   Music Research  I 

   ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการวิจัย วิธีการ และรูปแบบการวิจัยทางดนตรี ตั้ งแต่
กระบวนการวิจยั การวิจยัเชิงปริมาณ การวิจยัเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจยั ตวัแปร และการนิยามตวั
แปร ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวิจยั ขอ้มูลและระดบัการวดั การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล การแปลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนเคา้
โครงการวิจยั และการเขียนรายงานการเผยแพร่ผลการวิจยั 
 

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

                 ศึกษาการเลือกหวัขอ้ และการเขียนเคา้โครงการวิจยั การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละกรอบความคิด 
วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบบต่าง ๆ   การจาํแนก วิเคราะห์และการตีความ ขอ้มูล ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของ 
ภาคนิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดนตรี 
 

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

                 ศึกษาและปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยรวมถึงเคร่ืองดนตรีพื้นบา้นโดยนาํมาประยกุตใ์นการบรรเลง
เพลงแบบสากลร่วมสมยั เพลงท่ีใชเ้ป็นทาํนองเพลงไทยเดิมหรือเพลงพื้นบา้น และทาํการเรียบเรียงใหม่ใน
แบบดนตรีไทยประยกุตร่์วมสมยั   
 

602-403    การปฏิบัติการรวมวงดนตรีสากล 1     3(2-2-5) 
                 Ensemble Music I 

            ศึกษาการปฏิบติัรวมวงเป็นรายวิชาท่ีมุ่งใหน้กัศึกษานาํความสามารถท่ีไดฝึ้กซอ้มเด่ียวมาปรับ
สภาพตามบทบาทของวงดนตรีแต่ละประเภท  ไดบ้รรเลงรวมวงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การกาํหนดชนิด
และประเภทของวงดนตรีสากลนั้น  สาขาวิชาฯ จะประกาศใหท้ราบแต่ละภาคการศึกษาเป็น คร้ัง ๆ ไป   
โดยคาํนึงถึงเคร่ืองดนตรีเอกของนกัศึกษา  และประสบการณ์ท่ีนกัศึกษาพึงไดเ้ป็นหลกัสาํคญั  
 
 



602-404   การปฏิบัติการรวมวงดนตรีสากล 2     3(2-2-5) 
                 Ensemble Music II 
            ศึกษาการปฏิบติัรวมวงเป็นรายวิชาท่ีมุ่งใหน้กัศึกษานาํความสามารถท่ีไดฝึ้กซอ้มเด่ียวมาปรับ
สภาพตามบทบาทของวงดนตรีแต่ละประเภท  ไดบ้รรเลงรวมวงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยการเรียบเรียง 
บทเพลงตามแนวดนตรีท่ีถนดั 
 
602-405    การประพนัธ์เพลง       3(3-0-6) 

   Composition  
   ศึกษาหลกัการ เทคนิควิธีการในการประพนัธ์เพลง  การแต่งทาํนองสอดประสาน การวิเคราะห์

ผลงานการประพนัธ์เพลงท่ีมีช่ือเสียงในระดบัสากล ตลอดจนการแสดงผลงานการประพนัธ์เพลงในสมยั
นิยม 

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

   Seminar  in  Music  
                 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักระบวนการศึกษาคน้ควา้ วิธีการจดัสมัมนา ศึกษาวเิคราะห์ 
ปัญหาทางดนตรีจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ตลอดจนอภิปรายถึงผลดีและผลเสีย สรุปเป็นกฎเกณฑเ์พื่อนาํไป
พฒันาใหไ้ดผ้ลดี รวมทั้งการศึกษาหาความรู้จากเอกสารตาํราตลอดจนวิทยากรและผูเ้ช่ียวชาญ 
 

602-407    หัวข้อพเิศษทางดนตรี        3(3-0-6) 
   Special Topic in Music   
   ศึกษาคน้ควา้และสาํรวจขอ้มูลทางดา้นดนตรีท่ีเกิดข้ึนใหม่ ท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั และคาดหมาย

พฒันาการล่วงหนา้ทางดนตรีในอนาคต แต่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นหลกัสูตร ตั้งแต่ประวติัศาสตร์ดนตรี คีตกวี นกั
ดนตรี เคร่ืองดนตรี วงดนตรี บทเพลง ดนตรีชนเผ่า การเรียนการสอนดนตรี เทคโนโลยีทางดนตรี แนว
ดนตรี ดนตรีกบักิจกรรมต่างๆ การปฏิบติัเคร่ืองดนตรี เป็นตน้  เพื่อการนาํเสนอและเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
การคน้ควา้ในหอ้งสมุด อินเตอร์เน็ต การสมัภาษณ์ และส่ือความรู้ทางดนตรีอ่ืนๆ 

 

602-408    การจัดการแสดงดนตรี       3(2-2-5) 
   Music Performance 
   ศึกษาเรียนรู้วิธีการกระบวนการจดัการแสดงดนตรีทั้งประเภทเด่ียวและการรวมวง  การบรรเลง

เพลงท่ีอยูใ่นความนิยม บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี 
  
 
 



2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก 
602-304   วาทยากร        3(3-0-6) 

   Conductor 
   ศึกษาประวติัผลงานของวาทยากรท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก เรียนรู้วิธีการกระบวนการ 

การอาํนวยเพลง การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะในการควบคุมวงดนตรี  และนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ดถู้กตอ้ง 
 

602-305    แนวดนตรีตะวนัตก       3(3-0-6) 
   Western Music Style 
    ศึกษาประวติัความเป็นมา วิวฒันาการ และวิเคราะห์รูปแบบของแนวดนตรีตะวนัตกท่ีมีอิทธิพล

ต่อสงัคม ความแตกต่างของแนวดนตรีตะวนัตกประเภทต่างๆ  การลาํดบัเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงของ 
แนวดนตรีตะวนัตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

 
602-306    ดนตรีท้องถ่ินใต้       3(3-0-6) 

   Traditional Music of Southern Thailand   
  ศึกษาภูมิหลงั ประวติัความเป็นมา รูปแบบของบทเพลงทอ้งถ่ินใต ้ศิลปินพื้นบา้นท่ีมีช่ือเสียง 
ของดนตรีในทอ้งถ่ินใต ้เช่น ดนตรีโนรา ดนตรีหนงัตะลุง ดนตรีกาหลอ เป็นตน้ 
 
 

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

    ศึกษาเพลงภูมิหลงั ประวติัความเป็นมา รูปแบบของบทเพลงทอ้งถ่ินหรือเพลงในวฒันธรรม 
ต่าง ๆ ท่ีสร้างสรรคแ์ละเล่นโดยนกัดนตรีทอ้งถ่ินในชนชาติต่างๆ ทัว่โลก  
 
602-410    จิตวทิยาทางดนตรี       3(3-0-6) 

   Psychology of Music 
   ศึกษาเก่ียวกบัระบบทางสรีระของมนุษยท่ี์มีความเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ในเร่ือเสียง  ความรู้สึกและ

จิตใจของมนุษยท่ี์มีต่อดนตรีในส่วนของจงัหวะ ทาํนอง การประสานเสียง ขั้นคู่เสียง เสียงโฆษะ อโฆษะ 
วรรค ประโยคในบทเพลง  ความจาํ  และการจินตนาการทางดนตรีศึกษาทั้งในส่วนของบุคคลในฐานะผูฟั้ง
และนกัดนตรี  

 
 
 

 



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

ทัว่ไป ระดบัของเสียง ความถ่ีเสียง ชุดเสียงฮาร์โมนิค กระแสเสียง เสียงซอ้น การเดินทางของเสียง  
เสียงสะทอ้น หอ้งในระบบอคูสติก  ตลอดทั้งศึกษาถึงการใชเ้คร่ืองขยายเสียงและไมโครโฟนแบบต่าง ๆ  
 

602-412    ดนตรีประกอบการแสดง      3(3-0-6)  
   Music  for  Drama  and  Dance 
   ศึกษาถึงบทบาทของเพลงท่ีใชส้าํหรับประกอบการแสดงแต่ละประเภท  เช่น ภาพยนตร์  

ละคร ตลอดทั้งเพลงประกอบการเตน้รูปแบบต่างๆ  แนวทางการกาํหนดเพลงเพ่ือความเหมาะสม  
สาํหรับการแสดง  แต่ละประเภท ชนิดของวงดนตรีท่ีใชใ้นการแสดงแต่ละประเภท  
 

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

                  ศึกษาถึงรูปแบบและโครงสร้างของเพลงไทยท่ีมีเอกลกัษณ์แต่ละประเภท วิเคราะห์ถึงลกัษณะ
บทเพลงท่ีใชใ้นลีลาอารมณ์ท่ีแตกต่างกนั          
                                                                                                                                                                     
2.4  กลุ่มสหกจิศึกษา 
602-416    สหกจิศึกษา        9(0-40-9) 
                 Cooperative Education 

วชิาบังคบัก่อน :  100-244 เตรียมสหกจิศึกษาและต้องเป็นนักศึกษาปี 3 ขึน้ไป 
                  ศึกษาการปฏิบติังานเพื่อฝึกทกัษะดา้นดนตรี ในสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเหมาะสมใน
สภาพจริงของการทาํงาน  ภายใตก้ารกาํกบัดูแลนิเทศของผูบ้งัคบับญัชาอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  เป็นเวลา  15  สปัดาห์  หรือไม่นอ้ยกวา่  600  ชัว่โมง 
 
602-499  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ       2(0-40-0) 
    Internship  
 การใหน้กัศึกษาไดท้ดลองปฏิบติังาน ตามความเป็นจริงนอกสถานศึกษาโดยการประสานงาน
ระหวา่งสถาบนักบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีจะสามารถรับนกัศึกษา ภายใตก้ารควบคุมดูแลติดตามและประมวลผล 


