
 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสมัยนยิม 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2558 
    1.1. รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.  กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

100–110       พื้นฐานทางคณิตศาสตร์                                                                            3(3–0–6) 
                     Fundamental  Mathematics 
                      ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วย นิยาม ประพจน์ การให้สัญลักษณ์แสดง
กฎเกณฑ์ การอ้างเหตุผลวิวัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ที่สามารถใช้ได้ในการด าเนิน
ชีวิต 
 

100–111        สถิติเบื้องต้น                                                                                 3(3–0–6) 
                      Introduction to Statistics 
                      ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ การรวบรวมและการเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้า
สู่ส่วนกลางและการกระจาย ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น การจัดล าดับและการจัดหมู่  การแจกแจงไม่
ต่อเนื่องแบบต่าง ๆ  การแจกแจงของค่าท่ีได้จากตัวอย่างประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกต ิ   การอนุมานเชิง
สถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉล่ีย     ค่าตัวแปร และสัดส่วน การ
ใช้ไคสแควร์ สหสัมพันธ์ และการถดถอยอย่างง่าย 
 

100–113       วิทยาศาสตร์ทั่วไป                                                               3(3–0–6) 
                    General Sciences 
                      ศึกษาหลักการและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกต์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ให้เข้ากับ
การด าเนินชีวิต เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง เพื่อการด ารงชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์ 
 

100–116      แคลคูลัส                                                                                                            3 (2-2-5) 
                    Calculus  
                          วิชาบังคบักอ่น : 100-110 พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
                          ศึกษาเรื่องลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ และอินทริกรัลของฟังก์ชั่น ค่าจริงตวัแปรเดียว 
อินทิกรัล   ไม่ตรงแบบ ล าดับและอนุกรม ของจ านวนจริงและอนุกรมก าลัง 
100–117     ความน่าจะเป็นและสถิต ิ                                      3(3–0–6) 
                   Probability and Statistics 
                      ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจง
ที่ส าคัญจากการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอย



 

 

 

และสหสัมพันธ์ การแจกแจงไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถ่ี สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 
 
100–118     คณิตศาสตร์แบบไม่ตอ่เนือ่ง                           3(3–0–6) 
                   Discrete Mathematics 
                   ศึกษาขั้นตอนวิธีการหาร ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิค อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด
และระเบียบวิธีผลเฉลย ขั้นตอนวิธีแบ่งและเอาชนะ บทนิยาม อุปนัย ความสัมพันธ์ทวิภาคและไดกร๊าฟ การปิด
ของความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์อิควิวาเลนซ์ และการแบ่งกั้น เซตอันดับย่อยและการแยกจ าพวกเชิง
เทคโนโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร์ วัฏจักรฮามิลตันฟังก์ชัน ถอดแบบขั้นตอนวิถีที่ ส้ันที่สุด ทรีแผ่ทั่ว
เล็กสุดเฉพาะกลุ่มรากทรี  การด าเนินการทวิภาค เซมิกรุ๊ฟและฟังก์ชันถ่ายแบบ 
 
 

100–119     พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                            3(2–2–5)              
                   Fundamentals of  Computer and Information Technology 
                  ศึกษาความรู้พืน้ฐานทางด้านคอมพิวเตอร์  ฮารด์แวร์  ซอร์ฟแวร์  การพัฒนาโปรแกรมการจัดการ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การประยุกตใ์ช้งานเวิร์ด
องค์ประกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์น าข้อมูลเข้าและแสดงผล หน่วยความจ าส ารอง 
ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์  การประมวลผลข้อมลู ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

100–120      มนุษยก์ับสิง่แวดล้อม                                                                      3(3–0–6) 
                    Man and Environment 
                       ศกึษาความสัมพันธ์ระหวา่งมนษุย์และสภาวะแวดล้อม โดยเนน้การศกึษาธรรมชาติและนิเวศวิทยา
ของส่ิงมีชีวิต รวมท้ังความหลากหลายของเหล่าส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์และดุลยภาพระหว่างเหล่าส่ิงมีชีวิต
ทั้งหลาย ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้น รวมท้ังมนุษย์ต่อปัจจัยทางกายภาพ โดยอาจมีตวัอย่าง
ของกิจกรรมมนุษย์ที่อาจกระทบต่อดุลยภาพของธรรมชาตติลอดจนความเข้าใจต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีที่
ปลอดภยัและการใชว้ิทยาศาสตร์เพื่อการอนรุักษ ์
 
100-126    นาโนเทคโนโลยีพืน้ฐาน                                                                                3(2–2–5) 
                  Fundamentals  of  Nanotechnology 
 ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี  นาโนในธรรมชาต ิ หลักการวิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับ   
นาโนเทคโนโลยี  การสังเคราะห์และการขึ้นรูปนาโน  เครือ่งมือและการวิเคราะห์ทางด้าน นาโนเทคโนโลยี  
วัสดุนาโน  นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์ นาโนอิเล็กทรอนกิส์และเครื่องจักร
นาโน  การประยกุตใ์ช้ นาโนเทคโนโลยี ความเป็นพิษของนาโนที่มีผลกระทบต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
ผลิตภัณฑ์จากนาโนเทคโนโลยีที่มีในปจัจุบัน และแนวโนม้ของนาโนเทคโนโลยใีนอนาคต 



 

 

 

 
 

100-128    ชีวิตกับพลังงาน                                                                                       3(2–2–5) 
                  Life   and  Energy    
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและการด ารงชีวิต ความหมายของพลังงานและชนิด                 
ของพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและรูปแบบพลังงานและการเปล่ียน    รูปพลังงาน 
การแนะน าพลังงานทดแทน หลักการประยุกต์ใช้พลังงานและศักยภาพของแหล่งพลังงานทดแทนประเภท
ต่างๆ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานใต้พิภพ พลังงานจากคล่ืนมหาสมุทร 
พลังงานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
100-129  ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่                                                                        3(2–2–5) 
                  Life   and  Modern  Technology 
 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยสีมัยใหม่อ่ืนๆ รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่
ในอนาคต และผลกระของเทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย์ 
2.  กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
100–133     อารยธรรมไทย                                                                                       3(3–0–6) 
                   Thai Civilization 
                      ศกึษาประวัตคิวามเปน็มาและลักษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เริม่แรก การตั้งถ่ินฐานและการสถาปนา
อ านาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรม 
ของชาติโบราณที่มีส่วนสร้างสรรค์พื้นฐานอารยธรรมไทย  อารยธรรมทวารวดี      อารยธรรมขอม อารยธรรมศรีวิชัย   
การเริ่มก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ีเด่นชัด ตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมา จนถึงการเข้ามาของชนชาติตะวันตก 
และอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทย และลักษณะ 
ทางวัฒนธรรมของชนรุ่นใหม ่
 

100–134    อารยธรรมตะวันตก                                                                                             3(3–0–6) 
                  Western Civilization 
                     ศกึษาวิวฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก โดยเนน้อารยธรรมยคุใหม่ ตั้งแตค่ริสตศตวรรษที ่15  
จนถึงปจัจุบนั การวิเคราะห์ปัญหา ซ่ึงเกดิจากการปรับตวัเขา้สู่อารยธรรมยคุใหม่ การผสมผสานระหว่างอารย
ธรรมตะวนัตกและอารยธรรมตะวนัออก ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงแนวคดิทางด้านการเมือง  การเปล่ียนแปลง
เศรษฐกจิและสังคม 
 
 
 
 



 

 

 

100–135    มนุษยก์ับศลิปะ                                                                                                    3(3–0–6) 
                  Man and Arts 
                   ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปัตยกรรม จิตรกรรม
และประติมากรรม ลักษณะความแตกต่างระหว่างศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากลสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
การเมืองและสังคมที่มีอิทธิพลต่อวิวัฒนาการทางศิลปกรรมในยุคต่าง ๆรวมทั้งแนวคิดทางอุดมการณ์ของ
ศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ 
 
100–136    มนุษยก์ับดนตรี                                                                                      3(3–0–6) 
                  Man and Music 
                    ศกึษาเครื่องดนตรีประเภทตา่ง ๆ ทัง้ของไทยและสากล ความเข้าใจองค์ประกอบของดนตรีอันเป็น
พื้นฐานต่อการฟัง ผลงานเพลงเอกของโลก เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละสมัยรวมท้ังอัจฉริยะ
ของคีตกวีบางคน 
 
100–138     ดนตรีไทย                                                                              3(2–2–5) 
                   Thai Music 
                      ศึกษา หลักการต่าง  ๆ ที่เกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งด้านประวัติความเป็นมา  การจ าแนก
ประเภทรายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและให้สามารถปฏิบัติการขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได้ 
 
100–139    ดนตรีสากล                                        3(2–2–5) 
                  Western Music 
                   ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา อัตราจังหวะต่าง ๆ การจับกลุ่มตัวโน้ตตาม
จังหวะระดับเสียง กุญแจประจ าหลัก เครื่องหมายแปลงเสียง บันไดเสียงต่าง ๆ การฝึกอ่านตัวโน้ตง่าย ๆ และ 
ให้สามารถปฏิบัติการขัน้พื้นฐานทางดนตรีสากลได ้
 
100–140    จิตวิทยาทั่วไป                                       3(3–0–6) 
                   General Psychology 
                   ศึกษาระบบพฤติกรรมและธรรมชาติของมนษุย์ โดยใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์พืน้ฐานทาง
ชีววิทยา ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและศึกษาองค์ประกอบส าคัญ บุคลิกภาพและการปรับตัว การจ าและการลืม 
แรงจูงใจ การรับรู้อารมณ์ ความคดิและการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมทางสังคมของแต่ละ
บุคคลและกลุ่ม 
100–141    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                                                       3(3–0–6) 
                  Introduction to Law 
                  ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ทางกฎหมาย สกุลกฎหมายทีส่ าคัญ 



 

 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์แขนงต่าง ๆ การใช้กฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมาย 
การร่างกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างของกฎหมาย สิทธิและการใช้สิทธิ ตลอดจนหลักส าคัญ
ในกฎหมายลักษณะต่าง ๆ 
 
100–142    หลักรัฐศาสตร์                                                    3(3–0–6) 
                  Principles of Political Science 
                     ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ รัฐ กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา   
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญ ตลอดจนการเมืองระหว่างประเทศโดยย่อ 
 
100–143    การเมืองและการปกครองไทย                                                                              3(3–0–6) 
                  Thai Politics and Government 
                   ศึกษาวิวัฒนาการการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง  สถาบัน     
นิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ การปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนขบวนการ
เคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมืองหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบัน 
รวมท้ังสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนญู 
 
100-144   หลักเศรษฐศาสตร์                                                                                                  3(3–0–6) 
                  Principles  of  Economics  
                  ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเรื่องปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกจิ ปัจจัย
ก าหนดอุปสงค์  อุปทานของสินค้า  พฤติกรรมของผู้บริโภค  ลักษณะส าคัญของการตลาด  สินค้าท่ีมกีาร
แข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  การวิเคราะห์รายไดใ้นบัญชีผลิตภัณฑ์ประชาชาติ  การก าหนดรายได้
ประชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป  ความส าคัญของการค้าและการเงนิระหว่างประเทศใน
ดุลการช าระเงินและรายได้ประชาชาต ิ
100–147   ลีลาศ                                         1(0–2–1) 
                 Skills  in Social Dance 
                ศึกษาความเข้าใจและปฏิบัตกิารเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัตคิวามเป็นมา ทิศทางในการลีลาศ   
การจับคู่ที่ถูกต้อง ความรู้เบื้องต้นในการลีลาศ มรรยาทในการลีลาศ  ทักษะเกี่ยวกับการลีลาศแบบบอลรูมและ 
ลาตินอเมริกัน รวมท้ังการรกัษาบุคลิกภาพท่ีถูกต้องในการลีลาศ 
100–148    มนุษยก์ับสงัคม                                                     3(3–0–6) 
                  Man and Society 
                  ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม วิเคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง ๆ ความสัมพันธ์และ
อิทธิพลของมนุษย์กับสังคม หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาสังคม 
 



 

 

 

100–149    การเมืองและเศรษฐกิจในสงัคม                                      3(3–0–6) 
                  Politics  and  Economics  in  Society 
                  ศึกษาลัทธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจที่ส าคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจ  
เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมท่ีมีรูปแบบการปกครองแตกต่างกันและศึกษาถึงผลกระทบ
ที่เกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกจิที่มีต่อสังคม 
 
100-158 ปรัชญาทั่วไป                                                                                                           3(3–0–6) 
 General   Philosophy 
 ศึกษาความหมาย ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคณุวิทยา                      
ทั้งปรัชญาตะวนัตก  ปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเกี่ยวกับโลกและชีวิตของมนุษย์ 
และการประยกุต์ปรัชญามาใชใ้นการด าเนนิชีวิตอย่างเห็นคุณค่า   
 
100–160   ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา                                                             2(1–2–3) 
                Study  Skills  in  Higher  Education 
                ศึกษาปรัชญา  ระบบการศึกษา หลักสูตรของสถาบัน และระเบียบวินัย  ทักษะในการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ   วิธีฟัง–จดค าบรรยาย   การเตรียมตัวก่อนเขา้ช้ันเรียน  ความรับผิดชอบ วิธีการ  ซักถาม    
การคดิวิเคราะห์และสังเคราะห์   กระบวนการกลุ่ม   การสืบค้นในห้องสมุด   การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต
และการใช้แหล่งความรู้อ่ืนๆ  การเขียนรายงานและการน าเสนอ การเตรียม ตัวสอบ  วิธีการท าข้อสอบ  
การบริหารเวลาในระดับอุดมศึกษาให้เหมาะสม และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
100–164    การใช้หอ้งสมุด                           1(1–0–2) 
                  Using  the  Library 
                   ศึกษาการใช้ห้องสมุดตลอดจนการด าเนินงานและวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องสมุด ระบบการจัดหมู่
หนังสือ  บัตรรายการ (โอแพ็ค)   หนังสืออ้างอิง   วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการ
สืบค้นจากฐานข้อมูลและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ 
 
100–165     การคิดวิเคราะห ์                                                                  3(3–0–6) 
                   Analytical Thinking 
                   ศึกษากฎเกณฑ์การใช้เหตุผลในทางตรรกวิทยาวิธีการคดิวิเคราะห์  สังเคราะห์  การเรียนรู้   
การบริหารการจดัการความรู้  ให้นกัศกึษาสามารถคดิวิเคราะห์สังเคราะห์  รู้จักวิธีคิดในกรอบและนอกกรอบ
ได้รู้จกัการใช้เหตุผลในชวีิตอย่างสมเหตุสมผลทั้งต่อตนเองและสังคมในยุคโลกาภวิัตน์ 
 

100-166  อาเซียนศึกษา                                                                                                          3(3–0–6) 



 

 

 

 ASEAN  Studies  
 ศึกษาประวัตคิวามเป็นมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เขตการค้าเสรี และสภาพเศรษฐกิจ
พื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาคตะวันออกเฉยีงใต้  องค์ประกอบของประเทศร่วมเจรจาท่ีมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในอาเซียน 
 

100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์                                                                                    2(1–2–3) 
 Ideal  Graduate  
 ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑติไทยและคุณลักษณะบัณฑติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย    
กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การท ากจิกรรมเพื่อส่วนรวม การรู้จกัสิทธิและหน้าที่ของตน 
การเรียนรูป้ระชาธิปไตย การประกันคุณภาพการศกึษา  คณุธรรมและจริยธรรมและการปฏิบัตตินห่างไกล
จากยาเสพติด การท านุบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและชาติ   เพื่อน าองค์ความรู้  คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์ ไปประยุกต์ใชใ้ห้เกดิขึ้นเป็นคณุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์   
   

100-168 หาดใหญศ่ึกษา                                                                                                        2(1–2–3) 
 Hatyai  Studies  
 ศึกษาประวัติศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบนัของธุรกจิเมืองหาดใหญ่ ขนบธรรมเนียมประเพณีความ
เชื่อ ท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของคนในท้องถ่ิน รวมท้ังวิเคราะห์ วจิารณ์ สภาพปัจจุบันและปัญหาของ
อ าเภอใหญ่ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกจิ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 
 

100-169 การคิดเชงิสร้างสรรค์                                                                                                3(2–2–5) 
 Creative  Thinking      
 ศึกษาแนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบและรูปแบบของความคิดเชิง
สร้างสรรค์ กระบวนการคดิเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ เทคนคิการคิดเชิงสร้างสรรค์ แนว
ทางการพัฒนาทักษะการคดิเชิงสร้างสรรค์  การประยกุตใ์ช้ในชีวติประจ าวัน แนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน
ในชีวติประจ าวัน 
100-170 ความปลอดภยัในชีวิต                                                                                                    2(2–0–4) 
 Safety for Life  
 ศึกษาความหมาย แนวคดิเกี่ยวกับความปลอดภัย ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในชวีิตจากส่ิงแวดล้อม 
อาหาร  การจราจร ภัยธรรมชาติ อัคคภีัย  การใช้ชีวิตทั่วไป ความปลอดภัยจากการมีเพศสัมพันธ์  ความ
ปลอดภัยจากยาเสพตดิ  เทคนคิวิธีการจัดการกับความเส่ียงด้านสุขภาพและความปลอดภัยในชวีิต 
 
100-171 กีฬาและนนัทนาการ                                                                                                      1(0–2–1)      
 Sports and Recreation 



 

 

 

 ศึกษาความส าคัญและความจ าเปน็ของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการต่อ              
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ขอบข่ายของกจิกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกจิกรรมกีฬาและนันทนาการต่อ
ร่างกาย จติใจ อารมณ์ และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและ
นันทนาการ  ฝึกทกัษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
 
100-200 พหุวัฒนธรรม                                                                                                                 3(3–0–6) 
 Multiculturalism   
 ศึกษาความหมาย ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งตะวันตก และ
ตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถ่ินใต้ การเปล่ียนแปลงทางสังคมและกระแสความ
เจริญก้าวหน้าของโลก ท่ีมีผลกระทบต่อวฒันธรรม และวิถีชีวิตของมนษุย์ 
 
 
 
100-231 ชีวิตกับวรรณกรรม                                                                                                          3(3–0–6) 
 Life  and  Literature 
 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เกี่ยวกับวรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อชีวติ ประเภทเรื่องส้ัน นวนิยาย  บทกวี  บท
ละคร และงานเขียนอื่น เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับชีวิต ในคณุค่าด้านความดี  
ความงามและความจริง  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติทีด่ี  มีโลกทัศน์ต่อชีวิตและสังคม  ทั้งยังส่งเสริมการอ่าน
วรรณกรรมเพื่อให้ผู้เรียนรกัวรรณกรรมและรักการอ่าน 
 
100–240    เศรษฐกิจพอเพยีง                                                                          3(2–2–5) 
                  Sufficiency  Economy 
                  ศึกษาหลักและแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   แนวทางการน าไปประยกุตใ์นรูปแบบและลักษณะ
ต่างๆ รวมถึงการบริหารการจัดการในครอบครัว  การจดัการของชุมชน  การประกอบการขนาดย่อม   
ขนาดธุรกิจและระดับบูรณาการกับโลกาภวิัตน ์
 

100–241    ภูมิปัญญาทอ้งถิน่                                       3(3–0–6) 
                  Local  Wisdom 
     ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความส าคัญของภูมปิัญญาไทยตะวันออกและภูมิปัญญาตะวันตก
ความหมาย ขอบเขต และความส าคญัของภูมิปัญญาท้องถ่ิน เน้นภูมิปัญญาท้องถ่ินของไทยด้านเกษตรกรรม  
อุตสาหกรรมและส่ิงแวดล้อม คหกรรม ภาษาและวรรณคดแีละการประยกุต์ใช้  ภูมิปัญญาท้องถ่ินต่อการ
ด าเนินชีวติ 
 
 



 

 

 

100–242    สันติศึกษา                           3(3–0–6) 
                  Peace  Studies 
     ศึกษาความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันตภิาพและสันติศึกษา  ปัญหาความขัดแย้งและความ
รุนแรงในสังคม ครอบครัว  ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ โดยอาศัยองค์ความรู้ ด้านรัฐศาสตร์   
สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งไดโ้ดยสันตวิิธี 
 

100–245    การปรับตัวทางสังคม                                                    2(1–2–3) 
                  Social Adjustment 
                  วิชาบังคบักอ่น  :  ส าหรับนกัศึกษาหลักสูตร  4  ปี  ชั้นปีที่  3 ขึ้นไป 
                  ศึกษาหลักการ  แนวคดิ ในการด าเนินชวีิตในสังคมและระบบการท างาน  จริยธรรมในวิชาชีพ 
หลักการครองตน ครองคน ครองงาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การใชภ้าษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ส่ือสาร  การสร้างมนุษยสัมพันธ์  การท างานรว่มกนัในองค์กร และระบบบริหารงานอย่างมีคณุภาพในสถาน
ประกอบการเพ่ือการเตรียมสู่กระบวนการสหกิจศกึษาหรือการท างานในอนาคต 
 
 
1.3กลุ่มวิชาภาษา 
100-150 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร                                                                                           3(2–2–5)              
 Thai Language for Communication 
 ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใช้ภาษาไทย เพื่อการส่ือสาร ในด้านการฟัง  การพดูการ
อ่านและการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดในการใช้ภาษา   
 
100–151   ภาษาองักฤษ 1                                                                                                       3(2–2–5) 
                 English I 
                 ศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาอังกฤษในระดับต้น   ฝึกทักษะทั้ง  4  คือ  ฟัง   พูด   อ่าน และ
เขียนให้เชื่อมโยงประสานกัน  เพ่ือเป็นพืน้ฐานไปสู่ความสามารถในการศึกษาขัน้ต่อไป 
 
100–152   ภาษาองักฤษ 2                                        3(2–2–5) 
                 English  II 
                 วิชาบังคบักอ่น  :  100 – 151   ภาษาอังกฤษ 1  ( ยกเวน้หลกัสูตรต่อเนื่อง ) 
                 ศึกษาโครงสร้างและศัพท์ภาษาอังกฤษทีจ่ าเป็นในการด าเนนิชีวิตอย่างกว้างขวางเพิ่มขึน้เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการพดู ฟัง อ่าน และเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
100–154    ภาษาจีน 1                                         3(2–2–5) 
                  Chinese I 



 

 

 

                  ศึกษาระบบเสียง เน้นการถ่ายเสียงภาษาจนีกลางด้วยอักษรจนี(pinyin)ให้ถูกต้องชัดเจนตาม
หลักสัทอักษรจนี วิธีเขียนภาษาจีนพืน้ฐาน การสร้างประโยค ฝึกทกัษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง การพดู การอ่าน 
และการเขียน ศกึษาค าศัพท์ทีใ่ช้ในชีวิตประจ าวนัประมาณ 600 ค า 
100-155 การพัฒนาการอ่านภาษาไทย                                                                                      3(3–0–6) 
 Reading  Development in Thai  
 ศึกษาหลักการพฒันาทักษะการอ่านภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ  ได้แก่  การอ่านจับใจความ                  
การอ่าน วิเคราะห์  การตีความ  การสังเคราะห์และการเขียนตามวัตถุประสงคต์่าง ๆ  
 

100–157   การฝึกพดูภาษาไทย                                       3(2–2–5) 
                 Thai  Speech 
                 ศึกษาการใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมในการพดู การเขยีน  โดยเน้นฝกึทักษะการพูดแบบต่าง ๆ  
ในที่ชุมชนที่ถูกต้อง  การใช้ถ้อยค าส านวนที่ไพเราะ  ตลอดจนการกล้าแสดงออกด้านการพูดต่อที่ชุมชนใน
โอกาสทั่วไปท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินชวีิต 
 
 
 

100–252   ภาษาองักฤษส าหรับวชิาการเฉพาะด้าน                                     3(2–2–5) 
                 English for Academic Purpose 
                 วิชาบังคบักอ่น  : วิชา 100 – 152 ภาษาอังกฤษ  2 
                  ศึกษาฝึกการใช้ศัพท์เทคนิค  การใช้ภาษาและโครงสร้างประโยค  ส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้ส าหรับ
วิชาการเฉพาะด้าน 
100–253   ภาษาจีน 2                                                                                    3(2–2–5) 
                 Chinese II 
                 วิชาบังคบักอ่น  :  100 – 154   ภาษาจีน 1 
                 ศึกษาต่อเนื่องจากภาษาจนี 1 โดยฝกึทกัษะทั้ง 4 ด้านในระดับท่ีสูงขึ้น ใชภ้าษาให้ถูกต้องสอดคล้อง
กับเหตุการณ์และส่ิงแวดล้อม การคน้ค าศัพทจ์ากพจนานกุรม ศึกษาความแตกต่างของอักษรจีนแบบตัวเต็ม 
(Traditional Character) และตัวย่อ(Simplified Character) ศึกษาค าศัพท์ใหม่ประมาณ 600 ค า 
 
100-300    ภาษามลายู 1                                                                                                3(2–2–5) 
    Malay  I 
 ศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษามลายู และเสริมสร้างทักษะพื้นฐานด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ภาษามลายูจากค าศัพท์ และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวัน   
100-301 ภาษามลายู 2                                                                                                                 3(2–2–5) 
 Malay  II 



 

 

 

 วิชาบังคบักอ่น : 100-300 ภาษามลายู 1 
 ศึกษาและฝึกทกัษะด้านการฟัง พดู อ่าน เขียนภาษามลายูในระดับตน้ที่ต่อเนื่องจากภาษามลายู 1 เพื่อ
สามารถใช้ภาษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์ทีก่ าหนด 
100-302   ภาษาญี่ปุน่  1                                                                                                            3(2–2–5) 
 Japanese  I  
 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคาตะคานะ ค าศัพท์พื้นฐาน 
รูปประโยคพืน้ฐาน เพ่ือน ามาใช้เขียนประโยคในการส่ือสาร  ฝึกทักษะการฟัง เพื่อความเข้าใจ โดยการถาม
ตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวนั  และฝึกการกล่าวแนะน าตัว      ดว้ยการพูดสนทนา ผ่านการ
พัฒนาทักษะพื้นฐานในการส่ือสาร    
100-303 ภาษาญี่ปุ่น  2                                                                                                               3(2–2–5) 
 Japanese II  
 วิชาบังคบักอ่น : 100-302  ภาษาญีปุ่่น 1 
 ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเนื่อง ผ่านทักษะการฟัง การออกเสียงและการพูด การเขียนประโยค 
การอ่าน ข้อความพื้นฐานและค าศัพท์ที่ใชใ้นชวีิตประจ าวนั ศึกษาและฝึกฝนการออกเสียงและการเขียน
ตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม 
 
100-304 ภาษาเกาหลี 1                                                                                                                3(2–2–5) 
 Korean I   
 ศึกษาค าศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พืน้ฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใช้ในชีวติประจ าวัน   
โดยสนทนาตอบโต้ด้วยภาษาเกาหลี และการอ่านฝกึอ่านขอ้ความ ฝึกการเขียนเป็นรูปประโยค 
100-305 ภาษาเกาหลี 2                                                                                                                  3(2–2–5) 
 Korean II   
 วิชาบังคบักอ่น : 100-304  ภาษาเกาหลี 1 
 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาส าหรับการส่ือสารด้วยการฟังและพูดภาษาเกาหลี
และเรียนรู้ค าศัพท์ทีใ่ช้ในการท างาน ค าศัพท์ในบทเรียน โดยฝึกการใชภ้าษาบูรณาการทกัษะพืน้ฐานในระดับ
ที่สูงขึ้น 
100-306 ภาษาเขมร  1                                                                                                                    3(2–2–5) 
 Khmer  I  
 ศึกษาและฝึกทกัษะเบื้องต้นด้านการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร ศึกษาไวยากรณ์
เบื้องต้นและรูปประโยคพืน้ฐาน ฝึกออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ ฝึกอ่านประโยคง่าย ๆ ท่ีใชใ้น
ชีวิตประจ าวัน 
100-307 ภาษาเขมร  2                                                                                                                  3(2–2–5) 
 Khmer  II 



 

 

 

 วิชาบังคบักอ่น : 100-306  ภาษาเขมร  1 
 ศึกษาและฝึกทกัษะด้านการฟัง  การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรในระดับท่ียากขึน้ การฟัง
เพื่อจับใจความ การอ่านและการเขยีนย่อหน้าและบทอ่านส้ันๆ และฝึกการสนทนาท่ีเกี่ยวข้องกับการค้า  
ธุรกิจ การเดินทาง การศกึษา 
100-308 ภาษาพม่า 1                                                                                                                    3(2–2–5) 
 Myanmar  I   
 ศึกษาและฝึกทกัษะเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษารปูประโยคและ
ไวยากรณ์พื้นฐานเน้นฝึกบทสนทนาที่ใชใ้นชวีิตประจ าวนั การอ่านฝึกอ่านข้อความส้ัน ๆ สามารถสรุปและ
ตอบค าถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได ้
 
100-309 ภาษาพม่า 2                                                                                                                     3(2–2–5) 
 Myanmar  II   
 วิชาบังคบักอ่น : 100-308  ภาษาพม่า 1  
 ศึกษาและฝึกทกัษะด้านการฟัง การพดู การอ่าน และการเขยีนภาษาพม่าในระดับท่ียากขึน้ การฟังเพื่อ
จับใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบทอ่านส้ันๆ และฝึกการสนทนาในทางธุรกิจ 
100-310 ภาษาตากาลอ็ก 1                                                                                                             3(2–2–5) 
             Tagalog  I     
 ศึกษาค าศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พืน้ฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใช้ในชีวติประจ าวัน 
โดยสนทนาตอบโต้ด้วยภาษาตากาล็อก 
100-311 ภาษาตากาลอ็ก 2                                                                                                             3(2–2–5) 
 Tagalog  II     
 วิชาบังคบักอ่น : 100-310  ภาษาตากาล็อก 1 
              ศึกษาค าศัพท์ รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น เน้นการฝึกบทสนทนาในเรื่องเฉพาะทาง
มากขึ้น เช่น การติดต่อธุรกิจ    
 
100–353    การสนทนาภาษาอังกฤษ                                      3(2–2–5) 
                  English Conversation 
                  ศึกษาการสนทนาขั้นพืน้ฐาน ใช้เหตกุารณ์สมมติเพ่ือให้นักศกึษาฝึกหัดในการสนทนา รูปแบบ
ของภาษาท่ีได้เรียนมาแล้วในการสนทนา  ศกึษาการออกเสียงให้ถูกต้อง  ศึกษาศัพท์ส านวนต่าง ๆ ท่ีน่ารู้   
ฝึกทบทวนการเล่าล าดับเหตุการณ์  และเน้นในการใช้กาล (Tenses)  โดยเฉพาะปัจจุบันกาลและอดีตกาล    
ฝึกแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เพื่อเตรียมตัวในการเข้าสัมมนาหรือรับการอบรม 
 
100-354 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ                                                                                            3(2–2–5) 



 

 

 

                  English for Business   
                  ศึกษาค าศัพท์และส านวนทางธุรกิจเบื้องต้น เช่น โครงสร้างองค์กร การเขียนกระบวนการ
ทางธุรกิจ การอ่านข้อมูลเชิงสถิติ มารยาทการอยู่รว่มกนัในส านักงาน การตดิต่อทางโทรศัพท์ การจดัเรียง
ก าหนดการและการนัดหมาย บนัทึกข้อความ จดหมายเวียน ค าเตือน ป้ายประกาศ   
100-355 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ                                                                          3(2–2–5)                                                                                       
 Advanced  Reading  Development  in  English  
 ศึกษาการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ทักษะการอ่านข้าม การอ่านแบบกวาด  การเดาค าศัพท์จากเนื้อ
เรื่อง  การอ่านเพ่ือจับใจความ  เพื่อเสริมทักษะการอ่านในภาษาอังกฤษให้มคีวามเข้าใจรวดเรว็ยิ่งขึน้ 
นอกจากนี้นกัศกึษายังสามารถเพิ่มพูนความรูด้้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการอ่านจากเนื้อเรื่องท่ีหลากหลาย 

     
2.  หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1  กลุ่มวิชาแกน 
201-203     องค์การและการจัดการ           3(3-0-6) 
     Organization and Management   
                  ศึกษาลักษณะขององคก์าร  อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ  โครงสร้าง  และวิธีด าเนนิงาน 
ขององค์การธุรกิจ กระบวนการบริหาร การวางแผน การจดัองค์การ การวินิจฉัยส่ังการ การส่งเสริมก าลังใจ
ผู้ปฏิบัติงานและการควบคุม 
 
 

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

   ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด   ความหมาย   ขอบเขต   ความส าคัญ  หน้าที่ของตลาด สถาบันทางการตลาด 
ส่วนผสมของการตลาด แรงจูงใจและพฤติกรรมของผู้บริโภค   การวิเคราะห์และการเลือกตลาดเป้าหมาย ส่ิงแวดล้อมท่ี
มีอิทธิพลต่อการตลาด  การตลาดการ  เกษตร การตลาดอุตสาหกรรม   และการตลาดระหว่างประเทศ 

 

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

    ศึกษาหน้าทีก่ารบริหารทรัพยากรมนษุย์ในองคก์าร  การจัดสายงาน  การวางแผนก าลังคน      งานบุคคลกับ
งานบริหาร การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมพนักงาน การจ่ายผลตอบแทนสวัสดิการ     จูงใจ บ ารุงขวัญ การ
ประเมินผลงาน การเล่ือนขั้น การสับเปล่ียนโยกย้าย การลงโทษ การเลิกจ้าง การเจรจาต่อรองร่วมแรงงานสัมพันธ์ 
 

602-100   ปฏิบัตเิคร่ืองดนตรีเอก 1      3(2-2-5) 
    Music Practicum  I 



 

 

 

 ศึกษาการเรียนการสอนดนตรภีาคปฏิบัติ มุ่งพัฒนาการปฏิบัติให้เต็มขดีความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน
และแต่ละเครื่องเอก ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับเครื่องดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษา     การปฏิบัติ
ส าเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต่ า) คุณภาพของเสียง ศิลปะ  
 

602-101    ปฏิบัตเิคร่ืองดนตรีเอก 2      3(2-2-5) 
                 Music Practicum  II 
       ศึกษาการปฏิบัติเครื่องดนตรีเอกซ่ึงเป็นวิชาต่อเนื่องจาก การปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 1 เป็นการเรียนการสอน
ดนตรีภาคปฏิบัติ มุ่งพัฒนาการปฏิบัติให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนและแต่ละเครื่องเอก เทคนิคการ
ถ่ายทอดอารมณ์ โดยค านึงถึงคุณภาพของเสียง ส าเนียง เทคนิคการถ่ายทอดอารมณ์  ฝึกไล่บันไดเสียง บทฝึกต่าง ๆ ที่
ต้องใช้เทคนิคขั้นสูง 
602-102   ทฤษฎีดนตรีสากล       3(3-0-6) 
                 Music Theory  
                 ศึกษาการเรียนการสอนทฤษฎีทางดนตรีสากล กุญแจประจ าหลัก ขัน้คู่เสียง บันไดเสียง คอร์ด เครื่องหมาย
ก าหนดจังหวะ การเขียนโน้ตและการอ่านโนต้ 
 

602-103    ประวัติศาสตร์ดนตรี       3(3-0-6) 
                 History of Music 
            ศึกษาประวัติความเป็นมา ความส าคัญ  รูปแบบและพัฒนาการต่าง ๆ ของดนตรีสากลในสมัย  ต่าง ๆ รวมทั้ง
องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์ดนตรี ได้แก่ ผู้ประพนัธ์เพลงคนส าคัญของโลก บทเพลงดนตรี 
เครื่องดนตรีสากล วงดนตรีสากล และดนตรีสมัยนิยม   
 
 
 
 
 
 
 

602-104 การฝึกโสตประสาททางดนตรี      3(2-2-5) 
      Music Ear Training                             
                  ศึกษาเรียนรู้วิธีการฝึกโสตทักษะทางดนตรีเรื่องการฟัง โดยการเปล่งเสียงให้ถูกต้องตามระดับตัวโนต้และ
จังหวะ  ฝึกทักษะการฟังเรื่องขั้นคู่เสียง คอร์ด ท่อนจบเพลง และฝึกทักษะการฟังทั้งจากดนตรีจริง ตลอดทั้งสามารถ
บันทึกโน้ตจากการฟังได้อย่างถูกต้อง  
 

602-200   ปฏิบัตเิคร่ืองดนตรีเอก 3      3(2-2-5) 
   Music Practicum  III 
   ศึกษาการปฏิบัติเครื่องดนตรีเอกซ่ึงเป็นวิชาต่อเนื่องจาก การปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 2 เป็นการเรียนการสอน

ดนตรภีาคปฏิบัต ิมุ่งพัฒนาการปฏิบัติให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนและแต่ละเครื่องเอก ๆ ฝกึเล่นกับ
เพลงท่ีอยู่ในความนิยม  บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรชัญาของนักดนตร ี 



 

 

 

 

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

                    ศึกษาการปฏิบัติเครื่องดนตรีเอกซ่ึงเป็นวิชาตอ่เนื่องจาก การปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 3 เป็นการเรียนการ
สอนดนตรีภาคปฏิบัต ิมุง่พัฒนาการปฏิบัตใิห้เต็มขดีความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนและแต่ละเครื่องเอก ตาม
แนวทางท่ีผู้เรียนถนัด 
 

602-202   ทักษะเปียโน 1        3(2-2-5) 
   Piano  I 
   ศึกษาการเรียนการสอนทกัษะการปฏิบัติเปียโนในขั้นพืน้ฐาน โดยให้ความส าคัญกับเทคนคิ วิธีการ และการ

ฝึกปฏิบัติแบบฝึกหัดต่างๆ  
หมายเหต:ุ ส าหรับผู้เรียนที่ปฏบิัติเคร่ืองเอก Piano ให้เลอืกเรียนทกัษะเคร่ืองดนตรีชนิดอื่น 
 

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

  ศึกษาการเรียนการสอนทกัษะการปฏิบัติเปียโน โดยให้ความส าคัญกับในเรื่องคอร์ดบันไดเสียง  
การอิมโพรไวเซชั่น โดยค านึงถึงคุณภาพของเสียง ส าเนียง เทคนิคการถ่ายทอดอารมณ ์
 

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

    ศึกษาทักษะการปฏิบัตกิารทางด้านคอมพิวเตอร์ดนตรีเบือ้งต้น การใช้โปรแกรมทางดนตร ี
ที่ทันสมัยและรู้จักวิธีใช้อุปกรณ์ดนตรีในห้องบันทึกเสียง 

 

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

    ศึกษาทักษะการปฏิบัตกิารทางด้านคอมพิวเตอร์ดนตรี และการบันทกึเสียงดนตรโีดยให้ความส าคัญกับ
เทคนิค วิธีการต่างๆ ตลอดจนการใช้โปรแกรมทางดนตรีทีเ่กี่ยวข้องและการควบคุม 
ระบบเสียงของการบันทกึเสียงดนตรีในระดับสูงขึ้นไป 

n Mass Communication Writing in Mass Communication Works 

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

    ศึกษาเรียนรู้ถึงวิธีการ เทคนคิ ท่าทาง การออกเสียงของการร้อง ในรูปแบบการประสานเสียง 
ของบทเพลงประเภทต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติการรวมกลุ่มการขับร้องประสานเสียงในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการฝึก
ปฏิบัติร้องโน้ตให้ตรงกับระดับเสียงตามโนต้ในบทเพลงตา่ง ๆ และไม่เกินไม่เกิน 4 แนว 
 
 

602-300    ปฏิบัตเิคร่ืองดนตรีเอก 5      3(2-2-5) 



 

 

 

    Music Practicum V 
                ศึกษาการปฏิบัติเครื่องดนตรีเอกซ่ึงเป็นวิชาต่อเนื่องจาก การปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 4                  เป็นการ
เรียนการสอนดนตรภีาคปฏิบัต ิมุ่งพัฒนาการปฏิบัติให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนและแต่ละเครื่องเอก 
พร้อมท้ังการแสดงเดี่ยวในการปฏิบัติเครื่องดนตรีเอกต่อสาธารณชน 
 
2.2  กลุ่มวิชาเอกบังคบั 
602-301 การวิเคราะห์บทเพลงสมัยนยิม      3(3-0-6) 
     Popular Music Analysis 

    ศึกษารูปแบบโครงสร้างของบทเพลงสมัยนิยมท่ีมีเอกลักษณ์แต่ละประเภท วิเคราะห์ถึงลักษณะบทเพลงท่ี
ใช้ในลีลาอารมณ์ที่แตกต่างกัน   
 
602-302   การเรียบเรียงเสียงประสาน      3(3-0-6) 

   Arrangement 
                  ศึกษาการเรียบเรียงเสียงประสาน  ส าหรับวงดนตรีตามสมัยนิยม ในรูปแบบฮาร์โมนีและเคาเตอร์พ้อยท์  
และการบันทึกโน้ตในการเรียบเรียงเสียงประสาน 
 
 
 
 
   

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

   ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย วิธีการ และรูปแบบการวิจัยทางดนตรี ตั้งแต่กระบวนการวิจัย การวิจัย
เชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย ตัวแปร และการนิยามตัวแปร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การ
สร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย ข้อมูลและระดับการวัด การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล การแปลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย และการเขียนรายงานการเผยแพร่ผลการวิจัย 
 

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

                 ศึกษาการเลือกหัวข้อ และการเขียนเค้าโครงการวิจัย การก าหนดวตัถุประสงค์และกรอบความคดิ วิธีการเกบ็
รวบรวมข้อมูลแบบต่าง ๆ   การจ าแนก วิเคราะห์และการตคีวาม ข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบของ 
ภาคนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับดนตร ี
 

602-402    ดนตรีไทยประยกุต ์       3(2-2-5) 



 

 

 

   Thai Applied Music  
                 ศึกษาและปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยรวมถึงเครื่องดนตรีพืน้บ้านโดยน ามาประยกุตใ์นการบรรเลงเพลงแบบ
สากลร่วมสมัย เพลงท่ีใช้เปน็ท านองเพลงไทยเดิมหรือเพลงพื้นบ้าน และท าการเรียบเรยีงใหมใ่นแบบดนตรีไทย
ประยุกตร์่วมสมัย   
 

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

            ศึกษาการปฏิบัติรวมวงเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นกัศึกษาน าความสามารถที่ได้ฝกึซ้อมเดี่ยวมาปรับสภาพตาม
บทบาทของวงดนตรีแต่ละประเภท  ได้บรรเลงรวมวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การก าหนดชนิดและประเภทของวง
ดนตรีสากลนัน้  สาขาวิชาฯ จะประกาศให้ทราบแต่ละภาคการศกึษาเป็น ครั้ง ๆ ไป   

โดยค านึงถึงเครื่องดนตรีเอกของนกัศึกษา  และประสบการณ์ที่นกัศึกษาพึงได้เป็นหลักส าคัญ  

 
 

602-404   การปฏบิัติการรวมวงดนตรีสากล 2     3(2-2-5) 
                 Ensemble Music II 
            ศึกษาการปฏิบัติรวมวงเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นกัศกึษาน าความสามารถที่ได้ฝกึซ้อมเดี่ยวมาปรับสภาพตาม
บทบาทของวงดนตรีแต่ละประเภท  ได้บรรเลงรวมวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเรียบเรียง 
บทเพลงตามแนวดนตรีที่ถนัด 
 
602-405    การประพันธ์เพลง       3(3-0-6) 

   Composition  
   ศึกษาหลักการ เทคนิควิธีการในการประพนัธ์เพลง  การแต่งท านองสอดประสาน การวิเคราะห์ผลงานการ

ประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงในระดับสากล ตลอดจนการแสดงผลงานการประพันธ์เพลงในสมัยนิยม 
 

602-406    การสัมมนาทางดนตรี       3(3-0-6) 
   Seminar  in  Music  

                 ศึกษาความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับกระบวนการศกึษาค้นคว้า วิธีการจัดสัมมนา ศึกษาวิเคราะห์ 
ปัญหาทางดนตรจีากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนอภิปรายถึงผลดีและผลเสีย สรุปเป็นกฎเกณฑ์เพื่อน าไปพัฒนาให้
ได้ผลดี รวมท้ังการศึกษาหาความรู้จากเอกสารต าราตลอดจนวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ 
 

602-407    หัวข้อพิเศษทางดนตรี        3(3-0-6) 
   Special Topic in Music   
   ศึกษาค้นคว้าและส ารวจข้อมูลทางด้านดนตรีที่เกิดขึ้นใหม่ ที่น่าสนใจในปัจจุบัน และคาดหมายพัฒนาการ

ล่วงหน้าทางดนตรีในอนาคต แต่ไม่ได้ระบุไว้ในหลักสูตร ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ดนตรี คีตกวี นักดนตรี เครื่องดนตรี วง
ดนตรี บทเพลง ดนตรีชนเผ่า การเรียนการสอนดนตรี เทคโนโลยีทางดนตรี แนวดนตรี ดนตรีกับกิจกรรมต่างๆ การ



 

 

 

ปฏิบัติเครื่องดนตรี เป็นต้น  เพื่อการน าเสนอและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าในห้องสมุด อินเตอร์เน็ต การ
สัมภาษณ์ และส่ือความรู้ทางดนตรีอ่ืนๆ 

 

602-408    การจัดการแสดงดนตรี       3(2-2-5) 
   Music Performance 
   ศึกษาเรียนรู้วิธีการกระบวนการจัดการแสดงดนตรีทั้งประเภทเดี่ยวและการรวมวง  การบรรเลงเพลงท่ีอยู่ใน

ความนิยม บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตร ี
  

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

   Conductor 
   ศึกษาประวัติผลงานของวาทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก เรียนรู้วิธีการกระบวนการ 

การอ านวยเพลง การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะในการควบคุมวงดนตรี  และน าความรู้ไปประยกุตใ์ช้ได้ถูกต้อง 
 

 
 

602-305    แนวดนตรีตะวันตก       3(3-0-6) 
   Western Music Style 
    ศึกษาประวัตคิวามเป็นมา วิวัฒนาการ และวิเคราะห์รูปแบบของแนวดนตรีตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อสังคม 

ความแตกต่างของแนวดนตรีตะวันตกประเภทต่างๆ  การล าดับเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงของ 
แนวดนตรีตะวันตกตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบัน 

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

   Traditional Music of Southern Thailand   
  ศึกษาภูมิหลัง ประวัตคิวามเป็นมา รูปแบบของบทเพลงท้องถ่ินใต้ ศิลปินพื้นบ้านที่มีช่ือเสียง 
ของดนตรใีนท้องถ่ินใต้ เช่น ดนตรีโนรา ดนตรีหนังตะลุง ดนตรกีาหลอ เป็นต้น 
 
 

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

    ศึกษาเพลงภูมิหลัง ประวตัิความเป็นมา รูปแบบของบทเพลงท้องถ่ินหรือเพลงในวัฒนธรรม 
ต่าง ๆ ท่ีสร้างสรรค์และเล่นโดยนกัดนตรีท้องถ่ินในชนชาติต่างๆ ทั่วโลก  
 
602-410    จิตวิทยาทางดนตรี       3(3-0-6) 

   Psychology of Music 

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


 

 

 

   ศึกษาเกี่ยวกับระบบทางสรีระของมนษุย์ที่มีความเกี่ยวขอ้งกับการรับรู้ในเรื่อเสียง  ความรู้สึกและจติใจของ
มนุษย์ที่มีต่อดนตรใีนส่วนของจังหวะ ท านอง การประสานเสียง ขั้นคู่เสียง เสียงโฆษะ อโฆษะ วรรค ประโยคในบท
เพลง  ความจ า  และการจินตนาการทางดนตรีศึกษาท้ังในส่วนของบุคคลในฐานะผู้ฟังและนักดนตร ี 

 

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

ทั่วไป ระดับของเสียง ความถ่ีเสียง ชุดเสียงฮาร์โมนคิ กระแสเสียง เสียงซ้อน การเดินทางของเสียง  
เสียงสะท้อน ห้องในระบบอคูสติก  ตลอดทั้งศึกษาถึงการใช้เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนแบบต่าง ๆ  
 
 

 
 
 

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

ละคร ตลอดทั้งเพลงประกอบการเต้นรูปแบบต่างๆ  แนวทางการก าหนดเพลงเพื่อความเหมาะสม  
ส าหรับการแสดง  แต่ละประเภท ชนดิของวงดนตรีทีใ่ชใ้นการแสดงแต่ละประเภท  
 
 
 

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

                  ศึกษาถึงรูปแบบและโครงสร้างของเพลงไทยที่มีเอกลักษณ์แต่ละประเภท วิเคราะห์ถึงลักษณะบทเพลงที่ใช้
ในลีลาอารมณ์ที่แตกต่างกัน          
                                                                                                                                                                     
2.4  กลุ่มสหกิจศึกษา 
602-416    สหกิจศึกษา        9(0-40-9) 
                 Cooperative Education 

วิชาบังคบักอ่น :  100-245 การปรับตัวทางสังคมและต้องเป็นนกัศึกษาปี 3 ขึ้นไป 
                  ศึกษาการปฏิบัติงานเพื่อฝกึทกัษะดา้นดนตรี ในสถานประกอบการหรือหนว่ยงานที่เหมาะสมในสภาพจริงของ
การท างาน  ภายใต้การก ากับดูแลนิเทศของผู้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เป็นเวลา  15  สัปดาห์  
หรือไม่น้อยกว่า  600  ชัว่โมง 
 
602-499  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       2(0-40-0) 



 

 

 

    Internship  
 การให้นักศกึษาได้ทดลองปฏิบัติงาน ตามความเป็นจริงนอกสถานศึกษาโดยการประสานงานระหว่างสถาบัน
กับหน่วยงานต่างๆ ท่ีจะสามารถรับนกัศกึษา ภายใต้การควบคุมดูแลติดตามและประมวลผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการเรียน 

 
ปีที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร ์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 2 2 5 

100-136 มนุษยก์ับดนตร ี 3 2 2 5 
100-150 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3 2 2 5 
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 3 2 2 5 
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศกึษา 2 1 2 3 
602-100 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 1   3 2 2 5 
602-102 ทฤษฎดีนตรีสากล   3 3 0 6 

 รวม 20 14 12 34 
 



 

 

 

 
ปีที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

100-138 ดนตรีไทย   3 2 2 5 
100-152 ภาษาอังกฤษ 2   3 2 2 5 

100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์  2 1 2 3 
201-203 องค์การและการจัดการ 3 3 0 6 
602-101 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 2 3 2 2 5 
602-103 ประวัติศาสตรด์นตร ี 3 3 0 6 
602-104 การฝึกโสตประสาททางดนตร ี 3 2 2 5 

 รวม 20 15 10 35 
 
 

ปีที่ 1/ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 3 0 6 
 รวม 3 3 0 6 

 
 
 
 

ปีที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

100-157 การฝึกพดูภาษาไทย                                       3 2 2 5 
203-206 หลักการตลาด 3 3 0 6 
602-200 ปฏิบัตเิครื่องดนตรีเอก 3 3 2 2 5 
602-202 ทักษะเปียโน 1 3 2 2 5 
602-204 คอมพิวเตอร์ดนตร ี

และการบันทึกเสียง 1 
3 2 2 5 

602-206 ขับร้องประสานเสียง 3 2 2 5 

 รวม 18 13 10 31 

 
ปีที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

205-204 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 3 3 0 6 



 

 

 

602-201 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 4 3 2 2 5 
602-203 ทักษะเปียโน 2 3 2 2 5 
602-205 คอมพิวเตอร์ดนตร ี

และการบันทึกเสียง 2 
3 2 2 5 

602-412 ดนตรีประกอบการแสดง 3 3 0 6 
 รวม 15 12 6 27 

 
 

ปีที่ 2/ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 3 0 6 
 รวม 3 3 0 6 

 
 
 
 
 
 
 

ปีที่ 3/ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

100-120 มนุษยก์ับส่ิงแวดล้อม 3 3 0 6 
602-300 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 5 3 2 2 5 
602-301 การวิเคราะห์บทเพลงสมัยนิยม 3 3 0 6 
602-302 การเรียบเรียงเสียงประสาน 3 3 0 6 
602-303 ดุริยนิพนธ์ 1 3 3 0 6 
602-304 วาทยากร 3 2 2 5 

 รวม 18 16 4 34 

 
 

ปีที่ 3/ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

100-245 การปรับตวัทางสังคม 2 1 2 3 
602-401 ดุริยนิพนธ์ 2 3 3 0 6 



 

 

 

602-402 ดนตรีไทยประยุกต ์ 3 2 2 5 
602-403 การปฏิบัติการรวมวงดนตรีสากล 1 3 2 2 5 
602-405 การประพนัธ์เพลง  3 3 0 6 
602-413 คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ 

ดนตรีสากล 
3 3 0 6 

 รวม 17 14 6 31 
 
 

ปีที่ 3/ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

602-499 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  2 0 40 0 
 รวม 2 0 40 0 

 
 
 
 
 
 

 
ปีที่ 4/ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

602-404 การปฏิบัติการรวมวงดนตรีสากล 2 3 2 2 5 
602-406 การสัมมนาทางดนตร ี 3 3 0 6 
602-407 หัวข้อพิเศษทางดนตร ี 3 3 0 6 
602-408 การจัดการแสดงดนตร ี 3 2 2 5 

 รวม 12 10 4 22 
 

 
 
 

ปีที่ 4/ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

602-416 สหกิจศึกษา 9 0 40 9 
 รวม 9 0 40 9 



 

 

 

 


