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

 Fundamentals  of  Mathematics  
 ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงประกอบดว้ย  นิยาม  ประพจน์ การให้สัญลกัษณ์

แสดงกฎเกณฑ์การอา้งเหตุผล  วิวฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ท่ี
สามารถใชไ้ดใ้นการด าเนินชีวติ 

 

   
100-111 สถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  
 ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ  การรวบรวมและการเสนอข้อมูล  การวดั

แนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลางและการกระจาย   ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้   การจดัล าดบั
และการจดัหมู่  การแจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบต่างๆ  การแจกแจงของค่าท่ีไดจ้ากตวัอย่าง
ประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 
การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับค่าเฉล่ีย  ค่าตัวแปร  และสัดส่วน  การใช้ไคสแควร์  
สหสัมพนัธ์ และการถดถอยอยา่งง่าย 

 

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

 General   Sciences  
 ศึกษาหลกัการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกตว์ิทยาศาสตร์สมยัใหม่ให้เขา้

กับการด าเนินชีวิต  เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  ดาราศาสตร์และท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์
 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

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

 Probability  and  Statistics  
 ศึกษาสถิติพรรณนาแนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นการแจก

แจงท่ีส าคญัจากการสุ่มตวัอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน  การถดถอยและสหสัมพนัธ์  การแจกแจงไคสแควร์  และการวิเคราะห์ความถ่ี  
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 
 

 

100-119 พืน้ฐานคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                                                                                   3(2-2-5) 

 Fundamentals of  Computer  and  Information Technology                                                                                               
 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์  ซอร์ฟแวร์  การพฒันาโปรแกรมการ

จดัการฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
การประยุกต์ใช้งานเวิร์ด  องค์ประกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์น าขอ้มูลเขา้
และแสดงผล หน่วยความจ าส ารอง ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมประยุกต ์ การประมวลผล
ขอ้มูล ผงังาน ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

 

100-120 
 

มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม                                                                                                                
Man and Environment 

3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาธรรมชาติและ
นิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพนัธ์และดุลยภาพ
ระหว่างเหล่าส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย   ตลอดจนปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษยต่์อ
ปัจจัยทางกายภาพ โดยอาจ มีตัวอย่างของกิจกรรมมนุษย์ท่ีอาจกระทบต่อดุลยภาพของ
ธรรมชาติ ตลอดจนความเขา้ใจต่อการเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีปลอดภยัและการใชว้ิทยาศาสตร์เพื่อ
การอนุรักษ ์และการจดัการองคก์รสีเขียว 

 

100-128 ชีวติกบัพลงังาน                                               3(3-0-6) 
 Life   and  Energy     
 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานและการด ารงชีวิต ความหมายของพลงังานและชนิด            

ของพลงังานท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานและรูปแบบพลงังานและการ
เปล่ียนรูปพลงังาน การแนะน าพลงังานทดแทน หลกัการประยุกตใ์ชพ้ลงังานและศกัยภาพ
ของแหล่งพลงังานทดแทนประเภทต่าง  ๆ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังาน
น ้ า พลงังานใตพ้ิภพ พลงังานจากคล่ืนมหาสมุทร พลงังานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมการ
ใชพ้ลงังานทดแทน 

 

   



 

 

 

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

 Life   and  Modern  Technology  
 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโน เทคโนโลยีพลงังาน และเทคโนโลยีสมยัใหม่อ่ืนๆ 
รวมถึงแนวโนม้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในอนาคต และผลกระของเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อชีวิต 
วฒันธรรมของมนุษย ์
 

 

100-174 วทิยาศาสตร์และสภาวะโลกร้อน 3(3-0-6) 
 Science and Global Warming   
 ศึกษาความหมายของสภาวะโลกร้อน ปัจจยัท่ีท าให้เกิดสภาวะโลกร้อน ผลกระทบของ

ภาวะโลกร้อนต่อตนเอง ชุมชน และสังคมโลก การสร้างความตระหนกัและจิตส านึกท่ีดี
ต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อการป้องกนัและ แกไ้ขปัญหาสภาวะโลกร้อนอยา่งย ัง่ยนื 
 

 

100-175     หลกัฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
 Principles of Physics  
 ศึกษาหลกัการต่าง ๆ ทางฟิสิกส์เวกเตอร์ ความสมดุลของแรง กฎการเคล่ือนท่ีกลศาสตร

กลศาสตร์ของไหลไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
 

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

 Thai   Civilization  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาประวติัความเป็นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้ งแต่เร่ิมแรก  การตั้ งถ่ินฐานและ                 
การสถาปนาอ านาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  การรับอิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีส่วนสร้างสรรค์พื้นฐานอารยธรรมไทย  
อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   อารยธรรมศรีวิชยั  การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ี
เด่นชดั   ตั้งแต่สมยัอยุธยา   เป็นตน้มา   จนถึงการเขา้มาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพลของ
อารยธรรมตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลกัษณะทาง
วฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

100-134 อารยธรรมตะวนัตก 
Western  Civilization 
ศึกษาวิวฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก  โดยเนน้อารยธรรมยุคใหม่  ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 
15 จนถึงปัจจุบัน  การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตัวเข้าสู่อารยธรรมยุคใหม่                          
การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก  ผลกระทบต่อ                          
การเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดา้นการเมือง  การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 

3(3-0-6) 

   

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

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปัตยกรรม   
จิตรกรรมและประติมากรรม  ลกัษณะความแตกต่างระหว่างศิลปกรรมไทยกบัศิลปะสากล  
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อวิวฒันาการทางศิลปกรรมใน
ยคุต่าง  ๆ รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  
 

 

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

 Man  and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล   ความเขา้ใจองค์ประกอบของดนตรี 
อนัเป็นพื้นฐานต่อการฟัง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละ
สมยั รวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวบีางคน 

 

   

100-138 ดนตรีไทย  3(2-2-5) 

 Thai Music  

 ศึกษาหลกัการเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งดา้นประวติัความเป็นมา การจ าแนกประเภท 
รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได ้

 

100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology    

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวิทยา  ปัจจยัด้านชีววิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม พฒันาของ
มนุษย ์ความจ าของมนุษย ์การเรียนรู้  การรับรู้   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  อารมณ์ของมนุษย ์ 
ความคิด สติปัญญา จริยธรรม การปรับตวั  สุขภาพจิต  และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละ
บุคคลและกลุ่ม  เน้นการบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกบัสภาพจริงของพฤติกรรมมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั ทั้งสังคมเผชิญหน้าและ
สังคมออนไลน์ และใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 

 



 

 

 

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

 Introduction to Laws  

 ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ทางกฎหมาย  สกุลกฎหมาย           
ท่ีส าคัญ ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์แขนงต่าง ๆ การใช้กฎหมาย   
กระบวนการในการออกกฎหมาย  การร่างกฎหมาย  การตีความกฎหมาย  การอุดช่องวา่ง
ของกฎหมายสิทธ์ิและการใชสิ้ทธ์ิตลอดจนหลกัส าคญัในกฎหมายลกัษณะต่าง ๆ 
 

 

100-142 หลกัรัฐศาสตร์                                                                                                         3(3-0-6) 

 Principles of Political Science  

 ศึกษาขอบข่ายและวธีิการศึกษาทางรัฐศาสตร์   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   รัฐบาล     รัฐสภา   
พรรคการเมือง   กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส าคญั ตลอดจนการเมือง
ระหวา่งประเทศ 
 

 

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

 Thai Politics and Government  

 ศึกษาววิฒันาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง  สถาบนั
นิติบญัญติั  บริหารและตุลาการ การปกครองส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน   
ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง   หลกัการ
เปล่ียนแปลง การปกครองจนถึงปัจจุบนั   รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 
 

 

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   

 ศึกษาหลกัการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ปัจจยัก าหนดอุปสงค์  อุปทานของสินคา้  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ลกัษณะส าคญัของ
การตลาด  สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  การวิเคราะห์รายไดใ้นบญัชี
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ  การก าหนดรายได้ประชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลัง
โดยสังเขป  ความส าคญัของการคา้และการเงินระหว่างประเทศในดุลการช าระเงินและ
รายไดป้ระชาชาติ 
 
 

 

   



 

 

 

100-147 ลลีาศ 1(0-2-1) 

 Social Dance        

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับองค์ประกอบสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย              
ความเป็นมาของลีลาศ ฝึกทกัษะพื้นฐานของลีลาศจงัหวะต่าง ๆ  

 

 
100-148 

 
มนุษย์กบัสังคม                                                                                              

 
3(3-0-6) 

 Man and Society  
 ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม   วิ เคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง ๆ   

ความสัมพนัธ์และอิทธิพลของมนุษยก์บัสังคม   หน้าท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนปัญหา
และวธีิการแกปั้ญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหนา้และสังคมออนไลน์ 
 

 

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

 Politics  and  Economy  in  Society  

 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ความสัมพนัธ์ แนวโน้ม          
การเปล่ียนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่าง ๆ ของการเกิดปัญหา รวมไปถึงผลกระทบทาง
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริหารจดัการเพื่อน าไปสู่การมีส่วนร่วมใน
การแกไ้ขปัญหาตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อการพฒันาชุมชนและสังคมอยา่งย ัง่ยนื 
 

 

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

 General   Philosophy  
 ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา                      

ทั้งปรัชญาตะวนัตก  ปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเก่ียวกบัโลก
และชีวิตของมนุษย ์และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า  
  

 

100-160 ทกัษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
Study  Skills in Higher Education 

2(1-2-3) 

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เป้าหมายในการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา การเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน วิธีการสร้างทกัษะการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง  เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและการจด
บนัทึกความรู้  เทคนิคการพูดเพื่อน าเสนองาน   เทคนิคการบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรู้แบบ
กลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วธีิการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ   การเตรียมตวัสอบและวิธีการท า
ขอ้สอบ 
 

 



 

 

 

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

 Critical  Thinking  

 ศึกษาความหมายการคิด  ปัจจยัพื้นฐานของการคิด  ลกัษณะของการคิด  ความสัมพนัธ์
ระหว่างสมองกบัการคิด ความส าคญัของการคิด กระบวนการคิด อุปสรรคของการคิด   
การป้องกนัและแกไ้ขขอ้บกพร่องในการคิด ประเภทการคิดต่าง ๆ  เน ้นพฒันา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา  การเผชิญสถานการณ์  การคิดวิเคราะห์เหตุผล
เชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิดวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผลและการน าเสนอ
องค์ความรู้ท่ีเป็นสัมฤทธิผลจากการฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
 

 

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

เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม เขตการคา้เสรี และสภาพ
เศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ องคป์ระกอบของประเทศ
ร่วมเจรจาท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมในอาเซียน 
 

 

100-167 บัณฑิตทีพ่งึประสงค์  2(1-2-3) 

 Ideal  Graduate  
ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตไทยและคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงคข์องมหาวิทยาลยั    
กระบวนการพฒันาตนเพื่อเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี การท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม การรู้จกั
สิทธิและหน้าท่ีของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย การประกนัคุณภาพการศึกษา  คุณธรรม
และจริยธรรมและการปฏิบติัตนห่างไกลจากยาเสพติด การท านุบ ารุงรักษาศิลปวฒันธรรม
ของชุมชนและชาติ   เพื่อน าองค์ความรู้  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์          
ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดข้ึนเป็นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์  
   

 

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

 ศึกษาประวติัศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบนัของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีความเช่ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวติของคนในทอ้งถ่ิน รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ 

สภาพปัจจุบนัและปัญหาของอ าเภอใหญ่ทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และ
คุณภาพชีวติ 
 
 
 

 



 

 

 

100-169 การคิดเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
 Creative  Thinking       

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบและรูปแบบของ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ 
เทคนิคการคิดเ ชิงสร้างสรรค์  แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้ างสรรค ์                       
การประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั แนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานในชีวติประจ าวนั 
 

 

100-170 ความปลอดภัยในชีวติ 2(2-0-4) 

 Safety for Life   

 ศึกษาความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยั ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในชีวิตจาก
ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร  การจราจร ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั  การใชชี้วิตทัว่ไป ความปลอดภยัจาก
การมีเพศสัมพนัธ์  ความปลอดภยัจากยาเสพติด  เทคนิควิธีการจดัการกบัความเส่ียงดา้น
สุขภาพและความปลอดภยัในชีวติ 
 

 

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

 
 
 
 
 

100-172 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sports and Recreation 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้ของกีฬาและนนัทนาการ กฎ กติกา หลกัการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้ง 
การเป็นผูน้ าทางกีฬาและนนัทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการต่อร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสังคม การฝึกทกัษะกีฬาพื้นฐานต่าง ๆ 
 
ความเป็นพลเมืองของสังคมไทย 
Being Thai Citizen 
ศึกษาบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไทย   
เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม ท่ีเป็นท่ีสนใจของสังคมไทยและสังคมโลก  การมีส่วนร่วมทาง
สังคม   การปลูกฝังจิตส านึกการต่อตา้นการทุจริต  ต่อตา้นพฤติกรรมท่ีเอาเปรียบสังคม  
การเคารพสิทธิ ทศันคติท่ีเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั  และการปลูกฝังจิตส านึก                
การมีระเบียบวินัยในตนเอง  ความสุจริต  เป็นต้น  รวมทั้งการสร้างนิสัยการเป็นผูน้ า
ในทางสร้างสรรคข์องสังคมไทย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

100-173 
 
 
 
 
 

100-200 

สารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า           
Information for Study Skills       
ศึกษาความส าคัญของสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสืบค้น การใช้ห้องสมุด การรวบรวมข้อมูลและการน าเสนอผล
การศึกษาคน้ควา้ คุณธรรมจริยธรรมในการใชส้ารสนเทศ 
 
พหุวฒันธรรม     

1(0-2-1)                   
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวฒันธรรม ความหลากหลายทางวฒันธรรม                   
ทั้งตะวนัตก และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ินใต ้การเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและกระแสความเจริญกา้วหนา้ของโลก ท่ีมีผลกระทบต่อวฒันธรรม และวิถีชีวิต
ของมนุษย ์

 

 
100-231 

 
ชีวติกบัวรรณกรรม 

 

3(3-0-6) 

 Life  and  Literature  

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ืองสั้น นวนิยาย   
บทกว ี บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรมกบั
ชีวติ ในคุณค่าดา้นความดี  ความงามและความจริง  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทศัน์
ต่อชีวิตและสังคม  ทั้งยงัส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผูเ้รียนรักวรรณกรรมและรัก               
การอ่าน 
 

 

100-240 เศรษฐกจิพอเพยีง        3(3-0-6) 

 Sufficiency  Economy             

 ศึกษาหลกัการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ใน
รูปแบบและลกัษณะต่าง ๆ  บูรณาการกบัวิถีชีวิต ทั้งการบริหารจดัการในครอบครัว  การ
จัดการของชุมชน  การประกอบการขนาดย่อม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-241 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความส าคญัของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติตะวนัออก
และภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใต ้ เน้นภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินด้านเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและส่ิงแวดล้อม องค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาด้านภาษาและวรรณคดี  เพื่อประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เกิดคุณค่าต่อการ
ด าเนินชีวติ 

 

 
 
 
 
 
 

100-242 สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    

 ศึกษาความหมาย แนวคิดส าคญัเก่ียวกบัสันติภาพและสันติศึกษา  ปัญหาความขดัแยง้และ
ความรุนแรงในครอบครัว  สังคม ชุมชน  ชาติ และระหวา่งประเทศ  โดยอาศยัองคค์วามรู้                 
ดา้นรัฐศาสตร์  สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม  เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการ
จดัการความขดัแยง้ดว้ยวธีิการเจรจาต่อรอง กระบวนการสันติวธีิ 
 

 

100-245 การปรับตัวทางสังคม 2(1-2-3) 

 Social  Adjustment    

 วชิาบังคับ : นักศึกษาช้ันปีที ่3 ขึน้ไป  
 ศึกษาหลกัการ  แนวคิด ในการด าเนินชีวิตในสังคมและระบบการท างาน  จริยธรรมใน

วิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การใช้ภาษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์  การท างานร่วมกนัใน
องค์กร และระบบบริหารงานอย่างมีคุณภาพในสถานประกอบการเพื่อการเตรียมสู่
กระบวนการสหกิจศึกษาหรือการท างานในอนาคต 
 

 

กลุ่มวชิาภาษา 
 

 

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

 Thai Language for Communication  

 ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใชภ้าษาไทย เพื่อการส่ือสาร ในดา้นการฟัง  
การพดูการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดในการใชภ้าษา 
 
 

 



 

 

 

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

 English I  

 ศึกษาการส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลในประโยคและส านวนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัใน
สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนตวัและครอบครัว การซ้ือสินคา้ การท างาน เป็นตน้ 
จากการฟังบทสนทนาในชีวิตประจ าวนั ประกาศแบบสั้น  สามารถเขียนขอ้มูลสั้น ๆ เพื่อ
บรรยายความตอ้งการของตนเอง  เช่น การฝากขอ้ความทางโทรศพัท์ เขียนบนัทึกสั้น ๆ  
เป็นตน้  
 

 
 
 
 
 

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

 English  II   

 วชิาบังคับก่อน  :  100-151  ภาษาองักฤษ 1   

 ศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว ท่ีท างานและสถานศึกษา การใช้เวลาว่าง สามารถ
น าบทเรียนไปประยุกต์ใช้เพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได้  บรรยายประสบการณ์ 
เหตุการณ์ และความใฝ่ฝันของตนเอง รวมทั้งให้เหตุผลหรืออธิบายความคิดเห็นและ
แผนการของตนเองได ้

 

   
100-154 ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

 Chinese I  

 ศึกษาระบบเสียง เน้นการถ่ายเสียงภาษาจีนกลางด้วยอกัษรจีน(pinyin)ให้ถูกตอ้งชัดเจน
ตาม  หลกัสัทอกัษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ 
การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน ศึกษาค าศพัทท่ี์ใชใ้นชีวติประจ าวนัประมาณ 600 ค า 
 

 

100-155 การพฒันาการอ่านภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Reading  Development in Thai   
 ศึกษาหลกัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแ้ก่  การอ่านจบัใจความ                  

การอ่าน วเิคราะห์  การตีความ  การสังเคราะห์และการเขียนตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ  
 

 

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

 Thai  Speech     
 ศึกษาการใชภ้าษาให้ถูกตอ้งเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเนน้ฝึกทกัษะการพูดแบบ

ต่าง  ๆในท่ีชุมชนท่ีถูกตอ้ง  การใชถ้อ้ยค าส านวนท่ีไพเราะ  ตลอดจนการกลา้แสดงออก
ดา้นการพดูต่อท่ีชุมชนในหวัขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิต 

 



 

 

 

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

 English for Academic Purpose   

 ศึกษาค าศพัทท์างวชิาการเฉพาะวชิาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อพฒันาทกัษะ
ด้านการเขียนและการพูดในเชิงวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ การสรุปบทความทาง
วชิาการเฉพาะดา้น และแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบการพดูและเขียนภาษาองักฤษ 

 

   

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

 Chinese II    

 วชิาบังคับก่อน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

 ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นในระดบัท่ีสูงข้ึน ใช้ภาษาให้ถูกตอ้ง
สอดคล้องกับเหตุการณ์และส่ิงแวดล้อม การค้นค าศพัท์จากพจนานุกรม ศึกษาความ
แตกต่างของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวย่อ(Simplified 
Character) ศึกษาค าศพัทใ์หม่ประมาณ 600 ค า 

 

   

100-300 ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay  I  

 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลาย ูและเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานดา้นการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ภาษามลายจูากค าศพัท ์และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั   

 

   

100-301 ภาษามลายู 2 3(2-2-5) 

 Malay  II  

 วชิาบังคับก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดบัตน้ท่ีต่อเน่ืองจากภาษา
มลาย ู1 เพื่อสามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์ท่ีก าหนด 
 

 

100-302 ภาษาญีปุ่่น  1 3(2-2-5) 

 Japanese  I   

 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ 
ค าศพัท์พื้นฐาน รูปประโยคพื้นฐาน เพื่อน ามาใช้เขียนประโยคในการส่ือสาร  ฝึกทกัษะ
การฟัง เพื่อความเขา้ใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั  และฝึก
การกล่าวแนะน าตวัดว้ยการพดูสนทนา ผา่นการพฒันาทกัษะพื้นฐานในการส่ือสาร  
 

 



 

 

 

100-303 ภาษาญีปุ่่น  2 3(2-2-5) 

 Japanese II   

 วชิาบังคับก่อน : 100-302  ภาษาญีปุ่่น 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง ผา่นทกัษะการฟัง การออกเสียงและการพูด การเขียน
ประโยค การอ่าน ข้อความพื้นฐานและค าศพัท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั ศึกษาและฝึกฝน               
การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ และตวัอกัษรคนัจิ
เพิ่มเติม  
 

 

100-304 ภาษาเกาหล ี1 3(2-2-5) 

 Korean I    

 ศึกษาค าศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั   โดยสนทนาตอบโต้ด้วยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่านข้อความ ฝึก              
การเขียนเป็นรูปประโยค 
 

 

100-305 ภาษาเกาหล ี2 3(2-2-5) 

 Korean II    

 วชิาบังคับก่อน : 100-304  ภาษาเกาหล ี1  

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาส าหรับการส่ือสารดว้ยการฟังและพูด
ภาษาเกาหลีและเรียนรู้ค าศพัท์ท่ีใชใ้นการท างาน ค าศพัทใ์นบทเรียน โดยฝึกการใช้ภาษา
บูรณาการทกัษะพื้นฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน  
 

 

100-306 ภาษาเขมร  1 3(2-2-5) 
 Khmer  I   

 
 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร ศึกษา
ไวยากรณ์เบ้ืองต้นและรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ ฝึกอ่าน
ประโยคง่าย ๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-307 ภาษาเขมร  2  

 Khmer  II 3(2-2-5) 

 วชิาบังคับก่อน : 100-306  ภาษาเขมร  1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง  การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรในระดบัท่ียากข้ึน 
การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้  ธุรกิจการเดินทาง การศึกษา  
 

 

100-308 ภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 

 Myanmar  I    

 
 
 

 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พดู อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษารูปประโยค
และไวยากรณ์พื้นฐานเน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั การอ่านฝึกอ่านขอ้ความ      
สั้น ๆ สามารถสรุปและตอบค าถามได ้การเขียนประโยคง่าย ๆ ได ้
 

 
 
 

 
100-309 ภาษาพม่า 2 3(2-2-5) 

 Myanmar  II    

 วชิาบังคับก่อน : 100-308  ภาษาพม่า 1   
 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าในระดบัท่ียากข้ึน 

การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนา
ในทางธุรกิจ  

 

   

100-310 ภาษาตากาลอ็ก 1 
Tagalog  I     

3(2-2-5) 

 ศึกษาค าศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ใน
ชีวติประจ าวนั โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาตากาล็อก  

 

 
100-311 

 
ภาษาตากาลอ็ก 2 

 
3(2-2-5) 

 Tagalog  II      

 วชิาบังคับก่อน : 100-310  ภาษาตากาลอ็ก 1 
ศึกษาค าศพัท์ รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน เน้นการฝึกบทสนทนาในเร่ือง
เฉพาะทางมากข้ึน เช่น การติดต่อธุรกิจ    
 

 

   



 

 

 

100-353 การสนทนาภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

 English  Conversation  

 ศึกษาการสนทนาในระดับท่ีสูงข้ึน โดยเน้นทกัษะด้านการฟังและการพูด และศึกษา
ส านวนการพดูในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยทุธ์ในการพดูเพื่อแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 

 

   

100-354 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ  3(2-2-5) 

 English for Business    

 ศึกษาค าศพัทแ์ละส านวนทางธุรกิจเบ้ืองตน้ เช่น โครงสร้างองคก์ร การเขียนกระบวนการ
ทางธุรกิจ การอ่านข้อมูลเชิงสถิติ มารยาทการอยู่ร่วมกันในส านักงาน การติดต่อทาง
โทรศพัท ์การจดัเรียงก าหนดการและการนดัหมาย บนัทึกขอ้ความ จดหมายเวียน ค าเตือน 
ป้ายประกาศ   

 

   

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

 Reading  Development  in  English   

 ศึกษาการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชท้กัษะการอ่านขา้ม การอ่านแบบกวาด  การเดาค าศพัท์
จากเน้ือเร่ือง  การอ่านเพื่อจบัใจความ  เพื่อเสริมทกัษะการอ่านในภาษาองักฤษให้มีความ
เขา้ใจรวดเร็วยิง่ข้ึน นอกจากน้ีนกัศึกษายงัสามารถเพิ่มพูนความรู้ดา้นค าศพัทภ์าษาองักฤษ
ผา่นการอ่านจากเน้ือเร่ืองท่ีหลากหลาย 

 

 
หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาแกน 
201-203     องค์การและการจัดการ           3(3-0-6) 
     Organization and Management   
                  ศึกษาลกัษณะขององคก์าร  อ านาจหนา้ท่ี  ความรับผดิชอบ  โครงสร้าง  และวธีิด าเนินงาน 
                  ขององคก์ารธุรกิจ กระบวนการบริหาร การวางแผน การจดัองคก์าร การวินิจฉยัสั่งการ การส่งเสริมก าลงัใจ     
                 ผูป้ฏิบติังานและการควบคุม 
 

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

   ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด   ความหมาย   ขอบเขต   ความส าคญั  หนา้ท่ีของตลาด สถาบนัทางการตลาด   
   ส่วนผสมของการตลาด แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค   การวิเคราะห์และการเลือกตลาดเป้าหมาย  
  ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการตลาด  การตลาดการ  เกษตร การตลาดอุตสาหกรรม   และการตลาดระหวา่ง 
  ประเทศ 



 

 

 

 

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

    ศึกษาหนา้ท่ีการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร  การจดัสายงาน  การวางแผนก าลงัคน      งานบุคคลกบั 
   งานบริหาร การสรรหา การคดัเลือก การฝึกอบรมพนกังาน การจ่ายผลตอบแทนสวสัดิการ     จูงใจ บ ารุงขวญั  
   การประเมินผลงาน การเล่ือนขั้น การสับเปล่ียนโยกยา้ย การลงโทษ การเลิกจา้ง การเจรจาต่อรองร่วมแรงงาน 
   สัมพนัธ์ 

 

602-100   ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีเอก 1      3(2-2-5) 
    Music Practicum  I 
 ศึกษาการเรียนการสอนดนตรีภาคปฏิบติั มุ่งพฒันาการปฏิบติัใหเ้ตม็ขีดความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน 
                 และแต่ละเคร่ืองเอก ส่วนประกอบของเคร่ืองดนตรี การหยบิจบัเคร่ืองดนตรี ท่าทาง การดูแลรักษา     การ 
                ปฏิบติัส าเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต ่า) คุณภาพของเสียง ศิลปะ  
 
 

602-101    ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีเอก 2      3(2-2-5) 
                 Music Practicum  II 
       ศึกษาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีเอกซ่ึงเป็นวชิาต่อเน่ืองจาก การปฏิบติัเคร่ืองดนตรีเอก 1 เป็นการเรียนการสอน 
               ดนตรีภาคปฏิบติั มุ่งพฒันาการปฏิบติัใหเ้ตม็ขีดความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคนและแต่ละเคร่ืองเอก เทคนิค 
               การถ่ายทอดอารมณ์ โดยค านึงถึงคุณภาพของเสียง ส าเนียง เทคนิคการถ่ายทอดอารมณ์  ฝึกไล่บนัไดเสียง บท 
                ฝึกต่าง ๆ ท่ีตอ้งใชเ้ทคนิคขั้นสูง 
 
602-102   ทฤษฎดีนตรีสากล       3(3-0-6) 
                 Music Theory  
                 ศึกษาการเรียนการสอนทฤษฎีทางดนตรีสากล กุญแจประจ าหลกั ขั้นคู่เสียง บนัไดเสียง คอร์ด เคร่ืองหมาย 
                 ก าหนดจงัหวะ การเขียนโนต้และการอ่านโนต้ 
 

602-103    ประวตัิศาสตร์ดนตรี       3(3-0-6) 
                 History of Music 
            ศึกษาประวติัความเป็นมา ความส าคญั  รูปแบบและพฒันาการต่าง ๆ ของดนตรีสากลในสมยั  ต่าง ๆ รวมทั้ง 
                 องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาประวติัศาสตร์ดนตรี ไดแ้ก่ ผูป้ระพนัธ์เพลงคนส าคญัของโลก บท 
                 เพลงดนตรี เคร่ืองดนตรีสากล วงดนตรีสากล และดนตรีสมยันิยม   
 
 
 
 
 
 



 

 

 

602-104 การฝึกโสตประสาททางดนตรี      3(2-2-5) 
      Music Ear Training                             
                  ศึกษาเรียนรู้วธีิการฝึกโสตทกัษะทางดนตรีเร่ืองการฟัง โดยการเปล่งเสียงใหถู้กตอ้งตามระดบัตวัโน้ตและ 
                  จงัหวะ  ฝึกทกัษะการฟังเร่ืองขั้นคู่เสียง คอร์ด ท่อนจบเพลง และฝึกทกัษะการฟังทั้งจากดนตรีจริง ตลอดทั้ง 
                  สามารถบนัทึกโนต้จากการฟังไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 

602-200   ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีเอก 3      3(2-2-5) 
   Music Practicum  III 
   ศึกษาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีเอกซ่ึงเป็นวชิาต่อเน่ืองจาก การปฏิบติัเคร่ืองดนตรีเอก 2 เป็นการเรียนการสอน 
   ดนตรีภาคปฏิบติั มุ่งพฒันาการปฏิบติัใหเ้ตม็ขีดความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคนและแต่ละเคร่ืองเอก ๆ  
  ฝึกเล่นกบัเพลงท่ีอยูใ่นความนิยม  บทฝึกและวรรณกรรมดนตรี ปรัชญาของนกัดนตรี 
  

 

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

                    ศึกษาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีเอกซ่ึงเป็นวชิาต่อเน่ืองจาก การปฏิบติัเคร่ืองดนตรีเอก 3 เป็นการเรียนการ 
                   สอนดนตรีภาคปฏิบติั มุ่งพฒันาการปฏิบติัให้เตม็ขีดความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคนและแต่ละเคร่ืองเอก  
                   ตามแนวทางท่ีผูเ้รียนถนดั 
 

602-202   ทกัษะเปียโน 1        3(2-2-5) 
   Piano  I 
   ศึกษาการเรียนการสอนทกัษะการปฏิบติัเปียโนในขั้นพื้นฐาน โดยใหค้วามส าคญักบัเทคนิค วธีิการ และการ 
   ฝึกปฏิบติัแบบฝึกหดัต่างๆ  

                หมายเหตุ: ส าหรับผู้เรียนทีป่ฏิบัติเคร่ืองเอก Piano ให้เลอืกเรียนทกัษะเคร่ืองดนตรีชนิดอืน่ 
 

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

  ศึกษาการเรียนการสอนทกัษะการปฏิบติัเปียโน โดยให้ความส าคญักบัในเร่ืองคอร์ดบนัไดเสียง  
               การอิมโพรไวเซชัน่ โดยค านึงถึงคุณภาพของเสียง ส าเนียง เทคนิคการถ่ายทอดอารมณ์ 
 

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

    ศึกษาทกัษะการปฏิบติัการทางดา้นคอมพิวเตอร์ดนตรีเบ้ืองตน้ การใชโ้ปรแกรมทางดนตรี 
                  ท่ีทนัสมยัและรู้จกัวธีิใชอุ้ปกรณ์ดนตรีในหอ้งบนัทึกเสียง 
 

 



 

 

 

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

    ศึกษาทกัษะการปฏิบติัการทางดา้นคอมพิวเตอร์ดนตรี และการบนัทึกเสียงดนตรีโดยใหค้วามส าคญักบั  
    เทคนิค วธีิการต่างๆ ตลอดจนการใชโ้ปรแกรมทางดนตรีท่ีเก่ียวขอ้งและการควบคุม 

                  ระบบเสียงของการบนัทึกเสียงดนตรีในระดบัสูงข้ึนไป 
n Mass Communication Writing in Mass Communication Works 

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

    ศึกษาเรียนรู้ถึงวธีิการ เทคนิค ท่าทาง การออกเสียงของการร้อง ในรูปแบบการประสานเสียง 
                 ของบทเพลงประเภทต่างๆ ตลอดจนการปฏิบติัการรวมกลุ่มการขบัร้องประสานเสียงในรูปแบบต่างๆ   
                 รวมถึงการฝึกปฏิบติัร้องโนต้ให้ตรงกบัระดบัเสียงตามโนต้ในบทเพลงต่าง ๆ และไม่เกินไม่เกิน 4 แนว 
 
 

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

                ศึกษาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีเอกซ่ึงเป็นวชิาต่อเน่ืองจาก การปฏิบติัเคร่ืองดนตรีเอก 4    เป็นการ  
                เรียนการสอนดนตรีภาคปฏิบติั มุ่งพฒันาการปฏิบติัใหเ้ตม็ขีดความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคนและแต่  
                ละเคร่ืองเอก พร้อมทั้งการแสดงเด่ียวในการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีเอกต่อสาธารณชน 
 
กลุ่มวชิาเอกบังคับ 
602-301 การวเิคราะห์บทเพลงสมัยนิยม      3(3-0-6) 
     Popular Music Analysis 

    ศึกษารูปแบบโครงสร้างของบทเพลงสมยันิยมท่ีมีเอกลกัษณ์แต่ละประเภท วเิคราะห์ถึงลกัษณะบทเพลงท่ี  
   ใชใ้นลีลาอารมณ์ท่ีแตกต่างกนั   

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

   Arrangement 
                  ศึกษาการเรียบเรียงเสียงประสาน  ส าหรับวงดนตรีตามสมยันิยม ในรูปแบบฮาร์โมนีและเคาเตอร์พอ้ยท์    
                  และการบนัทึกโนต้ในการเรียบเรียงเสียงประสาน 
 
 
 
 
 
   



 

 

 

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

   ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการวจิยั วธีิการ และรูปแบบการวจิยัทางดนตรี ตั้งแต่กระบวนการวจิยั การวจิยั  
   เชิงปริมาณ การวจิยัเชิงคุณภาพ การออกแบบการวจิยั ตวัแปร และการนิยามตวัแปร ประชากรและกลุ่ม  
   ตวัอยา่ง การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวจิยั ขอ้มูลและระดบัการวดั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ 
   ขอ้มูล สถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล การแปลผลและการวเิคราะห์ขอ้มูล การเขียนเคา้โครงการวจิยั และการ 
    เขียนรายงานการเผยแพร่ผลการวจิยั 

 

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

                 ศึกษาการเลือกหวัขอ้ และการเขียนเคา้โครงการวจิยั การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละกรอบความคิด วธีิการเก็บ 
                 รวบรวมขอ้มูลแบบต่าง ๆ   การจ าแนก วิเคราะห์และการตีความ ขอ้มูล ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของ 
                 ภาคนิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดนตรี 
 
 

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

                 ศึกษาและปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทยรวมถึงเคร่ืองดนตรีพื้นบา้นโดยน ามาประยกุตใ์นการบรรเลงเพลงแบบ 

           สากลร่วมสมยั เพลงท่ีใชเ้ป็นท านองเพลงไทยเดิมหรือเพลงพื้นบา้น และท าการเรียบเรียงใหม่ในแบบดนตรี  
           ไทยประยกุตร่์วมสมยั   
 

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

        ศึกษาการปฏิบติัรวมวงเป็นรายวชิาท่ีมุ่งใหน้กัศึกษาน าความสามารถท่ีไดฝึ้กซอ้มเด่ียวมาปรับสภาพตาม  

          บทบาทของวงดนตรีแต่ละประเภท  ไดบ้รรเลงรวมวงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การก าหนดชนิดและประเภท  

          ของวงดนตรีสากลนั้น  สาขาวชิาฯ จะประกาศใหท้ราบแต่ละภาคการศึกษาเป็น คร้ัง ๆ ไป   

          โดยค านึงถึงเคร่ืองดนตรีเอกของนกัศึกษา  และประสบการณ์ท่ีนกัศึกษาพึงไดเ้ป็นหลกัส าคญั  

 
 

602-404   การปฏิบัติการรวมวงดนตรีสากล 2     3(2-2-5) 
                 Ensemble Music II 
            ศึกษาการปฏิบติัรวมวงเป็นรายวชิาท่ีมุ่งใหน้กัศึกษาน าความสามารถท่ีไดฝึ้กซอ้มเด่ียวมาปรับสภาพตาม 
                 บทบาทของวงดนตรีแต่ละประเภท  ไดบ้รรเลงรวมวงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยการเรียบเรียง 
                 บทเพลงตามแนวดนตรีท่ีถนดั 
 



 

 

 

602-405    การประพนัธ์เพลง       3(3-0-6) 
   Composition  
   ศึกษาหลกัการ เทคนิควธีิการในการประพนัธ์เพลง  การแต่งท านองสอดประสาน การวเิคราะห์ผลงานการ 
  ประพนัธ์เพลงท่ีมีช่ือเสียงในระดบัสากล ตลอดจนการแสดงผลงานการประพนัธ์เพลงในสมยันิยม 
 

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

                 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักระบวนการศึกษาคน้ควา้ วธีิการจดัสัมมนา ศึกษาวเิคราะห์ 
                 ปัญหาทางดนตรีจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ตลอดจนอภิปรายถึงผลดีและผลเสีย สรุปเป็นกฎเกณฑเ์พื่อน าไป 
                 พฒันาใหไ้ดผ้ลดี รวมทั้งการศึกษาหาความรู้จากเอกสารต าราตลอดจนวทิยากรและผูเ้ช่ียวชาญ 
 
 

602-407    หัวข้อพเิศษทางดนตรี        3(3-0-6) 
   Special Topic in Music   
   ศึกษาคน้ควา้และส ารวจขอ้มูลทางดา้นดนตรีท่ีเกิดข้ึนใหม่ ท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั และคาดหมายพฒันาการ 
   ล่วงหนา้ทางดนตรีในอนาคต แต่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นหลกัสูตร ตั้งแต่ประวติัศาสตร์ดนตรี คีตกว ีนกัดนตรี  
   เคร่ืองดนตรี วงดนตรี บทเพลง ดนตรีชนเผา่ การเรียนการสอนดนตรี เทคโนโลยทีางดนตรี แนวดนตรี  
  ดนตรีกบักิจกรรมต่างๆ การปฏิบติัเคร่ืองดนตรี เป็นตน้  เพื่อการน าเสนอและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการ 
  คน้ควา้ในหอ้งสมุด อินเตอร์เน็ต การสัมภาษณ์ และส่ือความรู้ทางดนตรีอ่ืนๆ 
 

602-408    การจัดการแสดงดนตรี       3(2-2-5) 
   Music Performance 
   ศึกษาเรียนรู้วธีิการกระบวนการจดัการแสดงดนตรีทั้งประเภทเด่ียวและการรวมวง  การบรรเลงเพลงท่ีอยูใ่น 
   ความนิยม บทฝึกและวรรณกรรมทางดนตรี 
  

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

   Conductor 
   ศึกษาประวติัผลงานของวาทยากรท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก เรียนรู้วธีิการกระบวนการ 

                 การอ านวยเพลง การถ่ายทอดอารมณ์ ศิลปะในการควบคุมวงดนตรี  และน าความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ดถู้กตอ้ง 
 
 
 

 



 

 

 

602-305    แนวดนตรีตะวนัตก       3(3-0-6) 
   Western Music Style 
    ศึกษาประวติัความเป็นมา ววิฒันาการ และวเิคราะห์รูปแบบของแนวดนตรีตะวนัตกท่ีมีอิทธิพลต่อสังคม   
    ความแตกต่างของแนวดนตรีตะวนัตกประเภทต่างๆ  การล าดบัเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงของ 

                  แนวดนตรีตะวนัตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
 

602-306    ดนตรีท้องถิ่นใต้       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  ความรู้สึกและจิตใจของ 
   มนุษยท่ี์มีต่อดนตรีในส่วนของจงัหวะ ท านอง การประสานเสียง ขั้นคู่เสียง เสียงโฆษะ อโฆษะ วรรค  
   ประโยคในบทเพลง  ความจ า  และการจินตนาการทางดนตรีศึกษาทั้งในส่วนของบุคคลในฐานะผูฟั้งและนกั 
   ดนตรี  

 

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

                 ทัว่ไป ระดบัของเสียง ความถ่ีเสียง ชุดเสียงฮาร์โมนิค กระแสเสียง เสียงซอ้น การเดินทางของเสียง  
                 เสียงสะทอ้น หอ้งในระบบอคูสติก  ตลอดทั้งศึกษาถึงการใชเ้คร่ืองขยายเสียงและไมโครโฟนแบบต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 

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

                 ละคร ตลอดทั้งเพลงประกอบการเตน้รูปแบบต่างๆ  แนวทางการก าหนดเพลงเพื่อความเหมาะสม  
                 ส าหรับการแสดง  แต่ละประเภท ชนิดของวงดนตรีท่ีใชใ้นการแสดงแต่ละประเภท  
 

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

                  ศึกษาถึงรูปแบบและโครงสร้างของเพลงไทยท่ีมีเอกลกัษณ์แต่ละประเภท วเิคราะห์ถึงลกัษณะบทเพลงท่ีใช ้
                  ในลีลาอารมณ์ท่ีแตกต่างกนั 
                                                                                                                                                                              
กลุ่มสหกจิศึกษา 
602-416    สหกจิศึกษา        9(0-40-9) 
                 Cooperative Education 

วชิาบังคับก่อน :  100-245 การปรับตัวทางสังคมและต้องเป็นนักศึกษาปี 3 ขึน้ไป 
                  ศึกษาการปฏิบติังานเพื่อฝึกทกัษะดา้นดนตรี ในสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเหมาะสมในสภาพจริงของ  
                 การท างาน  ภายใตก้ารก ากบัดูแลนิเทศของผูบ้งัคบับญัชาอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เป็นเวลา  15   
                สัปดาห์  หรือไม่นอ้ยกวา่  600  ชัว่โมง 
 
602-499  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ       2(0-40-0) 
    Internship  
 การใหน้กัศึกษาไดท้ดลองปฏิบติังาน ตามความเป็นจริงนอกสถานศึกษาโดยการประสานงานระหวา่งสถาบนั  
              กบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีจะสามารถรับนกัศึกษา ภายใตก้ารควบคุมดูแลติดตามและประมวลผล 

 


