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รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต 
วทิยาลยั   ดนตรี 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
  รหสั : 25520681103309 
  ภาษาไทย :  หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต 
  ภาษาองักฤษ :  Bachelor of Music Program 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
  ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) : ดุริยางคศาสตรบณัฑิต 
  ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) : Bachelor of Music 
  ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) : ดศ.บ. 
  ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) : B.M. 
3. วชิาเอก 
  - 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร   135    หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ   
  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 4 ปี  

5.2 ประเภทของหลกัสูตร  
 หลกัสูตรปริญญาตรีทางวชิาการ 

 5.3 ภาษาทีใ่ช้   
  ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 5.4 การรับเข้าศึกษา 
  รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
 5.5 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว  
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6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ปรับปรุงจากหลกัสูตร 

ดุริยางคศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
เปิดสอนใน   ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 วนัท่ี 24  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

  ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2562 
    เม่ือวนัท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2562 
  ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2562 
    เม่ือวนัท่ี 20  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปี พ.ศ. 2565 
 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
  8.1 นกัดนตรี 
  8.2 นกัวชิาการ / อาจารยด์า้นดนตรี 
  8.3 นกัประพนัธ์เพลง 
  8.4 วศิวกรเสียง 
  8.5  นกัธุรกิจดนตรี 
  8.6 ผูอ้  านวยการผลิตดนตรี 
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9. ช่ือ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

คุณวฒิุการศึกษา 
มหาวทิยาลยั 

ปีการศึกษาท่ีจบ 
1. นายอภิชยั  เล่ียมทอง 

 
3100xxxxxxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ศป.บ. (ดนตรีไทย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2532 
Professional Diploma 
(Cello Performance) 
Hong Kong Academy for 
Performing  Arts, Hong 
Kong, 2538 
Post Diploma (Orchestra 
Training) Guildhall 
School of Music and 
Drama, UK, 
2540 

2. นายชา้งตน้ กุญชร ณ อยธุยา 
 

3100xxxxxxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2540  
ศศ.ม. (วฒันธรรมการ
ดนตรี) 
มหาวทิยาลยัมหิดล 2543 
Dip. (Professional 
Diploma) Berklee College 
of Music, USA., 2546 

3. ผศ.ธีรัช เลาห์วีระพานิช 3100xxxxxxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ศศ.บ. (ดนตรี  
           มหิดล 2546 
ศล.ม. (ดนตรี  
           รังสิต 2556 
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ล าดบั ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

คุณวฒิุการศึกษา 
มหาวทิยาลยั 

ปีการศึกษาท่ีจบ 
4. ดร.น.ต.นบ  ประทีปะเสน ร.น. 

 
3100xxxxxxxxx อาจารย ์ ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์

ตะวนัตก) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2537 
M.M. (Composition) 
Boston Conservatory, 
USA., 2540 
ศป.ด. (ดุริยางคศิลป์
ตะวนัตก) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2562 

5. นายอานุภาพ ค ามา 1509xxxxxxxxx อาจารย ์ ศศ.บ. (ดุริยศิลป์) 
มหาวทิยาลยัพายพั 2550 
ศล.ม. (ดนตรี) 
มหาวทิยาลยัรังสิต  2553 

   
10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
  วทิยาลยัดนตรี  มหาวทิยาลยัรังสิต  เมืองเอก  ถ.พหลโยธิน  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 12000 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
  หลกัสูตรทางดา้นดุริยางคศาสตร์ มีตลาดแรงงานในอาชีพต่างๆรองรับ เช่น อาชีพนกัดนตรี 
นกัประพนัธ์เพลง ครูสอนดนตรี วิศวกรเสียง และนกัวิชาการทางดา้นดนตรี เป็นตน้ ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการ
ในสถานการณ์ปัจจุบนั รวมถึงในอนาคตท่ีมีการเคล่ือนท่ีของแรงงานจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน สายอาชีพดนตรีน้ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ท่ีมุ่งใหค้นเป็นศูนยก์ลางการพฒันา โดยมุ่งเนน้พฒันาคนใหมี้ความเป็นคนโดยสมบูรณ์ มีวินยั ใฝ่
รู้ มีความรู้ มีทกัษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทศันคติท่ีดีรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม 
ควบคู่กบัการใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม 
 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
  ในกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 9 ภายหลงัท่ีสถาบนัดนตรี
และศิลปะแห่งกรุงเวียนนาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบตัรเกียรติคุณชั้นสูง ให้ทรงด ารง
ต าแหน่งสมาชิกกิตติมศกัด์ิหมายเลข 23 เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2507 กล่าวถึงความส าคญัของดนตรีว่า 
"...ดนตรีทุกชนิดเป็นศิลปะท่ีส าคญัอย่างหน่ึง มนุษยเ์กือบทั้งหมดชอบและรู้จกัดนตรี ตั้งแต่เยาวว์ยั คน
เร่ิมรู้จกัดนตรีบา้งแลว้ ความรอบรู้ทางดนตรีอยา่งกวา้งขวางยอ่มข้ึนกบัเชาวน์ และความสามารถในการ
แสดงของแต่ละคน อาศยัเหตุน้ีจึงกล่าวไดว้า่ ในระหว่างศิลปะนานาชนิด ดนตรีเป็นศิลปะท่ีแพร่หลาย
กวา่ศิลปะอ่ืนๆ และมีความส าคญัในดา้นการศึกษาของประชาชนทุกประเทศดว้ย..." 
  หลกัสูตรน้ีเป็นการส่งเสริมและพฒันาสาขาวิชาดนตรีในสังคมไทย อนัเป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรมสากลท่ีควรได้รับการยกย่องเชิดชูสู่นานาอารยะประเทศให้เยาวชนไทยและคนไทยเขา้ใจ 
ตระหนกัถึงความส าคญั และเกิดสุนทรียะในดุริยางคศาสตร์ตามบริบทของสังคมไทย และมุ่งให้เกิดการ
เขา้ใจการปฏิบติัดนตรี ทฤษฎีดนตรี ประวติัศาสตร์ดนตรี การประพนัธ์เพลง เทคโนโลยีทางดนตรี การ
สอนดนตรี การวจิยัและ/หรือการสร้างสรรคท์างดนตรี ซ่ึงจะท าใหเ้ยาวชนและคนไทยไดเ้รียนรู้และเกิด
การประยกุตใ์ชด้นตรีไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงัจะเห็นไดว้า่ดนตรีมีคุณทุกอยา่งไป ยอ่มใชไ้ดทุ้กสถานการณ์ 
องค์ความรู้และอาชีพด้านดนตรีของคนไทยได้เกิดข้ึนอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนักดนตรี นัก
ประพนัธ์เพลง ครูสอนดนตรี นกัมานุษยวิทยาดนตรี และนกัจดักิจกรรมทางดนตรี ฯลฯ ท่ีทางวิทยาลยั
ดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต มีความเขม้แข็งและจดัโครงการต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง ในการให้บริการวิชาการ
แก่สังคม  
   ดงันั้นหลกัสูตรน้ี จึงไม่ไดม้องเฉพาะดนตรีสากลท่ีเป็นดนตรีคลาสสิกเท่านั้น แต่ยงัมองถึง
การบูรณาการอนุศาสตร์ทางดา้นดนตรี ไม่วา่จะเป็นส่งเสริมใหมี้ความคิดสร้างสรรคใ์นการสร้างผลงาน
ดนตรี รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยสี าหรับงานผลิตดนตรี และอ่ืนๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงกนั
เป็นหน่ึงเดียวอย่างสมบูรณ์ ซ่ึงสามารถสร้างความหลากหลายของอาชีพท่ีจะเกิดข้ึนหลงัผูเ้รียนส าเร็จ
การศึกษาให้สามารถเล่นดนตรี ประพันธ์เพลง สอนดนตรี ท าวิจัย และจัดกิจกรรมดนตรีท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมท่ีมีความหลากหลายได ้รวมถึงมีความช านาญในการใชเ้ทคโนโลยอีีกดว้ย 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ  11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
  12.1.1 จดัการเรียนการสอนซ่ึงรับผดิชอบโดยวิทยาลยั/คณะต่างๆ ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
  12.1.2 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิตน้ีสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีมุ่งให้คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา โดยมุ่งเน้นพฒันาคนให้มี
ความเป็นคนโดยสมบูรณ์ มีวินยั ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทกัษะ มีความคิดสร้างสรรค ์มีทศันะคติท่ีดีรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม ควบคู่กบัการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับการ
ตระหนกัในวฒันธรรมสากล ท่ีควรไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูสู่นานาอารยะประเทศ  
    ดงันั้นหลกัสูตรฯน้ีจึงใหค้วามส าคญักบัอนุศาสตร์ทางดา้นดนตรีหลายดา้นพร้อมกนั 
ไม่วา่จะเป็นทกัษะการปฏิบติัดนตรี ทฤษฎีดนตรี ความคิดสร้างสรรค ์ การผลิตงานดนตรี และการใช้
งานเทคโนโลยดีนตรี อีกทั้งยงัค านึงถึงศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง อนัน าไปสู่การผลิตงานดนตรีท่ีมีคุณภาพ 
ขณะเดียวกนัการพฒันาหลกัสูตรฯ น้ียงัค านึงถึงความหลากหลายของวชิาการทางดุริยางคศาสตร์ท่ีมีมา
ยาวนาน ใหมี้ความทนัสมยั และผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเอง เพื่อต่อยอดเม่ือไดท้  างาน ทั้งระหวา่ง
การศึกษาและหลงัส าเร็จการศึกษา 
   
 12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
  การพฒันาหลกัสูตร เน้นการเรียนรู้ ทกัษะการแสดงดนตรี ทฤษฎีดนตรี การประพนัธ์เพลง 
การสอนดนตรี การปฏิบัติรวมวง ประวติัศาสตร์ดนตรี เทคโนโลยีดนตรี การวิจัยและ /หรือการ
สร้างสรรค์งานดนตรี ซ่ึงจะท าให้นกัศึกษา มีความรู้ ความสามารถทั้งทกัษะดนตรี ทฤษฎีดนตรี การ
สอนดนตรี และการวิจยั อนัน าไปสู่การสร้างสรรค์งานดนตรีอย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลกัตามพนัธกิจ 
ของมหาวิทยาลัยรังสิต ในการเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ สร้างงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และ
นวตักรรมท่ีมีคุณค่าต่อการพฒันาสังคม รวมทั้งการบริการวชิาการท่ีบูรณาการกบัการเรียนการสอน การ
วจิยั และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของชาติ และความเขา้ใจในวฒันธรรมนานาชาติ  
  นอกจากน้ีในการปรับปรุงหลักสูตรน้ี มีการด าเนินงานโดยค านึงถึงความสอดคล้องตาม
แผนพฒันามหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2560-2564  ซ่ึงจดัท าข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจดัการ
และพฒันามหาวิทยาลัย มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจยัแวดล้อมต่างๆท่ี
เปล่ียนแปลงไป ดังนั้นการพฒันาหลักสูตร จึงมีความครอบคลุมทั้งทกัษะการแสดง ทฤษฎีดนตรี 
เทคโนโลยีดนตรี การวิจยัและ/หรือการสร้างสรรค์ จึงตอบสนองต่อแผนพฒันาดงักล่าว โดยมีทั้งการ
จดัการเรียนการสอนและกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัสถาบนัทางดา้นดนตรีทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้
ผูเ้รียนมีความเท่าทนัดา้นองคค์วามรู้ และการสร้างสรรคผ์ลงานดนตรีไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอ่ืน (เช่น รายวิชาที่เปิด
สอนเพ่ือให้บริการวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิาอ่ืน หรือต้องเรียนจากวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิาอ่ืน) 

 13.1 รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยวทิยาลยั/คณะ/สถาบัน อ่ืน 
  มี 2 ส่วน 
  13.1.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    
  13.1.2 หมวดวชิาเลือกเสรี 
 13.2 รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้วทิยาลยั/คณะ/สถาบันอ่ืนต้องมาเรียน 
  ไม่มี 
 
 13.3 การบริหารจัดการ 
   - มีการแต่งตั้งอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร หัวหน้ากลุ่มหรือแขนงวิชา/ผูป้ระสานงาน

รายวชิา 
  -    อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ประสานงานกบัอาจารยผ์ูแ้ทนจากภาควิชาอ่ืน ในคณะท่ี
เก่ียวขอ้ง ดา้นเน้ือหาสาระ การจดัตารางเรียนและสอบ โดยความร่วมมือในการประสานงานกบัภาควิชา
อ่ืนนั้น เป็นการเปิดโอกาส มิไดก้ าหนดเฉพาะหรือเจาะจงกบัคณะฯ ใด แต่ข้ึนอยู่กบัความจ าเป็นของ
หลกัสูตรอ่ืน โดยหากมีการบริการการเรียนการสอนให้หลกัสูตรอ่ืน จะมีการเรียนและประเมินผลเป็น
ปกติ ส่วนการคิดภาระงานใหแ้ก่หลกัสูตรใชห้ลกัเกณฑต์ามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

 วิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต มุ่งบูรณาการอนุศาสตร์ทางดา้นดนตรีเขา้ดว้ยกนั เพื่อ
พฒันาความเขม้แข็งทางวิชาการดนตรี ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ สามารถสร้างสรรค์งานดนตรีท่ีดี       
มีคุณภาพให้แก่สังคม มีความเขา้ใจในศาสตร์และศิลป์ทางดนตรีอยา่งลึกซ้ึง และมีศกัยภาพในการ
พฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 
 1.2 ความส าคัญ 

  ดนตรีเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีส่วนในการส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ ความคิด
สร้างสรรค์ และเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงพฒันาการทางปัญญาของมนุษย ์รวมถึงพฒันาคนให้มีความเป็นคน
โดยสมบูรณ์ การใหก้ารศึกษาดนตรีจึงเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงในการพฒันามนุษยแ์ละสังคม 

 
 1.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
  1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี               
มีความคิดสร้างสรรค ์สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบักระแสความเปล่ียนแปลง และมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม 
  1.3.2 ส่งเสริมการศึกษาดนตรีในฐานะท่ีเป็นศาสตร์และศิลป์ และถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางดา้นดนตรีสู่สังคม 
  1.3.3 เพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนดนตรีในระดบัอุดมศึกษา 
 
2. แผนพฒันาปรับปรุง 
 

การพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ปรับปรุงหลกัสูตรดุริยางคศาสตร
บณัฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ไม่ ต ่ า ก ว่ า ท่ี  ส กอ .  ก า หนด 
(เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบั
ปริญญาตรี  พ .ศ .  2558  และ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2558) 
 

ติดตามและประเมินหลักสูตร
อยา่งสม ่าเสมอ 

- เอกสารการปรับปรุงหลกัสูตร 
- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
หลกัสูตร (มคอ.7) ทุกปีการศึกษา 
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การพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
แผนการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความ
ต้องการของผู ้ใช้บัณฑิตและ
สังคม 

ติดตามความเปล่ียนแปลงความ
ต้องการของหน่วยงาน องค์กร 
และสถานประกอบการท่ีเป็น
ผู ้ ใ ช้ บัณ ฑิ ต ข อ ง คณะ ทุ ก ปี
การศึกษา เพื่อน ามาปรับปรุง 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
- ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้ า นค ว า ม รู้  เ จ ตค ติ  ทักษ ะ 
ความสามารถในการท างานโดย
เฉล่ียในระดบัดี 
 

แผนการส่งเสริมการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
(ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง) 

- เ พิ่ มพู นทักษ ะ / ค ว าม รู้ แ ก่
อาจารย ์เพื่อส่งเสริมการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 
- พัฒนาระบบสารสนเทศ ท่ี
สนบัสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง 
- ส่งเสริมการประเมินผลท่ีเน้น
พฒันาการของผูเ้รียน 

- ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจดัการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 
 

- ความพึงพอใจของผู ้เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
- จ  า น ว น ร า ย วิ ช า ท่ี ใ ช้ ก า ร
ประเมินผลท่ีเนน้พฒันาการของ
ผูเ้รียน 
-ผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ของผู ้เรียนในการจัดการเรียน
การสอน กิจกรรมทางวิชาการ
และกิจกรรมอ่ืนๆของวทิยาลยั 
 

แผนการพฒันาทกัษะการสอน/
การประเมินผลของอาจารยต์าม
ผลการ เ รียน รู้ทั้ ง  6 ด้านตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรม
ศาสตร์ พ.ศ. 2558 

พัฒน าทัก ษ ะ ก า รสอนขอ ง
อาจารยท่ี์เนน้การสอนดา้น 
- คุณธรรม จริยธรรม 
- ความรู้ 
- ทกัษะทางปัญญา 
- ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 
 

- จ  านวนโครงการการพัฒนา
ทั ก ษ ะ ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ดา้น 
- ร ะ ดับคว ามพึ งพอใ จขอ ง
นกัศึกษาต่อทกัษะการสอนของ
อาจารย์ท่ีมุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 6 
ดา้น 



 10 

การพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
- ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
ก า ร ส่ื อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ทักษะพิสัย (การปฏิบัติทาง
วชิาชีพ) 
 

ปรับปรุงวตัถุประสงค์รายวิชา 
ให้เป็นไปตามค าอธิบายรายวิชา 
(ม ค อ . 3) แ ล ะ ป รั บ วิ ธี ก า ร
ประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัแผน
ท่ี แ ส ด ง ก า ร ก ร ะ จ า ย ค ว า ม
รับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

- น าผลประเมินรายวิชาโดย
นกัศึกษาและอาจารยจ์าก มคอ.5 
ไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุง
แผนท่ีแสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
 
- น า ข้อ มู ล ท่ี รวบรวมไว้ใ น
รายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.3-7) มาใช้เป็น
ข้อมูลพื้ นฐานในการปรับแก้
หลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเด็นของการประเมินความ
พึ งพอใ จ ในหลัก สู ต ร  แล ะ
ประสิทธิผลของกลยทุธ์การสอน 
 

- การเพิ่ม-ลดรายวิชา สอดคลอ้ง
กับแผนท่ีแสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผล
ก า ร เ รี ย น รู้ จ า กหลั ก สู ต ร สู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ของ มคอ.2 ฉบบัปรับปรุง 

แผนสนับสนุนให้คณาจารย์มี
ผลงานทางวชิาการ 

- สนับสุนนและให้ข้อมูลเพื่อ
ช่วยกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการ
ขอทุนวิจัยจากทั้ งภายในและ
ภายนอก 
- สนับสนุนการเข้าร่วมอบรม
เก่ียวกบัการขอทุนวิจยัและการ
จดัท าเอกสารดา้นวชิาการ 

- วิ ท ย าลั ยดนต รี  ได้ รั บ เ งิ น
สนับสนุนงานวิ จัยห รื องาน
ส ร้ างสรรค์ จ ากภาย ในและ
ภายนอก เฉล่ียรวมไม่น้อยกว่า 
25,000 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา 
- มี ก า ร เ ผยแพ ร่ผลง านทา ง
วิชาการ เช่น เอกสารประกอบ- 
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การพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
- ช่ วยวางแผนและพิจ ารณา
ผลงานวิชาการ ว่าควรจดัท าใน
ด้ าน ใด  แล ะป ริม าณ เท่ า ใ ด 
พิจารณาเป็นรายบุคคล 

ก า รส อน  เ อ ก ส า ร ค า ส อ น 
หนั ง สื อห รื อ ต า ร า  ร ว ม ถึ ง
บทความวิ จัยห รือบทความ
วิชาการ และการแสดงผลงาน
สร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
40 ของจ านวนอาจารย์ทั้ งหมด
ต่อปีการศึกษา 

 

 

 
หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์    

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
                 อาจมีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา ซ่ึงมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 6 สัปดาห์   
                 หรือตามดุลยพินิจของหวัหนา้สาขาวชิา 
 1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
  ไม่มี 
2. การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  เรียนวนัจันทร์ ถึงวนัศุกร์   เวลา  09.00 น.  ถึง  18.00 น. 
  ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน สิงหาคม ถึง ธนัวาคม 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 
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 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

หรือเทียบเท่า และมหาวทิยาลยัพิจารณาแลว้เห็นสมควรเขา้รับศึกษา 
2.2.2 มีความสามารถในการเล่นเคร่ืองดนตรีหรือขบัร้อง ตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด 
2.2.3 ผา่นการคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษาตามระเบียบการคดัเลือกของมหาวทิยาลยั 
2.2.4 ไม่เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบนัอุดมศึกษาใดๆเพราะ

ความผดิทางวนิยั 
2.2.5 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2.2.6 ไม่เคยตอ้งโทษจ าคุก เวน้แต่ความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิอนัเป็น

ลหุโทษ 
 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 มีขอ้จ ากดัทางทกัษะพื้นฐานความรู้ทางดา้นทฤษฎีดนตรี และโสตทกัษะของนกัศึกษา
ไม่เท่ากนั รวมทั้งการปรับตวัในการเรียน การใชชี้วิตในมหาวิทยาลยัในฐานะนกัศึกษาดนตรี 
การบริหารเวลาในการฝึกซอ้ม และการศึกษาดา้นวชิาการ 

 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

  กลยทุธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหา นกัศึกษาท่ีมีพื้นความรู้ไม่เพียงพอจะจดัให้มี
สอนเสริมพื้นฐานในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา ส่วนนกัศึกษาท่ีมีปัญหาการปรับตวั โดยจดั
ให้มีการให้ค  าปรึกษาแนะแนวจากอาจารยท่ี์ปรึกษาในสาขาวิชาท่ีสอดคลอ้งกบัวิชาเอกของ
นกัศึกษา 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

จ านวนนกัศึกษา 
ชั้นปี 

จ านวนนกัศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2563 2564 2565 2566 2567 

ชั้นปีท่ี 1 60 60 60 65 65 
ชั้นปีท่ี 2 - 57 57 57 57 
ชั้นปีท่ี 3 - - 55 55 55 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 53 53 
รวม 60 117 172 230 230 

คาดวา่จะจบการศึกษา - - - 50 50 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
  ใชง้บประมาณ  ดงัน้ี 
  งบบุคลากร    7,200,000 บาท 
   หมวดเงินเดือน 7,200,000  บาท 
   หมวดค่าจา้งประจ า -   บาท 
  งบด าเนินการ   2,380,000 บาท 
   หมวดค่าตอบแทน 1,200,000  บาท 
   หมวดค่าใชส้อย 450,000  บาท 
   หมวดค่าวสัดุ 180,000  บาท 
   หมวดสาธารณูปโภค 550,000  บาท 
  งบลงทุน    4,500,000 บาท 
   หมวดครุภณัฑ์ 4,500,000  บาท 
     รวมทั้งส้ิน 14,080,000 บาท 
 
 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน  
   แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
   แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (e-Learning) 
   แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 
 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ  รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั  
  เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัรังสิต เร่ืองการเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญา พ.ศ. 2546 
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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกติ   
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 135  หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร   
  3.1.2.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกติ  
   หมวดวชิาศึกษาทัว่ไปแบ่งโครงสร้างหลกัสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวชิา ดงัน้ี 
   กลุ่มที ่1  และ กลุ่มที ่2   จ านวนหน่วยกติรวม  15  หน่วยกติ   แบ่งเป็น 
  กลุ่มท่ี  1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   3  หน่วยกิต 
  กลุ่มท่ี  2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร       12   หน่วยกิต 
  (Internationalization and Communication)    

   โดยกลุ่มท่ี   2   แบ่งออกเป็น   2   กลุ่มวชิา    ดงัน้ี 
       กลุ่ม  2.1  กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ  (English Language)          6   หน่วยกิต 
   กลุ่ม  2.2  กลุ่มวชิาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหวา่งประเทศ  
      (International Language and International Experience)  6  หน่วยกิต 
   กลุ่มที ่3  ถึง  กลุ่มที ่ 8   จ านวนหน่วยกติรวม  15  หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มท่ี  3  ถึงกลุ่มท่ี  8 โดยในแต่ละกลุ่มจะ
เลือกวชิาไดไ้ม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 

  กลุ่มท่ี  3 ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social Responsibility) 
    กลุ่มท่ี  4  ศิลปะและวฒันธรรม  (Arts and Culture) 
    กลุ่มท่ี  5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม  (Innovative Entrepreneurship)             

   กลุ่มท่ี  6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั  (Digital Media Literacy) 
    กลุ่มท่ี  7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  (Essence of Science) 
    กลุ่มท่ี  8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ (RSU My-Style) 
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  3.1.2.2 หมวดวชิาเฉพาะ 99 หน่วยกติ   ประกอบด้วย 
    1) วชิาพื้นฐานวชิาชีพ  56 หน่วยกิต 
    2) วชิาชีพ 43 หน่วยกิต 
     ก. วชิาชีพ-บงัคบั  28 หน่วยกิต 
     ข. วชิาชีพ-เลือก  15 หน่วยกิต 
  3.1.2.3 หมวดวชิาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
  3.1.2.4 วชิาโทส าหรับนักศึกษานอกวิทยาลยัไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกติ 
   
  3.1.3 รายวชิาในหลกัสูตร     
  3.1.3.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกติ 
  1)  กลุ่มที ่1     อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity) 
       นกัศึกษาจะตอ้งเรียนกลุ่มวชิา RSU Identity จ านวน  3   หน่วยกิต นกัศึกษาจะตอ้ง 
เรียนวชิาสังคมธรรมาธิปไตย  2 หน่วยกิต   และเลือกเรียนรายวชิาอีก 1 หน่วยกิต ดงัน้ี    

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
RSU 111 สังคมธรรมาธิปไตย       2(2-0-4) 

(Social Dharmacracy) 
RSU 112 กีฬาเพื่อสุขภาพ        1(0-2-1) 

(Sports for Health)     
 
  2)  กลุ่มที ่2    ความเป็นสากลและการส่ือสาร   
       (Internationalization and Communication)   
     นกัศึกษาจะตอ้งเรียนวิชาภาษาองักฤษจาก 2.1 จ  านวน 6 หน่วยกิต และให้เลือกเรียน
อีก 6 หน่วยกิต จากรายวชิา 2.2 
2.1)    กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                  

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ENL 124 ปรับพื้นฐานภาษาองักฤษ       3(2-2-5)               

(English Bridging)  
ENL 125        ภาษาองักฤษเพื่อทศันาโลก      3(2-2-5) 

(English for Global Exploration )  
ENL 126 ภาษาองักฤษในบริบทของเทคโนโลย ีการบนัเทิงและการออกแบบ  3(2-2-5) 
  (English in TED - Technology, Entertainment, and Design) 
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2.2)    กลุ่มวชิาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ  
 (International Language and International Experience) 

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ENL 127 ภาษาองักฤษในการท างาน         3(2-2-5) 

(English at Work)  
ENL 128 การน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ     3(2-2-5) 
  (Presentations in English) 
ENL 129        ภาษาองักฤษส าหรับการประชุม      3(2-2-5) 
  (English for Meetings) 
THA 126  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร       3(2-2-5) 
  (Thai Language for Communication) 
RSU 127 ลุยโลกอินเตอร์        3(2-2-5) 
  (Intercultural Communication) 
RSU 128  ไทยมองเทศ เทศมองไทย       3(2-2-5) 
  (Intercultural Communication in Thai Community) 
RSU 129 สู่โลกกวา้ง                                                                                            3(0-35-18) 
  (Intercultural Communication in World Community) 
JPN 101 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1     3(2-2-5) 

(Japanese for Everyday Communication I) 
JPN 102 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2     3(2-2-5) 

   (Japanese for Everyday Communication II) 
JPN 110 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร     3(2-2-5) 

(Japanese Language and Culture for Communication) 
CHN 101 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1     3(2-2-5) 

(Chinese for Everyday Communication I) 
CHN 102 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2     3(2-2-5) 

(Chinese for Everyday Communication II) 
CHN 110   ภาษาและวฒันธรรมจีนเพื่อการส่ือสาร     3(2-2-5) 

(Chinese Language and Culture for Communication)  
FRN 101     ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน 1                            3(2-2-5) 

(French for Beginners I)       
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FRN 102 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน 2      3(2-2-5) 
(French for Beginners II)  

FRN 110 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร    3(2-2-5) 
(French Language and Culture for Communication) 

ISL 111   ภาษาอาหรับเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1     3(2-2-5) 
(Arabic  for Everyday Communication I) 

ISL 112    ภาษาอาหรับเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                                       3(2-2-5) 
(Arabic for Everyday Communication II) 

ISL 113   ภาษาอาหรับและวฒันธรรมของประเทศในโลกมุสลิม   3(2-2-5) 
(Arabic Language and Culture in Muslim Countries) 

KOR 101  ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1     3(2-2-5) 
(Korean for Everyday Communication I) 

KOR 102  ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2     3(2-2-5) 
  (Korean for Everyday Communication II) 

KOR 110  ภาษาและวฒันธรรมเกาหลีเพื่อการส่ือสาร     3(2-2-5) 
  (Korean Language and Culture for Communication) 

RUS 101 ภาษารัสเซียส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน      3(2-3-6) 
(Russian for Beginners)  

RUS 102  ภาษารัสเซียในชีวติประจ าวนั      3(2-2-5) 
(Russian for Daily Life)  

RUS 110  ภาษาและวฒันธรรมรัสเซียเพื่อการส่ือสาร     3(2-2-5) 
  (Russian Language and Culture for Communication) 

SPN 101 ภาษาสเปนเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1     3(2-3-6)    
(Spanish for Everyday Communication I) 

SPN 102 ภาษาสเปนเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2     3(2-3-6) 
(Spanish  for Everyday Communication II) 

SPN 110 ภาษาและวฒันธรรมสเปนเพื่อการส่ือสาร     3(2-3-6) 
    (Spanish Language and Culture for Communication) 

GER 121 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1     3(2-3-6) 
(German for Everyday Communication I) 
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GER 122  ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                     3(2-3-6) 
          (German for Everyday Communication II) 

GER 110 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนัเพื่อการส่ือสาร                3(2-3-6) 
               (German Language and Culture for Communication) 

SWD 121 ภาษาสวดิีชเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1                       3(2-3-6) 
(Swedish for Everyday Communication I) 

SWD 122 ภาษาสวดิีชเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                      3(2-3-6) 
(Swedish for Everyday Communication II) 

SWD 110 ภาษาและวฒันธรรมสวเีดนเพื่อการส่ือสาร                3(2-3-6) 
(Swedish Language and Culture for Communication) 

VTN 101 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1                   3(2-2-5) 
(Vietnamese for Everyday Communication I) 

VTN 102 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                   3(2-2-5) 
(Vietnamese for Everyday Communication II) 

VTN 110 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนามเพื่อการส่ือสาร               3(2-2-5) 
(Vietnamese Language and Culture for Communication) 

MLY 101 ภาษามลายเูพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1               3(2-2-5) 
(Malay for Everyday Communication I) 

MLY 102 ภาษามลายเูพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                     3(2-2-5) 
(Malay for Everyday Communication II) 

MLY 110 ภาษาและวฒันธรรมมลายเูพื่อการส่ือสาร                3(2-2-5) 
(Malay Language and Culture for Communication) 

BHS 101 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1         3(2-2-5) 
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication I) 

BHS 102 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2    3(2-2-5) 
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication II) 

BHS 110 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสาร               3(2-2-5) 
(Indonesia Language and Culture for Communication) 

LAO 101 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1                          3(2-2-5) 
(Lao for Everyday Communication I)  
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LAO 102 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                          3(2-2-5) 
(Lao for Everyday Communication Uses II) 

LAO 110 ภาษาและวฒันธรรมลาวเพื่อการส่ือสาร                3(2-2-5) 
(Lao Language and Culture for Communication) 

BRM 121 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1                          3(2-2-5) 
(Burmese for Everyday Communication I)  

BRM 122 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                          3(2-2-5) 
(Burmese for Everyday Communication II)  

BRM 110 ภาษาและวฒันธรรมพม่าเพื่อการส่ือสาร                3(2-2-5) 
(Burmese Language and Culture for Communication) 

   
 3) กลุ่มที ่3     ภาวะผู้น าและความรับผดิชอบต่อสังคม 
            (Leadership and Social Responsibility) 
  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มท่ี 3 ถึงกลุ่มท่ี 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือก
วชิาไดไ้ม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต  

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
RSU 130 ศาสตร์แห่งรัก           3(2-2-5) 
  (Science of Love ) 
RSU 131 ผูน้ าการเปล่ียนแปลง       3(2-2-5) 
  (Leadership for Changes) 
RSU 132 การรู้เท่าทนัการคอร์รัปชัน่      3(2-2-5) 
  (Corruption Literacy) 
RSU 133 ศาสตร์พระราชา        3(2-2-5) 
  (King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy  
RSU 134 กฎหมายตอ้งรู้        3(2-2-5) 
  (Legal Awareness) 
RSU 135 การออกแบบชีวติและสังคมแห่งความสุข                                         3(2-2-5) 
  (Happy Life and Society Design) 
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 4) กลุ่มที ่4     ศิลปะและวฒันธรรม 
          (Arts and Culture)    
  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มท่ี 3 ถึงกลุ่มท่ี 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะ
เลือกวชิาไดไ้ม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต  

      จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
RSU 140            ชีวติในต่างแดนกบัการส่ือสารขา้มวฒันธรรม             3(0-35-18) 
                           (Intercultural Communication through Overseas Experiences) 
RSU 141             สัมมนาประสบการณ์ต่างแดน                  3(3-0-6) 
                           (Seminars in Overseas Experiences) 
RSU 142             ศาสตร์และศิลป์แห่งการด าเนินชีวติ     3(3-0-6) 
                           (Sciences and Arts of Living) 
RSU 143             ปทุมธานีศึกษา        3(3-0-6) 
                           (Pathum Thani Study) 
RSU 144             คนตน้แบบ                3(3-0-6) 
                           (Idol Studies) 
RSU 145             ส่ือสะทอ้นชีวติ           3(3-0-6) 
                           (Life Reflection Through Media) 
RSU 146            รู้ทนัโลก            3(3-0-6) 
                           (World Society Awareness) 
RSU 147             ความเป็นไทย         3(2-2-5) 
                           (Thainess) 
RSU 148            ไทยในส่ือ          3(2-2-5) 
                           (Thai Dimensions in Media) 
RSU 149  วฒันธรรมวจิกัษ ์       3(2-2-5) 
                           (Cultural Appreciation)   
RSU 240            ศิลปะการท างานต่างวฒันธรรม                                       3(2-2-5) 
                           (Arts of Working with Foreigners) 
RSU 241             วถีิอาเซียน 1                                  3(2-2-5)                                             
                  (Introduction to Passage to ASEAN: P2A1 ) 
RSU 242             วถีิอาเซียน 2                           3(2-2-5)                   
  (Passage to ASEAN Experiences: P2A2 )  
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RSU 243  ความสร้างสรรคใ์นงานศิลป์      3(2-2-5)    
   (Creativity in the Arts) 
   
 5) กลุ่มที ่5     ผู้ประกอบการนวัตกรรม   
        (Innovative Entrepreneurship)    
  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มท่ี 3 ถึงกลุ่มท่ี 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะ
เลือกวชิาไดไ้ม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
RSU 150  การจดัการเชิงสร้างสรรค ์      3(2-2-5) 
  (Creative Management) 
RSU 151 ประสบการณ์จากการสตาร์ทอพัและการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ  3(1-4-4)  
  (Startup and Entrepreneurship Experiences)  
RSU 152 การคิดนอกกรอบ       3(2-2-5) 
  (Lateral Thinking) 
RSU 153 ผูป้ระกอบการไลฟ์สไตล์       3(2-2-5) 
  (Lifestyle Entrepreneurship) 
RSU 154 แนวคิดการประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั                                          3(3-0-6) 
  (Entrepreneurship Concept in Digital Economy) 
   
 6) กลุ่มที ่6     รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 
        (Digital Media Literacy)    
  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่ม 3 ถึงกลุ่มท่ี 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือก
วชิาไดไ้ม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
RSU 160  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั       3(2-2-5) 
  (Digital Media Literacy) 
RSU 161       การออกแบบและผลิตส่ือดิจิทลั      3(2-2-5) 

(Design and Production of Media) 
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 7) กลุ่มที ่7     หลกัคิดวทิยาศาสตร์ 
        (Essence of Science)    
  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มท่ี 3 ถึงกลุ่มท่ี 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะ
เลือกวชิาไดไ้ม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
RSU 170 หลกัคิดวทิยาศาสตร์       3(2-2-5) 

(Essence of Science)       
RSU 171 วถีิสุขภาพดีมีสุข        3(2-2-5) 

(Healthy Life-Styles)      
RSU 172 ชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม      3(2-2-5) 
  (Environment -friendly Life) 
RSU 173 โภชนาการสร้างเสริมสุขภาพ       3(2-2-5) 
  (Nutrition and Health Promotion) 
RSU174   การออกแบบสรีระ        3(2-2-5) 
      (Physical Body Design) 
 
                     8)      กลุ่มที ่8     อาร์เอสยู มาย-สไตล์  
        (RSU My-Style)    
  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มท่ี 3 ถึงกลุ่มท่ี 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะ
เลือกวชิาไดไ้ม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 
                    จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
RSU 180 รังสิตมาย-สไตล ์       3(1-4-4) 

(RSU My-Style)      
RSU 181  นนัทนาการ         3(2-2-5) 
  (Recreation) 
RSU 182 การพฒันาความสามารถพิเศษ                   3(2-2-5) 
  (Talents Development) 
RSU 183       การปฏิบติังานช่างดว้ยตนเอง         3(2-2-5) 
  (D.I.Y.) 
RSU 184            คนต่างรุ่นในสังคมสูงวยั       3(2-2-5)  
  (Cross Generations in Aging Society) 
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  3.1.3.2 หมวดวชิาเฉพาะ 99 หน่วยกติ   ประกอบด้วย 
  1) วชิาพืน้ฐานวชิาชีพ  56 หน่วยกติ  

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 MUS 100 วรรณกรรมดนตรีเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
  (Intro to Music Literature)  
 MUS 111 ทฤษฎีดนตรี 1 3(3-0-6) 
  (Music Theory I)  
 MUS 112 ทฤษฎีดนตรี 2 3(3-0-6) 
  (Music Theory II) 
 MUS 113 โสตทกัษะ 1 1(0-2-1) 
  (Aural Skills I)  
 MUS 114 โสตทกัษะ 2 1(0-2-1) 
  (Aural Skills II) 
 MUS 127 ดนตรีปฏิบติั 1 4(0-8-4) 
  (Applied Music I) 
 MUS 128 ดนตรีปฏิบติั 2 4(0-8-4) 
  (Applied Music II) 
 MUS 191 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 1 0(0-0-0) 
  (Recital Hours I) 
 MUS 192 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 2 0(0-0-0) 
  (Recital Hours II) 
 MUS 211 ทฤษฎีดนตรี 3 3(3-0-6) 
  (Music Theory III) 
 MUS 212 ทฤษฎีดนตรี 4 3(3-0-6) 
  (Music Theory IV) 
 MUS 213 โสตทกัษะ 3 1(0-2-1) 
  (Aural Skills III)  
 MUS 214 โสตทกัษะ 4 1(0-2-1) 
  (Aural Skills IV) 
 MUS 217 ประวติัดนตรีตะวนัตก 1 3(3-0-6) 
  (History of Western Music I) 
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 MUS 218 ประวติัดนตรีตะวนัตก 2 3(3-0-6) 
  (History of Western Music II) 
 MUS 227 ดนตรีปฏิบติั 3 4(0-8-4) 
  (Applied Music III) 
 MUS 228 ดนตรีปฏิบติั 4 4(0-8-4) 
  (Applied Music IV) 
 MUS 261 ความรู้เบ้ืองตน้ทางเทคโนโลยดีนตรี 2(1-2-3) 
  (Introduction to Music Technology) 
 MUS 262 การผลิตดนตรีดว้ยคอมพิวเตอร์ 2(1-2-3) 
  (Computer-Based Music Production) 
 MUS 291 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 3 0(0-0-0) 
  (Recital Hours III) 
 MUS 292 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 4 0(0-0-0) 
  (Recital Hours IV) 
 MUS 303 การเรียบเรียงเคร่ืองดนตรี 2(2-0-4) 
  (Instrumentation) 
 MUS 367 ธุรกิจดนตรี 3(3-0-6) 
  (Music Business) 
 MUS 371 การอ านวยเพลงเบ้ืองตน้ 2(1-2-3) 
  (Basic Conducting) 
 MUS 391 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 5 0(0-0-0) 
  (Recital Hours V) 
 MUS 392 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 6 0(0-0-0) 
  (Recital Hours VI)  
 
  เลือก 4 หน่วยกิตจากกลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ดดงัต่อไปน้ี 
 MUS 123 ทกัษะการเล่นคียบ์อร์ด 1 1(0-2-1) 
  (Keyboard Skills I) 
 MUS 124 ทกัษะการเล่นคียบ์อร์ด 2 1(0-2-1) 
  (Keyboard Skills II) 
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 MUS 125 คียบ์อร์ดฮาร์โมนี 1 2(0-4-2) 
  (Keyboard Harmony I) 
 MUS 126 คียบ์อร์ดฮาร์โมนี 2 2(0-4-2) 
  (Keyboard Harmony II) 
 MUS 223 ทกัษะการเล่นคียบ์อร์ด 3 1(0-2-1) 
  (Keyboard Skills III) 
 MUS 224 ทกัษะการเล่นคียบ์อร์ด 4 1(0-2-1) 
  (Keyboard Skills IV) 
 MUS 253 ทกัษะการเล่นคียบ์อร์ดแจส๊ 1 1(0-2-1) 
  (Jazz Keyboard Skills I) 
 MUS 254 ทกัษะการเล่นคียบ์อร์ดแจส๊ 2 1(0-2-1) 
  (Jazz Keyboard Skills II) 
 
  
  2) วชิาชีพ  43 หน่วยกติ 
   ก. วชิาชีพ-บังคับ  28 หน่วยกติ 
             ก าหนดใหน้กัศึกษาเลือกเรียน 1 กลุ่มวชิา จาก 10 กลุ่มวชิา ต่อไปน้ี 
  1. กลุ่มวชิาการประพนัธ์เพลง (Music Composition) 

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 MUS 215 การประพนัธ์เพลง 1 4(0-8-4) 
  (Composition I) 
 MUS 216 การประพนัธ์เพลง 2 4(0-8-4) 
  (Composition II) 
 MUS 304 การเรียบเรียงเสียงวงดนตรี 2(2-0-4) 
  (Orchestration) 
 MUS 305 สังคีตลกัษณ์และการวเิคราะห์ 2(2-0-4) 
  (Form and Analysis) 
 MUS 307 การแต่งท านองสอดประสาน 2(2-0-4) 
  (Counterpoint) 
 MUS 315 การประพนัธ์เพลง 3 4(0-8-4) 
  (Composition III) 
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 MUS 316 การประพนัธ์เพลง 4 4(0-8-4) 
  (Composition IV) 
 MUS 401 ดนตรีศตวรรษท่ียีสิ่บ 2(2-0-4) 
  (Twentieth-century Music) 
 MUS 415 การประพนัธ์เพลง 5 4(0-8-4) 
  (Composition V)   
 MUS 419 การแสดงผลงานการประพนัธ์เพลง 0(0-0-0) 
  (Composition Recital) 
 
  2. กลุ่มวชิาการแสดงดนตรี (Instrumental Performance) 

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 MUS 181 วงดุริยางคซิ์มโฟนี 1 1(0-3-2) 
  (Symphony Orchestra I) 
 MUS 182 วงดุริยางคซิ์มโฟนี 2 1(0-3-2) 
  (Symphony Orchestra II) 
 MUS 281 วงดุริยางคซิ์มโฟนี 3 1(0-3-2) 
  (Symphony Orchestra III) 
 MUS 282 วงดุริยางคซิ์มโฟนี 4 1(0-3-2) 
  (Symphony Orchestra IV) 
 MUS 305 สังคีตลกัษณ์และการวเิคราะห์ 2(2-0-4) 
  (Form and Analysis) 
  MUS 327 ดนตรีปฏิบติั 5 4(0-8-4) 
  (Applied Music V) 
 MUS 328 ดนตรีปฏิบติั 6 4(0-8-4) 
  (Applied Music VI) 
 MUS 381 วงดุริยางคซิ์มโฟนี 5 1(0-3-2) 
  (Symphony Orchestra V) 
 MUS 382 วงดุริยางคซิ์มโฟนี 6 1(0-3-2) 
  (Symphony Orchestra VI) 
 MUS 399 การแสดงส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 0(0-0-0) 
  (Junior Recital) 
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 MUS 401 ดนตรีศตวรรษท่ียีสิ่บ 2(2-0-4) 
  (Twentieth-century Music) 
 MUS 427 ดนตรีปฏิบติั 7 4(0-8-4) 
  (Applied Music VII) 
 MUS 428 ดนตรีปฏิบติั 8 4(0-8-4) 
  (Applied Music VIII) 
 MUS 481 วงดุริยางคซิ์มโฟนี 7 1(0-3-2) 
  (Symphony Orchestra VII) 
 MUS 482 วงดุริยางคซิ์มโฟนี 8 1(0-3-2) 
  (Symphony Orchestra VIII) 
 
  เลือก 1 รายวชิาดงัต่อไปน้ี 
 MUS 497 การแสดงดนตรีและการบรรยาย 0(0-0-0) 
  (Lecture Recital) 
 MUS 499 การแสดงส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 0(0-0-0) 
  (Senior Recital) 
 
  3. กลุ่มวชิาการแสดงเปียโน (Piano Performance) 

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 MUS 225 การบรรเลงเปียโนประกอบ 1 2(0-4-2) 
  (Piano Accompanying I) 
 MUS 226 การบรรเลงเปียโนประกอบ 2 2(0-4-2) 
  (Piano Accompanying II) 
 MUS 305 สังคีตลกัษณ์และการวเิคราะห์ 2(2-0-4) 
  (Form and Analysis) 
 MUS 325 การบรรเลงเปียโนประกอบ 3 2(0-4-2) 
  (Piano Accompanying III) 
 MUS 326 การบรรเลงเปียโนประกอบ 4 2(0-4-2) 
  (Piano Accompanying IV) 
  MUS 327 ดนตรีปฏิบติั 5 4(0-8-4) 
  (Applied Music V) 
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 MUS 328 ดนตรีปฏิบติั 6 4(0-8-4) 
  (Applied Music VI) 
 MUS 399 การแสดงส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 0(0-0-0) 
  (Junior Recital) 
 MUS 401 ดนตรีศตวรรษท่ียีสิ่บ 2(2-0-4) 
  (Twentieth-century Music) 
 MUS 427 ดนตรีปฏิบติั 7 4(0-8-4) 
  (Applied Music VII) 
 MUS 428 ดนตรีปฏิบติั 8 4(0-8-4) 
  (Applied Music VIII) 
 
  เลือก 1 รายวชิาดงัต่อไปน้ี 
 MUS 497 การแสดงดนตรีและการบรรยาย 0(0-0-0) 
  (Lecture Recital) 
 MUS 499 การแสดงส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 0(0-0-0) 
  (Senior Recital) 
 
  4. กลุ่มวชิาการแสดงกตีาร์ (Guitar Performance) 

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 MUS 185 วงเชมเบอร์ 1 1(0-2-1) 
  (Chamber Music Ensemble I) 
 MUS 186 วงเชมเบอร์ 2 1(0-2-1) 
  (Chamber Music Ensemble II) 
 MUS 285 วงเชมเบอร์ 3 1(0-2-1) 
  (Chamber Music Ensemble III) 
 MUS 286 วงเชมเบอร์ 4 1(0-2-1) 
  (Chamber Music Ensemble IV) 
 MUS 305 สังคีตลกัษณ์และการวเิคราะห์ 2(2-0-4) 
  (Form and Analysis) 
  MUS 327 ดนตรีปฏิบติั 5 4(0-8-4) 
  (Applied Music V) 
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 MUS 328 ดนตรีปฏิบติั 6 4(0-8-4) 
  (Applied Music VI) 
 MUS 385 วงเชมเบอร์ 5 1(0-2-1) 
  (Chamber Music Ensemble V) 
 MUS 386 วงเชมเบอร์ 6 1(0-2-1) 
  (Chamber Music Ensemble VI) 
 MUS 399 การแสดงส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 0(0-0-0) 
  (Junior Recital) 
 MUS 401 ดนตรีศตวรรษท่ียีสิ่บ 2(2-0-4) 
  (Twentieth-century Music) 
 MUS 427 ดนตรีปฏิบติั 7 4(0-8-4) 
  (Applied Music VII) 
 MUS 428 ดนตรีปฏิบติั 8 4(0-8-4) 
  (Applied Music VIII) 
 MUS 485 วงเชมเบอร์ 7 1(0-2-1) 
  (Chamber Music Ensemble VII) 
 MUS 486 วงเชมเบอร์ 8 1(0-2-1) 
  (Chamber Music Ensemble VIII) 
 
  เลือก 1 รายวชิาดงัต่อไปน้ี 
 MUS 497 การแสดงดนตรีและการบรรยาย 0(0-0-0) 
  (Lecture Recital) 
 MUS 499 การแสดงส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 0(0-0-0) 
  (Senior Recital) 
 
  5. กลุ่มวชิาการแสดงขับร้อง (Vocal Performance) 

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 MUS 130                     2(1-2-3) 
  (Basic Voice) 
 MUS 183                      1 1(0-3-2) 
  (Chorus I) 
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 MUS 184                      2 1(0-3-2) 
  (Chorus II) 
 MUS 283                      3 1(0-3-2) 
  (Chorus III) 
 MUS 284                      4 1(0-3-2) 
  (Chorus IV) 
  MUS 327 ดนตรีปฏิบติั 5 4(0-8-4) 
  (Applied Music V) 
 MUS 328 ดนตรีปฏิบติั 6 4(0-8-4) 
  (Applied Music VI) 
 MUS 333             1 2(1-2-3) 
  (Diction I) 
 MUS 383                      5 1(0-3-2) 
  (Chorus V) 
 MUS 384                      6 1(0-3-2) 
  (Chorus VI) 
 MUS 399 การแสดงส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 0(0-0-0) 
  (Junior Recital) 
 MUS 427 ดนตรีปฏิบติั 7 4(0-8-4) 
  (Applied Music VII) 
 MUS 428 ดนตรีปฏิบติั 8 4(0-8-4) 
  (Applied Music VIII) 
 MUS 483                      7 1(0-3-2) 
  (Chorus VII) 
 MUS 484                      8 1(0-3-2) 
  (Chorus VIII) 
 
  เลือก 1 รายวชิาดงัต่อไปน้ี 
 MUS 497 การแสดงดนตรีและการบรรยาย 0(0-0-0) 
  (Lecture Recital) 
 MUS 499 การแสดงส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 0(0-0-0) 
  (Senior Recital) 
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  6. กลุ่มวชิาดนตรีแจ๊สและการแสดงเชิงปฏิภาณ (Jazz and Contemporary  
  Improvised Music) 

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 MUS 151 ความรู้พื้นฐานดนตรีแจส๊ 2(1-2-3) 
  (Jazz Fundamentals) 
 MUS 187 วงดนตรีแจส๊และดนตรีร่วมสมยั 1 1(0-2-1) 
  (Jazz and Contemporary Music Ensemble I)  
 MUS 188 วงดนตรีแจส๊และดนตรีร่วมสมยั 2 1(0-2-1) 
  (Jazz and Contemporary Music Ensemble II) 
 MUS 251 การแสดงเชิงปฏิภาณ 1 2(1-2-3) 
  (Improvisation I) 
 MUS 252 การแสดงเชิงปฏิภาณ 2 2(1-2-3) 
  (Improvisation II) 
 MUS 255 การเรียบเรียงเสียงประสาน 1 2(2-0-4) 
  (Arranging I) 
 MUS 287 วงดนตรีแจส๊และดนตรีร่วมสมยั 3 1(0-2-1) 
  (Jazz and Contemporary Music Ensemble III)  
 MUS 288 วงดนตรีแจส๊และดนตรีร่วมสมยั 4 1(0-2-1) 
  (Jazz and Contemporary Music Ensemble IV) 
 MUS 327 ดนตรีปฏิบติั 5 4(0-8-4) 
  (Applied Music V) 
 MUS 328 ดนตรีปฏิบติั 6 4(0-8-4) 
  (Applied Music VI) 
 MUS 399 การแสดงส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 0(0-0-0) 
  (Junior Recital) 
 MUS 427 ดนตรีปฏิบติั 7 4(0-8-4) 
  (Applied Music VII) 
 MUS 428 ดนตรีปฏิบติั 8 4(0-8-4) 
  (Applied Music VIII) 
 MUS 499 การแสดงส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 0(0-0-0) 
  (Senior Recital) 
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  7. กลุ่มวชิาการผลติดนตรี (Music Production) 
จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

 MUS 160 การวเิคราะห์การผลิตดนตรี 3(3-0-6) 
  (Music Production Analysis) 
 MUS 161 ทกัษะการผลิตดนตรี 1 3(2-2-5) 
  (Music Production Skills I) 
 MUS 162 ทกัษะการผลิตดนตรี 2 3(2-2-5) 
  (Music Production Skills II) 
 MUS 260 วศิวกรรมเสียง 2(1-2-3) 
  (Audio Engineering) 
 MUS 265 ประวติัดนตรีสมยันิยม 2(2-0-4) 
        (History of Popular Music) 

 MUS 361 เทคโนโลยกีารบนัทึกเสียง 1 3(2-2-5) 
  (Recording Technology I) 
 MUS 362 เทคโนโลยกีารบนัทึกเสียง 2 3(2-2-5) 
  (Recording Technology II) 
 MUS 364 เทคนิคการผสมเสียง 3(2-2-5) 
  (Mix Techniques) 
 MUS 365 การประพนัธ์เพลงสมยันิยม 1 3(2-2-5) 
  (Popular Songwriting I) 
 MUS 467 ปริญญานิพนธ์ 3(0-9-5) 
  (Senior Project) 
 
  8. กลุ่มวชิาเทคโนโลยวีิศวกรรมดนตรี (Music Engineering Technology) 

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 MUS 160 การวเิคราะห์การผลิตดนตรี 3(3-0-6) 
  (Music Production Analysis) 
 MUS 161 ทกัษะการผลิตดนตรี 1 3(2-2-5) 
  (Music Production Skills I) 
 MUS 165 ทกัษะการฟัง 1(0-2-1) 
  (Critical Listening) 
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 MUS 260 วศิวกรรมเสียง 2(1-2-3) 
  (Audio Engineering) 
 MUS 267 อุโฆษวทิยา 2(2-0-4) 
  (Acoustics) 
 MUS 269 การเสริมคุณภาพเสียง 2(1-2-3) 
  (Sound Reinforcement) 
 MUS 361 เทคโนโลยกีารบนัทึกเสียง 1 3(2-2-5) 
  (Recording Technology I) 
 MUS 362 เทคโนโลยกีารบนัทึกเสียง 2 3(2-2-5) 
  (Recording Technology II) 
 MUS 364 เทคนิคการผสมเสียง 3(2-2-5) 
  (Mix Techniques) 
 MUS 461 การบนัทึกเสียงและการตดัต่อโดยระบบดิจิทลั 3(2-2-5) 
  (Digital Recording and Editing) 
 MUS 467 ปริญญานิพนธ์ 3(0-9-5) 
  (Senior Project) 
 
  9. กลุ่มวชิาการออกแบบเสียงและการประพนัธ์เพลงประกอบส่ือ (Sound Design  
  and Media Composition) 

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 MUS 215 การประพนัธ์เพลง 1 4(0-8-4) 
  (Composition I) 
 MUS 216 การประพนัธ์เพลง 2 4(0-8-4) 
  (Composition II) 
 MUS 260 วศิวกรรมเสียง 2(1-2-3) 
  (Audio Engineering) 
 MUS 263 การออกแบบเสียงส าหรับภาพยนตร์และวดีีโอ 3(2-2-5) 
  (Sound Design for Film and Video) 
 MUS 264 การออกแบบเสียงส าหรับส่ือปฏิสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 
  (Sound Design for Interactive Media) 
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 MUS 304 การเรียบเรียงเสียงวงดนตรี 2(2-0-4) 
  (Orchestration) 
 MUS 305 สังคีตลกัษณ์และการวเิคราะห์ 2(2-0-4) 
  (Form and Analysis) 
 MUS 368 เทคนิคการประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ 3(2-2-5) 
  (Film Scoring Techniques) 
 MUS 401 ดนตรีศตวรรษท่ียีสิ่บ 2(2-0-4) 
  (Twentieth-century Music) 
 MUS 419 การแสดงผลงานการประพนัธ์เพลง 0(0-0-0) 
  (Composition Recital) 
 MUS 460 เทคนิคการประพนัธ์ดนตรีประกอบมลัติมีเดีย 3(2-2-5) 
  (Multimedia Scoring Techniques) 
 
  10. กลุ่มวชิาการประพนัธ์เพลงร้อง (Songwriting) 

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 MUS 160 การวเิคราะห์การผลิตดนตรี 3(3-0-6) 
  (Music Production Analysis) 
 MUS 161 ทกัษะการผลิตดนตรี 1 3(2-2-5) 
  (Music Production Skills I) 
 MUS 259 การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงสมยันิยม 2(2-0-4) 
  (Arranging for Songwriters) 
 MUS 260 วศิวกรรมเสียง 2(1-2-3) 
  (Audio Engineering) 
 MUS 265 ประวติัดนตรีสมยันิยม 2(2-0-4) 
        (History of Popular Music) 
 MUS 339 การผลิตการร้อง 2(1-2-3) 
  (Vocal Production) 
 MUS 359 การประพนัธ์เน้ือร้อง 2(1-2-3) 
  (Lyric Writing) 
 MUS 361 เทคโนโลยกีารบนัทึกเสียง 1 3(2-2-5) 
  (Recording Technology I) 
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 MUS 365 การประพนัธ์เพลงสมยันิยม 1 3(2-2-5) 
  (Popular Songwriting I) 
 MUS 366 การประพนัธ์เพลงสมยันิยม 2 3(2-2-5) 
  (Popular Songwriting II) 
 MUS 467 ปริญญานิพนธ์ 3(0-9-5) 
  (Senior Project) 
   
   ข. วชิาชีพ-เลือก  15 หน่วยกติ 
     ใหน้กัศึกษาเลือกศึกษาจากรายวชิาดงัต่อไปน้ีหรือเลือกรายวชิาในหมวดวชิาชีพ
บงัคบักลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต วทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 

 MUS 133 ดนตรีปฏิบติัรอง 1 2(0-4-2) 
  (Applied Music Secondary I) 
 MUS 134 ดนตรีปฏิบติัรอง 2 2(0-4-2) 
  (Applied Music Secondary II) 
 MUS 135         1 1(0-3-2) 
  (Dance I) 
 MUS 136         2 1(0-3-2) 
  (Dance II) 
 MUS 233 ดนตรีปฏิบติัรอง 3 2(0-4-2) 
  (Applied Music Secondary III) 
 MUS 234 ดนตรีปฏิบติัรอง 4 2(0-4-2) 
  (Applied Music Secondary IV) 
 MUS 235         3 1(0-3-2) 
  (Dance III) 
 MUS 236         4 1(0-3-2) 
  (Dance IV) 
 MUS 256 การเรียบเรียงเสียงประสาน 2 2(2-0-4) 
  (Arranging II) 
 MUS 271 หลกัการสอนดนตรี 3(3-0-6) 
  (Principles of Music Teaching) 
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 MUS 323 การสอนเปียโน 3(2-2-5) 
  (Piano Pedagogy) 
 MUS 334             2 2(1-2-3) 
  (Diction II) 
 MUS 335 การสอนขบัร้อง 3(2-2-5) 
  (Vocal Pedagogy) 
 MUS 337 ปฏิบติัการการแสดง 1 2(1-2-3) 
  (Performance Workshop I) 
 MUS 338 ปฏิบติัการการแสดง 2 2(1-2-3) 
  (Performance Workshop II) 
 MUS 350 การประพนัธ์เพลงแจส๊ขั้นสูง 2(2-0-4) 
  (Advanced Jazz Composition) 
 MUS 351 การแสดงเชิงปฏิภาณ 3 2(1-2-3) 
  (Improvisation III) 
 MUS 352 การแสดงเชิงปฏิภาณ 4 2(1-2-3) 
  (Improvisation IV) 
 MUS 353 การร้องเพลงแจส๊ 1 2(1-2-3) 
  (Vocal Jazz Styles I) 
 MUS 354 การร้องเพลงแจส๊ 2 2(1-2-3) 
  (Vocal Jazz Styles II) 
 MUS 357 ประวติัดนตรีแจส๊  3(3-0-6) 
  (Jazz History) 
 MUS 369 การเสริมคุณภาพเสียงขั้นสูง 2(1-2-3) 
  (Advanced Sound Reinforcement) 
 MUS 376 บทเพลงส าหรับเคร่ืองดนตรีและการสอน 3(2-2-5) 
  (Instrumental Repertoire and Pedagogy) 
 MUS 379 การสอนกีตาร์ 3(2-2-5) 
  (Guitar Pedagogy) 
 MUS 387 วงดนตรีแจส๊และดนตรีร่วมสมยั 5 1(0-2-1) 
  (Jazz and Contemporary Music Ensemble V) 
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 MUS 388 วงดนตรีแจส๊และดนตรีร่วมสมยั 6 1(0-2-1) 
  (Jazz and Contemporary Music Ensemble VI) 
 MUS 393 ท่อนเด่นจากบทเพลงออร์เคสตรา 1 2(1-2-3) 
  (Orchestral Excerpt I) 
 MUS 394 ท่อนเด่นจากบทเพลงออร์เคสตรา 2 2(1-2-3) 
  (Orchestral Excerpt II) 
 MUS 411 วรรณกรรมเพลงคียบ์อร์ด 3(3-0-6) 
  (Keyboard Literature) 
 MUS 412                  3(3-0-6) 
  (Vocal Literature)   
 MUS 413 วรรณกรรมเพลงซิมโฟนี 3(3-0-6) 
  (Symphonic Literature) 
 MUS 416 การประพนัธ์เพลง 6 4(0-8-4) 
  (Composition VI) 
 MUS 418 หวัขอ้พิเศษในดนตรี 3(3-0-6) 
  (Special Topics in Music) 
 MUS 425 การบรรเลงเปียโนประกอบ 5 2(0-4-2) 
  (Piano Accompanying V) 
 MUS 426 การบรรเลงเปียโนประกอบ 6 2(0-4-2) 
  (Piano Accompanying VI) 
 MUS 437 ปฏิบติัการการแสดง 3 2(1-2-3) 
  (Performance Workshop III) 
 MUS 438 ปฏิบติัการการแสดง 4 2(1-2-3) 
  (Performance Workshop IV) 
 MUS 452 เทคนิคการแสดงเชิงปฏิภาณขั้นสูง 2(1-2-3) 
  (Advanced Jazz Improvisational Techniques) 
 MUS 456 กระบวนการหลงัการผลิต 3(2-2-5) 
  (Audio Post Production) 
 MUS 459 การประพนัธ์เน้ือร้องขั้นสูง 2(1-2-3) 
  (Advanced Lyric Writing) 
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 MUS 462 การท ามาสเตอร์เพลง 3(2-2-5) 
  (Audio Mastering) 
 MUS 464 เทคนิคการผสมเสียงขั้นสูง 3(2-2-5) 
  (Advanced Mix Techniques) 
 MUS 466 การจดัการและการผลิตคอนเสิร์ต 3(3-0-6) 
  (Music Management and Concert Production) 
 MUS 469 การบนัทึกเสียงและการผสมเสียงส าหรับการแสดงดนตรีสด 3(2-2-5) 
  (Live Recording and Mixing) 
 MUS 473 การฝึกปฏิบติัการสอนดนตรี 1 2(0-4-2) 
  (Practicum in Music Pedagogy I) 
 MUS 474 การฝึกปฏิบติัการสอนดนตรี 2 2(0-4-2) 
  (Practicum in Music Pedagogy II) 
 MUS 487 วงดนตรีแจส๊และดนตรีร่วมสมยั 7 1(0-2-1) 
  (Jazz and Contemporary Music Ensemble VII)  
 MUS 488 วงดนตรีแจส๊และดนตรีร่วมสมยั 8 1(0-2-1) 
  (Jazz and Contemporary Music Ensemble VIII) 
 MUS 493 สัมมนาคอนเสิร์ต 1 1(0-2-1) 
  (Concert Seminar I) 
 MUS 494 สัมมนาคอนเสิร์ต 2 1(0-2-1) 
  (Concert Seminar II) 
 MUS 495 สหกิจศึกษา 6(0-35-18) 
  (Co-operative Education) 
  
 
  3.1.3.3 หมวดวชิาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
    เลือกจากรายวชิาท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัรังสิต 
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  3.1.3.4 วชิาโทส าหรับนักศึกษานอกวิทยาลยัไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกติ  
    นกัศึกษาเลือก 9 หน่วยกิตจากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 MUS 100 วรรณกรรมดนตรีเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
  (Intro to Music Literature) 
 MUS 111 ทฤษฎีดนตรี 1 3(3-0-6) 
  (Music Theory I)  
 MUS 113 โสตทกัษะ 1 1(0-2-1) 
  (Aural Skills I) 
 MUS 133 ดนตรีปฏิบติัรอง 1 2(0-4-2) 
  (Applied Music Secondary I) 
 MUS 191 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 1 0(0-0-0) 
  (Recital Hours I) 
 MUS 192 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 2 0(0-0-0) 
  (Recital Hours II) 
 
    นกัศึกษาเลือก 6 หน่วยกิตจากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 MUS 112 ทฤษฎีดนตรี 2 3(3-0-6) 
  (Music Theory II) 
 MUS 114 โสตทกัษะ 2 1(0-2-1) 
  (Aural Skills II) 
 MUS 123 ทกัษะการเล่นคียบ์อร์ด 1 1(0-2-1) 
  (Keyboard Skills I) 
 MUS 124 ทกัษะการเล่นคียบ์อร์ด 2 1(0-2-1) 
  (Keyboard Skills II) 
 MUS 134 ดนตรีปฏิบติัรอง 2 2(0-4-2) 
  (Applied Music Secondary II) 
 MUS 181 วงดุริยางคซิ์มโฟนี 1 1(0-3-2) 
  (Symphony Orchestra I) 
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 MUS 182 วงดุริยางคซิ์มโฟนี 2 1(0-3-2) 
  (Symphony Orchestra II) 
 MUS 183                      1 1(0-3-2) 
  (Chorus I) 
 MUS 184                      2 1(0-3-2) 
  (Chorus II) 
 MUS 185 วงเชมเบอร์ 1 1(0-2-1) 
  (Chamber Music Ensemble I) 
 MUS 186 วงเชมเบอร์ 2 1(0-2-1) 
  (Chamber Music Ensemble II) 
 MUS 187 วงดนตรีแจส๊และดนตรีร่วมสมยั 1 1(0-2-1) 
  (Jazz and Contemporary Music Ensemble I)  
 MUS 188 วงดนตรีแจส๊และดนตรีร่วมสมยั 2 1(0-2-1) 
  (Jazz and Contemporary Music Ensemble II) 
 MUS 261 ความรู้เบ้ืองตน้ทางเทคโนโลยดีนตรี 2(1-2-3) 
  (Introduction to Music Technology) 
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  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   
 
3.1.4.1 กลุ่มวชิาการประพนัธ์เพลง (Music Composition) 
 

ช้ันปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 100 วรรณกรรมดนตรีเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 
 MUS 111 ทฤษฎีดนตรี 1  3(3-0-6) 
 MUS 113 โสตทกัษะ 1   1(0-2-1) 
 MUS XXX กลุ่มทกัษะการเล่นคียบ์อร์ด    1(x-x-x) 
 MUS 127 ดนตรีปฏิบติั 1   4(0-8-4) 
 MUS 191 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 1   0(0-0-0) 
 MUS 261 ความรู้เบ้ืองตน้ทางเทคโนโลยดีนตรี  2(1-2-3) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 20 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 112 ทฤษฎีดนตรี 2  3(3-0-6) 
 MUS 114 โสตทกัษะ 2  1(0-2-1) 
 MUS XXX กลุ่มทกัษะการเล่นคียบ์อร์ด   1(x-x-x) 
 MUS 128 ดนตรีปฏิบติั 2  4(0-8-4) 
 MUS 192 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 2  0(0-0-0) 
 MUS 262 การผลิตดนตรีดว้ยคอมพิวเตอร์  2(1-2-3) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 20 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 211 ทฤษฎีดนตรี 3  3(3-0-6) 
 MUS 213 โสตทกัษะ 3  1(0-2-1) 
 MUS 215 การประพนัธ์เพลง 1  4(0-8-4) 
 MUS XXX กลุ่มทกัษะการเล่นคียบ์อร์ด   1(x-x-x) 
 MUS 227 ดนตรีปฏิบติั 3  4(0-8-4) 
 MUS 291 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 3  0(0-0-0) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 19 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 212 ทฤษฎีดนตรี 4  3(3-0-6) 
 MUS 214 โสตทกัษะ 4  1(0-2-1) 
 MUS 216 การประพนัธ์เพลง 2  4(0-8-4) 
 MUS XXX กลุ่มทกัษะการเล่นคียบ์อร์ด   1(x-x-x) 
 MUS 228 ดนตรีปฏิบติั 4  4(0-8-4) 
 MUS 292 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 4  0(0-0-0) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  3(x-x-x) 
     รวม 19 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 217 ประวติัดนตรีตะวนัตก 1  3(3-0-6) 
 MUS 303 การเรียบเรียงเคร่ืองดนตรี  2(2-0-4) 
 MUS 305 สังคีตลกัษณ์และการวเิคราะห์  2(2-0-4) 
 MUS 315 การประพนัธ์เพลง 3  4(0-8-4) 
 MUS 371 การอ านวยเพลงเบ้ืองตน้  2(1-2-3) 
 MUS 391 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 5  0(0-0-0) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   3(x-x-x) 
     รวม 19 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 218 ประวติัดนตรีตะวนัตก 2  3(3-0-6) 
 MUS 304 การเรียบเรียงเสียงวงดนตรี  2(2-0-4) 
 MUS 307 การแต่งท านองสอดประสาน  2(2-0-4) 
 MUS 316 การประพนัธ์เพลง 4  4(0-8-4) 
 MUS 367 ธุรกิจดนตรี  3(3-0-6) 
 MUS 392 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 6  0(0-0-0) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   2(x-x-x) 
     รวม 16 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 401 ดนตรีศตวรรษท่ียีสิ่บ  2(2-0-4) 
 MUS 415 การประพนัธ์เพลง 5  4(0-8-4) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   3(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาเลือกเสรี   3(x-x-x) 
     รวม 12 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 419 การแสดงผลงานการประพนัธ์เพลง 0(0-0-0) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   4(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   3(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาเลือกเสรี   3(x-x-x) 
     รวม 10 หน่วยกติ 
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3.1.4.2 กลุ่มวชิาการแสดงดนตรี (Instrumental Performance) 
 

ช้ันปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 100 วรรณกรรมดนตรีเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 
 MUS 111 ทฤษฎีดนตรี 1  3(3-0-6) 
 MUS 113 โสตทกัษะ 1   1(0-2-1) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด    1(x-x-x) 
 MUS 127 ดนตรีปฏิบติั 1   4(0-8-4) 
 MUS 181 วงดุริยางคซิ์มโฟนี 1   1(0-3-2) 
 MUS 191 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 1   0(0-0-0) 
 MUS 261 ความรู้เบ้ืองตน้ทางเทคโนโลยดีนตรี  2(1-2-3) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 21 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 112 ทฤษฎีดนตรี 2  3(3-0-6) 
 MUS 114 โสตทกัษะ 2  1(0-2-1) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด   1(x-x-x) 
 MUS 128 ดนตรีปฏิบติั 2  4(0-8-4) 
 MUS 182 วงดุริยางคซิ์มโฟนี 2  1(0-3-2) 
 MUS 192 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 2  0(0-0-0) 
 MUS 262 การผลิตดนตรีดว้ยคอมพิวเตอร์  2(1-2-3) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 21 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 211 ทฤษฎีดนตรี 3  3(3-0-6) 
 MUS 213 โสตทกัษะ 3  1(0-2-1) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด   1(x-x-x) 
 MUS 227 ดนตรีปฏิบติั 3  4(0-8-4) 
 MUS 281 วงดุริยางคซิ์มโฟนี 3  1(0-3-2) 
 MUS 291 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 3  0(0-0-0) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 19 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 212 ทฤษฎีดนตรี 4  3(3-0-6) 
 MUS 214 โสตทกัษะ 4  1(0-2-1) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด   1(x-x-x) 
 MUS 228 ดนตรีปฏิบติั 4  4(0-8-4) 
 MUS 282 วงดุริยางคซิ์มโฟนี 4  1(0-3-2) 
 MUS 292 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 4  0(0-0-0) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  3(x-x-x) 
     รวม 19 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 217 ประวติัดนตรีตะวนัตก 1  3(3-0-6) 
 MUS 303 การเรียบเรียงเคร่ืองดนตรี  2(2-0-4) 
 MUS 305 สังคีตลกัษณ์และการวเิคราะห์  2(2-0-4) 
 MUS 327 ดนตรีปฏิบติั 5  4(0-8-4) 
 MUS 371 การอ านวยเพลงเบ้ืองตน้  2(1-2-3) 
 MUS 381 วงดุริยางคซิ์มโฟนี 5  1(0-3-2) 
 MUS 391 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 5  0(0-0-0) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  3(x-x-x) 
     รวม 17 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 218 ประวติัดนตรีตะวนัตก 2  3(3-0-6) 
 MUS 328 ดนตรีปฏิบติั 6  4(0-8-4) 
 MUS 367 ธุรกิจดนตรี  3(3-0-6) 
 MUS 382 วงดุริยางคซิ์มโฟนี 6  1(0-3-2) 
 MUS 392 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 6  0(0-0-0) 
 MUS 399 การแสดงส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 0(0-0-0) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   2(x-x-x) 
     รวม 13 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 401 ดนตรีศตวรรษท่ียีสิ่บ  2(2-0-4) 
 MUS 427 ดนตรีปฏิบติั 7  4(0-8-4) 
 MUS 481 วงดุริยางคซิ์มโฟนี 7  1(0-3-2) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   3(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาเลือกเสรี   3(x-x-x) 
     รวม 13 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 428 ดนตรีปฏิบติั 8  4(0-8-4) 
 MUS 482 วงดุริยางคซิ์มโฟนี 8  1(0-3-2) 
 MUS 499 การแสดงส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 0(0-0-0) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   2(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   2(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาเลือกเสรี   3(x-x-x) 
     รวม 12 หน่วยกติ 
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3.1.4.3 กลุ่มวชิาการแสดงเปียโน (Piano Performance) 
 

ช้ันปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 100 วรรณกรรมดนตรีเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 
 MUS 111 ทฤษฎีดนตรี 1  3(3-0-6) 
 MUS 113 โสตทกัษะ 1   1(0-2-1) 
 MUS 127 ดนตรีปฏิบติั 1   4(0-8-4) 
 MUS 191 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 1   0(0-0-0) 
 MUS 261 ความรู้เบ้ืองตน้ทางเทคโนโลยดีนตรี  2(1-2-3) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 19 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 112 ทฤษฎีดนตรี 2  3(3-0-6) 
 MUS 114 โสตทกัษะ 2  1(0-2-1) 
 MUS 128 ดนตรีปฏิบติั 2  4(0-8-4) 
 MUS 192 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 2  0(0-0-0) 
 MUS 262 การผลิตดนตรีดว้ยคอมพิวเตอร์  2(1-2-3) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 19 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด     2(x-x-x) 
 MUS 211 ทฤษฎีดนตรี 3  3(3-0-6) 
 MUS 213 โสตทกัษะ 3  1(0-2-1) 
 MUS 225 การบรรเลงเปียโนประกอบ 1  2(0-4-2) 
 MUS 227 ดนตรีปฏิบติั 3  4(0-8-4) 
 MUS 291 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 3  0(0-0-0) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   2(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 20 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด   2(x-x-x) 
 MUS 212 ทฤษฎีดนตรี 4  3(3-0-6) 
 MUS 214 โสตทกัษะ 4  1(0-2-1) 
 MUS 226 การบรรเลงเปียโนประกอบ 2  2(0-4-2) 
 MUS 228 ดนตรีปฏิบติั 4  4(0-8-4) 
 MUS 292 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 4  0(0-0-0) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   2(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  3(x-x-x) 
     รวม 20 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 217 ประวติัดนตรีตะวนัตก 1  3(3-0-6) 
 MUS 303 การเรียบเรียงเคร่ืองดนตรี  2(2-0-4) 
 MUS 305 สังคีตลกัษณ์และการวเิคราะห์  2(2-0-4) 
 MUS 325 การบรรเลงเปียโนประกอบ 3  2(0-4-2) 
 MUS 327 ดนตรีปฏิบติั 5  4(0-8-4) 
 MUS 371 การอ านวยเพลงเบ้ืองตน้  2(1-2-3) 
 MUS 391 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 5  0(0-0-0) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  3(x-x-x) 
     รวม 18 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 218 ประวติัดนตรีตะวนัตก 2  3(3-0-6) 
 MUS 326 การบรรเลงเปียโนประกอบ 4  2(0-4-2) 
 MUS 328 ดนตรีปฏิบติั 6  4(0-8-4) 
 MUS 367 ธุรกิจดนตรี  3(3-0-6) 
 MUS 392 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 6  0(0-0-0) 
 MUS 399 การแสดงส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 0(0-0-0) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   2(x-x-x) 
     รวม 14 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 401 ดนตรีศตวรรษท่ียีสิ่บ  2(2-0-4) 
 MUS 427 ดนตรีปฏิบติั 7  4(0-8-4) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   2(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   2(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาเลือกเสรี   3(x-x-x) 
     รวม 13 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 428 ดนตรีปฏิบติั 8  4(0-8-4) 
 MUS 499 การแสดงส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 0(0-0-0) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   2(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   3(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาเลือกเสรี   3(x-x-x) 
     รวม 12 หน่วยกติ 
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3.1.4.4 กลุ่มวชิาการแสดงกตีาร์ (Guitar Performance) 
 

ช้ันปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 100 วรรณกรรมดนตรีเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 
 MUS 111 ทฤษฎีดนตรี 1  3(3-0-6) 
 MUS 113 โสตทกัษะ 1   1(0-2-1) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด    1(x-x-x) 
 MUS 127 ดนตรีปฏิบติั 1   4(0-8-4) 
 MUS 185 วงเชมเบอร์ 1   1(0-2-1) 
 MUS 191 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 1   0(0-0-0) 
 MUS 261 ความรู้เบ้ืองตน้ทางเทคโนโลยดีนตรี  2(1-2-3) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 21 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 112 ทฤษฎีดนตรี 2  3(3-0-6) 
 MUS 114 โสตทกัษะ 2  1(0-2-1) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด   1(x-x-x)  
 MUS 128 ดนตรีปฏิบติั 2  4(0-8-4) 
 MUS 186 วงเชมเบอร์ 2  1(0-2-1) 
 MUS 192 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 2  0(0-0-0) 
 MUS 262 การผลิตดนตรีดว้ยคอมพิวเตอร์  2(1-2-3) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 21 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 211 ทฤษฎีดนตรี 3  3(3-0-6) 
 MUS 213 โสตทกัษะ 3  1(0-2-1) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด   1(x-x-x) 
 MUS 227 ดนตรีปฏิบติั 3  4(0-8-4) 
 MUS 285 วงเชมเบอร์ 3  1(0-2-1) 
 MUS 291 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 3  0(0-0-0) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 19 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 212 ทฤษฎีดนตรี 4  3(3-0-6) 
 MUS 214 โสตทกัษะ 4  1(0-2-1) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด   1(x-x-x) 
 MUS 228 ดนตรีปฏิบติั 4  4(0-8-4) 
 MUS 286 วงเชมเบอร์ 4  1(0-2-1) 
 MUS 292 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 4  0(0-0-0) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  3(x-x-x) 
     รวม 19 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 217 ประวติัดนตรีตะวนัตก 1  3(3-0-6) 
 MUS 303 การเรียบเรียงเคร่ืองดนตรี  2(2-0-4) 
 MUS 305 สังคีตลกัษณ์และการวเิคราะห์  2(2-0-4) 
 MUS 327 ดนตรีปฏิบติั 5  4(0-8-4) 
 MUS 371 การอ านวยเพลงเบ้ืองตน้  2(1-2-3) 
 MUS 385 วงเชมเบอร์ 5  1(0-2-1) 
 MUS 391 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 5  0(0-0-0) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  3(x-x-x) 
     รวม 17 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 218 ประวติัดนตรีตะวนัตก 2  3(3-0-6) 
 MUS 328 ดนตรีปฏิบติั 6  4(0-8-4) 
 MUS 367 ธุรกิจดนตรี  3(3-0-6) 
 MUS 386 วงเชมเบอร์ 6  1(0-2-1) 
 MUS 392 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 6  0(0-0-0) 
 MUS 399 การแสดงส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 0(0-0-0) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   2(x-x-x) 
     รวม 13 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 401 ดนตรีศตวรรษท่ียีสิ่บ  2(2-0-4) 
 MUS 427 ดนตรีปฏิบติั 7  4(0-8-4) 
 MUS 485 วงเชมเบอร์ 7  1(0-2-1) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   3(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาเลือกเสรี   3(x-x-x) 
     รวม 13 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 428 ดนตรีปฏิบติั 8  4(0-8-4) 
 MUS 486 วงเชมเบอร์ 8  1(0-2-1) 
 MUS 499 การแสดงส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 0(0-0-0) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   2(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   2(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาเลือกเสรี   3(x-x-x) 
     รวม 12 หน่วยกติ 
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3.1.4.5 กลุ่มวชิาการแสดงขับร้อง (Vocal Performance) 
 

ช้ันปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 100 วรรณกรรมดนตรีเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 
 MUS 111 ทฤษฎีดนตรี 1  3(3-0-6) 
 MUS 113 โสตทกัษะ 1   1(0-2-1) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด    1(x-x-x) 
 MUS 127 ดนตรีปฏิบติั 1   4(0-8-4) 
 MUS 183                      1   1(0-3-2) 
 MUS 191 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 1   0(0-0-0) 
 MUS 261 ความรู้เบ้ืองตน้ทางเทคโนโลยดีนตรี  2(1-2-3) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 21 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 112 ทฤษฎีดนตรี 2  3(3-0-6) 
 MUS 114 โสตทกัษะ 2  1(0-2-1) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด   1(x-x-x) 
 MUS 128 ดนตรีปฏิบติั 2  4(0-8-4) 
 MUS 130                      2(1-2-3) 
 MUS 184                      2  1(0-3-2) 
 MUS 192 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 2  0(0-0-0) 
 MUS 262 การผลิตดนตรีดว้ยคอมพิวเตอร์  2(1-2-3) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 20 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 211 ทฤษฎีดนตรี 3  3(3-0-6) 
 MUS 213 โสตทกัษะ 3  1(0-2-1) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด   1(x-x-x) 
 MUS 227 ดนตรีปฏิบติั 3  4(0-8-4) 
 MUS 283                      3  1(0-3-2) 
 MUS 291 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 3  0(0-0-0) 
 MUS 333             1  2(1-2-3) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   2(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 20 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 212 ทฤษฎีดนตรี 4  3(3-0-6) 
 MUS 214 โสตทกัษะ 4  1(0-2-1) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด   1(x-x-x) 
 MUS 228 ดนตรีปฏิบติั 4  4(0-8-4) 
 MUS 284                      4  1(0-3-2) 
 MUS 292 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 4  0(0-0-0) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   2(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  3(x-x-x) 
     รวม 18 หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 
 



 59 

ช้ันปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 217 ประวติัดนตรีตะวนัตก 1  3(3-0-6) 
 MUS 303 การเรียบเรียงเคร่ืองดนตรี  2(2-0-4) 
 MUS 327 ดนตรีปฏิบติั 5  4(0-8-4) 
 MUS 371 การอ านวยเพลงเบ้ืองตน้  2(1-2-3) 
 MUS 383                      5  1(0-3-2) 
 MUS 391 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 5  0(0-0-0) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   2(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  3(x-x-x) 
     รวม 17 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 218 ประวติัดนตรีตะวนัตก 2  3(3-0-6) 
 MUS 328 ดนตรีปฏิบติั 6  4(0-8-4) 
 MUS 367 ธุรกิจดนตรี  3(3-0-6) 
 MUS 384                      6  1(0-3-2) 
 MUS 392 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 6  0(0-0-0) 
 MUS 399 การแสดงส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 0(0-0-0) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   2(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  3(x-x-x) 
     รวม 16 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 427 ดนตรีปฏิบติั 7  4(0-8-4) 
 MUS 483                      7  1(0-3-2) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   2(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   2(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาเลือกเสรี   3(x-x-x) 
     รวม 12 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 428 ดนตรีปฏิบติั 8  4(0-8-4) 
 MUS 484                      8  1(0-3-2) 
 MUS 499 การแสดงส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 0(0-0-0) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   3(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาเลือกเสรี   3(x-x-x) 
     รวม 11 หน่วยกติ 
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3.1.4.6 กลุ่มวชิาดนตรีแจ๊สและการแสดงเชิงปฏิภาณ (Jazz and Contemporary Improvised Music) 
 

ช้ันปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 100 วรรณกรรมดนตรีเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 
 MUS 111 ทฤษฎีดนตรี 1  3(3-0-6) 
 MUS 113 โสตทกัษะ 1   1(0-2-1) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด    1(x-x-x) 
 MUS 127 ดนตรีปฏิบติั 1   4(0-8-4) 
 MUS 187 วงดนตรีแจส๊และดนตรีร่วมสมยั 1  1(0-2-1) 
 MUS 191 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 1   0(0-0-0) 
 MUS 261 ความรู้เบ้ืองตน้ทางเทคโนโลยดีนตรี  2(1-2-3) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 21 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 112 ทฤษฎีดนตรี 2  3(3-0-6) 
 MUS 114 โสตทกัษะ 2  1(0-2-1) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด   1(x-x-x) 
 MUS 128 ดนตรีปฏิบติั 2  4(0-8-4) 
 MUS 151 ความรู้พื้นฐานดนตรีแจส๊  2(1-2-3) 
 MUS 188 วงดนตรีแจส๊และดนตรีร่วมสมยั 2 1(0-2-1) 
 MUS 192 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 2  0(0-0-0) 
 MUS 262 การผลิตดนตรีดว้ยคอมพิวเตอร์  2(1-2-3) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 20 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 211 ทฤษฎีดนตรี 3  3(3-0-6) 
 MUS 213 โสตทกัษะ 3  1(0-2-1) 
 MUS 227 ดนตรีปฏิบติั 3  4(0-8-4) 
 MUS 251 การแสดงเชิงปฏิภาณ 1  2(1-2-3) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด   1(x-x-x) 
 MUS 287 วงดนตรีแจส๊และดนตรีร่วมสมยั 3 1(0-2-1) 
 MUS 291 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 3  0(0-0-0) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   2(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 20 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 212 ทฤษฎีดนตรี 4  3(3-0-6) 
 MUS 214 โสตทกัษะ 4  1(0-2-1) 
 MUS 228 ดนตรีปฏิบติั 4  4(0-8-4) 
 MUS 252 การแสดงเชิงปฏิภาณ 2  2(1-2-3) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด   1(x-x-x) 
 MUS 288 วงดนตรีแจส๊และดนตรีร่วมสมยั 4 1(0-2-1) 
 MUS 292 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 4  0(0-0-0) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   2(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  3(x-x-x) 
     รวม 20 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 217 ประวติัดนตรีตะวนัตก 1  3(3-0-6) 
 MUS 255 การเรียบเรียงเสียงประสาน 1  2(2-0-4) 
 MUS 303 การเรียบเรียงเคร่ืองดนตรี  2(2-0-4) 
 MUS 327 ดนตรีปฏิบติั 5  4(0-8-4) 
 MUS 371 การอ านวยเพลงเบ้ืองตน้  2(1-2-3) 
 MUS 391 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 5  0(0-0-0) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  3(x-x-x) 
     รวม 19 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 218 ประวติัดนตรีตะวนัตก 2  3(3-0-6) 
 MUS 328 ดนตรีปฏิบติั 6  4(0-8-4) 
 MUS 367 ธุรกิจดนตรี  3(3-0-6) 
 MUS 392 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 6  0(0-0-0) 
 MUS 399 การแสดงส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 0(0-0-0) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป  3(x-x-x) 
     รวม 16 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 427 ดนตรีปฏิบติั 7  4(0-8-4) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   3(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาเลือกเสรี   3(x-x-x) 
     รวม 10 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 428 ดนตรีปฏิบติั 8  4(0-8-4) 
 MUS 499 การแสดงส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 0(0-0-0) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   2(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาเลือกเสรี   3(x-x-x) 
     รวม 9 หน่วยกติ 
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3.1.4.7 กลุ่มวชิาการผลติดนตรี (Music Production) 
 

ช้ันปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 100 วรรณกรรมดนตรีเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 
 MUS 111 ทฤษฎีดนตรี 1  3(3-0-6) 
 MUS 113 โสตทกัษะ 1   1(0-2-1) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด    1(x-x-x) 
 MUS 127 ดนตรีปฏิบติั 1   4(0-8-4) 
 MUS 191 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 1   0(0-0-0) 
 MUS 261 ความรู้เบ้ืองตน้ทางเทคโนโลยดีนตรี  2(1-2-3) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 20 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 112 ทฤษฎีดนตรี 2  3(3-0-6) 
 MUS 114 โสตทกัษะ 2  1(0-2-1) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด   1(x-x-x) 
 MUS 128 ดนตรีปฏิบติั 2  4(0-8-4) 
 MUS 160 การวเิคราะห์การผลิตดนตรี  3(3-0-6) 
 MUS 192 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 2  0(0-0-0) 
 MUS 260 วศิวกรรมเสียง  2(1-2-3) 
 MUS 262 การผลิตดนตรีดว้ยคอมพิวเตอร์  2(1-2-3) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 19 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 161 ทกัษะการผลิตดนตรี 1  3(2-2-5) 
 MUS 211 ทฤษฎีดนตรี 3  3(3-0-6) 
 MUS 213 โสตทกัษะ 3  1(0-2-1) 
 MUS 227 ดนตรีปฏิบติั 3  4(0-8-4) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด   1(x-x-x) 
 MUS 291 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 3  0(0-0-0) 
 MUS 361 เทคโนโลยกีารบนัทึกเสียง 1  3(2-2-5) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 21 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 162 ทกัษะการผลิตดนตรี 2  3(2-2-5) 
 MUS 212 ทฤษฎีดนตรี 4  3(3-0-6) 
 MUS 214 โสตทกัษะ 4  1(0-2-1) 
 MUS 228 ดนตรีปฏิบติั 4  4(0-8-4) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด   1(x-x-x) 
 MUS 265 ประวติัดนตรีสมยันิยม  2(2-0-4) 
 MUS 292 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 4  0(0-0-0) 
 MUS 362 เทคโนโลยกีารบนัทึกเสียง 2  3(2-2-5) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 20 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 217 ประวติัดนตรีตะวนัตก 1  3(3-0-6) 
 MUS 303 การเรียบเรียงเคร่ืองดนตรี  2(2-0-4) 
 MUS 364 เทคนิคการผสมเสียง  3(2-2-5) 
 MUS 365 การประพนัธ์เพลงสมยันิยม 1  3(2-2-5) 
 MUS 371 การอ านวยเพลงเบ้ืองตน้  2(1-2-3) 
 MUS 391 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 5  0(0-0-0) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 19 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 218 ประวติัดนตรีตะวนัตก 2  3(3-0-6) 
 MUS 367 ธุรกิจดนตรี  3(3-0-6) 
 MUS 392 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 6  0(0-0-0) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   3(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 18 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 467 ปริญญานิพนธ์  3(0-9-5) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาเลือกเสรี   3(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาเลือกเสรี   3(x-x-x) 
     รวม 12 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   6(x-x-x) 
     รวม 6 หน่วยกติ 
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3.1.4.8 กลุ่มวชิาเทคโนโลยวีิศวกรรมดนตรี (Music Engineering Technology) 
 

ช้ันปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 100 วรรณกรรมดนตรีเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 
 MUS 111 ทฤษฎีดนตรี 1  3(3-0-6) 
 MUS 113 โสตทกัษะ 1   1(0-2-1) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด    1(x-x-x) 
 MUS 127 ดนตรีปฏิบติั 1   4(0-8-4) 
 MUS 191 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 1   0(0-0-0) 
 MUS 261 ความรู้เบ้ืองตน้ทางเทคโนโลยดีนตรี  2(1-2-3) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 20 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 112 ทฤษฎีดนตรี 2  3(3-0-6) 
 MUS 114 โสตทกัษะ 2  1(0-2-1) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด   1(x-x-x) 
 MUS 128 ดนตรีปฏิบติั 2  4(0-8-4) 
 MUS 160 การวเิคราะห์การผลิตดนตรี  3(3-0-6) 
 MUS 192 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 2  0(0-0-0) 
 MUS 260 วศิวกรรมเสียง  2(1-2-3) 
 MUS 262 การผลิตดนตรีดว้ยคอมพิวเตอร์  2(1-2-3) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 19 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 161 ทกัษะการผลิตดนตรี 1  3(2-2-5) 
 MUS 165 ทกัษะการฟัง  1(0-2-1) 
 MUS 211 ทฤษฎีดนตรี 3  3(3-0-6) 
 MUS 213 โสตทกัษะ 3  1(0-2-1) 
 MUS 227 ดนตรีปฏิบติั 3  4(0-8-4) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด   1(x-x-x) 
 MUS 291 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 3  0(0-0-0) 
 MUS 361 เทคโนโลยกีารบนัทึกเสียง 1  3(2-2-5) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 19 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 212 ทฤษฎีดนตรี 4  3(3-0-6) 
 MUS 214 โสตทกัษะ 4  1(0-2-1) 
 MUS 228 ดนตรีปฏิบติั 4  4(0-8-4) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด   1(x-x-x) 
 MUS 292 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 4  0(0-0-0) 
 MUS 362 เทคโนโลยกีารบนัทึกเสียง 2  3(2-2-5) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 18 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 217 ประวติัดนตรีตะวนัตก 1  3(3-0-6) 
 MUS 267 อุโฆษวทิยา  2(2-0-4) 
 MUS 269 การเสริมคุณภาพเสียง  2(1-2-3) 
 MUS 303 การเรียบเรียงเคร่ืองดนตรี  2(2-0-4) 
 MUS 364 เทคนิคการผสมเสียง  3(2-2-5) 
 MUS 371 การอ านวยเพลงเบ้ืองตน้  2(1-2-3) 
 MUS 391 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 5  0(0-0-0) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 20 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 218 ประวติัดนตรีตะวนัตก 2  3(3-0-6) 
 MUS 367 ธุรกิจดนตรี  3(3-0-6) 
 MUS 392 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 6  0(0-0-0) 
 MUS 461 การบนัทึกเสียงและการตดัต่อโดยระบบดิจิทลั 3(2-2-5) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   3(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   2(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 17 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 467 ปริญญานิพนธ์  3(0-9-5) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   2(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   2(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาเลือกเสรี   3(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาเลือกเสรี   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 16 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   6(x-x-x) 
     รวม 6 หน่วยกติ 
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3.1.4.9 กลุ่มวชิาการออกแบบเสียงและการประพนัธ์เพลงประกอบส่ือ (Sound Design and Media 
Composition) 
 

ช้ันปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 100 วรรณกรรมดนตรีเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 
 MUS 111 ทฤษฎีดนตรี 1  3(3-0-6) 
 MUS 113 โสตทกัษะ 1   1(0-2-1) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด    1(x-x-x) 
 MUS 127 ดนตรีปฏิบติั 1   4(0-8-4) 
 MUS 191 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 1   0(0-0-0) 
 MUS 261 ความรู้เบ้ืองตน้ทางเทคโนโลยดีนตรี  2(1-2-3) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 20 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 112 ทฤษฎีดนตรี 2  3(3-0-6) 
 MUS 114 โสตทกัษะ 2  1(0-2-1) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด   1(x-x-x) 
 MUS 128 ดนตรีปฏิบติั 2  4(0-8-4) 
 MUS 192 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 2  0(0-0-0) 
 MUS 260 วศิวกรรมเสียง  2(1-2-3) 
 MUS 262 การผลิตดนตรีดว้ยคอมพิวเตอร์  2(1-2-3) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 19 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 211 ทฤษฎีดนตรี 3  3(3-0-6) 
 MUS 213 โสตทกัษะ 3  1(0-2-1) 
 MUS 215 การประพนัธ์เพลง 1  4(0-8-4) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด   1(x-x-x) 
 MUS 227 ดนตรีปฏิบติั 3  4(0-8-4) 
 MUS 291 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 3  0(0-0-0) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 19 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 212 ทฤษฎีดนตรี 4  3(3-0-6) 
 MUS 214 โสตทกัษะ 4  1(0-2-1) 
 MUS 216 การประพนัธ์เพลง 2  4(0-8-4) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด   1(x-x-x) 
 MUS 228 ดนตรีปฏิบติั 4  4(0-8-4) 
 MUS 292 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 4  0(0-0-0) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 19 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 217 ประวติัดนตรีตะวนัตก 1  3(3-0-6) 
 MUS 263 การออกแบบเสียงส าหรับภาพยนตร์และวดีีโอ 3(2-2-5) 
 MUS 303 การเรียบเรียงเคร่ืองดนตรี  2(2-0-4) 
 MUS 305 สังคีตลกัษณ์และการวเิคราะห์  2(2-0-4) 
 MUS 371 การอ านวยเพลงเบ้ืองตน้  2(1-2-3) 
 MUS 391 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 5  0(0-0-0) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   4(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 19 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 218 ประวติัดนตรีตะวนัตก 2  3(3-0-6) 
 MUS 264 การออกแบบเสียงส าหรับส่ือปฏิสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 
 MUS 304 การเรียบเรียงเสียงวงดนตรี  2(2-0-4) 
 MUS 367 ธุรกิจดนตรี  3(3-0-6) 
 MUS 392 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 6  0(0-0-0) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   4(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 18 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 368 เทคนิคการประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ 3(2-2-5) 
 MUS 401 ดนตรีศตวรรษท่ียีสิ่บ   2(2-0-4) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   3(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาเลือกเสรี   3(x-x-x) 
     รวม 11 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 419 การแสดงผลงานการประพนัธ์เพลง  0(0-0-0) 
 MUS 460 เทคนิคการประพนัธ์ดนตรีประกอบมลัติมีเดีย  3(2-2-5) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   2(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   2(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาเลือกเสรี   3(x-x-x) 
     รวม 10 หน่วยกติ 
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3.1.4.10 กลุ่มวชิาการประพนัธ์เพลงร้อง (Songwriting) 
 

ช้ันปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 100 วรรณกรรมดนตรีเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 
 MUS 111 ทฤษฎีดนตรี 1  3(3-0-6) 
 MUS 113 โสตทกัษะ 1   1(0-2-1) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด    1(x-x-x) 
 MUS 127 ดนตรีปฏิบติั 1   4(0-8-4) 
 MUS 191 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 1   0(0-0-0) 
 MUS 261 ความรู้เบ้ืองตน้ทางเทคโนโลยดีนตรี  2(1-2-3) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 20 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 112 ทฤษฎีดนตรี 2  3(3-0-6) 
 MUS 114 โสตทกัษะ 2  1(0-2-1) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด   1(x-x-x) 
 MUS 128 ดนตรีปฏิบติั 2  4(0-8-4) 
 MUS 160 การวเิคราะห์การผลิตดนตรี  3(3-0-6) 
 MUS 192 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 2  0(0-0-0) 
 MUS 260 วศิวกรรมเสียง  2(1-2-3) 
 MUS 262 การผลิตดนตรีดว้ยคอมพิวเตอร์  2(1-2-3) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 19 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 161 ทกัษะการผลิตดนตรี 1  3(2-2-5) 
 MUS 211 ทฤษฎีดนตรี 3  3(3-0-6) 
 MUS 213 โสตทกัษะ 3  1(0-2-1) 
 MUS 227 ดนตรีปฏิบติั 3  4(0-8-4) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด   1(x-x-x) 
 MUS 291 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 3  0(0-0-0) 
 MUS 361 เทคโนโลยกีารบนัทึกเสียง 1   3(2-2-5) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 18 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 212 ทฤษฎีดนตรี 4  3(3-0-6) 
 MUS 214 โสตทกัษะ 4  1(0-2-1) 
 MUS 228 ดนตรีปฏิบติั 4  4(0-8-4) 
 MUS XXX กลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ด   1(x-x-x) 
 MUS 265 ประวติัดนตรีสมยันิยม  2(2-0-4) 
 MUS 292 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 4  0(0-0-0) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 17 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 217 ประวติัดนตรีตะวนัตก 1  3(3-0-6) 
 MUS 259 การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงสมยันิยม 2(2-0-4) 
 MUS 303 การเรียบเรียงเคร่ืองดนตรี  2(2-0-4) 
 MUS 365 การประพนัธ์เพลงสมยันิยม 1  3(2-2-5) 
 MUS 371 การอ านวยเพลงเบ้ืองตน้  2(1-2-3) 
 MUS 391 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 5  0(0-0-0) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 18 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 MUS 218 ประวติัดนตรีตะวนัตก 2  3(3-0-6) 
 MUS 339 การผลิตการร้อง  2(1-2-3) 
 MUS 366 การประพนัธ์เพลงสมยันิยม 2  3(2-2-5) 
 MUS 367 ธุรกิจดนตรี  3(3-0-6) 
 MUS 392 ชัว่โมงการแสดงดนตรี 6  0(0-0-0) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 17 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1    จ านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MUS 359 การประพนัธ์เน้ือร้อง  2(1-2-3) 
 MUS 467 ปริญญานิพนธ์   3(0-9-5) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   3(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาเลือกเสรี   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 14 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   3(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาชีพเลือก   3(x-x-x) 
 XXX ___ หมวดวชิาเลือกเสรี   3(x-x-x) 
 XXX ___ กลุ่มวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป   3(x-x-x) 
     รวม 12 หน่วยกติ 
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  3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา   
    3.1.5.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
 1)   กลุ่มที ่1     อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั    (RSU Identity)   
RSU 111  สังคมธรรมาธิปไตย       2(2-0-4) 

(Social Dharmacracy) 
         ความหมายของสังคมธรรมาธิปไตย สังคมท่ีเป็นธรรม ความเสมอภาค เสรีภาพ     
หลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย         
การตระหนักในสิทธิ หน้าท่ีของพลเมือง การใช้ชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้น และการร่วมพฒันาสังคม ในด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม  
   Definition of Social Dharmacracy. Fair society. Equality, freedom; good governance; 
decency; public mind and democracy.. Awareness of rights and civic duty. Living with others. Social 
development in terms of economy, politics, society.    
 
RSU 112 กฬีาเพ่ือสุขภาพ        1(0-2-1) 
  (Sports for Health) 

 ความส าคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์พื้นฐานของการออกก าลงักาย 
การดูแลน ้ าหนักตวัให้เหมาะสม มีทกัษะในการออกก าลงักายและเล่นกีฬา ดว้ยกิจกรรมกีฬาตาม
ความสนใจหน่ึงชนิดกีฬา จากหลากหลายชนิดกีฬาท่ีเปิดโอกาสให้เลือก สามารถน าไปใช้เป็น
กิจกรรมการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพสมรรถภาพและนนัทนาการ ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิต
ท่ีดี  เนน้การปลูกฝังทศันคติท่ีดีในการออกก าลงักาย 

 Importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control for 
proper weight; skills on exercising with activities. Students can choose one of several sports 
provided, according to their own interest. Aability of applying activities on exercising for health, 
physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized on raising good 
attitudes towards exercising with activities. 

   
 2)  กลุ่มที ่2     ความเป็นสากลและการส่ือสาร    (Internationalization and Communication) 
    นกัศึกษาจะตอ้งเรียนวิชาภาษาองักฤษจาก 2.1 จ  านวน 6 หน่วยกิต และให้เลือก
เรียนอีก 6 หน่วยกิต จากรายวชิา 2.2 
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2.1)  กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ   
ENL 124       ปรับพืน้ฐานภาษาองักฤษ                    3(2-2-5)               

(English Bridging) 
เง่ือนไขรายวิชา : เป็นรายวิชาเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาที่มีทักษะทาง
ภาษาองักฤษต ่ากว่าเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
                                                                         

                                                                                   
                                                                                         
                                                                        

Rangsit University Basic English to upgrade students English to the University 
standard level in preparation for getting into the English core courses. Listening to short dialogs and 
information in daily life, vocabulary and structure in context, language functions, reading short 
information and writing at a paragraph level. 

 
ENL 125        ภาษาองักฤษเพ่ือทัศนาโลก                              3(2-2-5) 
     (English for Global Exploration)   

วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องสอบผ่าน ENL 124 ภาษาอังกฤษเพ่ือปรับฐาน หรือมี
ทกัษะภาษาองักฤษสูงกว่าเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลยัก าหนดให้เรียน ENL 125 
ทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารท่ีฝึกแบบพหุทกัษะ กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษา การฝึก

ฟัง พูด อ่าน และเขียนในการส่ือสารขา้มวฒันธรรม 
   Communicative English language skills with multiple literacies, language learning  
strategies, listening, speaking, reading and writing in multicultural communication 
 
ENL 126     ภาษาองักฤษในบริบทของเทคโนโลย ีการบันเทงิและการออกแบบ            3(2-2-5) 
          (English in TED - Technology, Entertainment, and Design)     

วชิาบังคับก่อน : ENL 125 ภาษาองักฤษเพ่ือทศันาโลก                      
การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษจากบทความและการบรรยายเก่ียวกบันวตักรรม

ในโลกสมยัใหม่ กิจกรรมบนัเทิง ละคร ดนตรีและการออกแบบอาคารสถานท่ี สถาปัตยกรรม ความงาม
และสุขภาพ  ส านวนภาษาตามบริบทของบทความ ขอ้มูล ค าบรรยาย การเล่าเร่ือง โฆษณา ส่ือส่ิงพิมพ์
และขอ้มูลในอินเทอร์เน็ต การใชภ้าษาในการร่วมสนทนา อภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
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Listening, speaking, reading and writing English based on articles and lectures about 
innovations, entertainments, plays, music, and designs of buildings, architectures as well as beauty 
and health. English expressions and vocabulary in context of articles, information, description, 
narration, adverts, mass media and information from the Internet.  Converse, discuss, and give 
opinions in English. 
 
2.2)  กลุ่มวชิาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ 
ENL 127 ภาษาองักฤษในการท างาน    3(2-2-5) 
 (English at Work) 
 วชิาบังคับก่อน : ENL 126 ภาษาองักฤษสู่โลกเทคโนโลย ีบันเทงิ และการออกแบบ  

ศพัท ์ส านวน และ การใชภ้าษาองักฤษท่ีจ าเป็นในการท างานในบริบทนานาชาติการใช้
ทกัษะทั้งดา้นการฟังพูดอ่าน และเขียนเพื่อติดต่อทั้งในและนอกหน่วยงาน ฝึกการส่ือสารในการท างาน 
การติดต่อนดัหมาย การสนทนา แสดงความเห็นในเร่ืองท่ีเก่ียวกบังาน การอ่านการฟังการบรรยายยอ่ลืม
และน าเสนอความเห็นในท่ีประชุม 

Knowledge of job-related words, expressions and language needed to function in 
multinational workplaces. Skills in listening, speaking, reading and writing to communicate in and 
outside organizations.  Practices in communication in diverse contexts using technology and personal 
contacts, Roleplaying and simulations in making arrangement, making appointments and arrangements 
for meetings. Discussions on issues related to their work. Listening to briefings, taking notes and 
report in writing and orally. 
 
ENL 128 การน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ      3(2-2-5) 
 (Presentations in English) 
 วชิาบังคับก่อน : ENL 126 ภาษาองักฤษสู่โลกเทคโนโลย ีบันเทงิ และการออกแบบ      
 ภาษาและกลยทุธ์การน าเสนอ  ลกัษณะของการน าเสนอผลงานท่ีดี การวางแผนและการ
น าเสนอผลงาน การเตรียมการโดยการหาขอ้มูลเก่ียวกบัผูฟั้งและเร่ืองท่ีจะน าเสนอ การเรียงล าดบัเน้ือหา
ท่ีจะน าเสนอ กลวธีิในการน าเสนอผลงานโดยใชภ้าษาและท่าทางท่ีเหมาะสมกบับริบทของการน าเสนอ
และใช้เทคโนโลยีช่วย การประเมินการน าเสนอผลงานของตัวเองและกลวิธีในการตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ เพื่อพฒันาความสามารถในการน าเสนอผลงานของตน 
 Language and strategies in delivering a good presentation.  Features of an effective 
presentation.   Planning and delivering presentations.  Researching for information about the audience 
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and the conference topics Organizing information and ideas.Strategies in delivering a presentation 
using contextually appropriate verbal and non-verbal language and technology supports. Self-
assessment. Strategies for monitoring progress in delivering presentations. 
 
ENL 129 ภาษาองักฤษส าหรับการประชุม 3(2-2-5) 
  (English for Meetings) 
 วชิาบังคับก่อน : ENL 126 ภาษาองักฤษสู่โลกเทคโนโลย ีบันเทงิ และการออกแบบ  
 ภาษาและกลวิธีส าหรับการเข้าประชุม ลักษณะของผูเ้ข้าประชุมท่ีดี ทกัษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับการเขา้ประชุม ฝึกทกัษะการฟัง การอ่าน และการจดประเด็น การน าเสนอความคิดเห็นและ     
ขอ้โตแ้ยง้ การฝึกการเขา้ประชุมในสถานการณ์เสมือนจริง 

Language and strategies for participating in a meeting. Characters of good participants. 
Essential skills for participating in a meeting: listening, reading and note taking. Presenting arguments 
and counter arguments. Practices in participating in simulated meeting.   
 
THA 126 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                   3(2-2-5) 
  (Thai Language for Communication) 

   การใช้ภาษาไทย และการพฒันาทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อ      
การส่ือสารในชีวิตประจ าวนัอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นทกัษะการเขียนท่ีถูกตอ้ง ตามมาตรฐานทั้งทาง
ราชการและธุรกิจ เพื่อสนองวตัถุประสงคด์า้นอาชีพและการศึกษาในระดบัสูงต่อไป  

  Practice of  the Thai language usage and development of skills in listening, speaking, 
reading, and writing for effective communication; focusing on standard writing skills in official and 
business contexts in order to serve higher levels of professional and educational purposes. 
 
RSU 127 ลุยโลกอนิเตอร์  3(2

  -

2-5) 
 (Intercultural Communication) 
 ความทา้ทายของการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม เรียนรู้ค านิยามของการส่ือสารระหว่าง
วฒันธรรมประเภทของวฒันธรรม  ปัจจัยของการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม  เข้าใจปัญหาการ              
ต่ืนตระหนกทางวฒันธรรม  มิติทางวฒันธรรม การส่ือสารทางอวจันภาษา  ภาษาท่าทาง การสบตา      
การแสดงออกทางสีหน้า ระยะห่างระหว่างบุคคล การสัมผสั ปรลักษณ์ภาษา รูปแบบการส่ือสาร    
บริบท ค่านิยม ตลอดจนเขา้ใจภาษานานาชาติท่ีสะทอ้นค่านิยมทางวฒันธรรมของชนชาตินั้นๆ 
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 Intercultural communication; definition of intercultural communication, types of 
culture, factors of intercultural communication; the culture shock, cultural dimension, nonverbal 
communication, gestures, eye contact, facial expressions personal distance, haptics, paralanguage, 
types of communication, contexts, values, and understanding international languages that reflect       
the cultural values of each race. 
 
RSU 128 ไทยมองเทศ เทศมองไทย 3(2-2-5) 
 (Intercultural Communication in Thai Community) 

เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมของคนไทยกับคนต่างชาติ ตระหนักถึงการจดัการกับ  
ความแตกต่างของสามัญทัศน์ อคติทางชาติพนัธ์ุ ทัศนคติ การรับรู้ การตีความ เข้าใจปัญหาการ           
ต่ืนตระหนกทางวฒันธรรมและการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมเชิงธุรกิจ 
 Learning of living together with foreigners in Thai community; realization of 
management of difference in stereotype, ethnocentrism, attitude, perception, interpretation; 
understanding of culture shock, as well as international business communication.  
  
RSU 129        สู่โลกกว้าง 3(0

 -

35-18) 
 (Intercultural Communication in World Community) 

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงานในรูปแบบต่างๆ โดยอาศยัการเดินทางไปต่างประเทศ 
ความสัมพันธ์ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การฝึกงาน ณ องค์กรในต่างประเทศ 
โครงการ Passage to ASEAN (P2A) หรือ การเดินทางรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะ 
(การฝึกประสบการณ์ตอ้งใชเ้วลาต่อเน่ืองกนัอยา่งนอ้ย 10 วนั) 
  Project-based activities through oversea trips/ MOU connections/ cooperative 
education in foreign organizations or countries/ Passage to ASEAN (P2A)/or other kinds of exchange 
trips under the faculty’s consent (The experience should cover no less than 10 days.) 
 
JPN 101 ภาษาญีปุ่่นเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 3(2-2-5) 
 (Japanese for Everyday Communication I) 
 การออกเสียงภาษาญ่ีปุ่น และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น การฟัง พูด 
อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั เช่น การทกัทาย การบอกลา การแนะน าตวั      
การสนทนาทางโทรศพัท ์ การถามและบอกทิศทาง 
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 Japanese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative 
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, 
telephone conversation, asking and answering about directions. 
 
JPN 102  ภาษาญีปุ่่นเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 2 3(2-2-5) 
 (Japanese for Everyday Communication II) 
 วชิาบังคับก่อน : JPN 101  ภาษาญีปุ่่นเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
 ศัพท์และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสาร         
ในสถานการณ์ต่างๆ ในระดบัท่ีสูงข้ึน  เช่น การเจรจาซ้ือ และขายสินคา้ การสัมภาษณ์งาน การเสนอ
ความคิดเห็น 
 Further study of Japanese pronunciation vocabulary, and basic sentence structures, 
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: 
buying and selling things, job interviewing, and giving opinions. 
 
JPN 110  ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่่นเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 (Japanese Language and Culture for Communication) 
 วชิาบังคับก่อน : JPN 101  ภาษาญีปุ่่นเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
                    ภาษาญ่ีปุ่น ผ่านบริบททางสังคมและวฒันธรรมญ่ีปุ่นในแง่มุมต่างๆ วฒันธรรม         
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประเทศญ่ีปุ่น ศึกษาประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ การด าเนินชีวิต โดยเนน้การ
ฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 The Japanese language through various aspects of Japanese social and cultural 
contexts: culture and customs of Japan, history, economy, and lifestyles, with an emphasis on 
listening, speaking, reading and writing in different situations. 
 
CHN 101  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 3(2-2-5) 

 (Chinese for Everyday Communication I) 
 ภาษาจีนระดบัพื้นฐาน เรียนรู้ค าศพัท์ภาษาจีนอย่างน้อย 200 ค  า ศึกษาส านวนและรูป
ประโยคพื้นฐาน ฝึกการออกเสียงและสนทนาหวัขอ้ง่ายๆ ในชีวติประจ าวนั เช่น การทกัทาย แนะน าตวั 
 Fundamental Chinese language, with a focus of 200 Chinese characters; basic sentence 
structures and expressions; pronunciation and conversations in everyday situations: greeting and 
introductions. 
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CHN 102  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 2 3(2-2-5) 
 (Chinese for Everyday Communication II) 

 วชิาบังคับก่อน : CHN 101  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
                                   250                                                 
                                              
 A focus of additional 250 Chinese characters; basic expressions and conversations in 
everyday situations: telephone conversations, shopping, eating in restaurants. 
 
CHN 110   ภาษาและวฒันธรรมจีนเพ่ือการส่ือสาร     3(2-2-5) 

 (Chinese Language and Culture for Communication) 
 วชิาบังคับก่อน : CHN 101  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 

 พฒันาทกัษะภาษาจีนผ่านบริบททางสังคมและวฒันธรรมจีนในแง่มุมต่างๆ เพื่อการ
ส่ือสารในชีวิต ประจ าวนัอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการฝึกทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และ       
การเขียนในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 The Chinese language through various aspects of Chinese social and cultural contexts 
for effective everyday conversation; with an emphasis on listening, speaking, reading and writing in 
different situations. 
 
FRN 101     ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผู้เร่ิมเรียน 1                                      3(2-2-5) 

 (French for Beginners I)       
 ระบบเสียงภาษาฝร่ังเศส ไวยากรณ์พื้นฐาน ศพัท์และส านวนเบ้ืองต้น เน้นฝึกทกัษะ     
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนเพื่อใชส้ าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัตนเอง 
ครอบครัว สถานศึกษา ส่ิงแวดล้อม อาหารและเคร่ืองด่ืม ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและ    
การพกัผอ่นหยอ่นใจ การศึกษาและอาชีพ การซ้ือขาย สถานท่ีและการบอกทิศทาง 
 French phonology and fundamental grammar; basic vocabulary and expressions, with 
focus on listening, speaking, reading, and writing in various situations: speaking about oneself, 
family, schools, environment, food and beverage, relationships between persons, leisure and 
recreations, education and careers, purchase and sale, places and directions. 
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FRN 102 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผู้เร่ิมเรียน 2              3(2-2-5) 
 (French for Beginners II) 

 วชิาบังคับก่อน : FRN 101 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผู้เร่ิมเรียน 1 
 ไวยากรณ์ ศพัท์และส านวนภาษาฝร่ังเศสในระดบัท่ีสูงข้ึน ฝึกพูดภาษาฝร่ังเศสในเร่ือง   
ท่ี เ ก่ียวกับลมฟ้าอากาศ การบริการ การเดินทางท่องเ ท่ียว การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม                  
สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ความตอ้งการ เก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ 
ในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต   
 Further study of French grammar, vocabulary and expressions; practice in French 
speaking about weather, services, travels and journeys; use of French in accordance with social 
etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs regarding various 
aspects of time: past, present, and future. 
 
FRN 110 ภาษา และวฒันธรรมฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 

 (French Language and Culture for Communication) 
 วชิาบังคับก่อน : FRN 101 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผู้เร่ิมเรียน 1 

 ศพัท์ ส านวนภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ท่ีใช้ส่ือสารในบริบททางสังคมและวฒันธรรมของ
ชาวฝร่ังเศส ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวฝร่ังเศส อาทิ ศิลปะการ
รับประทานอาหารแบบฝร่ังเศส วฒันธรรมการด่ืมไวน์ การศึกษาและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศ
ฝร่ังเศส โดยเนน้การฝึกทกัษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 Fundamental of French vocabulary and expressions in social and cultural contexts of 
communication; French customs, tradition, social manners, and ways of life in France: art of dining 
and the culture of wine drinking; education and tourist attractions in France, with an emphasis on 
listening and speaking in different situations. 
 
ISL 111    ภาษาอาหรับเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1                                                                3(2-2-5) 

 (Arabic for Everyday Communication I) 
     ภาษาอาหรับเพื่อเป็นพื้นฐานการฟัง พูด อ่านและเขียน ฝึกการออกเสียงและสนทนา
หวัขอ้ง่ายๆ ในชีวติประจ าวนั เช่น การทกัทาย การบอกลา การแนะน าตวั การรับโทรศพัท ์ การถามและ
บอกทิศทาง  
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              Basic Arabic language, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, 
and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, telephone conversation, 
asking and answering about directions. 
 
ISL 112    ภาษาอาหรับเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 2                                                                3(2-2-5) 

 (Arabic for Everyday Communication II) 
 วชิาบังคับก่อน : ISL 111 ภาษาอาหรับเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 

     พัฒนาทักษะและค าศัพท์ภาษาอาหรับในระดับท่ีสูง ข้ึน ฝึกสนทนาหัวข้อท่ีใช ้              
ในชีวติประจ าวนั  เช่น การโทรศพัท ์ซ้ือของ รับประทานอาหารในร้านอาหาร 
 Further development of the Arabic language skills and vocabulary; basic expressions 
and conversations in everyday situations: telephone conversations, shopping, eating in restaurants. 
 
ISL 113   ภาษาอาหรับและวฒันธรรมของประเทศในโลกมุสลมิ 3(2-2-5) 

 (Arabic Language and Culture in Muslim Countries) 
 วชิาบังคับก่อน : ISL 111  ภาษาอาหรับเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 

 พฒันาทกัษะภาษาอาหรับผา่นบริบททางสังคมและวฒันธรรมของประเทศในโลกมุสลิม
ในแง่มุมต่างๆ เพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการฝึกทกัษะการฟัง     
การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
             The Arabic language through various aspects of social and cultural contexts of Muslim 
countries for effective everyday conversation; with an emphasis on listening, speaking, reading and 
writing in different situations. 
 
KOR 101  ภาษาเกาหลเีพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 3(2-2-5) 
 (Korean for Everyday Communication I) 
 การออกเสียงภาษาเกาหลี และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น การฟัง พูด 
อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั เช่น การทกัทาย การบอกลา การแนะน าตวั      
การสนทนาทางโทรศพัท ์ การถามและบอกทิศทาง 
 Korean pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative 
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, 
telephone conversation, asking and answering about directions. 
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KOR 102  ภาษาเกาหลเีพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 2 3(2-2-5) 
 (Korean for Everyday Communication II) 

 วชิาบังคับก่อน : KOR 101  ภาษาเกาหลเีพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
                                                              
                                                                                           
                                  
 Further study of Korean pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on 
communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: buying and selling 
things, job interviewing, and giving opinions. 
 
KOR 110  ภาษาและวฒันธรรมเกาหลเีพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 (Korean Language and Culture for Communication) 

 วชิาบังคับก่อน : KOR 101  ภาษาเกาหลเีพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
 ภาษาเกาหลีผ่านบริบททางสังคมและวฒันธรรมเกาหลีในแง่มุมต่างๆ วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประเทศเกาหลี ศึกษาประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ การด าเนินชีวิต              
โดยเนน้การฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ในชีวติประจ าวนัท่ีหลากหลาย 
 The Japanese language through various aspects of Japanese social and cultural 
contexts: culture and customs of Japan, history, economy, and lifestyles, with an emphasis on 
listening, speaking, reading and writing in different situations. 
 
RUS 101 ภาษารัสเซียส าหรับผู้เร่ิมเรียน 3(2-3-6) 
 (Russian for Beginners ) 
 หลกัไวยากรณ์เบ้ืองตน้ เน้นพยญัชนะ สระ การออกเสียง ระดบัเสียง ค าศพัท์ท่ีจ  าเป็น    
ในระดบัเร่ิมตน้ 
 Introduction to the fundamentals of Russian grammar emphasizing the alphabets, 
pronunciation, simple intonation patterns, acquisition of basic vocabulary. 
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RUS 102  ภาษารัสเซียในชีวติประจ าวนั 3(2-2-5) 
 (Russian for Daily Life) 
 วชิาบังคับก่อน RUS 101 ภาษารัสเซียส าหรับผู้เร่ิมเรียน 
 ค าศัพท์และโครงสร้างภาษารัสเซียท่ีใช้ส่ือสารในชีวิตประจ าวนัในระดับท่ีสูงข้ึน        
เช่น การทกัทาย การแนะน าตวั การสนทนาทางโทรศพัท ์การบอกเวลา การเดินทาง การซ้ือของ 
 Further study of Russian vocabulary and basic sentence structures in various aspects of 
everyday communication: greeting, introductions, telephone conversation, asking and answering 
about time, traveling, buying and selling things. 
 
RUS 110  ภาษาและวฒันธรรมรัสเซียเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 (Russian Language and Culture for Communication) 

 วชิาบังคับก่อน : RUS 101  ภาษารัสเซียส าหรับผู้เร่ิมเรียน 
                   ภาษารัสเซีย ผ่านบริบททางสังคมและวฒันธรรมรัสเซียในแง่มุมต่างๆ วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประเทศท่ีเป็นเจ้าของภาษารัสเซีย ศึกษาประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ          
การด าเนินชีวติ โดยเนน้การฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 The Russian language through various aspects of Russian social and cultural contexts: 
culture and customs of Russian native speaking countries, history, economy, and lifestyles, with an 
emphasis on listening, speaking, reading and writing in different situations. 
 
SPN 101 ภาษาสเปนเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 3(2-3-6)   (Spanish for Everyday Communication I) 
 (Spanish for Everyday Communication I) 
 การออกเสียงภาษาสเปน และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น การฟัง พูด 
อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั เช่น การทกัทาย การบอกลา การแนะน าตวั      
การสนทนาทางโทรศพัท ์ การถามและบอกทิศทาง 
 Spanish pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative 
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, 
telephone conversation, asking and answering about directions. 
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SPN 102 ภาษาสเปนเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 2 3(2-3-6) 
  (Spanish  for Everyday Communication II) 
 วชิาบังคับก่อน : SPN 101  ภาษาสเปนเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
 ไวยากรณ์ ศพัท์และส านวนภาษาสเปนในระดบัท่ีสูงข้ึน ฝึกพูดภาษาสเปนในเร่ืองท่ี
เ ก่ี ยวกับลมฟ้าอากาศ  การบ ริการ การเ ดินทางท่อง เ ท่ี ยว  การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม                     
สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ความตอ้งการ เก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ 
ในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต   
 Further study of Spanish grammar, vocabulary and expressions; practice in Spanish 
speaking about weather, services, travels and journeys; use of Spanish in accordance with social 
etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs regarding various 
aspects of time: past, present, and future. 
 
SPN 110 ภาษาและวฒันธรรมสเปนเพ่ือการส่ือสาร 3(2-3-6) 
 (Spanish Language and Culture for Communication) 
 วชิาบังคับก่อน : SPN 101  ภาษาสเปนเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
 ศพัท์ ส านวนภาษาสเปนเบ้ืองตน้ท่ีใช้ส่ือสารในบริบททางสังคมและวฒันธรรมของ   
ชาวสเปน ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวสเปน อาทิ ศิลปะการ
รับประทานอาหารแบบสเปน วฒันธรรมการด่ืมไวน์ การศึกษาและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศสเปน 
โดยเนน้การฝึกทกัษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 Fundamental of Spanish vocabulary and expressions in social and cultural contexts of 
communication; Spanish customs, tradition, social manners, and ways of life in France: art of dining 
and the culture of wine drinking; education and tourist attractions in France, with an emphasis on 
listening and speaking in different situations. 
 
GER 121 ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 3(2-3-6) 
  (German for Everyday Communication I)   
  การออกเสียงภาษาเยอรมนั และรูปประโยคพื้นฐาน เนน้ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น การฟัง พูด 
อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั ได้แก่ การทกัทาย การบอกลา การแนะน าตวั      
การสนทนาทางโทรศพัท ์ การถามและบอกทิศทาง  
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  German pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative 
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, 
telephone conversation, asking and answering about directions. 
 
GER 122 ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 2 3(2-3-6) 
  (German for Everyday Communication II)   
  วชิาบังคับก่อน : GER 121  ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
  ไวยากรณ์ ศพัท์และส านวนภาษาเยอรมนัในระดบัท่ีสูงข้ึน ฝึกพูดภาษาเยอรมนัในเร่ือง   
ท่ี เ ก่ียวกับลมฟ้าอากาศ การบริการ การเดินทางท่องเ ท่ียว การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม                  
สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ความตอ้งการ เก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ 
ในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต  
  Further study of German grammar, vocabulary and expressions; practice in German 
speaking about weather, services, travels and journeys; use of German in accordance with social 
etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs regarding various 
aspects of time: past, present, and future. 
 
GER 110 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมันเพ่ือการส่ือสาร 3(2-3-6) 
  (German Language and Culture for Communication)   
  วชิาบังคับก่อน : GER 121  ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
  ศพัท์ส านวนภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้ท่ีใช้ส่ือสารในบริบททางสังคมและวฒันธรรมของ
ชาวเยอรมัน ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวเยอรมัน อาทิ ศิลปะ            
การรับประทานอาหารแบบเยอรมนั วฒันธรรมการด่ืมเบียร์ การศึกษาและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศ
เยอรมนันี โดยเนน้การฝึกทกัษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย  
  Fundamental of German vocabulary and expressions in social and cultural contexts of 
communication; German customs, tradition, social manners, and ways of life in Germany: art of 
dining and the culture of beer drinking; education and tourist attractions in Germany, with an 
emphasis on listening and speaking in different situations. 
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SWD 121 ภาษาสวดีิชเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 3(2-3-6) 
  (Swedish for Everyday Communication I)  
  การออกเสียงภาษาสวีดิช และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น การฟัง พูด 
อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั ได้แก่ การทกัทาย การบอกลา การแนะน าตวั      
การสนทนาทางโทรศพัท ์ การถามและบอกทิศทาง  
  Swedish pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative 
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, 
telephone conversation, asking and answering about directions. 
 
SWD 122 ภาษาสวดีิชเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 2 3(2-3-6) 
  (Swedish for Everyday Communication II)  
  วชิาบังคับก่อน : SWD 121  ภาษาสวดีิชเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1  
  ไวยากรณ์ ศพัท์และส านวนภาษาสวีดิชในระดบัท่ีสูงข้ึน ฝึกพูดภาษาสวีดิชในเร่ืองท่ี
เ ก่ี ยวกับลมฟ้าอากาศ  การบ ริการ การเ ดินทางท่อง เ ท่ี ยว  การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม                     
สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ความตอ้งการ เก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ 
ในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต   
  Further study of Swedish grammar, vocabulary and expressions; practice in Swesish 
speaking about weather, services, travels and journeys; use of Swedish in accordance with social 
etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs regarding various 
aspects of time: past, present, and future. 
 
SWD 110 ภาษาและวฒันธรรมสวเีดนเพ่ือการส่ือสาร 3(2-3-6) 
  (Swedish Language and Culture for Communication)  
  วชิาบังคับก่อน : SWD 121  ภาษาสวดีิชเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
  ศพัท ์ส านวนภาษาสวดิีชเบ้ืองตน้ท่ีใชส่ื้อสารในบริบททางสังคมและวฒันธรรมของชาว
สวเีดน ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวสวีเดน อาทิ ศิลปะการรับประทาน
อาหารแบบสวเีดน การศึกษาและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศสวีเดน โดยเนน้การฝึกทกัษะการฟังและ
การพูดในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย  
  Fundamental of Swedish vocabulary and expressions in social and cultural contexts of 
communication; Swedish customs, tradition, social manners, and ways of life in Sweden: art of 
dining; education and tourist attractions in Sweden, with an emphasis on listening and speaking in 
different situations. 
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VTN 101  ภาษาเวยีดนามเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 3(2-2-5) 
 (Vietnamese for Everyday Communication I) 
 การออกเสียงภาษาเวยีดนาม และรูปประโยคพื้นฐาน เนน้ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น การฟัง พูด 
อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั การทักทาย การบอกลา การแนะน าตัว            
การสนทนาทางโทรศพัท ์ การถามและบอกทิศทาง 
 Vietnamese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on 
communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, 
introductions, telephone conversation, asking and answering about directions. 
 
VTN 102  ภาษาเวยีดนามเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 2 3(2-2-5) 
 (Vietnamese for Everyday Communication II) 

 วชิาบังคับก่อน : VTN 101  ภาษาเวยีดนามเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
 ศัพท์และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสาร         
ในสถานการณ์ต่างๆ ในระดบัท่ีสูงข้ึน การเจรจาซ้ือขายสินคา้ การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น 
 Further study of Vietnamese vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, 
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: 
buying and selling things, job interviewing, and giving opinions. 
 
VTN 110  ภาษาและวฒันธรรมเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 (Vietnamese Language and Culture for Communication) 

 วชิาบังคับก่อน : VTN 101  ภาษาเวยีดนามเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
 ศพัท์ส านวนภาษาเวียดนามเบ้ืองตน้ท่ีใชส่ื้อสารในบริบททางสังคมและวฒันธรรมของ
ชาวเวียดนาม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ได้แก่ ศิลปะ        
การรับประทานอาหารแบบเวียดนาม การศึกษาและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศเวียดนาม โดยเนน้การ
ฝึกทกัษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 Fundamental of Vietnamese vocabulary and expressions in social and cultural contexts 
of communication; Vietnamese customs, tradition, social manners, and ways of life in Vietnam: art of 
dining; education and tourist attractions in Vietnam, with an emphasis on listening and speaking in 
different situations. 
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MLY 101  ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 3(2-2-5) 
 (Malay for Everyday Communication I) 
 การออกเสียงภาษามลายู และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น การฟัง พูด 
อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั การทักทาย การบอกลา การแนะน าตัว            
การสนทนาทางโทรศพัท ์ การถามและบอกทิศทาง 
 Malay pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative 
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, 
telephone conversation, asking and answering about directions. 
 
MLY 102  ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 2 3(2-2-5) 
 (Malay for Everyday Communication II) 

 วชิาบังคับก่อน : MLY 101  ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
 ศัพท์และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสาร         
ในสถานการณ์ต่างๆ ในระดบัท่ีสูงข้ึน การเจรจาซ้ือขายสินคา้ การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น 
 Further study of Malay vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, 
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: 
buying and selling things, job interviewing, and giving opinions. 
 
MLY 110  ภาษาและวฒันธรรมมลายูเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 (Malay Language and Culture for Communication)  

 วชิาบังคับก่อน : MLY 101  ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
 ศพัท ์ส านวนภาษามลายูเบ้ืองตน้ท่ีใชส่ื้อสารในบริบททางสังคมและวฒันธรรมของชาว
มลายูขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวมลายู ไดแ้ก่ ศิลปะการรับประทาน
อาหารแบบมลาย ูการศึกษาและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศมาเลเซีย โดยเนน้การฝึกทกัษะการฟังและ
การพูดในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 Fundamental of Malay vocabulary and expressions in social and cultural contexts of 
communication; Malay customs, tradition, social manners, and ways of life in Malaysia: art of dining; 
education and tourist attractions in Malaysia, with an emphasis on listening and speaking in different 
situations. 
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BHS 101  ภาษาอนิโดนีเซียเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 3(2-2-5) 
 (Bahasa Indonesia for Everyday Communication I) 
 การออกเสียงภาษาบาฮาซา และรูปประโยคพื้นฐาน เนน้ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น การฟัง พูด 
อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั การทักทาย การบอกลา การแนะน าตัว            
การสนทนาทางโทรศพัท ์ การถามและบอกทิศทาง 
 Bahasa pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative 
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, 
telephone conversation, asking and answering about directions. 
 
BHS 102  ภาษาอนิโดนีเซียเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 2      3(2-2-5) 
                     (Bahasa Indonesia for Everyday Communication II)         

 วชิาบังคับก่อน : BHS 101  บาฮาซาอนิโดนีเซียเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
 ศัพท์และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสาร         
ในสถานการณ์ต่างๆ ในระดบัท่ีสูงข้ึน การเจรจาซ้ือขายสินคา้ การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น 
 Further study of Bahasa vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, 
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: 
buying and selling things, job interviewing, and giving opinions. 
 
BHS 110  ภาษาและวฒันธรรมอนิโดนีเซียเพ่ือการส่ือสาร      3(2-2-5) 
                     (Indonesia Language and Culture for Communication)         

 วชิาบังคับก่อน : BHS 101  บาฮาซาอนิโดนีเซียเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
 ศัพท์ ส านวนภาษาฮาซาอินโดนีเซีย เบ้ืองต้นท่ีใช้ส่ือสารในบริบททางสังคมและ

วฒันธรรมของชาวอินโดนีเซียขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวอินโดนีเซีย 
อาทิ ศิลปะการรับประทานอาหารแบบอินโดนีเซีย การศึกษาและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยเนน้การฝึกทกัษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 Fundamental of Bahasa Indonesia vocabulary and expressions in social and cultural 
contexts of communication; Indonesian customs, tradition, social manners, and ways of life in 
Indonesia: art of dining; education and tourist attractions in Indonesia, with an emphasis on listening 
and speaking in different situations. 
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LAO 101  ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 3(2-2-5) 
 (Lao for Everyday Communication I) 
 การออกเสียงภาษาลาว และรูปประโยคพื้นฐาน เนน้ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น การฟัง พูด อ่าน 
เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั การทกัทาย การบอกลา การแนะน าตวั การสนทนา
ทางโทรศพัท ์ การถามและบอกทิศทาง 
 Lao pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative 
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, 
telephone conversation, asking and answering about directions. 
 
LAO 102  ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 2 3(2-2-5) 
 (Lao for Everyday Communication II) 

 วชิาบังคับก่อน : LAO 101  ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
 ศัพท์และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสาร          
ในสถานการณ์ต่างๆ ในระดบัท่ีสูงข้ึน การเจรจาซ้ือขายสินคา้ การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น 
 Further study of Lao vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, 
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: 
buying and selling things, job interviewing, and giving opinions. 
 
LAO 110  ภาษาและวฒันธรรมลาวเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 (Lao Language and Culture for Communication)  

 วชิาบังคับก่อน : LAO 101  ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
 ศพัท์ ส านวนภาษาลาวเบ้ืองต้นท่ีใช้ส่ือสารในบริบททางสังคมและวฒันธรรมของ      

ชาวลาว ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวลาว ไดแ้ก่ ศิลปะการรับประทาน
อาหารแบบลาว การศึกษาและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศลาว โดยเนน้การฝึกทกัษะการฟังและการพูด        
ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 Fundamental of Lao vocabulary and expressions in social and cultural contexts of 
communication; Lao customs, tradition, social manners, and ways of life in Lao: art of dining; 
education and tourist attractions in Lao, with an emphasis on listening and speaking in different 
situations. 
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BRM 121  ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 3(2-2-5) 
 (Burmese for Everyday Communication I)  
 การออกเสียงภาษาพม่า และรูปประโยคพื้นฐาน เนน้ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น การฟัง พูด อ่าน 
เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั การทกัทาย การบอกลา การแนะน าตวั การสนทนา
ทางโทรศพัท ์ การถามและบอกทิศทาง 
 Burmese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative 
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, 
telephone conversation, asking and answering about directions. 
 
BRM 122  ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 2 3(2-2-5) 
 (Burmese for Everyday Communication II)  
 วชิาบังคับก่อน : BRM 121  ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
 ศัพท์และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสาร          
ในสถานการณ์ต่างๆ ในระดบัท่ีสูงข้ึน การเจรจาซ้ือขายสินคา้ การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น 
 Further study of Lao vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, 
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: 
buying and selling things, job interviewing, and giving opinions. 
 
BRM 110  ภาษาและวฒันธรรมพม่าเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 (Burmese Language and Culture for Communication)  
 วชิาบังคับก่อน : BRM 121  ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสารประจ าวนั 1 
 ศพัท์ ส านวนภาษาลาวเบ้ืองต้นท่ีใช้ส่ือสารในบริบททางสังคมและวฒันธรรมของ      
ชาวพม่า ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวพม่า อาทิ ศิลปะการรับประทาน
อาหารแบบพม่า การศึกษาและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศพม่า โดยเน้นการฝึกทกัษะการฟังและ      
การพูดในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 Fundamental of Burmese vocabulary and expressions in social and cultural contexts of 
communication; Burmese customs, tradition, social manners, and ways of life in Myanmar: art of 
dining; education and tourist attractions in Myanmar, with an emphasis on listening and speaking in 
different situations. 
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 3)  กลุ่มที ่3     ภาวะผู้น าและความรับผดิชอบต่อสังคม 
         (Leadership and Social Responsibility) 
      
RSU 130 ศาสตร์แห่งรัก 3(2-2-5) 
 (Sceince of Love) 

           ความหมาย ความส าคญั รูปแบบของความรัก ทั้งความรักในตนเอง ผูอ่ื้น ครอบครัว 
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ตระหนกัในการรู้คุณค่าตนเอง และการเคารพผูอ่ื้น มีความรู้สึกรับผิดชอบ ใช้พลงั
แห่งรักสร้างสรรคชี์วติและสังคมท่ีมีความสุข 

Definition, importance and ways of Love. Love one-self, others, family, society and 
environment. Be aware of self-esteem, respect others and sense of responsibility. Using the power of 
love to create a happy life and society. 
 
RSU 131 ผู้น าการเปลี่ยนแปลง       3(2-2-5) 
               (Leadership for Changes) 
  การเสริมสร้างแรงบนัดาลใจจากแนวคิดและการปฏิบติัของผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ    
และการเมือง ดว้ยแนวคิด  ท่ีทุกคนสามารถเป็นผูน้ าเพื่อการเปล่ียนแปลงได ้เพื่อหาแนวทางการพฒันา
ตนเอง   แนวทางการพฒันาชุมชน และสังคมสู่ความย ัง่ยนื    

 Inspiration by the ideas and practices of social, business and political leaders, with 
the concept that everyone can lead change. To find guidelines of self-development Community 
Development And the development for sustainable society. 

 
RSU 132 การรู้เท่าทันการคอร์รัปช่ัน      3(2-2-5) 
  (Corruption Literacy) 

              ความหมาย รูปแบบ วิธีการ ของการคอร์รัปชัน่ การทุจริตเชิงนโยบาย ผลประโยชน์
ทบัซ้อน การใช้อ านาจในทางไม่เหมาะสม ศึกษาความสลบัซับซ้อนและเช่ือมโยงของการคอร์รัปชั่น
ระหว่าง มิติทางการเมืองและสังคม จากกรณีศึกษาการทุจริตคอร์รัปชัน่ในสังคมไทย และต่างประเทศ 
ปลูกฝังจิตส านึกในการไม่น่ิงเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 Definition, pattern, method of corruption. Policy fraud, Conflict of interest, Use of 
power inappropriately. Study the complexity and linkage between political and social dimension 
through cases study of corruption in Thai Society And abroad. Imbed sense of not being silent about 
corruption. 
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RSU 133             ศาสตร์พระราชา                                                                                                3(2-2-5) 
                           (King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy) 

             ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 การรู้จัก
พึ่งตนเอง การเขา้ใจชีวิตและสังคม การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ในครอบครัว ชุมชน สังคม และโลก     
ในมิติ  สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  โดยประสานการเ รียนรู้จากชีวิตจริงนอกห้องเ รียน                    
เพื่อการประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติท่ีมีความสุขและย ัง่ยนื     

Sufficiency Economy Philosophy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.        
Self-reliance. Understanding life and society. Analysis of family, community, social and world 
relationships in social, economic and political dimensions. Coordinating learning from real life 
outside the classroom to apply for a happy and sustainable life.                    
   
RSU 134 กฎหมายต้องรู้        3(2-2-5) 

(Legal Awareness) 
ความหมายและคุณค่าของรัฐธรรมนูญ กลไก และการบังคับใช้ของกฎหมาย     

กฎหมายแพ่ง เ ก่ียวกับเ ร่ืองบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรม สัญญา ละเมิด ครอบครัว และมรดก                     
ท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย  และกฎหมายอาญา เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกบัความผิด
และโทษ โดยก าหนดผูก้ระท าผดิจะไดรั้บโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด   เขา้ใจและวิเคราะห์กฎหมายผา่น
กรณีศึกษาท่ีเป็นประเด็นปัญหาในสังคม เพื่อหาทางแก้ปัญหาโดยใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือไดอ้ย่าง
เหมาะสมต่อสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนต่อชีวติ 

Definition and value of the Constitution, mechanisms and enforcement of the law. 
Civil law on the person, property, contract law, family and inheritance that are important to life from 
birth to death. Criminal law It is a law that deals with offenses and punishments. The offender will be 
punished according to the law.  Criticize, and apply laws for daily life by studying case studies such 
as family and social issues. 
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RSU 135         การออกแบบชีวติและสังคมแห่งความสุข                                                         3(2-2-5) 
                        (Happy Life and Society Design) 

นิยามความสุข ประเภทของความสุข กระบวนการคิดเชิงออกแบบ กระบวนการคิด      
เชิงอนาคต การออกแบบชีวิตท่ีมีความสุข การออกแบบสังคมแห่งความสุข การออกแบบนโยบาย
ความสุข 

Happiness definition Types of happiness Design thinking Future thinking Happy life 
design Happy society design Happy policy design 
  
 4)  กลุ่มที ่4     ศิลปะและวฒันธรรม   (Arts and Culture) 
     
RSU 140 ชีวติในต่างแดนกบัการส่ือสารข้ามวฒันธรรม 3(0-35-18) 
 (Intercultural Communication through Overseas Experiences)   
 การเรียนรู้อาชีพ ภาษา วฒันธรรม การใช้ชีวิต ผ่านกิจกรรมโครงงานในรูปแบบต่างๆ 
โดยอาศยัการเดินทางไปต่างประเทศ การแลกเปล่ียนและสร้างความสัมพนัธ์ภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ณ องคก์รในต่างประเทศหรือการเดินทางรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะ (การฝึกประสบการณ์ตอ้งใชเ้วลาต่อเน่ืองกนัไม่นอ้ยกวา่ 6 สัปดาห์) 
 Project-based activities to gain language communication experience, intercultural 
cultural experience, life-style and occupational experiences through overseas trips according to        
the agreements written in the MOU;  connections in organizations in foreign countries or other kinds 
of long trips under the faculty’s consent (The experience should cover no less than 6 weeks.) 
 
RSU 141 สัมมนาประสบการณ์ต่างแดน 3(3-0-6) 
 (Seminars in Overseas Experiences) 

          การวิเคราะห์และการตรวจสอบหาความจริงในหัวข้อน่าสนใจเก่ียวกับภาษาและ
วฒันธรรมในแง่มุมต่างๆ โดยการน าประเด็นท่ีพบจากการเรียนหรือฝึกปฏิบติังานในต่างประเทศ     
หรือหน่วยงานต่างชาติในประเทศไทยมาอภิปราย  และเลือกประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีได้รับมาจากการ
เดินทางไปต่างประเทศ หรือจากการฝึกงานในบริษทัขา้มชาติท่ีเปิดด าเนินการในประเทศไทยมาศึกษา
และเรียนรู้ร่วมกนัผา่นทางการน าเสนอ อภิปราย ในรูปของการสัมมนา 
 Analysis and investigation of interesting issues of languages and cultures in various 
aspects: presenting and discussion on topics encountered from overseas experiences or from working 
in Thailand-based foreign organizations through seminars. 
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RSU 142 ศาสตร์และศิลป์แห่งการด าเนินชีวติ 3(3-0-6) 
 (Sciences and Arts of Living) 
 การใชชี้วติอยา่งสร้างสรรคเ์พื่อเขา้ใจความหมายและคุณค่าของชีวิต ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้การใช้เหตุผลท่ีสร้างสรรค์และการคิดเชิงบวก รูปแบบการด าเนิน
ชีวติอยา่งมีความสุขและการสร้างจิตส านึกต่อการพฒันาสังคม 
 Creative living for true meaning and value of life, skills and factors affecting creative 
lifestyles, creative reasoning, positive thinking, forming a happy life and awareness toward social 
development.  
 
RSU 143 ปทุมธานีศึกษา                                                                                                   3(3-0-6) 
 (Pathum Thani Study) 
  ประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกับจงัหวดัปทุมธานีแบบสหวิทยาการ ในมิติประวติัศาสตร์
ภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศ อตัลกัษณ์  เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
 Interdisciplinary study of Pathumthani Province in various topics of interest: history, 
geography, ecology, identities, economy, politic, society, culture, and local wisdom. 
 
RSU 144 คนต้นแบบ    3(3-0-6) 
 (Idol Studies) 
 ประเด็นด้านประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ปรัชญา ศาสนา วิถีชีวิต ความคิดความเช่ือ      
ผา่นบุคคลท่ีน่าสนใจ เพื่อวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด วิธีการด าเนินชีวิต ความสัมพนัธ์กบับริบทสังคม 
การน ามาปรับใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพชีวติของตนและสังคม 
 History, culture, philosophy, religion, lifestyles, and beliefs through the selected role 
models of interest; analysis of personal principles, propositions, and relationship with social contexts: 
application to quality life development for the benefit of an individual person and society. 
          
RSU 145 ส่ือสะท้อนชีวติ    3(3-0-6) 
 (Life Reflection through Media) 
 ประเด็นดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ปรัชญา ศาสนา วิถีชิวิต ความคิดความเช่ือผ่าน
ส่ือท่ีนกัศึกษาสนใจ อาทิ เพลง ภาพยนตร์ ละคร สารคดี วรรณกรรม งานศิลปะแขนงต่างๆ 
 Topics in history, culture, philosophy, religion, lifestyle, wisdom and beliefs through  
media forms of interest: songs, movies, documentary films, literature, and various fields of art. 
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RSU 146  รู้ทนัโลก    3(3-0-6) 
 (World Society Awareness) 
 สถานะและบทบาทของประเทศไทยทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วฒันธรรมใน
บริบทโลก สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 21 ยทุธศาสตร์ประเทศไทย ณ ปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนาคต 
 Status and roles of Thailand in terms of economy, politics, society, and culture in 
global context of 21st century; Thailand’s current strategies and their future trends.  
 
RSU 147  ความเป็นไทย     3(2-2-5) 
 (Thainess) 
 เรียนรู้ความหมายของค าว่า “ไทย”  เอกลักษณ์และความเป็นไทย  ค่านิยมแบบไทย  
ความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรม วรรณกรรม/วรรณคดีไทยท่ีสะท้อนความเป็นไทยได้ชัดเจน           
รวมถึงเขา้ใจวฒันธรรมไทยดา้นต่างๆ อาทิ  มารยาท  การแต่งกาย  อาหาร  การละเล่น ความเป็นไทยใน
สายตาชาวโลก 
 Definition of “Thai”; Thai national identity and its unique characteristics; Thai 
conventional wisdom, beliefs, traditions, ritual practices, literature/literary works clearly reflecting 
Thai uniqueness; understanding of Thai culture in various aspects: social manners, dress code, foods, 
Thai children's games; Thai unique characteristics as perceived by the world outside. 
                 
RSU 148   ไทยในส่ือ                                                                                 3(2-2-5)  
 (Thai Dimension in Media) 
 ภาษากับความคิด รูปแบบการใช้ภาษาในส่ือ การสะท้อนภาพความคิดผ่านภาษา 
ความหมายและ ประเภทของส่ือ ลกัษณะของส่ือประเภทต่างๆ  เรียนรู้องคป์ระกอบของส่ือ หนา้ท่ีของ
ส่ือต่อสังคม ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัความคิด ศึกษาการใชภ้าษา ค่านิยม และภาพสะทอ้น
ผา่นส่ือประเภทต่างๆ ฝึกวเิคราะห์กรณีศึกษา การส่ือความคิดผา่นภาษาจากส่ือท่ีนกัศึกษาสนใจ 
 Language and thoughts, various forms of language in media, reflection of thoughts 
through the language; meaning and types of media, characteristics of media forms, components of 
media, media rights and responsibilities towards society; relationship between media and thoughts, 
language usage, values as reflected through media forms;  analysis of idea expression through media 
as case studies. 
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RSU 149 วฒันธรรมวจัิกษ์ 3(2-2-5) 
 (Cultural Appreciation)                                                   
 วิเคราะห์องค์ประกอบทางวัฒนธรรมศิลปะ  การแสดง ความเช่ือความศรัทธา           
ศึกษาปรากฏการณ์ร่วมสมยั โครงสร้างและพลงัอ านาจของวฒันธรรม ทั้งระดบัสังคม ระดบัภูมิภาคและ
ระดบัสากล เพื่อหาแนวทางคงอยูก่ารสืบสานต่อยอดวฒันธรรมแบบน าสมยั สร้างจิตส านึก ตระหนกัถึง
ความส าคญัและเคารพการอยูร่่วมกนับนความหลากหลายทางวฒันธรรมในสังคม 

Factor analysis of the culture, arts, performance art, and faith. Study of contemporary 
phenomenon, structure and powers of culture in community, regional, and international level to find 
ways to keep cultural heritage, and further develop it into a modern culture. Raise awareness of       
the importance and respect of coexistence in our society based on cultural diversity.  
 
RSU 240  ศิลปะการท างานต่างวฒันธรรม                                     3(2-2-5) 
 (Arts of Working with Foreigners) 
 ขอ้มูลส าคญัในการท างาน ทั้งในด้านของคนไทยท่ีท างานในต่างแดน หรือคนไทยท่ี
ท างานกับหน่วยงานต่างชาติในประเทศไทย เข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เรียนรู้
แนวโนม้อุปสงคข์องตลาดแรงงาน ประเภทของหน่วยงาน บริษทัท่ีตอ้งการพนกังานต่างชาติ จนเขา้ใจ
เทคนิคท่ีจ าเป็นในการท างานกับชาวต่างชาติ ตลอดจนเข้าใจวฒันธรรมท่ีหลากหลาย วิถีชีวิตของ
ชาวต่างชาติ มารยาทสังคม ขอ้หา้มและขอ้ควรปฎิบติั 
 Essential information in the workplace from both Thai people working abroad and 
those working with foreign agencies in Thailand; understanding rules and related requirements; 
learning the demand trends of the labor market, types of agencies, companies hiring foreign 
employees; techniques needed in working with foreigners; understanding diverse cultures, lifestyle of 
foreigners, social etiquette, taboos, and obligations. 
   
RSU 241 วถิีอาเซียน 1      3(2-2-5) 
 (Introduction to Passage to ASEAN : P2A1)  
 ความเป็นมาและการก่อตั้งของเครือข่ายหรือสมาคมP2A ความรู้เบ้ืองตน้เพื่อการเตรียม
ตวัก่อนการเดินทางในกลุ่มประเทศอาเซียน (พีทูเอ) ในเร่ืองของวฒันธรรม สภาพสังคม ชีวิตความ
เป็นอยู่ของผูค้นในแต่ละประเทศของเครือข่ายพีทูเอ ส่ิงท่ีผูเ้รียนคาดหวงัจากการเดินทางไม่ว่าจะเป็น  
ในส่วนของค่าใช้จ่าย เส้นทางและพาหนะ ระยะเวลาในการเดินทาง ท่ีพกั อาหารและม้ืออาหาร 
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กิจกรรม บริการและการดูแลท่ีพึงไดรั้บระหวา่งการเดินทาง ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ เวบ็ไซตพ์ีทูเอส าหรับ
ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม  แนวทางการเตรียมตวัก่อนการเดินทางอยา่งถูกวธีิ  
              Foundation and establishment of the Passage to ASEAN (P2A) Association or 
Network; introduction to the primary information before taking trip to Passage to ASEAN (P2A):  
culture, society, ways of life of people in each Member country; students’ expectations: expenses, 
route and transportation, duration of the journey, accommodation, food and meals, activities, service 
and care received during the journey, benefits of taking the trip; P2A Website for more information 
and self-preparation before traveling in the journey with P2A network; guidelines for proper 
preparation before taking the journey. 
 
RSU 242  วถิีอาเซียน 2 3(2-2-5) 
 (Passage to ASEAN Experiences : P2A2)    
 เป็นรูปแบบหน่ึงของโปรแกรมและกิจกรรมท่ีจดัไวเ้พื่อให้บริการผ่านทางสมาคมP2A 
ผูเ้รียนต้องลงทะเบียนและเข้ามีส่วนร่วมในการเดินทางขั้นต ่าอย่างน้อย 10 วนัเพื่อเดินทางไปยงั            
3 ประเทศเพื่อนบา้นในกลุ่มอาเซียน โดยการรับรองของมหาวิทยาลยัสมาชิกในเครือข่ายกลุ่มประเทศ
อาเซียน ผูเ้รียนจะไดร่้วมกิจกรรมและเรียนรู้เก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อภาษา วฒันธรรม ค่านิยม 
ชีวิตความเป็นอยู ่พฤติกรรม และความเช่ือของผูค้นในแต่ละประเทศ โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อการสร้าง
ความเขา้ใจและความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างสังคมอาเซียน  เม่ือกลบัจากการเดินทางผูเ้รียนตอ้งท าการ
น าเสนอประสบการณ์ผา่นการน าเสนอและอภิปรายหนา้ชั้นเรียนเป็นการประเมินความรู้ ประสบการณ์ 
และผลสัมฤทธ์ิท่ีไดจ้ากการเดินทาง 
 A special Program or Activity provided to students and Faculty of the P2A Member 
University; students have to enroll and participate in minimum 10-day journey through three ASEAN 
member states which are sponsored and accommodated by P2A member universities; students also 
participate in activities and learn about factors influencing on language, culture, value, life-style, 
behavior and people’s belief in order to make good perception among ASEAN community; after      
the journey, each individual student is requested to present and share his/her experience in order to 
have his/her knowledge, experience, and achievement evaluated. 
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RSU 243  ความสร้างสรรค์ในงานศิลป์      3(2-2-5)    
   (Creativity in the Arts) 

พื้นฐานงานศิลปะท่ีส าคัญในด้านมนุษยศาสตร์ ทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม เพลง       
และศิลปะการแสดง  ส ารวจค่านิยมและความสนใจในการพฒันางานศิลป์ และวฒันธรรมจากทัว่โลก 
ศึกษารูงานศิลปะและส่ือท่ีหลากหลายรูปแบบผ่านกระบวนการอ่าน การเขา้ร่วมงานแสดงผลงานศิลป์        
การเขียนบทวจิารณ์ และการจดัโครงการท่ีสร้างสรรค์ 

An introduction to the major artistic discipline in the humanities: visual arts, 
architecture, music, and performing arts. Examination of humanistic values and how they are reflected 
in the development of arts and cultures from around the world. Varied art forms and media explored 
as integral parts of the processes of reading, attending arts events, critical writing, and creative 
projects. 

 
        5)  กลุ่มที ่5     ผู้ประกอบการนวตักรรม   (Innovative Entrepreneurship) 
 
RSU 150       การจัดการเชิงสร้างสรรค์                                                                             3(2-2-5) 
                      (Creative Management) 
                     แนวคิดและทฤษฎีการจดัการ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงวิพากษ ์                  
เชิงสังเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์ ความหมายของการจดัการเชิงสร้างสรรค์ การจดัการรูปแบบ
ต่างๆ ผ่านกรณีศึกษา การวางแผนการจดัการเชิงสร้างสรรค์และการฝึกปฏิบติังานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายการเรียนรู้ 

                     Approach and Theory of Creative management. Systematic, Critical, Synthesis, and 
Creative Thinking. Definition of Creative Management. Differentiation of Management Style. Study  
through case studies and practice to achieve the learning target.  

  
RSU 151      ประสบการณ์จากการสตาร์ทอพัและการเป็นผู้ประกอบการธุรกจิ                           3(1-4-4) 
                     (Startup and Entrepreneurship Experiences)           
                     ความหมายของธุรกิจสตาร์ทอพั สตาร์ทอพัแบบดั้ งเดิมและสตาร์ทอัพในยุคปัจจุบัน       
การวเิคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  การออกแบบสตาร์ทอพัหรือธุรกิจท่ี
ตนเองสนใจและท าได้จริง กิจกรรมท่ีจ าเป็นส าหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ กฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง  การจดัหาทุนหรือผูส้นบัสนุน 
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Definition of startup business. Both in Traditional startup and startup in modern times. 
Analysis of business opportunities. Choosing the right technology Startup , business design and self 
interest. Activities needed for startup business. Laws and related regulations. Seeking for Financing or 
Sponsorship. 

 
RSU 152   การคิดนอกกรอบ  3(2-2-5) 

(Lateral Thinking) 
ถอดรหัสคิด หลกัการใหม่  แนวคิดใหม่  มิติทางจริยธรรมแนวใหม่ทางสังคม การให้

ความรู้และการน าเสนอความจริงในแนวใหม่  การสร้างทีมนกันวตักรรมทางสังคมยุคใหม่  สร้างความ
กลา้หาญในการตอบโจทยท์างสังคมอยา่งมีหลกัการสอดคลอ้งกบัแนวคิดและมิติทางจริยธรรมในแนว
ใหม่ สามารถน าเสนอความรู้ใหม่ท่ีน าไปใชไ้ดจ้ริงในชีวติ การท างาน  และแบ่งปันหลกัการและแนวคิด
ใหม่ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อเผยแผค่วามรู้สู่สังคม 

Think: an introductory analysis; new principle, new ways of thinking, new dimension 
of Code of Ethics in Social Sciences; creation of a new Social Innovation Team armed with              
the principle of a new ethical dimension and courage in answering social issues; bringing of new 
workable knowledge in real life to the workplace; sharing and propagating the new knowledge to 
society through social media.  
 
RSU 153        ผู้ประกอบการไลฟ์สไตล์                                                                                      3(2-2-5) 
                       (Lifestyle Entrepreneurship) 

   กระบวนการคิดเชิงออกแบบโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง กระบวนการคิดเชิงอนาคต        
การเป็นผูป้ระกอบการ จิตวทิยาบุคลิกภาพ กิจการเพื่อสังคม 

Design thinking with human centered approach. Future thinking. Entrepreneurship. 
Personality Psychology. Social enterprise. 
 
RSU 154 แนวคิดการประกอบการในยุคเศรษฐกจิดิจิทลั    3(3-0-6) 
 (Entrepreneurship Concept in Digital Economy) 
 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  สังคม  เศรษฐกิจ  และการส่ือสาร  การประกอบการ  
แนวคิดพื้นฐานทางเศรษศาสตร์  อุปสงค์  อุปทาน  กลไกราคา  ตลาดผลผลิต  ตลาดปัจจยัการผลิต  
โครงสร้างตลาด  ปัจจยัการผลิต  การผลิต  ตน้ทุน  รายรับ  ก าไร  ภาษี  งบประมาณรัฐบาล นโยบายการ
คลงั  สถาบนัการเงิน  เงินเฟ้อ  อตัราดอกเบ้ีย  มูลค่าเงินตามเวลา  นโยบายการเงิน  อตัราแลกเปล่ียน  
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การลงทุน  การระดมทุน  การค้าระหว่างประเทศ  รายได้ประชาชาติ  และปัญหาเศรษฐกิจ                   
ในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั 
 Changes in technology, society, economy  and communication, entrepreneurship, basic 
concept of economics, demand, supply, price mechanism, product market, factor market, market 
structures, factors of production, production, costs, revenues,profits, taxes, government budget, public 
policy, financial institutions, inflation, interest rate, time value of money, mnonetary policy, exchange 
reat, investment, fundraising, intermational trade, national income, and economic problems in digital 
economy.  
    
     6) กลุ่มที ่6     รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั   (Digital Media Literacy) 
 
RSU 160 รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั        3(2-2-5) 
 (Digital Media Literacy) 
 นิยามความรอบรู้เร่ืองส่ือดิจิทลั  ความเป็นพลเมืองยุคดิจิทลั  เรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยี
และเคร่ืองมือดิจิทลัในการส่ือสาร  การเขา้ถึง  การแลกเปล่ียน  การใชส่ื้อดิจิทลัอยา่งรู้เท่าทนับนพื้นฐาน
ของความรับผดิชอบทางกฎหมายและจริยธรรมทางการส่ือสาร ความคิดเชิงวิพากษต่์อกรณีศึกษาท่ีเป็น
ประเด็นขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของสารสนเทศ การประเมินคุณค่าสารสนเทศจากส่ือดิจิทลั
เพื่อประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสมในชีวติประจ าวนั 
 Definition, digital media literacy, citizenship in digital era, learn to use digital 
technology, digital tools in communication. Access, exchange and the use of digital media knowingly 
based on legal responsibility and ethics in communication. Critical thinking on controversial case 
studies regarding reliability of information. Valuation of information from digital media for proper 
application in daily life. 
 
RSU 161 การออกแบบและผลติส่ือดิจิทลั      3(2-2-5) 
 (Design and Production of Media) 
 การสร้างแนวคิดเพื่อการผลิตเน้ือหาผ่านส่ือดิจิทัล  การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย            
การวางแผนสร้างสรรคผ์ลงานผา่นส่ือดิจิทลั การผลิตและการเผยแพร่สู่สาธารณชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  Concept development for digital content; target audience analysis; production process 
for digital media content; effective production and publishing of the digital content. 
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 7) กลุ่มที ่7     หลกัคิดวทิยาศาสตร์  (Essence of Science)   
 
RSU 170 หลกัคิดวทิยาศาสตร์       3(2-2-5) 
  (Essence of Science) 
  ศึกษาภาพรวมวิว ัฒนาการวิทยาศาสตร์จากอดีตถึงปัจจุบัน กระตุ้นให้เกิดการ
ตั้ งสมมติฐานเพื่อน าไปสู่การค้นคว้า การทดลองหาค าตอบ โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง เพื่อพิสูจน์แนวความคิดตามสมมติฐานท่ีวางไว ้และเสนอ
แนวทางพฒันาต่อไปในอนาคต 
  Study evolutionary overview of science from the past to the present. Encourage      
the formulating of hypothesis that leads to research, experiment for answers by applying scientific 
principles, mathematics and related information technology in order to prove the concept based on the 
formulated hypothesis, and propose possible future development. 
 
RSU 171 วถิีสุขภาพดีมีสุข        3(2-2-5) 
  (Healthy Life-Styles) 
  กระบวนทศัน์ด้านสุขภาวะ การรอบรู้ด้านสุขภาวะการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก    
การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาวะทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณแบบองค์รวม การใช้ยา    
ในชีวติประจ าวนั การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และช่วยชีวติขั้นพื้นฐาน 
  Well-being concepts and literacy in the changing world, care and holistic well-being 
enhancements of the body, mind, and spirituality, daily medicine uses, first-aids and basic life 
support. 
 
RSU 172 ชีวติทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม      3(2-2-5) 
  (Environmental -friendly Life) 
  การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมทั้งระดบัชุมชนและระดบัโลก ท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิตมนุษย์ในปัจจุบนั การพฒันาและการใช้ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและสังคมโลก         
การรับมือ การปรับตวัสถานการณ์ของการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมท่ีวิฤตในปัจจุบนั การน้อมน า
แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม  
ต่อการด าเนินชีวติ 
 Changes of environment at both the community and global levels that influence people 
ways of living. Development and environmental friendly life. Coping with changes and self-
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adjustment during the environmental crisis. The use of sufficience economics to appropriately handle 
national resources and environment in the living processes. 
 
RSU 173 โภชนาการสร้างเสริมสุขภาพ      3(2-2-5) 
  (Nutrition and Health Promotion) 
  ค าจ ากดัความของอาหาร  สารอาหาร โภชนาการ  การแบ่งประเภทและบทบาทของ
สารอาหารแต่ละชนิดและความสัมพนัธ์กบัการเกิดโรคต่างๆ  ปริมาณความตอ้งการสารอาหารแต่ละ
ชนิดท่ีร่างกายควรได้รับในประจ าวนั ดัชนีมวลรวมของร่างกาย ความตอ้งการและการใช้พลังงาน       
ในแต่ละวนั พลงังานท่ีร่างกายตอ้งการใช้ในขณะพกั การประเมินภาวะโภชนาการ การออกก าลงักาย 
ภาวะทุพโภชนาการ การควบคุมน ้ าหนักตวั ภาวะผิดปกติทางเมตาโบลิสม โภชนาการในภาวะต่างๆ 
และ  การใช้อาหารร่วมในการบ าบดัโรคต่าง ๆ  เทคโนโลยีอาหาร พืชจีเอ็มโอ ความปลอดภยัและ
สุขาภิบาลอาหาร สารพิษและเช้ือโรคท่ีปนเป้ือนมาในอาหาร 

 Definition of foods, nutrients, nutrition; classification of and  major role of  each 
nutrients and clinical correlations;  Recommended Dietary Allowances (RDA);   Body Mass Index 
(BMI);  Daily Energy Expenditure; Basal Metabolic Rate (BMR);  assessment of  nutritional status; 
exercise; malnutrition; weight control, metabolic syndrome; nutritional support in several 
physiological conditions and nutritional therapy; food technology,   GMOs; Food sanitation, natural 
food toxins and food-borne diseases. 
 
RSU 174   การออกแบบสรีระ        3(2-2-5) 
      (Physical Body Design) 

รูปแบบและความหลากหลายของการฝึกดว้ยแรงตา้นเพื่อการเสริมสร้างและกระชบั
กลา้มเน้ือ การใช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์มาประยุกต์เพื่อเป็นการเสริมสร้างและลดกระชบัสัดส่วน
ของร่างกาย รวมถึงการวางแผนและสร้างโปรแกรมการฝึกดว้ยแรงตา้นท่ีเหมาะสมใหก้บัทุกเพศทุกวยั  

Types and variety of resistance training for muscle building and firming.Using 
equipment and not using equipment to applying for muscle building and firming to all body. Involve 
planning and designing resistance training appropriate program for all ages. 
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 8)  กลุ่มที ่8     อาร์เอสยู มาย-สไตล์   (RSU My-Style) 
   
RSU 180 รังสิตมาย-สไตล์        3(1-4-4) 
  (RSU My-Style) 
  การพฒันาตนเอง การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์  เชิงสังเคราะห์และ
การคิดเชิงสร้างสรรค์ การตั้งเป้าหมาย การวางแผนงาน การฝึกปฏิบติังานให้เป็นไปตามเป้าหมายการ
เรียนรู้ จากกิจกรรมสร้างสรรคท่ี์นกัศึกษาสนใจในมหาวทิยาลยัรังสิต 
                           Self development. Systematic, Critical, Synthesis, and Creative Thinking. Definition 
of Creative Management. Variety of Management Style. Study  through case studies and practice to 
achieve the learning target from creative activities which are student’s interest within Rangsit 
University.  
  
RSU 181 นันทนาการ         3(2-2-5) 
  (Recreation) 
  รูปแบบแนวคิด และประโยชน์ของแต่ละกิจกรรม เพื่อน าไปใชใ้ห้เหมาะสม สามารถ
ออกแบบกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ดา้นต่างๆ ประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประสิทธิผลสูงสุดสอดคลอ้งกบั
แต่ละสภาวการณ์ 
  Methods, designs and benefits of each activity which will be applied for suitable out 
door trips. The event can be created or design for different varieties of trips, camps activities In order 
to reach maximum quality that fits best in each situation. 
 
RSU 182 การพฒันาความสามารถพเิศษ       3(2-2-5) 
  (Talents Development)  
  การพฒันาความสามารถพิเศษ ในดา้นการเป็นนกัพูด พิธีกร ผูป้ระกาศข่าว นกัแสดง 
นกัร้อง นกัดนตรี ช่างภาพ ศิลปิน นกัเตน้   เพื่อฝึกทกัษะ ดึงศกัยภาพ พรสวรรค ์สู่การเป็นมืออาชีพ  
     Talents Development to be a speaker, Moderator, News Anchor, Actor,Singer, 
Musician, Cameraman, Artist, Dancer. Training skills, pulling potential, talent study and practice the 
professional approach. 
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RSU 183 การปฏิบัติงานช่างด้วยตนเอง       3(2-2-5) 
  (D.I.Y.) 
  กลไกการท างานของส่ิงของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนั เข้าใจการแก้ไขปัญหา      
คิดคน้ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ โดยการลงมือท าให้รู้จริง ให้งานสร้าง ซ่อม แกไ้ขเป็นเร่ืองง่ายสามารถท าได้
ดว้ยตนเอง 
  Methods, designs and benefits of each activity which will be applied for suitable out 
door trips. The event can be created or design for different varieties of trips, camps activities in order 
to reach maximum quality that fits best in each situation 
 
RSU 184            คนต่างรุ่นในสังคมสูงวยั       3(2-2-5)  
  (Cross Generations in Aging Society)  
  การเตรียมตวัส าหรับคนต่างรุ่น ในการเขา้สู่วยัสูงอายุ และสังคมสูงวยัอย่างสมบูรณ์
ของประเทศไทย และสังคมโลก เขา้ใจแนวคิดสูงวยัเชิงรุก (Active Aging) ซ่ึงเป็นกรอบแนวนโยบายท่ี
สร้างโดยองค์การอนามยัโลก ท่ีมุ่งเน้นในดา้นสุขภาพกายและจิตท่ีดี การมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ
และครอบครัว และการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อใหผู้สู้งอาย ุและคนต่างรุ่นไดอ้ยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข
ในสังคมสูงวยัและสังคมสูงวยัอยา่งสมบูรณ์ในอนาคต 
  Preparation for a different generation to enter the old age and the completed Aged 
society of Thailand and the world. Understanding the Active Aging: A Policy Framework which 
proposed by World Health Organization. This approach focus on  physical and mental health,  
security of economics and family, and  social participation for elderly and other generations to live 
happily together in Aging and aged society. 
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    3.1.5.2 หมวดวชิาเฉพาะ 99 หน่วยกติ 
       1) วชิาพืน้ฐานวชิาชีพ 56 หน่วยกติ 
 

 MUS 100 วรรณกรรมดนตรีเบื้องต้น                           3(3-0-6) 
  (Introduction to Music Literature) 
  การท าความเขา้ใจดนตรีผา่นการฟังและการศึกษาดนตรีจากวฒันธรรมในยุคต่าง ๆ 
ศึกษาลกัษณะของรูปแบบและองคป์ระกอบหลกัของดนตรี เช่น ท านอง จงัหวะ สังคีตลกัษณ์ เน้ือดนตรี 
ดนตรีประเภทต่าง ๆ จากบทประพนัธ์เพลงท่ีส าคญั 
  Understanding music through listening and examination of music from different 
cultural periods; characteristics of the main musical styles and elements: melody, rhythm, form, 
texture, and genre, discussion in parallel with the study of the various compositions. 
 
 MUS 111 ทฤษฎดีนตรี 1                             3(3-0-6) 
  (Music Theory I) 
 ความรู้พื้นฐานทางดนตรี ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ เช่น การบนัทึกโนต้ จงัหวะ ขั้นคู่  
บนัไดเสียงไดอาโทนิก 
  The rudiments of music including music notation, rhythm, intervals and diatonic 
scales. 
 
 MUS 112 ทฤษฎดีนตรี 2                             3(3-0-6) 
  (Music Theory II) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 111 ทฤษฎดีนตรี 1 
  ความรู้พื้นฐานทางดนตรี ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ เช่น กุญแจเสียง โมด ทรัยแอด 
คอร์ด ไดอาโทนิกทรัยแอด และไดอาโทนิกคอร์ด 
  The rudiments of music including key signatures, modes, triads, chords, diatonic 
triads and diatonic chords. 
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 MUS 113 โสตทกัษะ 1                             1(0-2-1) 
  (Aural Skills I) 
  การฝึกปฏิบติัการส าหรับทกัษะการฟังและการร้อง ประกอบดว้ยหัวขอ้ต่าง ๆ เช่น 
ขั้นคู่ จงัหวะและท านองเพนทาโทนิกเบ้ืองตน้ เป็นตน้ 
  Laboratory for aural and sight-singing skills; diatonic interval, simple rhythm and 
pentatonic melodies. 
 
 MUS 114 โสตทกัษะ 2                             1(0-2-1) 
  (Aural Skills II) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 113 โสตทกัษะ 1 
  การฝึกปฏิบติัการส าหรับทกัษะการฟังและการร้อง  ประกอบดว้ยหัวขอ้ต่าง ๆ  เช่น 
ขั้นคู่ คอร์ด บนัไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ จงัหวะรูปแบบต่าง ๆ ท านองเพนทาโทนิกและไดอาโทนิก 
  Laboratory for aural and sight-singing skills; all intervals within one octave, triads, 
major and minor scales, rhythm in simple and compound meters, pentatonic and diatonic melodies. 
 
 MUS 127 ดนตรีปฏิบัติ 1                             4(0-8-4) 
  (Applied Music I) 
  การพฒันาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเด่ียว 
โดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยคุสมยัในระดบัตน้ 
  Development of techniques at the beginning level, interpretation, repertoires, 
criticism and solo performance by studying repertoire from a variety of periods. 
 
 MUS 128 ดนตรีปฏิบัติ 2                             4(0-8-4) 
  (Applied Music II) 
  การพฒันาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเด่ียว 
โดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยคุสมยัในระดบัตน้ตอนปลาย 
  Development of techniques at the upper-beginning level, interpretation, 
repertoires, criticism and solo performance by studying repertoire from a variety of periods. 
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 MUS 191 ช่ัวโมงการแสดงดนตรี 1                         0(0-0-0) 
  (Recital Hours I) 
  เขา้ชมการแสดงท่ีไดรั้บอนุมติัจากวทิยาลยัดนตรี 
  Attendance of approved recitals, concerts and productions.   
 
 MUS 192 ช่ัวโมงการแสดงดนตรี 2                         0(0-0-0) 
  (Recital Hours II) 
  เขา้ชมการแสดงท่ีไดรั้บอนุมติัจากวทิยาลยัดนตรี  
  Attendance of approved recitals, concerts and productions.   
 
 MUS 211 ทฤษฎดีนตรี 3                             3(3-0-6) 
  (Music Theory III) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 112 ทฤษฎดีนตรี 2 
 การประสานเสียงไดอาโทนิก การเขียนเสียงประสานส่ีแนว และการวิเคราะห์บท
เพลงท่ีประกอบดว้ย ทรัยแอด และคอร์ดทบเจ็ดทุกรูป การด าเนินคอร์ด การน าแนวเสียง เคเดนซ์ โน้ต
นอกคอร์ด 
  Diatonic harmony; writing four-part harmony and analyzing musical excerpts 
including diatonic triads and seventh chords in all inversions, chord progressions, voice-leading, 
cadences and non-chord tones. 
 
 MUS 212 ทฤษฎดีนตรี 4                             3(3-0-6) 
  (Music Theory IV) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 211 ทฤษฎดีนตรี 3 
  การประสานเสียงโครมาติก การเขียนเสียงประสานส่ีแนวขั้นสูง และการวิเคราะห์
บทเพลงท่ีประกอบดว้ย คอร์ดโดมินนัทร์ะดบัสอง คอร์ดโนต้ลีดดิงระดบัสอง คอร์ดนิอาโพลิตนั คอร์ด
คู่หกออกเมนเทด คอร์ดทบต่างๆ คอร์ดยมื และการเปล่ียนกุญแจเสียง 
  Chromatic harmony; writing advanced four-part harmony and analyzing musical 
excerpts including secondary dominant chord, secondary leading-tone chord, Neapolitan chord, 
augmented sixth chords, extended harmony, borrowed chord and modulation. 
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 MUS 213 โสตทกัษะ 3                             1(0-2-1) 
  (Aural Skills III) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 114 โสตทกัษะ 2 
  การฝึกปฏิบติัการส าหรับทกัษะการฟังและการร้อง ประกอบดว้ยหัวขอ้ต่าง ๆ เช่น 
ขั้นคู่ การร้องสองแนว บนัไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ จงัหวะรูปแบบต่าง ๆ ท านองไดอาโทนิกท่ีมีโนต้
โครมาติก การด าเนินคอร์ดแบบไดอาโทนิก 
  Laboratory for aural and sight-singing skills; all intervals within one octave, two-
part singing, major and minor scales, rhythm in simple and compound meters, diatonic melodies with 
chromatic notes and chord progression consisting of diatonic chords. 
 
 MUS 214 โสตทกัษะ 4                             1(0-2-1) 
  (Aural Skills IV) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 213 โสตทกัษะ 3 
  การฝึกปฏิบติัการส าหรับทกัษะการฟังและการร้อง ประกอบดว้ยหัวขอ้ต่าง ๆ เช่น 
ขั้นคู่ การร้องสองแนว บนัไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ จงัหวะรูปแบบต่าง ๆ ท านองไดอาโทนิกท่ีมีโนต้
โครมาติก การด าเนินคอร์ดแบบไดอาโทนิกและโครมาติก 
  Laboratory for aural and sight-singing skills; all intervals within one octave, two-
part singing, major and minor scales, rhythm in simple and compound meters, diatonic melodies with 
chromatic notes and chord progression consisting of diatonic and chromatic chords. 
 
 MUS 217 ประวตัิดนตรีตะวนัตก 1                            3(3-0-6) 
  (History of Western Music I) 
   ลกัษณะและแก่นสารของดนตรีในยุคกลาง  ยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ และยุคบาโรก 
เพื่อให้เขา้ใจรูปแบบทางดนตรีของยุคสมยัดงักล่าวอยา่งลึกซ้ึง โดยวิเคราะห์ผลงานทางดนตรีท่ีส าคญั
ในยคุน้ี 
  A comprehensive study of the musical styles and genres of the Mediaeval, 
Renaissance, and Baroque Eras, of important music figures of these periods, and analytical studies of 
important pieces of music from these periods. 
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 MUS 218 ประวตัิดนตรีตะวนัตก 2                            3(3-0-6) 
  (History of Western Music II) 
   ลักษณะและแก่นสารของดนตรีในยุคคลาสสิก  ยุคโรแมนติก และยุคปัจจุบัน 
เพื่อให้เขา้ใจรูปแบบทางดนตรีของยุคสมยัดงักล่าวอยา่งลึกซ้ึง โดยวิเคราะห์ผลงานทางดนตรีท่ีส าคญั
ในยคุน้ี 
  A comprehensive study of the musical styles and genres of the Classical, 
Romantic and Modern Eras, of important music figures of these periods, and analytical studies of 
important pieces of music from these periods. 
 
 MUS 227 ดนตรีปฏิบัติ 3                             4(0-8-4) 
  (Applied Music III) 
  การพฒันาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเด่ียว 
โดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยคุสมยัในระดบักลางตอนตน้ 
  Development of techniques at the early-intermediate level, interpretation, 
repertoires, criticism and solo performance by studying repertoire from a variety of periods. 
 
 MUS 228 ดนตรีปฏิบัติ 4                             4(0-8-4) 
  (Applied Music IV) 
  การพฒันาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเด่ียว 
โดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยคุสมยัในระดบักลาง 
  Development of techniques at the intermediate level, interpretation, repertoires, 
criticism and solo performance by studying repertoire from a variety of periods. 
 
 MUS 261 ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยดีนตรี                      2(1-2-3) 
  (Introduction to Music Technology) 
  เทคโนโลยีทางดนตรีเบ้ืองตน้ท่ีนกัดนตรีปัจจุบนัควรรู้ โดยเน้นท่ีโปรแกรมเขียน
โนต้ โปรแกรมดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไฟฟ้า วธีิการท าซีเควนช์ดว้ยระบบมีดี 
  Introduction to music technologies necessary for present day musicians 
emphasizing on notation software; musical software and hardware, basic MIDI sequencing 
techniques. 
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 MUS 262 การผลติดนตรีด้วยคอมพวิเตอร์                      2(1-2-3) 
  (Computer-Based Music Production) 
  แนวคิดและวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆในสตูดิโอ โดยให้ความส าคญัเก่ียวกบั ระบบเสียง
ดิจิทลั ตวัอย่างเสียง การสังเคราะห์เสียง ระบบมีดี การเช่ือมต่อสัญญาณ การตัดต่อ การจบัเทียบ
สัญญาณภาพและเสียง การปรับแต่งสัญญาณ และ เทคนิคการผลิตเพลงเชิงพาณิชยเ์ชิงสร้างสรรค ์
  Concepts and practices of using equipment commonly found in electronic music 
studios with an emphasis on digital audio system, sampling, sound synthesis, MIDI, patching, editing, 
synchronization, signal processing and creative commercial production techniques. 
 
 MUS 291 ช่ัวโมงการแสดงดนตรี 3                         0(0-0-0) 
  (Recital Hours III) 
  เขา้ชมการแสดงท่ีไดรั้บอนุมติัจากวทิยาลยัดนตรี  
  Attendance of approved recitals, concerts and productions.   
 
 MUS 292 ช่ัวโมงการแสดงดนตรี 4                        0(0-0-0) 
  (Recital Hours IV) 
  เขา้ชมการแสดงท่ีไดรั้บอนุมติัจากวทิยาลยัดนตรี  
  Attendance of approved recitals, concerts and productions.   
 
 MUS 303 การเรียบเรียงเคร่ืองดนตรี                            2(2-0-4) 
  (Instrumentation) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 112 ทฤษฎดีนตรี 2 
  ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองดนตรีในวงออร์เคสตรา รวมถึงเคร่ืองดนตรีทดเสียง ช่วงเสียง 
สีสันเสียง วธีิการเล่นและค าศพัท ์การผสมวงขนาดเล็ก 
  Knowledge of orchestral instruments including transposing instruments, ranges, 
tone color, playing techniques, terminology; combination of instruments in small ensembles. 
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 MUS 367 ธุรกจิดนตรี                             3(3-0-6) 
  (Music Business) 
  พื้นฐานโครงสร้างปัจจุบนัของธุรกิจดนตรีและอุตสาหกรรมบนัเทิง ประวติัความ
เป็นมาของธุรกิจดนตรี และการพฒันาหาตลาดส าหรับผลผลิตเพลงและนกัดนตรี โดยเนน้ท่ีธุรกิจดนตรี
ร่วมสมยั ส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ กิจกรรมท่ีส่งเสริมการขาย ส่ือมวลชน การบริหารศิลปิน องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
กฎหมายลิขสิทธ์ิ อุตสาหกรรมเพลง หลกัจริยธรรมวชิาชีพ และการพฒันาทางอาชีพ 
  A structural overview of the music business and entertainment industries; 
historical development of music business and the development of the market place for both music and 
musicians emphasizing on contemporary music business practices; publishing, merchandising, mass 
media, artist management, professional organizations, copyright, record industry, professional ethics 
and career development. 
 
 MUS 371 การอ านวยเพลงเบื้องต้น                     2(1-2-3) 
  (Basic Conducting) 
  เทคนิคพื้นฐานในการการอ านวยเพลงด้วยการใช้ไมบ้าตองและไม่ใช้ไม้บาตอง 
จงัหวะพื้นฐานแบบต่าง ๆ  การเตรียมความพร้อม การตดัเสียง การทอดเสียงยาว ความเร็วจงัหวะ 
อารมณ์เพลง และการใชมื้อซา้ย 
  Basic techniques of conducting, both with and without a baton; basic beat patterns, 
preparation, cut-offs, fermatas, tempos, moods and use of the left hand. 
 
 MUS 391 ช่ัวโมงการแสดงดนตรี 5                         0(0-0-0) 
  (Recital Hours V) 
  เขา้ชมการแสดงท่ีไดรั้บอนุมติัจากวทิยาลยัดนตรี  
  Attendance of approved recitals, concerts and productions.   
 
 MUS 392 ช่ัวโมงการแสดงดนตรี 6                        0(0-0-0) 
  (Recital Hours VI) 
  เขา้ชมการแสดงท่ีไดรั้บอนุมติัจากวทิยาลยัดนตรี  
  Attendance of approved recitals, concerts and productions.   
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  เลือก 4 หน่วยกิตจากกลุ่มวชิาทกัษะคียบ์อร์ดดงัต่อไปน้ี 
 
 MUS 123 ทกัษะการเล่นคีย์บอร์ด 1                     1(0-2-1) 
  (Keyboard Skills I) 
  ทกัษะการเล่นคียบ์อร์ดเบ้ืองตน้ การวางน้ิว บนัไดเสียงเมเจอร์และอาร์เพจจิโอ การ
ด าเนินของคอร์ดเบ้ืองตน้ ทรัยแอดเบ้ืองตน้ คอร์ดโดมินนัท์ทบเจ็ด การพลิกกลบัของคอร์ด การอ่าน
โนต้ การวางเสียงประสาน และการอิมโพรไวส์ 
  Basic keyboard skills including 5-finger pattern, major scales and arpeggios, basic 
chord progressions, basic triads, dominant seventh chords and inversions, sight reading, 
harmonization and improvisation skills. 
 
 MUS 124 ทกัษะการเล่นคีย์บอร์ด 2                     1(0-2-1) 
  (Keyboard Skills II) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 123 ทักษะการเล่นคีย์บอร์ด 1 
  บนัไดเสียงไมเนอร์และอาร์เพจจิโอ โมด คอร์ดทบเจ็ด 5 ประเภท การพลิกกลบัของ
คอร์ด การด าเนินคอร์ดเบ้ืองตน้ การเล่นบทเพลง การอ่านโน้ต การวางเสียงประสาน และการอิมโพร
ไวส์ 
  Minor scales and arpeggios, modal scales, five types of seventh chords and 
inversions, basic chords progressions, repertoire, development of sight reading, harmonization, and 
improvisation. 
 
 MUS 125 คีย์บอร์ดฮาร์โมนี 1                      2(0-4-2) 
  (Keyboard Harmony I) 
  ทกัษะพื้นฐานการประสานเสียงบนคียบ์อร์ด รวมถึงการด าเนินคอร์ด การดน้ปฏิบติั
แนวเบสตวัเลข การอ่านสกอร์ การใส่เสียงประสานท านอง และทกัษะอ่ืน ๆ ท่ีสัมพนัธ์ 
  Basic harmonic skills at the keyboard, including playing chord progressions, 
realizing figured bass, score reading, harmonizing melodies, and other related skills. 
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 MUS 126 คีย์บอร์ดฮาร์โมนี 2                      2(0-4-2) 
  (Keyboard Harmony II) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 125 คีย์บอร์ดฮาร์โมนี 1 
   ทกัษะขั้นสูงการประสานเสียงบนคียบ์อร์ด การทดกุญแจเสียง การอ่านโน้ตเพลง
ร้องประสาน 4  แนว การอ่านโน้ตทนัควนั ทกัษะพื้นฐานการเล่นประกอบ และเทคนิคในระดบัท่ี
เหมาะสมโดยเนน้เร่ืองเสียงประสานโครมาติก และตวัอยา่งดนตรีร่วมสมยั 
  Advanced skills in keyboard harmony, transposition, open score, sight-reading, 
basic accompanying skills and technique at appropriate levels.  Chromatic harmony and 
contemporary examples are emphasized. 
 
 MUS 223 ทกัษะการเล่นคีย์บอร์ด 3                     1(0-2-1) 
  (Keyboard Skills III) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 124 ทักษะการเล่นคีย์บอร์ด 2 
  การเล่นอาร์เพจจิโอคอร์ดโดมินนัทท์บเจด็และคอร์ดโดมินนัทร์ะดบัสอง การด าเนิน
ของคอร์ด การอ่านโนต้ การวางเสียงประสาน และการแสดงเชิงปฏิภาณ 
  Dominant seventh arpeggios, secondary dominants, chord progressions, sight 
reading, harmonization and improvisation skills. 
 
 MUS 224 ทกัษะการเล่นคีย์บอร์ด 4                     1(0-2-1) 
  (Keyboard Skills IV) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 223 ทักษะการเล่นคีย์บอร์ด 3 
  การพฒันาทกัษะการเล่นอาร์เพจจิโอ คอร์ดดิมินิชท์ คอร์ดออกเมนเทดคู่หก และ
คอร์ดนิอาโพลิตนั การด าเนินของคอร์ดท่ีมีการเปล่ียนกุญแจเสียง การอ่านโน้ต การวางเสียงประสาน 
และการแสดงเชิงปฏิภาณ 
  Diminished seventh arpeggios, augmented sixth and Neapolitan sixth chords, 
chord progressions with modulation, sight reading, harmonization, and improvisation skills. 
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 MUS 253 ทกัษะการเล่นคีย์บอร์ดแจ๊ส 1                     1(0-2-1) 
  (Jazz Keyboard Skills I) 
  ฝึกทกัษะการเล่นคียบ์อร์ดแจ๊ส โดยศึกษาเสียงประสาน และการด าเนินคอร์ดต่าง ๆ 
ท่ีใชใ้นดนตรีแจส๊ 
  Keyboard realization of jazz harmony with typical idiomatic voicings; developing 
the ability to perform a number of chord progressions. 
 
 MUS 254 ทกัษะการเล่นคีย์บอร์ดแจ๊ส 2                     1(0-2-1) 
  (Jazz Keyboard Skills II) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 253 ทักษะการเล่นคีย์บอร์ดแจ๊ส 1 
  ศึกษาต่อเน่ืองจากวชิา MUS 253 เสียงประสาน และการด าเนินคอร์ดในลีลาต่าง ๆ ท่ี
ใช้ในดนตรีแจ๊สและบลูส์ รวมถึงการเล่นท านอง และการแสดงเชิงปฏิภาณแนวบรรเลงประกอบ การ
สร้างแนวเบส และการอ่านโนต้รวมแบบแจส๊ 
  Continuation of MUS 253; various harmony and chord progressions common in 
jazz and blues styles, performance of melodies with improvised accompaniment using shell voicings 
and guide tones, creation of bass lines, and greater ability to sight-read lead sheets. 
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  2) วชิาชีพ  43 หน่วยกติ 
   ก. วชิาชีพ-บังคับ  28 หน่วยกติ 
             ก าหนดใหน้กัศึกษาเลือกเรียน 1 กลุ่มวชิา จาก 10 กลุ่มวชิา ต่อไปน้ี 
 
  1. กลุ่มวชิาการประพนัธ์เพลง (Music Composition) 
 
 MUS 215 การประพนัธ์เพลง 1                      4(0-8-4) 
  (Composition I) 
  หลกัการเบ้ืองตน้ของการประพนัธ์เพลงและการแสดงบทประพนัธ์ 
  Elementary principles of composition and class performance of composition 
projects. 
 
 MUS 216 การประพนัธ์เพลง 2                      4(0-8-4) 
  (Composition II) 
  หลกัการของการประพนัธ์เพลงและการแสดงบทประพนัธ์ในระดบัตน้ตอนปลาย 
  Upper-elementary principles of composition and class performance of composition 
projects. 
 
 MUS 304 การเรียบเรียงเสียงวงดนตรี                     2(2-0-4) 
  (Orchestration) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 303 การเรียบเรียงเคร่ืองดนตรี 
  การเรียบเรียงเสียงส าหรับวงดนตรีหลายขนาด ตั้งแต่วงเชมเบอร์จนถึงวงออร์เคส
ตรา โดยใช้ความรู้จากวิชา MUS 303 ความสมดุลยข์องเสียง การผสมสีสันเคร่ืองดนตรี และความ
ชดัเจนของพื้นผวิดนตรี 
  Arranging and orchestrating for various combinations of instruments from a 
chamber groups to orchestras utilizing knowledge from MUS 303; balance of tone, mixed tone color 
and clarity in texture. 
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 MUS 305 สังคีตลกัษณ์และการวเิคราะห์                     2(2-0-4) 
  (Form and Analysis) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 212 ทฤษฎดีนตรี 4 
  การวิเคราะห์ดนตรีในดา้นสังคีตลกัษณ์ การประสานเสียง  ลกัษณะจงัหวะ ท านอง 
และพื้นผวิดนตรีของบทประพนัธ์ตั้งแต่ยคุฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการจนถึงปัจจุบนั 
  Formal, harmonic, rhythmic, melodic, and textural analysis of compositions from 
the Renaissance period to the present. 
 
 MUS 307 การแต่งท านองสอดประสาน                     2(2-0-4) 
  (Counterpoint) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 212 ทฤษฎดีนตรี 4 
  การแต่งท านองสอดประสานส าหรับ 2-4 เสียง ในรูปแบบซ่ึงเป็นท่ีนิยมในช่วงคร่ึง
แรกของศตวรรษท่ี 18 โดยเฉพาะในงานของ เจ เอส บาค การเขียนท่อนดนตรีสวีทส์ อินเวน็ชนั ฟิวก ์
แคนอน พาซาคาเลีย และคอราลพรีลูด 
  Counterpoint for two to four voices in the style popular around the first half of the 
eighteenth century, especially in works by J.S. Bach; writing suite movements, inventions, fugues, 
canons, passacaglias and chorale preludes. 
 
 MUS 315 การประพนัธ์เพลง 3                      4(0-8-4) 
  (Composition III) 
  หลกัการของการประพนัธ์เพลงท่ีเจาะจงพิเศษในลกัษณะดนตรีต่าง ๆ 
  Principles of composition with special emphasis on stylistic considerations. 
 
 MUS 316 การประพนัธ์เพลง 4                      4(0-8-4) 
  (Composition IV) 
  โครงการการศึกษาส่วนบุคคลท่ีเจาะจงประพนัธ์เพลงในโครงสร้างสังคีตลกัษณ์
ขนาดเล็ก 
  Individual compositional projects with emphasis on smaller formal structures. 
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 MUS 401 ดนตรีศตวรรษที่ยีสิ่บ                      2(2-0-4) 
  (Twentieth-Century Music) 
  ลักษณะและหลักการของดนตรีในศตวรรษท่ียี่สิบ ดังท่ีพบในผลงานของนัก
ประพนัธ์เพลงท่ีเป็นผูน้ าและเป็นตวัแทนของดนตรีในสมยัน้ี การวเิคราะห์บทประพนัธ์ท่ีส าคญั 
  Musical styles and practices of twentieth-century music as exemplified by 
representative works of the leading composers of the century; analysis of works representing 
significant stylistic and expressive trends. 
 
 MUS 415 การประพนัธ์เพลง 5                      4(0-8-4) 
  (Composition V) 
   โครงการประพนัธ์เพลงของแต่ละบุคคลท่ีสามารถใชทุ้กส่ือการน าเสนอ โดยเนน้ใน 
โครงสร้างสังคีตลกัษณ์ท่ีใหญ่ข้ึน 
  Individual compositional projects including all media with emphasis on extended 
formal structures. 
 
 MUS 419 การแสดงผลงานการประพนัธ์เพลง                        0(0-0-0) 
  (Composition Recital) 
  เง่ือนไขรายวชิา: ต้องได้รับอนุญาตจากวทิยาลยัดนตรี 
  การแสดงผลงานการประพนัธ์เพลงความยาว 30 นาทีหรือมากกวา่ 
  A public composition recital of 30 minutes or more. 
 
 
  2. กลุ่มวชิาการแสดงดนตรี (Instrumental Performance) 
 
 MUS 181 วงดุริยางค์ซิมโฟนี 1                          1(0-3-2) 
  (Symphony Orchestra I) 
  ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงท่ีประพนัธ์ข้ึนส าหรับวงดุริยางค์ซิมโฟนีในระดบัต้น 
นกัศึกษาตอ้งผา่นการทดสอบทกัษะและไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 
  Reading and performances of beginning orchestral repertoires; audition and 
permission from instructors required. 
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 MUS 182 วงดุริยางค์ซิมโฟนี 2                          1(0-3-2) 
  (Symphony Orchestra II) 
  ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงท่ีประพนัธ์ข้ึนส าหรับวงดุริยางค์ซิมโฟนีในระดบัต้น
ตอนปลาย นกัศึกษาตอ้งผา่นการทดสอบทกัษะและไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 
  Reading and performances of upper beginning orchestral repertoires; audition and 
permission from instructors required. 
 
 MUS 281 วงดุริยางค์ซิมโฟนี 3                          1(0-3-2) 
  (Symphony Orchestra III) 
  ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส าหรับวงดุริยางค์ซิมโฟนีในระดับกลางตอนต้น 
นกัศึกษาตอ้งผา่นการทดสอบทกัษะและไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 
  Reading and performances of early intermediate orchestral repertoires; audition 
and permission from instructors required. 
 
 MUS 282 วงดุริยางค์ซิมโฟนี 4                          1(0-3-2) 
  (Symphony Orchestra IV) 
  ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส าหรับวงดุริยางค์ซิมโฟนีในระดบักลาง นกัศึกษาตอ้ง
ผา่นการทดสอบทกัษะและไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 
  Reading and performances of intermediate orchestral repertoires; audition and 
permission from instructors required. 
 
 MUS 305 สังคีตลกัษณ์และการวเิคราะห์                     2(2-0-4) 
  (Form and Analysis) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 212 ทฤษฎดีนตรี 4 
  การวิเคราะห์ดนตรีในดา้นสังคีตลกัษณ์ การประสานเสียง  ลกัษณะจงัหวะ ท านอง 
และพื้นผวิดนตรีของบทประพนัธ์ตั้งแต่ยคุฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการจนถึงปัจจุบนั 
  Formal, harmonic, rhythmic, melodic, and textural analysis of compositions from 
the Renaissance period to the present. 
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 MUS 327 ดนตรีปฏิบัติ 5                      4(0-8-4) 
  (Applied Music V) 
  การพฒันาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเด่ียว 
โดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยคุสมยัในระดบักลางตอนปลาย 
  Development of techniques at the upper-intermediate level, interpretation, 
repertoires, criticism and solo performance by studying repertoire from a variety of periods. 
 
 MUS 328 ดนตรีปฏิบัติ 6                      4(0-8-4) 
  (Applied Music VI) 
  การพฒันาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเด่ียว 
โดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยคุสมยัในระดบัสูงตอนตน้ 
  Development of techniques at the early-advanced level, interpretation, repertoires, 
criticism and solo performance by studying repertoire from a variety of periods. 
   
 MUS 381 วงดุริยางค์ซิมโฟนี 5                          1(0-3-2) 
  (Symphony Orchestra V) 
  ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส าหรับวงดุริยางค์ซิมโฟนีในระดับกลางตอนปลาย 
นกัศึกษาตอ้งผา่นการทดสอบทกัษะและไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 
  Reading and performances of upper intermediate orchestral repertoires; audition 
and permission from instructors required. 
 
 MUS 382 วงดุริยางค์ซิมโฟนี 6                          1(0-3-2) 
  (Symphony Orchestra VI) 
  ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส าหรับวงดุริยางคซิ์มโฟนีในระดบัสูงตอนตน้ นกัศึกษา
ตอ้งผา่นการทดสอบทกัษะและไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 
  Reading and performances of early advanced orchestral repertoires; audition and 
permission from instructors required. 
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 MUS 399 การแสดงส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่3                        0(0-0-0) 
  (Junior Recital) 
  เง่ือนไขรายวชิา: ต้องได้รับอนุญาตจากวทิยาลยัดนตรี 
  การแสดงความยาว 30 นาทีหรือมากกวา่ 
  A public recital of 30 minutes or more. 
 
 MUS 401 ดนตรีศตวรรษที่ยีสิ่บ                      2(2-0-4) 
  (Twentieth-Century Music) 
  ลักษณะและหลักการของดนตรีในศตวรรษท่ียี่สิบ ดังท่ีพบในผลงานของนัก
ประพนัธ์เพลงท่ีเป็นผูน้ าและเป็นตวัแทนของดนตรีในสมยัน้ี การวเิคราะห์บทประพนัธ์ท่ีส าคญั 
  Musical styles and practices of twentieth-century music as exemplified by 
representative works of the leading composers of the century; analysis of works representing 
significant stylistic and expressive trends. 
 
 MUS 427 ดนตรีปฏิบัติ 7                      4(0-8-4) 
  (Applied Music VII) 
  การพฒันาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเด่ียว 
โดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยุคสมยัในระดบัสูง 
  Advanced techniques, interpretation, repertoires, criticism and solo performance 
by studying repertoire from a variety of periods. 
 
 MUS 428 ดนตรีปฏิบัติ 8                      4(0-8-4) 
  (Applied Music VIII) 
  การพฒันาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเด่ียว 
โดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยคุสมยัในระดบัสูงตอนปลาย 
  Upper-Advanced techniques, interpretation, repertoires, criticism and solo 
performance by studying repertoire from a variety of periods. 
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 MUS 481 วงดุริยางค์ซิมโฟนี 7                          1(0-3-2) 
  (Symphony Orchestra VII) 
  ฝึกซอ้มและแสดงบทเพลงส าหรับวงดุริยางคซิ์มโฟนีในระดบัสูง นกัศึกษาตอ้งผา่น
การทดสอบทกัษะและไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 
  Reading and performances of advanced orchestral repertoires; audition and 
permission from instructors required.   
 
 MUS 482 วงดุริยางค์ซิมโฟนี 8                          1(0-3-2) 
  (Symphony Orchestra VIII) 
  ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส าหรับวงดุริยางค์ซิมโฟนีในระดับสูงตอนปลาย 
นกัศึกษาตอ้งผา่นการทดสอบทกัษะและไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 
  Reading and performances of upper advanced orchestral repertoires; audition and 
permission from instructors required. 
 
  เลือก 1 รายวชิาดงัต่อไปน้ี 
 MUS 497 การแสดงดนตรีและการบรรยาย                        0(0-0-0) 
  (Lecture Recital) 
  เง่ือนไขรายวชิา: ต้องได้รับอนุญาตจากวทิยาลยัดนตรี 
  การแสดงและการบรรยายความยาว 30 นาทีหรือมากกวา่ 
  A public lecture recital of 30 minutes or more. 
 
 MUS 499 การแสดงส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่4                        0(0-0-0) 
  (Senior Recital) 
  วชิาบังคับร่วม  :  MUS 428 ดนตรีปฏิบัติ 8 
  การแสดงความยาว 45 นาทีหรือมากกวา่ 
  A public lecture recital of 45 minutes or more. 
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  3. กลุ่มวชิาการแสดงเปียโน (Piano Performance) 
 
 MUS 225 การบรรเลงเปียโนประกอบ 1                        2(0-4-2) 
  (Piano Accompanying I) 
  ทกัษะการอ่านโนต้ และการเตรียมโนต้เพลงส าหรับนกัเปียโน 
  Sight-reading skills and score preparation for pianists. 
 
 MUS 226 การบรรเลงเปียโนประกอบ 2                        2(0-4-2) 
  (Piano Accompanying II) 
  ทกัษะการอ่านโนต้ การทดเสียง การบรรเลงประกอบเคร่ืองดนตรี นกัร้อง และการ
บรรเลงรวมวงขนาดเล็ก 
  Sight-reading and transposition skills, accompanying techniques in solo, choral 
and chamber music. 
 
 MUS 305 สังคีตลกัษณ์และการวเิคราะห์                     2(2-0-4) 
  (Form and Analysis) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 212 ทฤษฎดีนตรี 4 
  การวิเคราะห์ดนตรีในดา้นสังคีตลกัษณ์ การประสานเสียง  ลกัษณะจงัหวะ ท านอง 
และพื้นผวิดนตรีของบทประพนัธ์ตั้งแต่ยคุฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการจนถึงปัจจุบนั 
  Formal, harmonic, rhythmic, melodic, and textural analysis of compositions from 
the Renaissance period to the present. 
 
 MUS 325 การบรรเลงเปียโนประกอบ 3                        2(0-4-2) 
  (Piano Accompanying III) 
  การบรรเลงประกอบเคร่ืองดนตรี นกัร้อง และการบรรเลงรวมวง การอ่านโนต้ และ
การแสดงเชิงปฏิภาณ 
  Individual vocal/instrumental accompanying and ensemble accompanying score 
reading and improvisation from a lead sheet. 
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 MUS 326 การบรรเลงเปียโนประกอบ 4                        2(0-4-2) 
  (Piano Accompanying IV) 
  การบรรเลงประกอบเคร่ืองดนตรี นกัร้อง และการบรรเลงรวมวงขั้นกลาง การอ่าน
โนต้ การทดเสียง 
  Intermediate vocal/instrumental accompanying and ensemble accompanying, 
score reading, transposition. 
 
 MUS 327 ดนตรีปฏิบัติ 5                      4(0-8-4) 
  (Applied Music V) 
  การพฒันาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเด่ียว 
โดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยคุสมยัในระดบักลางตอนปลาย 
  Development of techniques at the upper-intermediate level, interpretation, 
repertoires, criticism and solo performance by studying repertoire from a variety of periods. 
 
 MUS 328 ดนตรีปฏิบัติ 6                      4(0-8-4) 
  (Applied Music VI) 
  การพฒันาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเด่ียว 
โดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยคุสมยัในระดบัสูงตอนตน้ 
  Development of techniques at the early-advanced level, interpretation, repertoires, 
criticism and solo performance by studying repertoire from a variety of periods. 
   
 MUS 399 การแสดงส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่3                        0(0-0-0) 
  (Junior Recital) 
  เง่ือนไขรายวชิา: ต้องได้รับอนุญาตจากวทิยาลยัดนตรี 
  การแสดงความยาว 30 นาทีหรือมากกวา่ 
  A public recital of 30 minutes or more. 
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 MUS 401 ดนตรีศตวรรษที่ยีสิ่บ                      2(2-0-4) 
  (Twentieth-Century Music) 
  ลักษณะและหลักการของดนตรีในศตวรรษท่ียี่สิบ ดังท่ีพบในผลงานของนัก
ประพนัธ์เพลงท่ีเป็นผูน้ าและเป็นตวัแทนของดนตรีในสมยัน้ี การวเิคราะห์บทประพนัธ์ท่ีส าคญั 
  Musical styles and practices of twentieth-century music as exemplified by 
representative works of the leading composers of the century; analysis of works representing 
significant stylistic and expressive trends. 
 
 MUS 427 ดนตรีปฏิบัติ 7                      4(0-8-4) 
  (Applied Music VII) 
  การพฒันาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเด่ียว 
โดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยคุสมยัในระดบัสูง 
  Advanced techniques, interpretation, repertoires, criticism and solo performance 
by studying repertoire from a variety of periods. 
 
 MUS 428 ดนตรีปฏิบัติ 8                      4(0-8-4) 
  (Applied Music VIII) 
  การพฒันาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเด่ียว 
โดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยคุสมยัในระดบัสูงตอนปลาย 
  Upper-Advanced techniques, interpretation, repertoires, criticism and solo 
performance by studying repertoire from a variety of periods. 
 
  เลือก 1 รายวชิาดงัต่อไปน้ี 
 MUS 497 การแสดงดนตรีและการบรรยาย                        0(0-0-0) 
  (Lecture Recital) 
  เง่ือนไขรายวชิา: ต้องได้รับอนุญาตจากวทิยาลยัดนตรี 
  การแสดงและการบรรยายความยาว 30 นาทีหรือมากกวา่ 
  A public lecture recital of 30 minutes or more. 
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 MUS 499 การแสดงส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่4                        0(0-0-0) 
  (Senior Recital) 
  วชิาบังคับร่วม  :  MUS 428 ดนตรีปฏิบัติ 8 
  การแสดงความยาว 45 นาทีหรือมากกวา่ 
  A public lecture recital of 45 minutes or more. 
 
  4. กลุ่มวชิาการแสดงกตีาร์ (Guitar Performance) 
 
 MUS 185 วงเชมเบอร์ 1                          1(0-2-1) 
  (Chamber Music Ensemble I) 
  ฝึกซอ้มและแสดงบทเพลงส าหรับวงดนตรีขนาดเล็กในระดบัตน้ นกัศึกษาตอ้งผา่น
การทดสอบทกัษะและไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 
  Reading and performances of beginning chamber music literature; audition and 
permission from instructors required. 
 
 MUS 186 วงเชมเบอร์ 2                          1(0-2-1) 
  (Chamber Music Ensemble II) 
  ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส าหรับวงดนตรีขนาดเล็กในระดับต้นตอนปลาย 
นกัศึกษาตอ้งผา่นการทดสอบทกัษะและไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 
  Reading and performances of upper beginning chamber music literature; audition 
and permission from instructors required. 
 
 MUS 285 วงเชมเบอร์ 3                          1(0-2-1) 
  (Chamber Music Ensemble III) 
  ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส าหรับวงดนตรีขนาดเล็กในระดับกลางตอนต้น 
นกัศึกษาตอ้งผา่นการทดสอบทกัษะและไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 
  Reading and performances of early intermediate chamber music literature; 
audition and permission from instructors required. 
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 MUS 286 วงเชมเบอร์ 4                          1(0-2-1) 
  (Chamber Music Ensemble IV) 
  ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส าหรับวงดนตรีขนาดเล็กในระดบักลาง นกัศึกษาตอ้ง
ผา่นการทดสอบทกัษะและไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 
  Reading and performances of intermediate chamber music literature; audition and 
permission from instructors required. 
 
 MUS 305 สังคีตลกัษณ์และการวเิคราะห์                     2(2-0-4) 
  (Form and Analysis) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 212 ทฤษฎดีนตรี 4 
  การวิเคราะห์ดนตรีในดา้นสังคีตลกัษณ์ การประสานเสียง  ลกัษณะจงัหวะ ท านอง 
และพื้นผวิดนตรีของบทประพนัธ์ตั้งแต่ยคุฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการจนถึงปัจจุบนั 
  Formal, harmonic, rhythmic, melodic, and textural analysis of compositions from 
the Renaissance period to the present. 
 
 MUS 327 ดนตรีปฏิบัติ 5                      4(0-8-4) 
  (Applied Music V) 
  การพฒันาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเด่ียว 
โดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยคุสมยัในระดบักลางตอนปลาย 
  Development of techniques at the upper-intermediate level, interpretation, 
repertoires, criticism and solo performance by studying repertoire from a variety of periods. 
 
 MUS 328 ดนตรีปฏิบัติ 6                      4(0-8-4) 
  (Applied Music VI) 
  การพฒันาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเด่ียว 
โดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยคุสมยัในระดบัสูงตอนตน้ 
  Development of techniques at the early-advanced level, interpretation, repertoires, 
criticism and solo performance by studying repertoire from a variety of periods. 
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 MUS 385 วงเชมเบอร์ 5                          1(0-2-1) 
  (Chamber Music Ensemble V) 
  ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส าหรับวงดนตรีขนาดเล็กในระดับกลางตอนปลาย 
นกัศึกษาตอ้งผา่นการทดสอบทกัษะและไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 
  Reading and performances of upper intermediate chamber music literature; 
audition and permission from instructors required. 
 
 MUS 386 วงเชมเบอร์ 6                          1(0-2-1) 
  (Chamber Music Ensemble VI) 
  ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส าหรับวงดนตรีขนาดเล็กในระดบัสูงตอนตน้ นกัศึกษา
ตอ้งผา่นการทดสอบทกัษะและไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 
  Reading and performances of early advanced chamber music literature; audition 
and permission from instructors required. 
  
 MUS 399 การแสดงส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่3                        0(0-0-0) 
  (Junior Recital) 
  เง่ือนไขรายวชิา: ต้องได้รับอนุญาตจากวทิยาลยัดนตรี 
  การแสดงความยาว 30 นาทีหรือมากกวา่ 
  A public recital of 30 minutes or more. 
 
 MUS 401 ดนตรีศตวรรษที่ยีสิ่บ                      2(2-0-4) 
  (Twentieth-Century Music) 
  ลักษณะและหลักการของดนตรีในศตวรรษท่ียี่สิบ ดังท่ีพบในผลงานของนัก
ประพนัธ์เพลงท่ีเป็นผูน้ าและเป็นตวัแทนของดนตรีในสมยัน้ี การวเิคราะห์บทประพนัธ์ท่ีส าคญั 
  Musical styles and practices of twentieth-century music as exemplified by 
representative works of the leading composers of the century; analysis of works representing 
significant stylistic and expressive trends. 
 
 
 
 



 137 

 MUS 427 ดนตรีปฏิบัติ 7                      4(0-8-4) 
  (Applied Music VII) 
  การพฒันาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเด่ียว 
โดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยคุสมยัในระดบัสูง 
  Advanced techniques, interpretation, repertoires, criticism and solo performance 
by studying repertoire from a variety of periods. 
 
 MUS 428 ดนตรีปฏิบัติ 8                      4(0-8-4) 
  (Applied Music VIII) 
  การพฒันาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเด่ียว 
โดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยคุสมยัในระดบัสูงตอนปลาย 
  Upper-Advanced techniques, interpretation, repertoires, criticism and solo 
performance by studying repertoire from a variety of periods. 
 
 MUS 485 วงเชมเบอร์ 7                          1(0-2-1) 
  (Chamber Music Ensemble VII) 
  ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส าหรับวงดนตรีขนาดเล็กในระดบัสูง นกัศึกษาตอ้งผา่น
การทดสอบทกัษะและไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 
  Reading and performances of advanced chamber music literature; audition and 
permission from instructors required. 
 
 MUS 486 วงเชมเบอร์ 8                          1(0-2-1) 
  (Chamber Music Ensemble VIII) 
  ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส าหรับวงดนตรีขนาดเล็กในระดับสูงตอนปลาย 
นกัศึกษาตอ้งผา่นการทดสอบทกัษะและไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 
  Reading and performances of upper advanced chamber music literature; audition 
and permission from instructors required. 
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  เลือก 1 รายวชิาดงัต่อไปน้ี 
 MUS 497 การแสดงดนตรีและการบรรยาย                        0(0-0-0) 
  (Lecture Recital) 
  เง่ือนไขรายวชิา: ต้องได้รับอนุญาตจากวทิยาลยัดนตรี 
  การแสดงและการบรรยายความยาว 30 นาทีหรือมากกวา่ 
  A public lecture recital of 30 minutes or more. 
 
 MUS 499 การแสดงส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่4                        0(0-0-0) 
  (Senior Recital) 
  วชิาบังคับร่วม  :  MUS 428 ดนตรีปฏิบัติ 8 
  การแสดงความยาว 45 นาทีหรือมากกวา่ 
  A public lecture recital of 45 minutes or more. 
 
  5. กลุ่มวชิาการแสดงขับร้อง (Vocal Performance) 
 
 MUS 130 การขับร้องเบ้ืองต้น                          2(1-2-3) 
  (Basic Voice) 
  การขบัร้องเบ้ืองตน้ประกอบดว้ยพื้นฐานของการร้องเพลง เช่น การจดัการหายใจ 
ส าเนียงเสียง คุณภาพเสียง การออกเสียง และการใชป้ระโยคเพลง เป็นตน้ 
  Introductory level for vocalists designed to address the basic elements of singing; 
breath management, intonation, tone quality, diction, and phrasing. 
 
 MUS 183 วงขับร้องประสานเสียง 1                         1(0-3-2) 
  (Chorus I) 
  ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส าหรับการขบัร้องประสานเสียง โดยมุ่งเน้นไปท่ีบท
เพลงในช่วงศตวรรษท่ียีสิ่บและบทเพลงจากอุปรากรในระดบัตน้ 
  Reading and performances of choral literature at the beginning level with an 
emphasis on music of the Twentieth-Century and works from operas. 
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 MUS 184 วงขับร้องประสานเสียง 2                         1(0-3-2) 
  (Chorus II) 
  ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส าหรับการขบัร้องประสานเสียง โดยมุ่งเน้นไปท่ีบท
เพลงในช่วงศตวรรษท่ียีสิ่บและบทเพลงจากอุปรากรในระดบัตน้ตอนปลาย 
  Reading and performances of choral literature at the upper-beginning level with an 
emphasis on music of the twentieth-century and works from operas. 
 
 MUS 283 วงขับร้องประสานเสียง 3                         1(0-3-2) 
  (Chorus III) 
  ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส าหรับการขบัร้องประสานเสียง โดยมุ่งเน้นไปท่ีบท
เพลงในช่วง ศตวรรษท่ียีสิ่บและบทเพลงจากอุปรากร 
  Reading and performances of choral literature with an emphasis on music of the 
twentieth-century and works from operas. 
 
 MUS 284 วงขับร้องประสานเสียง 4                         1(0-3-2) 
  (Chorus IV) 
  ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส าหรับการขบัร้องประสานเสียง โดยมุ่งเน้นไปท่ีบท
เพลงในช่วง ศตวรรษท่ียีสิ่บและบทเพลงจากอุปรากร 
  Reading and performances of choral literature with an emphasis on music of the 
twentieth-century and works from operas. 
 
 MUS 327 ดนตรีปฏิบัติ 5                      4(0-8-4) 
  (Applied Music V) 
  การพฒันาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเด่ียว 
โดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยคุสมยัในระดบักลางตอนปลาย 
  Development of techniques at the upper-intermediate level, interpretation, 
repertoires, criticism and solo performance by studying repertoire from a variety of periods. 
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 MUS 328 ดนตรีปฏิบัติ 6                      4(0-8-4) 
  (Applied Music VI) 
  การพฒันาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเด่ียว 
โดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยคุสมยัในระดบัสูงตอนตน้ 
  Development of techniques at the early-advanced level, interpretation, repertoires, 
criticism and solo performance by studying repertoire from a variety of periods. 
 
 MUS 333 การออกเสียง 1                          2(1-2-3) 
  (Diction I) 
  พฒันาทกัษะการออกเสียงส าหรับการพูดและการร้องเพลงในภาษาไทยและองักฤษ
ผา่นการเรียนรู้อกัษรสัทศาสตร์สากลและกฎของไวยากรณ์ท่ีมีผลต่อการออกเสียงในบทเพลงร้อง 
  Develop pronunciation skills for speaking and singing in Thai and English 
particularly through learning the International Phonetic Alphabet and rules of grammar that affect 
pronunciation for vocal repertoire. 
 
 MUS 383 วงขับร้องประสานเสียง 5                         1(0-3-2) 
  (Chorus V) 
  ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส าหรับการขบัร้องประสานเสียง โดยมุ่งเน้นไปท่ีบท
เพลงในช่วงศตวรรษท่ียีสิ่บและบทเพลงจากอุปรากรในระดบักลางตอนปลาย 
  Reading and performances of choral literature at the upper-intermediate level with 
an emphasis on music of the twentieth-century and works from operas. 
 
 MUS 384 วงขับร้องประสานเสียง 6                         1(0-3-2) 
  (Chorus VI) 
  ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส าหรับการขบัร้องประสานเสียง โดยมุ่งเน้นไปท่ีบท
เพลงในช่วง ศตวรรษท่ียีสิ่บและบทเพลงจากอุปรากรในระดบัสูงตอนตน้ 
  Reading and performances of choral literature at the early-advanced level with an 
emphasis on music of the twentieth-century and works from operas. 
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 MUS 399 การแสดงส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่3                        0(0-0-0) 
  (Junior Recital) 
  เง่ือนไขรายวชิา: ต้องได้รับอนุญาตจากวทิยาลยัดนตรี 
  การแสดงความยาว 30 นาทีหรือมากกวา่ 
  A public recital of 30 minutes or more. 
 
 MUS 427 ดนตรีปฏิบัติ 7                      4(0-8-4) 
  (Applied Music VII) 
  การพฒันาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเด่ียว 
โดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยคุสมยัในระดบัสูง 
  Advanced techniques, interpretation, repertoires, criticism and solo performance 
by studying repertoire from a variety of periods. 
 
 MUS 428 ดนตรีปฏิบัติ 8                      4(0-8-4) 
  (Applied Music VIII) 
  การพฒันาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเด่ียว 
โดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยคุสมยัในระดบัสูงตอนปลาย 
  Upper-Advanced techniques, interpretation, repertoires, criticism and solo 
performance by studying repertoire from a variety of periods. 
 
 MUS 483 วงขับร้องประสานเสียง 7                         1(0-3-2) 
  (Chorus VII) 
  ฝึกซอ้มและแสดงบทเพลงส าหรับการขบัร้องประสานเสียงโดยมุ่งเนน้ไปท่ีบทเพลง
ในช่วงศตวรรษท่ียีสิ่บและบทเพลงจากอุปรากรในระดบัสูง 
  Reading and performances of choral literature with an emphasis on music of the 
twentieth-century and works from operas; Advanced level. 
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 MUS 484 วงขับร้องประสานเสียง 8                         1(0-3-2) 
  (Chorus VIII) 
  ฝึกซอ้มและแสดงบทเพลงส าหรับการขบัร้องประสานเสียงโดยมุ่งเนน้ไปท่ีบทเพลง
ในช่วงศตวรรษท่ียีสิ่บและบทเพลงจากอุปรากรในระดบัสูงตอนปลาย 
  Reading and performances of choral literature with an emphasis on music of the 
twentieth-century and works from operas; Upper Advanced level. 
 
  เลือก 1 รายวชิาดงัต่อไปน้ี 
 MUS 497 การแสดงดนตรีและการบรรยาย                        0(0-0-0) 
  (Lecture Recital) 
  เง่ือนไขรายวชิา: ต้องได้รับอนุญาตจากวทิยาลยัดนตรี 
  การแสดงและการบรรยายความยาว 30 นาทีหรือมากกวา่ 
  A public lecture recital of 30 minutes or more. 
 
 MUS 499 การแสดงส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่4                        0(0-0-0) 
  (Senior Recital) 
  วชิาบังคับร่วม  :  MUS 428 ดนตรีปฏิบัติ 8 
  การแสดงความยาว 45 นาทีหรือมากกวา่ 
  A public lecture recital of 45 minutes or more. 
 
  6. กลุ่มวชิาดนตรีแจ๊สและการแสดงเชิงปฏิภาณ (Jazz and Contemporary 
Improvised Music) 
 

 MUS 151 ความรู้พืน้ฐานดนตรีแจ๊ส                         2(1-2-3) 
  (Jazz Fundamentals) 
  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัดนตรีแจ๊ส ประกอบดว้ย จงัหวะ การควบคุมลกัษณะเสียง 
รูปแบบเพลงต่าง ๆ ระบบเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ สังคีตลกัษณ์ คอร์ดแทน การวเิคราะห์ ความสัมพนัธ์
ระหว่างคอร์ดและบนัไดเสียง โสตทกัษะ การประสานเสียงบนคียบ์อร์ด รวมทั้งนักดนตรีแจ๊สและ
ผลงานท่ีส าคญั 
  Introduction to the basic language of jazz improvisation: rhythm, articulations, 
style considerations, major and minor harmonic systems, forms, harmonic substitutions, simple 
analysis, chord/scale relationships, ear training in the jazz language, and keyboard harmony. 
Including an overview of key artists and recordings in the history of jazz, including their stylistic, 
historical and social context. 
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 MUS 187 วงดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมัย 1                        1(0-2-1) 
  (Jazz and Contemporary Music Ensemble I) 
  การแสดงดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมยัในระดบัตน้ เน้นการรวมวง การอ่านโน้ต 
และการแสดงเชิงปฏิภาณ นกัศึกษาตอ้งผา่นการทดสอบทกัษะและไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 
  Performances of music at the beginning level in the jazz and contemporary idioms 
emphasizing on ensemble playing, reading skills and improvisation; audition and permission from 
instructors required. 
 
 MUS 188 วงดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมัย 2                        1(0-2-1) 
  (Jazz and Contemporary Music Ensemble II) 
  การแสดงดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมยัในระดบัตน้ตอนปลาย เนน้การรวมวง การ
อ่านโนต้ และการแสดงเชิงปฏิภาณ นกัศึกษาตอ้งผา่นการทดสอบทกัษะและไดรั้บอนุญาตจากอาจารย์
ผูส้อน 
  Performances of music at the upper-beginning level in the jazz and contemporary 
idioms emphasizing on ensemble playing, reading skills and improvisation; audition and permission 
from instructors required. 
 
 MUS 251 การแสดงเชิงปฏิภาณ 1                         2(1-2-3) 
  (Improvisation I) 
  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการแสดงเชิงปฏิภาณในดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมัย 
ความสัมพนัธ์ของคอร์ดและบนัไดเสียง หน่วยท านองทัว่ไป การด าเนินเสียงประสานมาตรฐาน วิธีการ
เรียนรู้เพลง เป็นตน้ 
  Introduction to jazz and contemporary music improvisation: chord/scale 
relationships, generic melodic patterns, standard harmonic progressions, tune learning. 
 
 MUS 252 การแสดงเชิงปฏิภาณ 2                         2(1-2-3) 
  (Improvisation II) 
  ทฤษฎีและเทคนิคการแสดงเชิงปฏิภาณของดนตรีแจส๊และดนตรีร่วมสมยัโดยเนน้ท่ี 
ภาษาบีบอ็ป กระบวนแบบ และบทเพลงในช่วงปี ค.ศ. 1940-1955 
  Theory and techniques of jazz and contemporary music improvisation with an 
emphasis on bebop vocabulary, style, and repertoire of the jazz common practice period (1940-1955). 
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 MUS 255 การเรียบเรียงเสียงประสาน 1                        2(2-0-4) 
  (Arranging I) 
  พื้นฐานในการเรียบเรียงเสียงประสานและการประพนัธ์ดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วม
สมยั ศึกษาองค์ประกอบของท านอง เสียงประสาน จงัหวะ เน้ือดนตรี และสังคีตลกัษณ์ รายละเอียด
ของสัญกรณ์และการจดัเตรียมสังคีตเลขา 
  Fundamental considerations in arranging and composing music for small 
instrumental jazz and contemporary ensembles; stylistic elements of melody, harmony, rhythm, 
texture and form; details of notation and score preparation. 
 
 MUS 287 วงดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมัย 3                        1(0-2-1) 
  (Jazz and Contemporary Music Ensemble III) 
  การแสดงดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมยัในระดบักลางตอนตน้ เนน้การรวมวง การอ่าน
โนต้ และการแสดงเชิงปฏิภาณ นกัศึกษาตอ้งผา่นการทดสอบทกัษะและไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 
  Performances of music at the early-intermediate level in the jazz and 
contemporary idioms emphasizing on ensemble playing, reading skills and improvisation; audition 
and permission from instructors required. 
 
 MUS 288 วงดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมัย 4                        1(0-2-1) 
  (Jazz and Contemporary Music Ensemble IV) 
  การแสดงดนตรีแจส๊และดนตรีร่วมสมยัในระดบักลาง เนน้การรวมวง การอ่านโนต้ 
และการแสดงเชิงปฏิภาณ นกัศึกษาตอ้งผา่นการทดสอบทกัษะและไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 
  Performances of music at the intermediate level in the jazz and contemporary 
idioms emphasizing on ensemble playing, reading skills and improvisation; audition and permission 
from instructors required. 
 
 MUS 327 ดนตรีปฏิบัติ 5                      4(0-8-4) 
  (Applied Music V) 
  การพฒันาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเด่ียว 
โดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยคุสมยัในระดบักลางตอนปลาย 
  Development of techniques at the upper-intermediate level, interpretation, 
repertoires, criticism and solo performance by studying repertoire from a variety of periods. 
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 MUS 328 ดนตรีปฏิบัติ 6                      4(0-8-4) 
  (Applied Music VI) 
  การพฒันาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเด่ียว 
โดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยคุสมยัในระดบัสูงตอนตน้ 
  Development of techniques at the early-advanced level, interpretation, repertoires, 
criticism and solo performance by studying repertoire from a variety of periods. 
 
 MUS 399 การแสดงส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่3                        0(0-0-0) 
  (Junior Recital) 
  เง่ือนไขรายวชิา: ต้องได้รับอนุญาตจากวทิยาลยัดนตรี 
  การแสดงความยาว 30 นาทีหรือมากกวา่ 
  A public recital of 30 minutes or more. 
 
 MUS 427 ดนตรีปฏิบัติ 7                      4(0-8-4) 
  (Applied Music VII) 
  การพฒันาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเด่ียว 
โดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยคุสมยัในระดบัสูง 
  Advanced techniques, interpretation, repertoires, criticism and solo performance 
by studying repertoire from a variety of periods. 
 
 MUS 428 ดนตรีปฏิบัติ 8                      4(0-8-4) 
  (Applied Music VIII) 
  การพฒันาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเด่ียว 
โดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยคุสมยัในระดบัสูงตอนปลาย 
  Upper-Advanced techniques, interpretation, repertoires, criticism and solo 
performance by studying repertoire from a variety of periods. 
 
 MUS 499 การแสดงส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่4                        0(0-0-0) 
  (Senior Recital) 
  วชิาบังคับร่วม  :  MUS 428 ดนตรีปฏิบัติ 8 
  การแสดงความยาว 45 นาทีหรือมากกวา่ 
  A public lecture recital of 45 minutes or more. 
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  7. กลุ่มวชิาการผลติดนตรี (Music Production) 
 
 MUS 160 การวเิคราะห์การผลติดนตรี                           3(3-0-6) 
  (Music Production Analysis) 
  เปรียบเทียบการผลิตและเทคนิคต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบท่ีใชใ้นการบนัทึกเสียง 
ตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั วิเคราะห์กระบวนการผลิตเพลงโดยค านึงถึงประเภทเพลง ลักษณะการ
ประพนัธ์   ลกัษณะการบรรเลงดว้ยเคร่ืองดนตรีชนิดต่าง ๆ  และวิธีการเรียบเรียงเสียงประสาน เทคนิค
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต เทคนิคการบนัทึกเสียง วิธีการผสมเสียง โดยพิจารณาจากการฟังและวิเคราะห์
ตวัอยา่งเพลง น าเสนอโครงงาน การวเิคราะห์เพลงแต่ละสัปดาห์ 
  Comparisons of a wide variety of production styles and techniques from the 
evolution of multi-track to contemporary recording; analysis of the production process in terms of 
song or composition choice, performance style with acoustic, electronic, and synthesized instruments 
and arrangement;  technical characteristics related to production values, recording technique and 
mixing methods via critical listening and analysis; weekly class presentations of student analysis 
projects. 
 
 MUS 161 ทกัษะการผลติดนตรี 1                            3(2-2-5) 
  (Music Production Skills I) 
   การบริหารจัดการโครงงานบันทึกเสียงขั้ นพื้นฐาน โดยค านึงถึงการท างาน
ร่วมกบัสหวชิาชีพต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมดนตรี การบริหารงบประมาณ และระเบียบขั้นตอนการท างาน 
  Basic administrative and management skills for music production projects; 
working with artists, clients and music industry community; financial management and specific 
procedures common in music industry. 
 
 MUS 162 ทกัษะการผลติดนตรี 2                            3(2-2-5) 
  (Music Production Skills II) 
   การสร้างสรรค์และธุรกิจในการผลิตดนตรีมุ่งเน้นในการคดัสรรเพลงและเน้ือร้อง 
การวางแผนงานและการควบคุมงบประมาณตามแบบท่ีบริษทัผูผ้ลิตดนตรีตอ้งการ 
  Creative and business aspects of music production emphasizing on song selection, 
song and lyric analysis, planning and budgeting resources for production. 
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 MUS 260 วศิวกรรมเสียง                             2(1-2-3) 
  (Audio Engineering) 
   ความรู้พื้นฐานของระบบเสียง หลกัการของเสียงอิเล็กทรอนิกส์และหน่วยเดซิเบล 
การเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า พลงังานและเคร่ืองขยายเสียง แนวคิดหลกัในระบบเสียงดิจิตอล การไหล
ของสัญญาณ หลกัการของไมโครโฟนและล าโพง การประมวลผลสัญญาณ 
  Fundamental of audio system; principles of audio electronics and the decibel scale; 
electromagnetic induction; power and amplifiers; core concepts in digital audio; console and digital audio 
workstation signal flow; microphone and loudspeaker principles and applications; signal processing. 
 
 MUS 265 ประวตัิดนตรีสมัยนิยม                            2(2-0-4) 
  (History of Popular Music) 
   ประวัติดนตรีสมัยนิยมรูปแบบต่าง ๆ โดยศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาทาง
สุนทรียศาสตร์ และวฒันธรรมในสังคมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 
  History of of popular music in a variety of styles in relation to broader aesthetic 
and cultural developments in society since 1950. 
 
 MUS 361 เทคโนโลยกีารบันทกึเสียง 1                           3(2-2-5) 
  (Recording Technology I) 
  วชิาบงัคบัก่อน: MUS 262 การผลิตดนตรีดว้ยคอมพิวเตอร์ 
   ทฤษฎีทรานซดูเซอร์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัวศิวกรรมเสียง ซ่ึงประกอบดว้ยทฤษฎีและ
ประเภทของไมโครโฟน หลกัการและการใชร้ะบบบนัทึกเสียงระบบอนาล็อก ทางเดินสัญญาณ และ
การออกแบบเคร่ืองผสมเสียง และทฤษฎีและการออกแบบล าโพง สรีรวิทยาทางการฟัง และทฤษฎีการ
เคล่ือนท่ีของคล่ืนเสียง ความรู้พื้นฐานวชิาไฟฟ้า อุโฆษวทิยา รวมทั้งการฝึกโสตทกัษะ 
  Transducer theory and its relation to audio engineering, including microphone 
theory and types, magnetic recording principles and applications, mixing console signal flow and 
design, and loudspeaker theory and design; primary auditory physiology and theory, principles of 
wave motion, electricity, acoustics  and audio ear training. 
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 MUS 362 เทคโนโลยกีารบันทกึเสียง 2                           3(2-2-5) 
  (Recording Technology II) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 361 เทคโนโลยกีารบันทกึเสียง 1 
   การปรับคล่ืนความถ่ีของเสียง ความดงัของเสียง ระบบขยายเสียง ทฤษฎีและฝึกฝน
การใช้เคร่ืองควบคุมเสียง ระบบอุโฆษภายในห้องเบ้ืองตน้ ทฤษฎีและฝึกฝนการใช้เคร่ืองมือการแต่ง
เสียงประเภทต่าง ๆ ซ่ึงประกอบดว้ย ศึกษาวธีิการลดเสียงรบกวน รวมทั้งการฝึกโสตทกัษะ 
  Equalization, dynamic range, voltage controlled amplifiers, compressor and 
expander theory and practice, introduction to room acoustics, modulation effects, noise reduction and 
audio ear training. 
 
 MUS 364 เทคนิคการผสมเสียง                            3(2-2-5) 
  (Mix Techniques) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 262 การผลติดนตรีด้วยคอมพวิเตอร์ 
   การใช้งานเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใช้ในการผสมเสียง ระเบียบปฎิบติัการใช้ห้องควบคุม
เสียง เคร่ืองผสมเสียง และวิธีการไหลผา่นของสัญญาณ เพื่อรู้วิธีการควบคุมและการเช่ือมต่อสัญญาณ การ
ใช้เคร่ืองบนัทึกเสียง การใชค้อมพิวเตอร์ตดัต่อเพลงท่ีผสมเสียงเสร็จแลว้   ฝึกฝนการผสมเสียงจากเพลง
ต่างๆ ท่ีเตรียมไวใ้ห ้
  The functional operation of equipment used in multi-track mix-down of master 
tapes;  common control room procedures and protocol; console and signal flow, control logic and 
patching.  Application of professional recorders and stereo editing software in digital workstations; 
mixing of pre-recorded music. 
 
 MUS 365 การประพนัธ์เพลงสมัยนิยม 1                           3(2-2-5) 
  (Popular Song Writing I) 
   พื้นฐานเทคนิคการประพนัธ์เพลงสมยันิยม รูปแบบการประพนัธ์  ท านอง เสียง
ประสาน การพฒันาแนวเบส และจังหวะ พื้นฐานการพิจารณาเน้ือร้อง เน้ือหาครอบคลุมดนตรี
หลากหลายรูปแบบ 
  Basic contemporary song writing techniques; form, melody, harmony, bass line 
and rhythmic development; introduction to lyric considerations; projects in lead sheet format covering 
a variety of styles. 
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 MUS 467 ปริญญานิพนธ์                             3(0-9-5) 
  (Senior Project) 
  เง่ือนไขรายวชิา: ต้องมีหน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกติ 
   การศึกษาคน้ควา้และพฒันาโครงงานเป็นรายบุคคลในเร่ืองเก่ียวกบัดนตรีภายใตก้าร
ก ากบัดูแล และการควบคุมของคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ รวมทั้งการส่งรายงาน และสอบ
ป้องกนัผา่นคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ 
  Directed individual study and project development on topic related to music 
supervised by the senior project advisory committee; a formal written report and an oral defense made 
with the course committee required. 
 
  8. กลุ่มวชิาเทคโนโลยวีิศวกรรมดนตรี (Music Engineering Technology) 
 
 MUS 160 การวเิคราะห์การผลติดนตรี                           3(3-0-6) 
  (Music Production Analysis) 
  เปรียบเทียบการผลิตและเทคนิคต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบท่ีใชใ้นการบนัทึกเสียง 
ตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั วิเคราะห์กระบวนการผลิตเพลงโดยค านึงถึงประเภทเพลง ลักษณะการ
ประพนัธ์   ลกัษณะการบรรเลงดว้ยเคร่ืองดนตรีชนิดต่าง ๆ และวธีิการเรียบเรียงเสียงประสาน เทคนิคท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการผลิต เทคนิคการบนัทึกเสียง วิธีการผสมเสียง โดยพิจารณาจากการฟังและวิเคราะห์
ตวัอยา่งเพลง น าเสนอโครงงาน การวเิคราะห์เพลงแต่ละสัปดาห์ 
  Comparisons of a wide variety of production styles and techniques from the 
evolution of multi-track to contemporary recording; analysis of the production process in terms of 
song or composition choice, performance style with acoustic, electronic, and synthesized instruments 
and arrangement;  technical characteristics related to production values, recording technique and 
mixing methods via critical listening and analysis; weekly class presentations of student analysis 
projects. 
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 MUS 161 ทกัษะการผลติดนตรี 1                            3(2-2-5) 
  (Music Production Skills I) 
   การบริหารจัดการโครงงานบันทึกเสียงขั้ นพื้นฐาน โดยค านึงถึงการท างาน
ร่วมกบัสหวชิาชีพต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมดนตรี การบริหารงบประมาณ และระเบียบขั้นตอนการท างาน 
  Basic administrative and management skills for music production projects; 
working with artists, clients and music industry community; financial management and specific 
procedures common in music industry. 
 
 MUS 165 ทกัษะการฟัง                             1(0-2-1) 
  (Critical Listening) 
   ฝึกฝนเทคนิคและความสามารถในการฟังและวิเคราะห์เสียงในดา้นต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น
ต่อการท างานของวศิวกรเสียง 
  Practice of ear training as it relates to the identification, manipulation, and 
perception of sound. This course provides a concentrated in-depth study utilizing exercises designed 
to develop specific listening skills in audio production. 
 
 MUS 260 วศิวกรรมเสียง                             2(1-2-3) 
  (Audio Engineering) 
   ความรู้พื้นฐานของระบบเสียง หลกัการของเสียงอิเล็กทรอนิกส์และหน่วยเดซิเบล 
การเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า พลงังานและเคร่ืองขยายเสียง แนวคิดหลกัในระบบเสียงดิจิตอล การไหล
ของสัญญาณ หลกัการของไมโครโฟนและล าโพง การประมวลผลสัญญาณ 
  Fundamental of audio system; principles of audio electronics and the decibel scale; 
electromagnetic induction; power and amplifiers; core concepts in digital audio; console and digital audio 
workstation signal flow; microphone and loudspeaker principles and applications; signal processing. 
 
 MUS 267 อุโฆษวิทยา                             2(2-0-4) 
  (Acoustics) 
   ปรากฏการณ์ทางเสียงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดนตรี ว่าดว้ยเร่ืองธรรมชาติของคล่ืน
เสียง การสั่นสะเทือนของเสียง การเดินทางของเสียง เสียงภายในห้อง ระดบัของเสียงและการตรวจวดั
เสียง หูมนุษยแ์ละการรับรู้ ระบบการปรับเสียงแบบต่าง ๆ 
  Acoustical phenomena relating to music, including an overview of the nature of 
sound waves and vibration, sound propagation and room acoustics, sound level and its measurement, 
the human ear and perception, and tuning systems. 
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 MUS 269 การเสริมคุณภาพเสียง                            2(1-2-3) 
  (Sound Reinforcement) 
   เทคนิคการบนัทึกเสียงและการเสริมคุณภาพเสียงนอกสถานท่ี ศึกษาการใชเ้คร่ืองมือ
ต่างๆ และการแกปั้ญหาอคูสติก ฝึกปฏิบติัการจดัเสียงกบัวง 
  Techniques used for recording and reinforcing music on location; commonly 
encountered acoustical problems and an investigation of equipment and techniques used to overcome 
them; practice setup and mixing of live ensembles. 
 
 MUS 361 เทคโนโลยกีารบันทกึเสียง 1                           3(2-2-5) 
  (Recording Technology I) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 262 การผลติดนตรีด้วยคอมพวิเตอร์ 
   ทฤษฎีทรานซดูเซอร์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัวศิวกรรมเสียง ซ่ึงประกอบดว้ยทฤษฎีและ
ประเภทของไมโครโฟน หลกัการและการใชร้ะบบบนัทึกเสียงระบบอนาล็อก ทางเดินสัญญาณ และ
การออกแบบเคร่ืองผสมเสียง และทฤษฎีและการออกแบบล าโพง สรีรวิทยาทางการฟัง และทฤษฎีการ
เคล่ือนท่ีของคล่ืนเสียง ความรู้พื้นฐานวชิาไฟฟ้า อุโฆษวทิยา รวมทั้งการฝึกโสตทกัษะ 
  Transducer theory and its relation to audio engineering, including microphone 
theory and types, magnetic recording principles and applications, mixing console signal flow and 
design, and loudspeaker theory and design; primary auditory physiology and theory, principles of 
wave motion, electricity, acoustics  and audio ear training. 
 
 MUS 362 เทคโนโลยกีารบันทกึเสียง 2                           3(2-2-5) 
  (Recording Technology II) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 361 เทคโนโลยกีารบันทกึเสียง 1 
   การปรับคล่ืนความถ่ีของเสียง ความดงัของเสียง ระบบขยายเสียง ทฤษฎีและฝึกฝน
การใช้เคร่ืองควบคุมเสียง ระบบอุโฆษภายในห้องเบ้ืองตน้ ทฤษฎีและฝึกฝนการใช้เคร่ืองมือการแต่ง
เสียงประเภทต่าง ๆ ซ่ึงประกอบดว้ย ศึกษาวธีิการลดเสียงรบกวน รวมทั้งการฝึกโสตทกัษะ 
  Equalization, dynamic range, voltage controlled amplifiers, compressor and 
expander theory and practice, introduction to room acoustics, modulation effects, noise reduction and 
audio ear training. 
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 MUS 364 เทคนิคการผสมเสียง                            3(2-2-5) 
  (Mix Techniques) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 262 การผลติดนตรีด้วยคอมพวิเตอร์ 
   การใชง้านเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใช้ในการผสมเสียง ระเบียบปฏิบติัการใชห้้องควบคุม
เสียง เคร่ืองผสมเสียง และวิธีการไหลผา่นของสัญญาณ เพื่อรู้วิธีการควบคุมและการเช่ือมต่อสัญญาณ 
การใชเ้คร่ือง บนัทึกเสียง การใชค้อมพิวเตอร์ตดัต่อเพลงท่ีผสมเสียงเสร็จแลว้   ฝึกฝนการผสมเสียงจาก
เพลงต่าง ๆ ท่ีเตรียมไวใ้ห ้
  The functional operation of equipment used in multi-track mix-down of master 
tapes;  common control room procedures and protocol; console and signal flow, control logic and 
patching.  Application of professional recorders and stereo editing software in digital workstations; 
mixing of pre-recorded music. 
 
 MUS 461 การบันทกึเสียงและการตัดต่อโดยระบบดิจิทลั                    3(2-2-5) 
  (Digital Recording and Editing) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 262 การผลติดนตรีด้วยคอมพวิเตอร์ 
   โครงงานส ารวจวิธีการผลิตเสียงสังเคราะห์ในปัจจุบนั ศึกษาการบนัทึกเสียงระบบ
ดิจิทลั การตดัต่อ การผสมเสียง การแต่งเสียงโดยผ่านกระบวนการแบบต่าง ๆ การท าต้นแบบ จดั
เรียงล าดบัเพลง โดยใชค้อมพิวเตอร์เป็นหลกั 
  A project-oriented course that explores the production issues facing today’s 
synthesist.  Working at computer-based digital audio workstations, the students will draw from their 
in-depth study and understanding of digital audio recording, editing, mixing, processing, and 
mastering to produce a play list remix, a public service announcement in the format used by 
commercial FM radio stations, two musical projects incorporating MIDI and multi-track digital audio, 
and an original project of their own. 
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 MUS 467 ปริญญานิพนธ์                             3(0-9-5) 
  (Senior Project) 
  เง่ือนไขรายวชิา: ต้องมีหน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกติ 
   การศึกษาคน้ควา้และพฒันาโครงงานเป็นรายบุคคลในเร่ืองเก่ียวกบัดนตรีภายใตก้าร
ก ากบัดูแลและการควบคุมของคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ รวมทั้งการส่งรายงาน และสอบ
ป้องกนัผา่นคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ 
  Directed individual study and project development on topic related to music 
supervised by the senior project advisory committee; a formal written report and an oral defense made 
with the course committee required. 
 
  9. กลุ่มวชิาการออกแบบเสียงและการประพนัธ์เพลงประกอบส่ือ (Sound Design  
  and Media Composition) 
 

 MUS 215 การประพนัธ์เพลง 1                      4(0-8-4) 
  (Composition I) 
  หลกัการเบ้ืองตน้ของการประพนัธ์เพลงและการแสดงบทประพนัธ์ 
  Elementary principles of composition and class performance of composition projects. 
 

 MUS 216 การประพนัธ์เพลง 2                      4(0-8-4) 
  (Composition II) 
  หลกัการของการประพนัธ์เพลงและการแสดงบทประพนัธ์ในระดบัตน้ตอนปลาย 
  Upper-elementary principles of composition and class performance of composition 
projects. 
 

 MUS 260 วศิวกรรมเสียง                             2(1-2-3) 
  (Audio Engineering) 
   ความรู้พื้นฐานของระบบเสียง หลกัการของเสียงอิเล็กทรอนิกส์และหน่วยเดซิเบล 
การเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า พลงังานและเคร่ืองขยายเสียง แนวคิดหลกัในระบบเสียงดิจิตอล การไหล
ของสัญญาณ หลกัการของไมโครโฟนและล าโพง การประมวลผลสัญญาณ 
  Fundamental of audio system; principles of audio electronics and the decibel scale; 
electromagnetic induction; power and amplifiers; core concepts in digital audio; console and digital audio 
workstation signal flow; microphone and loudspeaker principles and applications; signal processing. 
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 MUS 263 การออกแบบเสียงส าหรับภาพยนตร์และวดีีโอ                3(2-2-5) 
  (Sound Design for Film and Video) 
  พื้นฐานขอบเขตทางความคิดของการออกแบบเสียง  การท าเสียงส าหรับภาพยนตร์ 
วีดีโอ ส่ือท่ีเป็นดิจิทลัต่าง ๆ และศึกษาความเป็นจริงของอุตสาหกรรมในปัจุบนั  ศึกษาโครงสร้าง
พื้นฐานของเสียง   หลกัจิตวิทยาของเสียง พื้นฐานการสังเคราะห์เสียง การไหลผา่นของสัญญาณระบบ
อนาล็อก ศึกษาทฤษฎีพี้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกฝนและให้ความส าคญัเก่ียวกบัการตดัต่อเสียงท่ีอยู่
รอบ ๆ ตวั    การสนทนาเสียง เอฟเฟค ศึกษาภาพยนตร์สั้นหลากหลายประเภทเพื่อศึกษาวิธีการท างาน
ท่ีหลากหลายท่ีผูต้ดัต่อใช ้  ศึกษาประวติัความเป็นมาและค าศพัทข์องเสียงภาพยนตร์ 
  An introduction to a conceptual framework in sound design, audio post-production, 
and current industry practices; the physical basis of audio, the psychology of sound, synthesis 
fundamentals, analog signal flow, and basic electronic theory focusing on editing background 
ambiences, dialogue, and sound effects; analyzing a variety of film clips and comparing different 
approaches and methods used by editors; an overview of the history and vocabulary of film sound. 
 
 MUS 264 การออกแบบเสียงส าหรับส่ือปฏิสัมพนัธ์                3(2-2-5) 
  (Sound Design for Interactive Media) 
  เทคนิคการออกแบบเสียงประกอบส่ือปฏิสัมพนัธ์ และการสร้างเสียงต่าง ๆ โดยใช้
เคร่ืองมือระบบดิจิทลั โดยศึกษาจากเกมส์เพื่อความบนัเทิงและภาพเคล่ือนไหว บทบาทของเสียงและ
ดนตรีท่ีใชป้ระกอบเกมส์ และประกอบการผลิตภาพเคล่ือนไหว 
  Techniques for creating original soundtracks and sound objects using digital 
technology tools focusing on entertainment games and animation; functions of sound and music 
within the interactive game, animation and motion pictures environment. 
 
 MUS 304 การเรียบเรียงเสียงวงดนตรี                     2(2-0-4) 
  (Orchestration) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 303 การเรียบเรียงเคร่ืองดนตรี 
  การเรียบเรียงเสียงส าหรับวงดนตรีหลายขนาด ตั้งแต่วงเชมเบอร์จนถึงวงออร์เคส
ตรา โดยใช้ความรู้จากวิชา MUS 303 ความสมดุลยข์องเสียง การผสมสีสันเคร่ืองดนตรี และความ
ชดัเจนของพื้นผวิดนตรี 
  Arranging and orchestrating for various combinations of instruments from a 
chamber groups to orchestras utilizing knowledge from MUS 303; balance of tone, mixed tone color 
and clarity in texture. 
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 MUS 305 สังคีตลกัษณ์และการวเิคราะห์                     2(2-0-4) 
  (Form and Analysis) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 212 ทฤษฎดีนตรี 4 
  การวิเคราะห์ดนตรีในดา้นสังคีตลกัษณ์ การประสานเสียง  ลกัษณะจงัหวะ ท านอง 
และพื้นผวิดนตรีของบทประพนัธ์ตั้งแต่ยคุฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการจนถึงปัจจุบนั 
  Formal, harmonic, rhythmic, melodic, and textural analysis of compositions from 
the Renaissance period to the present. 
 
 MUS 368 เทคนิคการประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์                   3(2-2-5) 
  (Film Scoring Techniques) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 262 การผลติดนตรีด้วยคอมพวิเตอร์ 
  กระบวนการประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การ
บนัทึกเสียง และเสียงสังเคราะห์ การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปต่าง   เพื่อการออกแบบเสียง การใชร้ะบบมีดี 
ในการสร้างผลงาน ตลอดจนการปรับปรุงแกไ้ขบทเพลง 
  Technical processes of composing music for film are accomplished various 
techniques, audio recordings and sound synthesis. The practical application of software addresses 
sound designing, integrating key aspects of timings, MIDI-Mockups, score preparation, music editing 
and synchronization. 
 
 MUS 401 ดนตรีศตวรรษที่ยีสิ่บ                      2(2-0-4) 
  (Twentieth-Century Music) 
  ลักษณะและหลักการของดนตรีในศตวรรษท่ียี่สิบ ดังท่ีพบในผลงานของนัก
ประพนัธ์เพลงท่ีเป็นผูน้ าและเป็นตวัแทนของดนตรีในสมยัน้ี การวเิคราะห์บทประพนัธ์ท่ีส าคญั 
  Musical styles and practices of twentieth-century music as exemplified by 
representative works of the leading composers of the century; analysis of works representing 
significant stylistic and expressive trends. 
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 MUS 419 การแสดงผลงานการประพนัธ์เพลง                        0(0-0-0) 
  (Composition Recital) 
  เง่ือนไขรายวชิา: ต้องได้รับอนุญาตจากวทิยาลยัดนตรี 
  การแสดงผลงานการประพนัธ์เพลงความยาว 30 นาทีหรือมากกวา่ 
  A public composition recital of 30 minutes or more. 
 
 MUS 460 เทคนิคการประพนัธ์ดนตรีประกอบมัลติมีเดีย                   3(2-2-5) 
  (Multimedia Scoring Techniques) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 262 การผลติดนตรีด้วยคอมพวิเตอร์ 
  เทคนิคต่าง ๆ ในการประพนัธ์ดนตรีประกอบส่ือผสม การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ 
การบนัทึกเสียง การใชร้ะบบมีดีในการสร้างผลงาน ตลอดจนการปรับปรุงแกไ้ขบทเพลง 
  The technical processes of composing music for multimedia are accomplished 
through various techniques, recordings, and critical assessments. The practical application of software 
addresses electronic and audio recordings, integrating key aspects of timings, MIDI-Mockups, score 
preparation, music editing and synchronization. 
 
  10. กลุ่มวชิาการประพนัธ์เพลงร้อง (Songwriting) 
 

 MUS 160 การวเิคราะห์การผลติดนตรี                           3(3-0-6) 
  (Music Production Analysis) 
  เปรียบเทียบการผลิตและเทคนิคต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบท่ีใชใ้นการบนัทึกเสียง 
ตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั วิเคราะห์กระบวนการผลิตเพลงโดยค านึงถึงประเภทเพลง ลักษณะการ
ประพนัธ์   ลกัษณะการบรรเลงดว้ยเคร่ืองดนตรีชนิดต่าง ๆ  และวิธีการเรียบเรียงเสียงประสาน เทคนิค
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต เทคนิคการบนัทึกเสียง วิธีการผสมเสียง โดยพิจารณาจากการฟังและวิเคราะห์
ตวัอยา่งเพลง น าเสนอโครงงาน การวเิคราะห์เพลงแต่ละสัปดาห์ 
  Comparisons of a wide variety of production styles and techniques from the 
evolution of multi-track to contemporary recording; analysis of the production process in terms of 
song or composition choice, performance style with acoustic, electronic, and synthesized instruments 
and arrangement; technical characteristics related to production values, recording technique and 
mixing methods via critical listening and analysis; weekly class presentations of student analysis 
projects. 
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 MUS 161 ทกัษะการผลติดนตรี 1                            3(2-2-5) 
  (Music Production Skills I) 
   การบริหารจัดการโครงงานบันทึกเสียงขั้ นพื้นฐาน โดยค านึงถึงการท างาน
ร่วมกบัสหวชิาชีพต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมดนตรี การบริหารงบประมาณ และระเบียบขั้นตอนการท างาน 
  Basic administrative and management skills for music production projects; 
working with artists, clients and music industry community; financial management and specific 
procedures common in music industry. 
 
 MUS 259 การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงสมัยนิยม                 2(2-0-4) 
  (Arranging for Songwriters) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 262 การผลติดนตรีด้วยคอมพวิเตอร์ 
   การเรียบเรียงเสียงประสานในแนวดนตรีประเภทต่าง ๆ โดยเร่ิมการท านองร้อง
จงัหวะเคร่ืองประกอบจงัหวะ ตลอดจนการเลือกใช้เสียงสังเคราะห์และเสียงดนตรีอ่ืน  ๆ มุ่งในการ
เลือกใชเ้คร่ืองดนตรีท่ีเหมาะสมกบัแนวดนตรีนั้น ๆ 
  Music arranging in different styles and genres; considerations for lead vocal, 
background vocals, rhythm section, including percussion, the application of synthesized and other 
musical sounds suitable for specific musical styles. 
 
 MUS 260 วศิวกรรมเสียง                             2(1-2-3) 
  (Audio Engineering) 
   ความรู้พื้นฐานของระบบเสียง หลกัการของเสียงอิเล็กทรอนิกส์และหน่วยเดซิเบล 
การเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า พลงังานและเคร่ืองขยายเสียง แนวคิดหลกัในระบบเสียงดิจิตอล การไหล
ของสัญญาณ หลกัการของไมโครโฟนและล าโพง การประมวลผลสัญญาณ 
  Fundamental of audio system; principles of audio electronics and the decibel scale; 
electromagnetic induction; power and amplifiers; core concepts in digital audio; console and digital audio 
workstation signal flow; microphone and loudspeaker principles and applications; signal processing. 
 
 MUS 265 ประวตัิดนตรีสมัยนิยม                            2(2-0-4) 
  (History of Popular Music) 
   ประวัติดนตรีสมัยนิยมรูปแบบต่างๆ โดยศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาทาง
สุนทรียศาสตร์และวฒันธรรมในสังคมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 
  History of of popular music in a variety of styles in relation to broader aesthetic 
and cultural developments in society since 1950. 
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 MUS 339 การผลติการร้อง                             2(1-2-3) 
  (Vocal Production) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 160 การวเิคราะห์การผลติดนตรี 
   รูปแบบและเทคนิคในการส่ือสารระหว่างนักร้องกบัผูผ้ลิตดนตรี การเลือกสรร
อุปกรณ์และกระบวนการการผลิตท่ีเหมาะสมกบัแนวดนตรีชนิดต่าง ๆ 
  Processes and techniques in communication between vocalists and music 
producers; the application and selection of music equipments and production processes appropriate 
for specific musical genres. 
 
 MUS 359 การประพนัธ์เน้ือร้อง                            2(1-2-3) 
  (Lyric Writing) 
   แนวทางและเทคนิคเบ้ืองต้นของการประพนัธ์เน้ือเพลงสมยันิยม โดยค านึงถึง
กลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ในปัจจุบนั วิธีการเขียนเน้ือเพลงให้สอดคลอ้งกบัท านองเพลงและตวั
ดนตรี การพฒันาท่อนเด่นของเพลง รวมถึงการวางแผนการผลิตเพลงตวัอยา่ง 
  Introduction to the techniques of writing marketable songs including the writing of 
lyrics and melodies, setting lyrics to music, developing lyrical and musical “hooks”, analyzing the 
marketplace, and developing a production plan for a song demo. 
 
 MUS 361 เทคโนโลยกีารบันทกึเสียง 1                           3(2-2-5) 
  (Recording Technology I) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 262 การผลติดนตรีด้วยคอมพวิเตอร์ 
   ทฤษฎีทรานซดูเซอร์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัวศิวกรรมเสียง ซ่ึงประกอบดว้ยทฤษฎีและ
ประเภทของไมโครโฟน หลกัการและการใชร้ะบบบนัทึกเสียงระบบอนาล็อก ทางเดินสัญญาณ และ
การออกแบบเคร่ืองผสมเสียง และทฤษฎีและการออกแบบล าโพง สรีรวิทยาทางการฟัง และทฤษฎีการ
เคล่ือนท่ีของคล่ืนเสียง ความรู้พื้นฐานวชิาไฟฟ้า อุโฆษวทิยา รวมทั้งการฝึกโสตทกัษะ 
  Transducer theory and its relation to audio engineering, including microphone 
theory and types, magnetic recording principles and applications, mixing console signal flow and 
design, and loudspeaker theory and design; primary auditory physiology and theory, principles of 
wave motion, electricity, acoustics  and audio ear training. 
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 MUS 365 การประพนัธ์เพลงสมัยนิยม 1                           3(2-2-5) 
  (Popular Song Writing I) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 262 การผลติดนตรีด้วยคอมพวิเตอร์ 
   พื้นฐานเทคนิคการประพนัธ์เพลงสมยันิยม รูปแบบการประพนัธ์  ท านอง เสียง
ประสาน การพฒันาแนวเบส และจังหวะ พื้นฐานการพิจารณาเน้ือร้อง เน้ือหาครอบคลุมดนตรี
หลากหลายรูปแบบ 
  Basic contemporary song writing techniques; form, melody, harmony, bass line 
and rhythmic development; introduction to lyric considerations; projects in lead sheet format covering 
a variety of styles. 
 
 MUS 366 การประพนัธ์เพลงสมัยนิยม 2                           3(2-2-5) 
  (Popular Song Writing II) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 365 การประพนัธ์เพลงสมัยนิยม 1 
   การเขียนเน้ือร้องและท านองให้เขา้กนัอย่างเหมาะสม การเปล่ียนบนัไดเสียง และ
การใช้บนัไดเสียงโหมดต่าง ๆ ศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับรูปแบบของเพลง เพลงท่ีมีท่อนเช่ือมสั้ น ๆ 
ระหวา่งท่อนและท่อนเช่ือมหลกั โครงงานการประพนัธ์เพลงรูปแบบต่าง ๆ พร้อมเน้ือร้อง 
  Proper integration of lyrics and melody, expansion of tonal materials used in 
songwriting including modulation and modality; further study of form including the transitional 
bridge and the primary bridge; student projects including setting lyrics in various styles and form. 
 
 MUS 467 ปริญญานิพนธ์                             3(0-9-5) 
  (Senior Project) 
  เง่ือนไขรายวชิา: ต้องมีหน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกติ 
   การศึกษาคน้ควา้และพฒันาโครงงานเป็นรายบุคคลในเร่ืองเก่ียวกบัดนตรีภายใตก้าร
ก ากบัดูแลและการควบคุมของคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ รวมทั้งการส่งรายงาน และสอบ
ป้องกนัผา่นคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ 
  Directed individual study and project development on topic related to music 
supervised by the senior project advisory committee; a formal written report and an oral defense made 
with the course committee required. 
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   ข. วชิาชีพ-เลือก  15 หน่วยกติ 
     จากรายวชิาดงัต่อไปน้ีหรือเลือกศึกษารายวชิาในหมวดวชิาชีพบงัคบัอ่ืน ๆ ท่ี
เปิดสอนในหลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต วทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 MUS 133 ดนตรีปฏิบัติรอง 1                             2(0-4-2) 
  (Appiled Music Secondary I) 
  การพฒันาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเด่ียว 
โดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยคุสมยัในระดบัตน้ 
  Development of techniques at the beginning level, interpretation, repertoires, 
criticism and solo performance by studying repertoire from a variety of periods. 
 
 MUS 134 ดนตรีปฏิบัติรอง 2                             2(0-4-2) 
  (Appiled Music Secondary II) 
  การพฒันาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเด่ียว 
โดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยคุสมยัในระดบัตน้ตอนปลาย 
  Development of techniques at the upper-beginning level, interpretation, repertoires, 
criticism and solo performance by studying repertoire from a variety of periods. 
 
 MUS 135 นาฏลลีา 1                             1(0-3-2) 
  (Dance I) 
  การศึกษาหลกัการพื้นฐานของการเคล่ือนไหว ประกอบดว้ย พื้นท่ี เวลา และน ้ าหนกั
ร่างกาย เน้นการจดัต าแหน่งและช่วงของการเคล่ือนไหว การเคล่ือนไหวอย่างสร้างสรรค์ และความ 
เขา้ใจของการเตน้ในเชิงศิลปะ 
  The basic principles of movement: space, time, effort. Emphasis on alignment and 
range of motion, creative movement and an appreciation of dance as an art form. 
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 MUS 136 นาฏลลีา 2                             1(0-3-2) 
  (Dance II) 
  พฒันาหลกัการการเคล่ือนไหว ประกอบดว้ย พื้นท่ี เวลา และน ้ าหนกัร่างกาย เน้น
การจดัต าแหน่งและช่วงของการเคล่ือนไหว การเคล่ือนไหวอย่างสร้างสรรค ์และความ เขา้ใจของการ
เตน้ในเชิงศิลปะ 
  Further development in movement principles established in Dance I: space, time, 
effort. Emphasis on alignment and range of motion, creative movement and an appreciation of dance 
as an art form. 
 
 MUS 233 ดนตรีปฏิบัติรอง 3                             2(0-4-2) 
  (Appiled Music Secondary III) 
  การพฒันาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเด่ียว 
โดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยคุสมยัในระดบักลางตอนตน้ 
  Development of techniques at the early-intermediate level, interpretation, 
repertoires, criticism and solo performance by studying repertoire from a variety of periods. 
 
 MUS 234 ดนตรีปฏิบัติรอง 4                             2(0-4-2) 
  (Appiled Music Secondary IV) 
  การพฒันาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเด่ียว 
โดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยคุสมยัในระดบักลาง 
  Development of techniques at the intermediate level, interpretation, repertoires, 
criticism and solo performance by studying repertoire from a variety of periods. 
 
 MUS 235 นาฏลลีา 3                             1(0-3-2) 
  (Dance III) 
  ออกแบบเพื่อนกัศึกษาส าหรับการเตน้ขั้นสูงในเทคนิคของการเตน้แจ๊ส เพื่อละคร
เพลง พฒันาความแขง็แกร่งของร่างกายและความอ่อนชอ้ยเทคนิคการเตน้ขั้นสูง 
  Advanced and refined jazz theater dance technique, traditions of musical theater 
more advanced ways of developing strength, flexibility and stylistic versatility. 
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 MUS 236 นาฏลลีา 4                             1(0-3-2) 
  (Dance IV) 
  พฒันาเทคนิคการเตน้แจ๊สชั้นสูงโดยเน้นหนกัทางด้านจงัหวะ การผสมผสานการ
เตน้ในหลากหลายรูปแบบ การแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก ซ่ึงน ามาสู่ความเขา้ใจในท่ีมาของนาฏ
ลีลาตะวนัตก 
  Development of jazz dance technique with emphasis on more advanced rhythms 
and combinations, various styles, individual expression, and artistry; appreciation of the origin and 
evolution of dance. 
 
 MUS 256 การเรียบเรียงเสียงประสาน 2                        2(2-0-4) 
  (Arranging II) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 255 การเรียบเรียงเสียงประสาน 1 
  การประพนัธ์บนพื้นฐานของการพฒันาหน่วยท านองย่อยเอก การอภิปรายเก่ียวกบั
สังคีตลกัษณ์และองคป์ระกอบท่ีน าไปใชก้บัการประพนัธ์ดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมยัแบบหลายตอน 
ศึกษาผลงานการประพนัธ์เพลงของนักประพนัธ์เพลงต่าง ๆ การประพนัธ์และการเรียบเรียงเสียง
ประสานส าหรับวงดนตรีขนาดใหญ่ข้ึน 
  Composition based on motivic development, discussion of form and content as it 
applies to episodic composition in jazz and contemporary music, examination of representative works 
by various composers, composition and arranging music for larger ensembles. 
 
 MUS 271 หลกัการสอนดนตรี                          3(3-0-6) 
  (Principles of Music Teaching) 
  หลกัการและการปฏิบติัพื้นฐานในการเรียนรู้และการสอนดนตรี ปรัชญาการสอน
ดนตรี จิตวทิยาการเรียนรู้ดนตรี วธีิการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และการดูแลสุขภาพของนักดนตรี 
  Principles and practices fundamental to music learning and teaching; philosophical 
bases for teaching music, psychological foundations of musical learning, effective approaches to 
pedagogy, and musician health and well-being. 
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 MUS 323 การสอนเปียโน                          3(2-2-5) 
  (Piano Pedagogy) 
  วธีิการสอนและส่ือการสอนส าหรับการสอนเปียโน หวัขอ้ มุ่งเนน้การสอนเด่ียว การ
สอนนกัเรียนในขั้นตน้ และการแนะน าการสอนโดยใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ 
  Methods and materials for teaching piano with a focus on private lesson 
instruction; teaching beginning students, introduction to new technology in piano teaching. 
 
 MUS 334 การออกเสียง 2                          2(1-2-3) 
  (Diction II) 
  พฒันาทกัษะการออกเสียงส าหรับการพูดและการร้องเพลงในภาษาอิตาลี  เยอรมนั
และฝร่ังเศส ผา่นการเรียนรู้อกัษรสัทศาสตร์สากลและกฎของไวยากรณ์ท่ีมีผลต่อการออกเสียงในบท
เพลงร้อง 
  Develop pronunciation skills for speaking and singing in Italian, German and 
French particularly through learning the International Phonetic Alphabet and rules of grammar that 
affect pronunciation for vocal repertoire. 
 
 MUS 335 การสอนขับร้อง                          3(2-2-5) 
  (Vocal Pedagogy) 
  วิธีการและแนวคิดในการสอนการขบัร้อง เน้นหลกัจิตวิทยา สรีรวิทยา และอุโฆษ
วทิยา ในการร้อง รวมถึงการสังเกตการสอนทั้งแบบรายบุคคล และแบบกลุ่มโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
  Methods and concepts in the teaching of singing emphasizing on psychological, 
physiological and acoustical principles involved in voice production with practical application; 
observing and teaching individual and class voice in a supervised environment. 
 
 MUS 337 ปฏิบัติการการแสดง 1                         2(1-2-3) 
  (Performance Workshop I) 
  การพฒันาทักษะของนักศึกษาแต่ละคน มุ่งศึกษาด้านการตีความบทเพลงโดย
ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการแสดง 
  The development of students as individual performers concentrating on song 
interpretation using acting techniques. 
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 MUS 338 ปฏิบัติการการแสดง 2                         2(1-2-3) 
  (Performance Workshop II) 
  การพฒันาทกัษะการแสดงเด่ียวและการแสดงร่วมกนั รวมถึงทกัษะเชิงสร้างสรรค์
และทกัษะท่ีจ าเป็นในการฝึกซอ้มและเตรียมความพร้อมเพื่อการแสดงท่ีมีประสิทธิภาพ 
  The development of practical solo and collaborative performance skills as well as 
creative and critical skills involved in rehearsing and preparing for a successful performance. 
 
 MUS 350 การประพนัธ์ดนตรีแจ๊สขั้นสูง                        2(2-0-4) 
  (Advanced Jazz Composition) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 212 ดนตรีทฤษฎ ี4 
  การประพนัธ์ดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมยัแบบขยายโครงสร้างหลายตอน การ
อภิปรายเก่ียวกบัสังคีตลกัษณ์และการเรียบเรียงเสียงวงดนตรีแบบขยาย การประพนัธ์ส าหรับวงเชม
เบอร์และวงดนตรีขนาดใหญ่ 
  Composition of multi-section extended jazz and contemporary music; discussion 
of form and orchestration as it applies to extended composition; composition of a chamber piece and 
a large-scale composition are required. 
 
 MUS 351 การแสดงเชิงปฏิภาณ 3                         2(1-2-3) 
  (Improvisation III) 
  เทคนิคจงัหวะในดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมยั เทคนิคจงัหวะละตินหลากหลาย
กระบวนแบบ และการปฏิบติัจงัหวะดนตรีแจ๊สร่วมสมยัอ่ืน ๆ เช่น การจดักลุ่มโน้ต อตัราจงัหวะซ้อน 
และการเปล่ียนอตัราจงัหวะ 
  Jazz and contemporary rhythmic techniques: rhythmic techniques in various Latin 
styles and other contemporary jazz rhythmic practices such as note grouping, odd meters and metric 
modulation. 
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 MUS 352 การแสดงเชิงปฏิภาณ 4                         2(1-2-3) 
  (Improvisation IV) 
  แนวคิดใหม่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1955 ทฤษฎีและเทคนิคการแสดงเชิงปฏิภาณดนตรีแจ๊ส 
และดนตรีร่วมสมยัโดยเนน้ท่ีภาษาดนตรีร่วมสมยั กระบวนแบบ และบทเพลงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1958 
  Modern concepts since 1955. Theory and techniques of jazz and contemporary 
music improvisation with an emphasis on contemporary vocabulary, style and repertoire since 1958. 
 
 MUS 353 การร้องเพลงแจ๊ส 1                          2(1-2-3) 
  (Vocal Jazz Styles I) 
  การแนะน าเพลงแจ๊สเบ้ืองตน้และเทคนิคท่ีใชใ้นการร้อง ประกอบดว้ย การนบัเขา้
เพลง การเขียนโนต้ส าหรับนกัดนตรี รูปแบบเพลง การใชไ้มโครโฟน และการสร้างรายการแสดงของ
ตนเอง 
  Introduction to the jazz standards repertoire and the basic singing skills, including 
counting off tempos, writing a jazz chart or lead sheet, understanding form, microphone handling and 
building a personal repertoire. 
 
 MUS 354 การร้องเพลงแจ๊ส 2                          2(1-2-3) 
  (Vocal Jazz Styles II) 
  การแสดงการร้องเพลงแจส๊รวมถึงการศึกษาเพลงในเชิงลึก การเขา้ใจแนวทางคอร์ด 
การเรียบเรียงเสียงประสาน และการท างานร่วมกบันกัดนตรี 
  A repertoire and performance class covering in-depth study of tunes with an 
understanding of changes, arranging tunes, trading fours and working with a rhythm section. 
 
 MUS 357 ประวตัิดนตรีแจ๊ส                          3(3-0-6) 
  (Jazz History) 
  เก่ียวกบัววิฒันาการของดนตรีแจส๊ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยเนน้การพฒันาการของ
ดนตรีแจ๊สในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการวิเคราะห์โดยละเอียดเก่ียวกบันกัดนตรีแจ๊ส นักเรียบเรียงเสียง
ประสาน และนกัประพนัธ์เพลงแจส๊ท่ีส าคญั นกัศึกษาจะตอ้งรู้จกัการฟัง และวพิากษว์ิจารณ์เพลงแจส๊ 
  The evolution of jazz from its beginnings to the present,  historical development of 
jazz at each period, an in-depth analysis of its major performers, arrangers, and composers, practice of 
listening skills and critical writing skills. 
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 MUS 369 การเสริมคุณภาพเสียงข้ันสูง                        2(1-2-3) 
  (Advanced Sound Reinforcement) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 269 การเสริมคุณภาพเสียง 
  เทคนิคการบนัทึกเสียงและการเสริมคุณภาพเสียงนอกสถานท่ี ศึกษาการใชเ้คร่ืองมือ
ต่าง ๆ และการแกปั้ญหาอคูสติก 
  Techniques used for recording and reinforcing music on location; commonly 
encountered acoustical problems and an investigation of equipment and techniques used to overcome them. 
 
 MUS 376 บทเพลงส าหรับเคร่ืองดนตรีและการสอน                       3(2-2-5) 
  (Instrumental Repertoire and Pedagogy) 
  วรรณกรรมเพลงบรรเลงทั้งประเภทแสดงเด่ียวและประเภทวงขนาดเล็กตั้งแต่ปี ค.ศ 
1600 ลกัษณะทัว่ไปทางประวติัศาสตร์ องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเพลงเหล่านั้น 
  Solo and small ensemble literature of various orchestral instruments since 1600; 
historical overview and practical application related to the literature. 
 
 MUS 379 การสอนกตีาร์                          3(2-2-5) 
  (Guitar Pedagogy) 
  ศิลปะและกระบวนการสอนกีตา้ร์ เน้นการพฒันาของวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อ
น าเสนอเทคนิคการเล่นและหลกัการดนตรี ส ารวจวิธีการและส่ือส าหรับใชใ้นการเรียนการสอนกีตาร์
โดยเนน้เทคนิคคลาสสิก 
  The art and process of teaching classical guitar, emphasis on the development of 
an effective approach to the presentation of playing technique and musical principle, survey of 
methods and materials for use in private guitar instruction with emphasis on classical technique. 
 
 MUS 387 วงดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมัย 5                        1(0-2-1) 
  (Jazz and Contemporary Music Ensemble V) 
  การแสดงดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมยัในระดบักลางตอนปลาย เน้นการรวมวง 
การอ่านโน้ต และการแสดงเชิงปฏิภาณ นักศึกษาตอ้งผ่านการทดสอบทกัษะและได้รับอนุญาตจาก
อาจารยผ์ูส้อน 
  Performances of music at the upper-intermediate level in the jazz and 
contemporary idioms emphasizing on ensemble playing, reading skills and improvisation; audition 
and permission from instructors required. 
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 MUS 388 วงดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมัย 6                        1(0-2-1) 
  (Jazz and Contemporary Music Ensemble VI) 
  การแสดงดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมยัในระดบัสูงตอนตน้ เนน้การรวมวง การอ่าน
โนต้ และการแสดงเชิงปฏิภาณ นกัศึกษาตอ้งผา่นการทดสอบทกัษะและไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 
  Performances of music at the early-advanced level in the jazz and contemporary 
idioms emphasizing on ensemble playing, reading skills and improvisation; audition and permission 
from instructors required. 
 
 MUS 393 ท่อนเด่นจากบทเพลงออร์เคสตรา 1                        2(1-2-3) 
  (Orchestral Excerpt I) 
  ฝึกการเล่นท่อนเด่นจากบทเพลงออร์เคสตรา 
  Professional level performance of standard orchestral literature. 
 
 MUS 394 ท่อนเด่นจากบทเพลงออร์เคสตรา 2                        2(1-2-3) 
  (Orchestral Excerpt II) 
  ฝึกการเล่นท่อนเด่นจากบทเพลงออร์เคสตรา 
  Professional level performance of standard orchestral literature. 
 
 MUS 411 วรรณกรรมเพลงคีย์บอร์ด                         3(3-0-6) 
  (Keyboard Literature) 
  วรรณกรรมเพลงเด่ียวส าหรับเปียโน ฮาร์ปซิคอร์ด และออร์แกน ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 
จนถึงปัจจุบนั โดยเนน้ท่ีวรรณกรรมเพลงคียบ์อร์ดในยคุปัจจุบนั 
  Solo literature for the piano, harpsichord, and organ from the 16th century to 
present,  emphasis on recent composition. 
 
 MUS 412 วรรณกรรมเพลงร้อง                          3(3-0-6) 
  (Vocal Literature) 
  ส ารวจวรรณกรรมเพลงร้อง ตั้ งแต่ศตวรรษท่ี 16 จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นท่ี
วรรณกรรมเพลงร้องของฝร่ังเศสและเยอรมนัในช่วงศตวรรษท่ี 19 
  A survey of the solo vocal literature from the 16th century to the present, with 
particular emphasis on the 19th century French and German repertoire. 
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 MUS 413 วรรณกรรมเพลงซิมโฟนี                         3(3-0-6) 
  (Symphonic Literature) 
  ส ารวจวรรณกรรมเพลงซิมโฟนีออร์เคสตรา ตั้งแต่ปลายศตวรรษท่ี 17  จนถึงปัจจุบนั 
โดยเนน้ท่ีวรรณกรรมเพลงซิมโฟนีในยคุปัจจุบนั 
  A survey of orchestral music from the end of the 17th century to the present, 
emphasis on recent composition. 
 
 MUS 416 การประพนัธ์เพลง 6                          4(0-8-4) 
  (Composition VI) 
  โครงการประพนัธ์เพลงของแต่ละบุคคลท่ีสามารถใชทุ้กส่ือการน าเสนอ โดยเนน้ไป
ท่ีโจทยข์ั้นสูงของการประพนัธ์เพลง 
  Individual compositional projects including all media with emphasis on advanced 
problems in composition. 
 
 MUS 418 หัวข้อพเิศษในดนตรี                          3(3-0-6) 
  (Special Topics in Music) 
  เง่ือนไขรายวชิา: ต้องได้รับอนุญาตจากวทิยาลยัดนตรี 
  หวัขอ้พิเศษท่ีเก่ียวขอ้งกบั ประวติั ทฤษฎี บุคคลส าคญั และการวิเคราะห์ตีความบท
เพลง ท่ีใชใ้นการแสดง 
  Selected topics relating to the history, theory, personalities and performance 
practices of music. 
 
 MUS 425 การบรรเลงเปียโนประกอบ 5                        2(0-4-2) 
  (Piano Accompanying V) 
  การบรรเลงประกอบเคร่ืองดนตรี นกัร้อง และการบรรเลงรวมวงขั้นกลางตอนปลาย  
การอ่านโนต้ การทดเสียง 
  Upper Intermediate vocal/instrumental accompanying and ensemble 
accompanying, score reading, transposition. 
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 MUS 426 การบรรเลงเปียโนประกอบ 6                        2(0-4-2) 
  (Piano Accompanying VI) 
  การบรรเลงประกอบเคร่ืองดนตรี นักร้อง และการบรรเลงรวมวงขั้นสูง การอ่าน
โนต้ การทดเสียง 
  Advanced vocal/instrumental accompanying and ensemble accompanying, score 
reading, transposition. 
 
 MUS 437 ปฏิบัติการการแสดง 3                         2(1-2-3) 
  (Performance Workshop III) 
  การพฒันาทกัษะทางดา้นดนตรีและความประณีตทางดา้นการแสดง การผสมผสาน
การร้องและการแสดงกับการพัฒนาตัวละครในฉาก รวมทั้ งศึกษาบทเพลงและบทสนทนาใน
สภาพแวดลอ้มสมมติ 
  Further development of musicianship and refinement in performance, the 
combination of vocal and acting skills with the development of character in scene work, including 
both song and dialogue within the fictional environment. 
 
 MUS 438 ปฏิบัติการการแสดง 4                         2(1-2-3) 
  (Performance Workshop IV) 
  การส ารวจบทเพลงต่าง ๆ โดยการก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูส้อน การเตรียมการแสดง
จากผลงานสร้างสรรค์ใหม่และผลงานสร้างสรรคท่ี์มีอยูแ่ลว้ ส ารวจวิธีการแสดงในเชิงทฤษฎีและเชิง
แนวคิด 
  Supervised exploration of repertoire, preparation of new and existing revue 
materials; theoretically musical and conceptual performance approaches are explored. 
 
 MUS 452 เทคนิคการแสดงเชิงปฏิภาณข้ันสูง                        2(1-2-3) 
  (Advanced Jazz Improvisational Techniques) 
  การบรรเลงและวิเคราะห์เพลงท่ีประพนัธ์ข้ึนเอง การอภิปราย สาธิต และแสดง
เทคนิคการแสดงเชิงปฏิภาณขั้นสูง 
  Performance and analysis of original jazz tunes; discussion, demonstration, and 
performance of advanced jazz improvisational techniques. 
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 MUS 456 กระบวนการหลงัการผลติ                         3(2-2-5) 
  (Audio Post Production) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 262 การผลติดนตรีด้วยคอมพวิเตอร์ 
  งานเสียงส าหรับภาพยนตร์ รายการโทรทศัน์ และส่ือมลัติมีเดียทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบติั ขั้นตอนการท างานเสียงก่อนและหลงัการผลิต เทคนิคท่ีส าคญัเป็นท่ีนิยมส าหรับงานหลงัการ
ผลิตและงานแสดงดนตรีสด การประยุกต์ใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ท างานร่วมกนัได ้รูปแบบ
การเก็บขอ้มูล การผสมผสานสุนทรียศาสตร์ และเทคนิคอยา่งลงตวัในการผลิตเสียงและวดีิโอ 
  Theory and practice of sound in film, television and multimedia; audio pre 
production/planning, production and post production phases and workflows; current production 
techniques frequently used in the post-production and live sound industries; current synchronization, 
delivery and storage formats; the balance between aesthetics and techniques used in sound and video 
production. 
 
 MUS 459 การประพนัธ์เน้ือร้องข้ันสูง                         2(1-2-3) 
  (Advanced Lyric Writing) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 359 การประพนัธ์เน้ือร้อง 
  การใช้สังคีตลักษณ์แบบต่าง ๆ การเขียนท่อนแยก การเขียนเน้ือเพลงให้เข้ากับ
ท านองท่ีมีอยู ่และการท างานร่วมกบันกัประพนัธ์เพลง 
  Various uses of form, approaches to hooks, writing to existing melody, and 
collaboration with composers. 
 
 MUS 462 การท ามาสเตอร์เพลง                          3(2-2-5) 
  (Audio Mastering) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 262 การผลติดนตรีด้วยคอมพวิเตอร์ 
  ความรู้พื้นฐาน แนวคิดและกระบวนการท ามาสเตอร์เพลงส าหรับอุตสาหกรรม
ดนตรี รวมถึงการศึกษาเทคนิคและเทคโนโลยดีนตรีท่ีในการการท ามาสเตอร์เพลง 
  Basic concepts and processes of audio mastering for music industry. As well as 
study of techniques and music technology for audio mastering. 
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 MUS 464 เทคนิคการผสมเสียงข้ันสูง                         3(2-2-5) 
  (Advanced Mix Techniques) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 364 เทคนิคการผสมเสียง 
  เทคนิคการผสมเสียงขั้นสูง โดยการสอน และการปฏิบติัจริง เทียบเท่าอุตสาหกรรม
ดนตรี ในปัจจุบนั 
  Advanced mixing techniques via in-class faculty demonstrations and student 
participation emphasizing professional industry standards. 
 
 MUS 466 การจัดการและการผลติคอนเสิร์ต                        3(3-0-6) 
  (Music Management and Concert Production) 
  ทศันะของการแสดงสดจากมุมมองของศิลปินผูแ้สดง การบริหารจดัการศิลปิน  
บทบาทของแมวมองศิลปิน การเป็นตัวแทนศิลปิน การประชาสัมพนัธ์คอนเสิร์ต  การพิจารณา
ความสัมพนัธ์ซ่ึงผูกพนัธ์โดยสัญญา และผลกระทบต่ออาชีพการเป็นศิลปิน ศึกษากลยุทธการพฒันา
อาชีพ และขอ้ก าหนดของการประชาสัมพนัธ์  การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง ในรูปแบบการ
น าเสนอโครงงานแบบเด่ียวและแบบกลุ่ม 
  Views of the live entertainment industry from the perspective of the performing 
artist, artist management, talent agent, attorney and concert promotion.  Consideration is given to the 
interpersonal, business and contractual relationships and their impact on the performing artist’s 
career.  Strategies for career development are addressed and the ground rules of publicity, public 
relations, and promotion explored and applied in practical situations through special individual and 
team projects. 
 
 MUS 469 การบันทกึเสียงและการผสมเสียงส าหรับการแสดงดนตรีสด            3(2-2-5) 
  (Live Recording and Mixing) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 262 การผลติดนตรีด้วยคอมพวิเตอร์ 
  เทคนิคการบนัทึกเสียงและผสมเสียงส าหรับงานแสดงดนตรีสดในหลายหลาก
ประเภทดนตรี เช่น คลาสสิก แจ๊ส ร๊อคและป๊อบ ศึกษาระบบการแสดงสด การใชเ้คร่ืองมือทางเสียงต่าง ๆ 
เทคนิคการบนัทึกเสียง และการพฒันาทกัษะการบนัทึกและการผสมเสียง 
  Recording-mixing techniques for live music performance in various music styles 
such as classical, jazz, rock and pop genres. The course emphasizes live systems, audio equipment, 
recording techniques and skills development. 
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 MUS 473 การฝึกปฏิบัติการสอนดนตรี 1               2(0-4-2) 
  (Practicum in Music Pedagogy I) 
  เง่ือนไขรายวชิา: ต้องได้รับอนุญาตจากวทิยาลยัดนตรี 
  การฝึกปฏิบติัการสอนดนตรีแบบตวัต่อตวั โดยรับผิดชอบการสอนนกัเรียนระดบั
ชั้ นต้น 3-4 คน ภายใต้การให้ค  าแนะน าจากอาจารย์ผู ้สอน รวมทั้ งการสังเกตการสอน และการ
คน้ควา้วจิยั 
  Practical teaching experience in individual music instruction.  Students will be 
responsible for the individual teaching of three to four child beginners under the supervision of the 
music faculty.  Students will also observe music lessons given by master teachers and do outside 
readings and research. 
 
 MUS 474 การฝึกปฏิบัติการสอนดนตรี 2               2(0-4-2) 
  (Practicum in Music Pedagogy II) 
  เง่ือนไขรายวชิา: ต้องได้รับอนุญาตจากวทิยาลยัดนตรี 
  การฝึกปฏิบติัการสอนดนตรีแบบตวัต่อตวั โดยรับผิดชอบการสอนนกัเรียนระดบั
ชั้ นต้น 3-4 คน ภายใต้การให้ค  าแนะน าจากอาจารย์ผู ้สอน รวมทั้ งการสังเกตการสอน และการ
คน้ควา้วจิยั ศึกษาต่อเน่ืองจาก MUS 473 
  Practical teaching experience in individual music instruction.  Students will be 
responsible for the individual teaching of three to four child beginners under the supervision of the 
music faculty.  Students will also observe music lessons given by master teachers and do outside 
readings and research; continuation of MUS 473. 
 
 MUS 487 วงดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมัย 7                        1(0-2-1) 
  (Jazz and Contemporary Music Ensemble VII) 
  การแสดงดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมยัในระดบัสูง เน้นการรวมวง การอ่านโน้ต 
และการแสดงเชิงปฏิภาณ นกัศึกษาตอ้งผา่นการทดสอบทกัษะและไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 
  Advanced performances of music in the jazz and contemporary idioms 
emphasizing on ensemble playing, reading skills and improvisation; audition and permission from 
instructors required. 
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 MUS 488 วงดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมัย 8                        1(0-2-1) 
  (Jazz and Contemporary Music Ensemble VIII) 
  การแสดงดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมยัในระดบัสูงตอนปลาย เน้นการรวมวง การ
อ่านโนต้ และการแสดงเชิงปฏิภาณ นกัศึกษาตอ้งผา่นการทดสอบทกัษะและไดรั้บอนุญาตจากอาจารย์
ผูส้อน 
  Upper-Advanced performances of music in the jazz and contemporary idioms 
emphasizing on ensemble playing, reading skills and improvisation; audition and permission from 
instructors required. 
 
 MUS 493 สัมมนาคอนเสิร์ต 1                          1(0-2-1) 
  (Concert Seminar I) 
  สัมมนาการแสดงดนตรีโดย นกัศึกษา ศิลปินรับเชิญ และคณาจารยใ์นวทิยาลยัดนตรี 
  An informal recital setting and performance class for performance majors with 
guest and faculty presentations. 
 
 MUS 494 สัมมนาคอนเสิร์ต 2                          1(0-2-1) 
  (Concert Seminar I) 
  สัมมนาการแสดงดนตรีโดย นกัศึกษา ศิลปินรับเชิญ และคณาจารยใ์นวทิยาลยัดนตรี 
  An informal recital setting and performance class for performance majors with 
guest and faculty presentations. 
 
 MUS 495 สหกจิศึกษา                       6(0-35-18) 
  (Co-operative Education) 
  เง่ือนไขรายวชิา: ต้องมีหน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกติ 
  ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการทางอุตสาหกรรมดนตรี เช่น บริษทัผลิตเพลง 
สตูดิโอผลิตเพลง สตูดิโอหลงัการผลิตส าหรับเสียง สตูดิโอหลงัการผลิตส าหรับภาพยนต์ สถานีวิทย ุ
สถานีโทรทศัน์ ธุรกิจขายปลีกทางดนตรี และบริษทัผลิตเคร่ืองมือในอุตสาหกรรมดนตรีต่าง ๆ เป็นตน้  
ฝึกงานไม่นอ้ยกวา่ 560 ชัว่โมง หรือ 16 สัปดาห์ 
  Provide the student with the opportunity to gain experience in the music industry, 
and typically takes place in the following facilities: recording companies, music production studios, 
audio post-production studios, film post-production studios, radio stations, televisions, music retail 
business, and equipment manufacturers.  Minimum of 560 working hours or 16 weeks are required. 
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    3.1.5.3 หมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกติ 
     เลือกจากรายวชิาท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัรังสิต 
 
    3.1.5.4 วชิาโทส าหรับนักศึกษานอกวิทยาลยัไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกติ 
    นกัศึกษาเลือก 9 หน่วยกิตจากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
 

 MUS 100 วรรณกรรมดนตรีเบื้องต้น                           3(3-0-6) 
  (Introduction to Music Literature) 
  การท าความเขา้ใจดนตรีผา่นการฟังและการศึกษาดนตรีจากวฒันธรรมในยุคต่าง ๆ 
ศึกษาลกัษณะของรูปแบบและองคป์ระกอบหลกัของดนตรี เช่น ท านอง จงัหวะ สังคีตลกัษณ์ เน้ือดนตรี 
ดนตรีประเภทต่าง ๆ จากบทประพนัธ์เพลงท่ีส าคญั 
  Understanding music through listening and examination of music from different 
cultural periods; characteristics of the main musical styles and elements: melody, rhythm, form, 
texture, and genre, discussion in parallel with the study of the various compositions. 
 
 MUS 111 ทฤษฎดีนตรี 1                             3(3-0-6) 
  (Music Theory I) 
 ความรู้พื้นฐานทางดนตรี ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ เช่น การบนัทึกโนต้ จงัหวะ ขั้นคู่  
บนัไดเสียงไดอาโทนิก 
  The rudiments of music including music notation, rhythm, intervals and diatonic 
scales. 
 
 MUS 113 โสตทกัษะ 1                             1(0-2-1) 
  (Aural Skills I) 
  การฝึกปฏิบติัการส าหรับทกัษะการฟังและการร้อง ประกอบดว้ยหัวขอ้ต่าง ๆ เช่น 
ขั้นคู่ จงัหวะและท านองเพนทาโทนิกเบ้ืองตน้ เป็นตน้ 
  Laboratory for aural and sight-singing skills; diatonic interval, simple rhythm and 
pentatonic melodies. 
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 MUS 133 ดนตรีปฏิบัติรอง 1                             2(0-4-2) 
  (Appiled Music Secondary I) 
  การพฒันาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเด่ียว 
โดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยคุสมยัในระดบัตน้ 
  Development of techniques at the beginning level, interpretation, repertoires, 
criticism and solo performance by studying repertoire from a variety of periods. 
 
 MUS 191 ช่ัวโมงการแสดงดนตรี 1                         0(0-0-0) 
  (Recital Hours I) 
  เขา้ชมการแสดงท่ีไดรั้บอนุมติัจากวทิยาลยัดนตรี 
  Attendance of approved recitals, concerts and productions.   
 
 MUS 192 ช่ัวโมงการแสดงดนตรี 2                         0(0-0-0) 
  (Recital Hours II) 
  เขา้ชมการแสดงท่ีไดรั้บอนุมติัจากวทิยาลยัดนตรี  
  Attendance of approved recitals, concerts and productions.   
 
    นกัศึกษาเลือก 6 หน่วยกิตจากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
 
 MUS 112 ทฤษฎดีนตรี 2                             3(3-0-6) 
  (Music Theory II) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 111 ทฤษฎดีนตรี 1 
  ความรู้พื้นฐานทางดนตรี ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ เช่น กุญแจเสียง โมด ทรัยแอด 
คอร์ด ไดอาโทนิกทรัยแอด และไดอาโทนิกคอร์ด 
  The rudiments of music including key signatures, modes, triads, chords, diatonic 
triads and diatonic chords. 
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 MUS 114 โสตทกัษะ 2                             1(0-2-1) 
  (Aural Skills II) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 113 โสตทกัษะ 1 
  การฝึกปฏิบติัการส าหรับทกัษะการฟังและการร้อง  ประกอบดว้ยหัวขอ้ต่าง ๆ  เช่น 
ขั้นคู่ คอร์ด บนัไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ จงัหวะรูปแบบต่าง ๆ ท านองเพนทาโทนิกและไดอาโทนิก 
  Laboratory for aural and sight-singing skills; all intervals within one octave, triads, 
major and minor scales, rhythm in simple and compound meters, pentatonic and diatonic melodies. 
 
 MUS 123 ทกัษะการเล่นคีย์บอร์ด 1                     1(0-2-1) 
  (Keyboard Skills I) 
  ทกัษะการเล่นคียบ์อร์ดเบ้ืองตน้ การวางน้ิว บนัไดเสียงเมเจอร์และอาร์เพจจิโอ การ
ด าเนินของคอร์ดเบ้ืองตน้ ทรัยแอดเบ้ืองตน้ คอร์ดโดมินนัท์ทบเจ็ด การพลิกกลบัของคอร์ด การอ่าน
โนต้ การวางเสียงประสาน และการแสดงเชิงปฏิภาณ 
  Basic keyboard skills including 5-finger pattern, major scales and arpeggios, basic 
chord progressions, basic triads, dominant seventh chords and inversions, sight reading, 
harmonization and improvisation skills. 
 
 MUS 124 ทกัษะการเล่นคีย์บอร์ด 2                     1(0-2-1) 
  (Keyboard Skills II) 
  วชิาบังคับก่อน: MUS 123 ทักษะการเล่นคีย์บอร์ด 1 
  บนัไดเสียงไมเนอร์และอาร์เพจจิโอ โมด คอร์ดทบเจด็ 5 ประเภท การพลิกกลบัของคอร์ด 
การด าเนินคอร์ดเบ้ืองตน้ การเล่นบทเพลง การอ่านโนต้ การวางเสียงประสาน และการแสดงเชิงปฏิภาณ 
  Minor scales and arpeggios, modal scales, five types of seventh chords and 
inversions, basic chords progressions, repertoire, development of sight reading, harmonization, and 
improvisation. 
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 MUS 134 ดนตรีปฏิบัติรอง 2                             2(0-4-2) 
  (Appiled Music Secondary II) 
  การพฒันาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเด่ียว 
โดยศึกษาบทเพลงท่ีหลากหลายจากทุกยคุสมยัในระดบัตน้ตอนปลาย 
  Development of techniques at the upper-beginning level, interpretation, repertoires, 
criticism and solo performance by studying repertoire from a variety of periods. 
 
 MUS 181 วงดุริยางค์ซิมโฟนี 1                          1(0-3-2) 
  (Symphony Orchestra I) 
  ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงท่ีประพนัธ์ข้ึนส าหรับวงดุริยางค์ซิมโฟนีในระดบัต้น 
นกัศึกษาตอ้งผา่นการทดสอบทกัษะและไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 
  Reading and performances of beginning orchestral repertoires; audition and 
permission from instructors required. 
 
 MUS 182 วงดุริยางค์ซิมโฟนี 2                          1(0-3-2) 
  (Symphony Orchestra II) 
  ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงท่ีประพนัธ์ข้ึนส าหรับวงดุริยางค์ซิมโฟนีในระดบัต้น
ตอนปลาย นกัศึกษาตอ้งผา่นการทดสอบทกัษะและไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 
  Reading and performances of upper beginning orchestral repertoires; audition and 
permission from instructors required. 
 
 MUS 183 วงขับร้องประสานเสียง 1                         1(0-3-2) 
  (Chorus I) 
  ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส าหรับการขบัร้องประสานเสียง โดยมุ่งเน้นไปท่ีบท
เพลงในช่วงศตวรรษท่ียีสิ่บและบทเพลงจากอุปรากรในระดบัตน้ 
  Reading and performances of choral literature at the beginning level with an 
emphasis on music of the Twentieth-Century and works from operas. 
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 MUS 184 วงขับร้องประสานเสียง 2                         1(0-3-2) 
  (Chorus II) 
  ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส าหรับการขบัร้องประสานเสียง โดยมุ่งเน้นไปท่ีบท
เพลงในช่วงศตวรรษท่ียีสิ่บและบทเพลงจากอุปรากรในระดบัตน้ตอนปลาย 
  Reading and performances of choral literature at the upper-beginning level with an 
emphasis on music of the twentieth-century and works from operas. 
 
 MUS 185 วงเชมเบอร์ 1                          1(0-2-1) 
  (Chamber Music Ensemble I) 
  ฝึกซอ้มและแสดงบทเพลงส าหรับวงดนตรีขนาดเล็กในระดบัตน้ นกัศึกษาตอ้งผา่น
การทดสอบทกัษะและไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 
  Reading and performances of beginning chamber music literature; audition and 
permission from instructors required. 
 
 MUS 186 วงเชมเบอร์ 2                          1(0-2-1) 
  (Chamber Music Ensemble II) 
  ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส าหรับวงดนตรีขนาดเล็กในระดับต้นตอนปลาย 
นกัศึกษาตอ้งผา่นการทดสอบทกัษะและไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 
  Reading and performances of upper beginning chamber music literature; audition 
and permission from instructors required. 
 
 MUS 187 วงดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมัย 1                        1(0-2-1) 
  (Jazz and Contemporary Music Ensemble I) 
  การแสดงดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมยัในระดบัตน้ เน้นการรวมวง การอ่านโน้ต 
และการแสดงเชิงปฏิภาณ นกัศึกษาตอ้งผา่นการทดสอบทกัษะและไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 
  Performances of music at the beginning level in the jazz and contemporary idioms 
emphasizing on ensemble playing, reading skills and improvisation; audition and permission from 
instructors required. 
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 MUS 188 วงดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมัย 2                        1(0-2-1) 
  (Jazz and Contemporary Music Ensemble II) 
  การแสดงดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมยัในระดบัตน้ตอนปลาย เนน้การรวมวง การ
อ่านโนต้ และการแสดงเชิงปฏิภาณ นกัศึกษาตอ้งผา่นการทดสอบทกัษะและไดรั้บอนุญาตจากอาจารย์
ผูส้อน 
  Performances of music at the upper-beginning level in the jazz and contemporary 
idioms emphasizing on ensemble playing, reading skills and improvisation; audition and permission 
from instructors required. 
 
 MUS 261 ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยดีนตรี                      2(1-2-3) 
  (Introduction to Music Technology) 
  เทคโนโลยีทางดนตรีเบ้ืองตน้ท่ีนกัดนตรีปัจจุบนัควรรู้ โดยเน้นท่ีโปรแกรมเขียน
โนต้ โปรแกรมดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไฟฟ้า วธีิการท าซีเควนช์ดว้ยระบบมีดี 
  Introduction to music technologies necessary for present day musicians emphasizing 

on notation software; musical software and hardware, basic MIDI sequencing techniques. 
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 3.2 ช่ือ  สกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร  
ล าดบั
ที ่

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกลุ 
เลขที ่

บัตรประชาชน 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์) จากสถาบัน ปี 

1. รองศาสตราจารย ์ ดร.วบูิลย ์ตระกลูฮุน้ 3101xxxxxxxxx ศศ.บ. 
ศศ.ม. 
ศป.ม. 
D.A. 

ดนตรีสากล 
ดนตรีวทิยา 

การประพนัธ์เพลง 
Music Theory and 

Composition 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
Ball State University, USA. 

2535 
2542 
2546 
2554 

6 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.เด่น อยูป่ระเสริฐ 3200xxxxxxxxx B.F.A. 
 

M.M. 
 

D.A. 

Music 
 

Jazz Studies 
 

Music Theory and 
Composition 

Cornish College of the Arts, 
USA. 
University of North Texas, 
USA. 
University of North 
Colorado, USA. 

2535 
 

2541 
 

2547 

3 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ เจตนิพิฐ สงัขว์จิิตร 3101xxxxxxxxx ศศ.บ. 
ศล.ม. 

ดนตรี 
ดนตรี 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

2545 
2555 

6 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ พลงัพล ทรงไพบูลย ์ 3100xxxxxxxxx นศ.บ. 
Diploma 

  
ศล.ม. 

วทิยแุละโทรทศัน ์
Contemporary Writing 

and Production 
ดนตรีแจ๊สศึกษา 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
Berklee College of Music, 
USA. 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

2538 
2549 

 
2555 

9 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ธีรวฒัน์ ตนับุตร 3229xxxxxxxxx ศศ.บ. 
ศศ.ม. 

ดนตรี 
การแสดงดนตรี 

มหาวทิยาลยัมหิดล
มหาวทิยาลยัมหิดล 

2547 
2555 

9 
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ล าดบั
ที ่

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกลุ 
เลขที ่

บัตรประชาชน 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์) จากสถาบัน ปี 

6. อาจารย ์ บุญรัตน์ ศิริรัตนพนัธ 3101xxxxxxxxx นศ.บ. 
ดศ.ม. 

ภาพยนตร์และภาพน่ิง 
การประพนัธ์เพลง 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

2537 
2560 

9 

      

  3.2.2 อาจารย์พเิศษ 
ล าดบั
ที ่

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกลุ 
เลขที ่

บัตรประชาชน 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์) จากสถาบัน ปี 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ภาวไล  ตนัจนัทร์พงศ ์ 3100xxxxxxxxx ศป.บ. 
M.M. 

D.M.A. 

ดุริยางคศิ์ลป์ตะวนัตก 
Piano Performance 
Piano Performance 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
West Virginia University, USA. 
West Virginia University, USA. 

2541 
2543 
2546 

 

2. อาจารย ์ ดร.ตรีทิพ กมลศิริ 3100xxxxxxxxx ศป.บ. 
M.M. 

D.M.A 

ดุริยางคศิลป์ตะวนัตก 
Piano Pedagogy  

Piano Pedagogy and 
Performance 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
West Virginia University, USA. 
Doctor of Musical Arts, USA. 

2537 
2539 
2549 

 

3. อาจารย ์ ดร.สุวดิา เนรมิตอร่าม 5101xxxxxxxxx B.M. 
M.M. 

 
D.M.A 

Piano Performance 
Piano Performance 

 
Piano Performance 

Lynn University, USA. 
Sanfrancisco Conservatory 
of Music, USA. 
The University of Texas at 
Austin, USA. 

2552 
2555 

 
2560 
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน  หรือสหกจิศึกษา) 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  4.1.1 รายวิชา MUS 495 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) นกัศึกษาทุกกลุ่มวิชา
สามารถเลือกเรียนในหมวดวชิาชีพเลือก 
    4.1.1.1 ทกัษะในการปฏิบติังานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขา้ใจใน
หลกัการความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิง่ข้ึน 
    4.1.1.2 บูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อน าไปแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

    4.1.1.3 มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเขา้ใจวฒันธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ 
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานประกอบการได ้
    4.1.1.4 มีความกลา้ในการแสดงออกและน าความคิดสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในงาน 
 

  4.1.2 รายวชิาMUS 473 การฝึกปฏิบติัการสอนดนตรี 1 (Practicum in Music Pedagogy I) และ 
     รายวชิา MUS 474 การฝึกปฏิบติัการสอนดนตรี 2 (Practicum in Music Pedagogy II) 
     นกัศึกษาทุกกลุ่มวชิาสามารถเลือกเรียนในหมวดวชิาชีพเลือก 

    4.1.2.1 นกัศึกษาไดรั้บประสบการณ์ท างานในสถานท่ีจริง โดยนกัศึกษาตอ้งผ่านผล
การประเมินจากผูไ้ดรั้บมอบหมายโดยสถานท่ีฝึกงานนั้นๆ 
    4.1.2.2 นักศึกษาสามารถเขียนอธิบายประสบการณ์การท างานท่ีได้ จากนั้นเขียน
วเิคราะห์ วจิารณ์ พร้อมส่งรูปเล่มรายงาน 
 

 4.2 ช่วงเวลา 
  4.2.1 รายวชิา MUS 495 สหกิจศึกษา 
     -  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษาท่ี 4 
  4.2.2 รายวชิา MUS 473 การฝึกปฏิบติัการสอนดนตรี 1และ  
           MUS 474 การฝึกปฏิบติัการสอนดนตรี 2 
     -  ปีการศึกษาท่ี 4 
 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  4.3.1 รายวชิา MUS 495 สหกิจศึกษา 
     -  1 ภาคการศึกษา 
  4.3.2 รายวชิา MUS 473 การฝึกปฏิบติัการสอนดนตรี 1และ  
           MUS 474 การฝึกปฏิบติัการสอนดนตรี 2 
     -  สัปดาห์ละ 8 ชัว่โมง เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือเทียบเท่า 
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5. ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย  
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  รายวิชา MUS 467 ปริญญานิพนธ์ ในกลุ่มวิชาการผลิตดนตรี กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
ดนตรี และกลุ่มวิชาการประพนัธ์เพลงร้อง เป็นรายวิชาท่ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อให้นกัศึกษาไดมี้โอกาส
คน้ควา้ในระดบัสูง สามารถสร้างสรรค์และผลิตผลงานเพลง นักศึกษาแต่ละคนตอ้งน าเสนอผลงาน
เพลงประกอบกบัเอกสารเชิงวิชาการเป็นรูปเล่มท่ีมีค าอธิบายถึงขั้นตอนการท างาน และตวัผลงานนั้น 
ต่อผูส้อนพร้อมทั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยวิธีการประเมินจะพิจารณาความก้าวหน้าของ
นกัศึกษาแต่ละคนจากการฟังโครงงานเพลง และเอกสารประกอบรายละเอียดเน้ือหาเก่ียวกบัขั้นตอน
การบนัทึกเสียงและการผสมเสียง โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยการวิจารณ์ผลงานการผลิตของ
ตนเองรวมอยูด่ว้ย 
 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  5.2.1 ผลงานใหม่ท่ีถูกสร้างข้ึนโดยนกัศึกษาแต่ละคน 
  5.2.2 นกัศึกษาสามารถเขียนอธิบายวธีิการด าเนินงานของโครงการนั้นๆในรูปแบบเชิงวชิาการ 
  5.2.3 นกัศึกษาสามารถเขียนวเิคราะห์ วิจารณ์ โครงงานของตนเองในรูปแบบเชิงวชิาการ 

5.2.4 นกัศึกษาส่งผลงานสร้างสรรคข์องตนเอง พร้อมกบัสารนิพนธ์อธิบายถึงวธีิการ 
  ด าเนินงาน และบทวเิคราะห์ของผลงานนั้นๆ 

 

 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษาท่ี 4 
 

 5.4 จ านวนหน่วยกติ 
  3 หน่วยกิต 
 

 5.5 การเตรียมการ 
  5.5.1 นกัศึกษาเสนอโครงงานท่ีสนใจ 
  5.5.2 คณะกรรมการผูรั้บผิดชอบใหค้วามเห็นชอบ 
  5.5.3 คณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ เพื่อจดัสรรอาจารยท่ี์ปรึกษาใหก้บันกัศึกษาแต่ละคน 
  5.5.4 อาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้  าแนะน าและก ากบัดูแลการท าโครงการของนกัศึกษา  
  5.5.5 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวชิา ดูแลโครงการในภาพรวมทั้งหมด 
 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
   5.6.1 นกัศึกษาเขียนรายงานโครงการในเชิงวชิาการ 
   5.6.2 การน าเสนอโครงการ ส่งรายงานและสอบป้องกนัผา่นคณะกรรมการจ านวน 3 ท่าน 
   5.6.3 มติของคณะกรรมการตอ้งเป็นเอกฉนัทโ์ดยโครงการนั้นๆไดรั้บผลผา่นจาก 
    คณะกรรมการทุกท่าน 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา   
คุณลกัษณะพเิศษ/คุณสมบัติทีพ่งึประสงค์ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
เป็นผูมี้ความรู้ท่ีร่วมสมยั เขา้ใจในศาสตร์ 
ดา้นดนตรี รวมถึงศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งได ้
อยา่งลึกซ้ึง เป็นผูใ้ฝ่รู้และมุ่งพฒันาตนเอง 
อยา่งต่อเน่ือง สามารถกา้วทนัองคค์วามรู้ 
และเทคโนโลยใีหม่ๆ 

จดัโครงสร้างและเน้ือหารายวิชาบงัคบัในหลกัสูตร และ
สร้างความเช่ือมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มี
ปฏิบัติการ แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษา ให้
นกัศึกษาเขา้ใจ สามารถต่อยอดความรู้ บูรณาการความรู้ 
ประยุกต์ ความรู้กบัสภาพการณ์ และสถานการณ์สมมุติ
หรือจริงได ้ส่งเสริมให้มีการจดัการเรียนรู้แบบเน้นการ
ปฏิบติั ส่งเสริมใหมี้การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ การ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยมีการ
ประเมินผูเ้รียนในหลายรูปแบบ 

เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบ 
ต่อตนเองและส่วนรวม มีจิตอาสาและส านึก 
สาธารณะ มีภาวะผูน้ า 

ส่งเสริมให้มีการจดัการเรียนรู้แบบน าตนเอง ส่งเสริม
การท างานเป็นกลุ่ม และสอดแทรกใหน้กัศึกษาตระหนกั
ถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยเน้นการประเมินจาก
บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของผูเ้รียน 

 
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1) ซ่ือสัตย ์สุจริต มีวนิยั และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

 2) มีทศันคติท่ีเปิดกวา้ง ยอมรับฟังแนวคิดของผูอ่ื้น 
   3) มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะ 
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

   ก าหนดให้มีวฒันธรรมองคก์ร ปลูกฝังระเบียบวินยั เช่น การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลา การ
ส่งงานตามท่ีก าหนดแต่งกายอย่างเหมาะสม สุภาพ มีความรับผิดชอบในการท างาน ร่วมกบั
ผูอ่ื้น เคารพและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น โดยอาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ทุกรายวชิา 
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  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
   ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน จากการส่งงานตรงตามเวลา

ท่ีก าหนด ความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความซ่ือสัตย  ์ สามารถแสดงความ
คิดเห็นรวมถึงเคารพและรับฟังความเห็นของผูอ่ื้น 

 
 2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) มีความรอบรู้ทางดุริยางคศาสตร์และศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2) มีความสามารถในการคน้ควา้ แกปั้ญหา และพฒันาทางดา้นดุริยางคศาสตร์อยา่งเป็น 
     ระบบ 

   3) มีความรู้ในทางดุริยางคศาสตร์ท่ีสัมพนัธ์กบับริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวฒันธรรม 
   4) มีความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบติัในการประกอบวชิาชีพดา้นดุริยางคศาสตร์ 
      ในสาขาวชิาท่ีศึกษา 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้  

  ใช้การเรียนการสอนโดยผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง เน้นหลกัทฤษฎีและการปฏิบติั เพื่อให้
เขา้ใจองคค์วามรู้ในวชิาชีพ อีกทั้งสามารถน าไปประยกุตไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
  ประเมินความรู้จากผลงานนักศึกษา และผลงานการแสดง รวมถึงกระบวนการคิด

สร้างสรรค์ผลงานท่ีน าเสนออย่างถูกต้องเป็นระบบ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ได้
เหมาะสมกบับริบททางสังคมและวฒันธรรม 

 
 2.3 ทกัษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  1) สามารถคน้ควา้ รวบรวม และประเมินขอ้มูล จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายอยา่ง             

มีวจิารณญาณ 
2) สามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

   3) สามารถบูรณาการความรู้กบัศาสตร์อ่ืน เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานทางวชิาการและ 
    วชิาชีพได ้

  4) มีความคิดสร้างสรรค ์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 
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  2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  เน้นกระบวนการค้นควา้ วิเคราะห์ และการน าแหล่งข้อมูลท่ีเหมาะสมมาใช้อา้งอิง 

เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ใจกระบวนการคน้ควา้และการสร้างสรรคผ์ลงาน สามารถแกไ้ขปัญหา
และบูรณาการองคค์วามรู้ส าหรับน ามาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  ประเมินจากผลงานของนักศึกษา และข้อมูลอ้างอิงในการค้นคว้าและท างาน

สร้างสรรคห์รือรายงานกระบวนการอธิบายขั้นตอนต่างๆ ได ้รวมถึงประเมินความสามารถ
ดา้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาและบูรณาการองคค์วามรู้ต่างๆ 
ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

 
 2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  1) มีภาวะผูน้ า เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และมนุษย- 
      สัมพนัธ์ท่ีดี 

2) มีความรับผดิชอบต่องานของตนเอง และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี 
     ประสิทธิภาพ 

3) สามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นท่ี 
      แตกต่าง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

                                                       การแสดงความคิดเห็น
                        ร                                                             
                           
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 
                                                                        
                                                              สามารถแสดงความ
คิดเห็นไดอ้ยา่งมีเหตุผลและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้นในการร่วมกิจกรรมตลอดการศึกษา 
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 2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2.5.1 ผลลพัธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1) สามารถส่ือสารดว้ยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการส่ือสารโดยทัว่ไป ตลอดจนใช ้
     วธีิการส่ือสารทางดนตรี และน าเสนองานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

   2) สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อการสร้างสรรค์ 
       ผลงานหรือการน าเสนอผลงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   3) มีความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู้เชิงตวัเลข หรือเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
       ส าหรับงานดนตรี 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

                                                                               
มอบหมายในชั้นเรียนและสามารถประยุกต์ใชก้ารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้จากความสามารถของนกัศึกษาในการวิเคราะห์ขอ้มูล การ
ใช้เคร่ืองมือในการสืบคน้ขอ้มูลและการน าเสนอไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงประเมิน
ความสามารถในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

 2.6 ทกัษะการปฏิบัติทางวชิาชีพ  
  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะปฏิบัติทางวชิาชีพ 
   สามารถใชท้กัษะปฏิบติัทางดุริยางคศาสตร์ในการสร้างสรรคผ์ลงานของตน 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาทกัษะการปฏิบัติทางวชิาชีพ 
  จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มุ่งเนน้การฝึกการปฏิบติัผลงาน

ของตนเอง และการปฏิบติัร่วมกบัผูอ่ื้น รวมถึงกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ต่อ
สาธารณชน 
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินทกัษะทางปฏิบัติทางวชิาชีพของผู้เรียน 

  เนน้การประเมินพฒันาการดา้นทกัษะวิชาชีพดุริยางคศาสตร์ ประเมินความสามารถในการ
แสดงทกัษะดนตรีร่วมกบัผูอ่ื้นและความคิดสร้างสรรค ์รวมถึงความสามารถในการแสดงผลงาน
สร้างสรรคต่์อสาธารณชน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 

 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดงัน้ี  
 3.1  ผลการเรียนรู้ส าหรับหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
  3.1.1  คุณธรรม จริยธรรม 
   1) มีจิตส านึกและเขา้ใจธรรมชาติของตนเอง  ต่อผูอ่ื้น  และสังคม 
   2) มีความเขา้ใจในหลกัการด าเนินชีวติท่ีถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม 
  3) มีความตระหนักและเห็นคุณค่าในความแตกต่างของชาติพนัธ์ุ  ตลอดจนวฒันธรรม

ของชาติและนานาชาติ 
  4) มีหลกัในการคิดวเิคราะห์  ตดัสินใจ และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม 
  5) มีจิตสาธารณะ 
  3.1.2  ความรู้ 
   1) มีความรู้และสามารถผสมผสานเน้ือหาในศาสตร์สาขาต่างๆ ได ้
  2) มีความรอบรู้อย่างกวา้งขวาง  ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  ส่ิงแวดล้อมทั้งใน

ระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัชาติและนานาชาติ 
  3) มีความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวติ 
  3.1.3  ทกัษะทางปัญญา 
   1) มีความสามารถคิดวเิคราะห์ไดอ้ยา่งเป็นระบบ  เป็นเหตุเป็นผล 
   2) มีความสามารถคิดวเิคราะห์เชิงบูรณาการ  และเช่ือมโยงอยา่งเป็นองคร์วม 
   3) มีความสามารถคิดอยา่งสร้างสรรคแ์ละแกไ้ขปัญหาท่ีเผชิญได ้
  3.1.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
   1) มีความรับผดิชอบต่อตนเอง  ต่อผูอ่ื้น  และสังคม 
   2) มีความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ทั้งในฐานะผูน้ าหรือสมาชิกของกลุ่ม 
   3) มีความใจกวา้ง  รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
  3.1.5  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 1) มีความสามารถคิดวิเคราะห์  จ  าแนก  และตีความข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เพื่อการแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจ 
  2) มีความสามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
 3) มีความสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้  น าเสนอ  และส่ือสารไดอ้ยา่ง

เหมาะสมทนัต่อความกา้วหนา้ของสถานการณ์ปัจจุบนั 
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