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1.  กลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

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

 Fundamentals of   Mathematics  

 ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร  ซ่ึงประกอบดวย  นิยาม  ประพจน การใหสัญลักษณ
แสดงกฎเกณฑ การอางเหตุผลวิวัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตรและการประยุกตท่ี
สามารถใชไดในการดําเนินชีวิต 

 

   

100-111 สถิติเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  

 ศึกษาความหมายของสถิติและการใชสถิติ  การรวบรวมและการเสนอขอมูล  การวัด
แนวโนมเขาสูสวนกลางและการกระจาย ทฤษฎีความนาจะเปนเบ้ืองตน การจัดลําดับและ
การจัดหมู การแจกแจงไมตอเนื่องแบบตางๆ  การแจกแจงของคาท่ีไดจากตัวอยาง
ประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ  การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณคาพารามิเตอรตางๆ 
การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคาเฉล่ีย  คาตัวแปรและสัดสวน  การใชไคสแควร  
สหสัมพันธ และการถดถอยอยางงาย 

 

   
100-112 คอมพิวเตอรพื้นฐาน                                                                              3(3-0-6) 

 Introduction to Computer  

 ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร ประวัติความเปนมาและ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอรใน
ยุคตาง  ๆ องคประกอบและระบบของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูลเขาและแสดงผล หนวยความจํา
สํารอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต  การประมวลผลขอมูล   ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอรและ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 

   

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

 General Sciences  

 ศึกษาหลักการและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตรและการประยุกตวิทยาศาสตรสมัยใหมให 
เขากับการดําเนินชีวิต เนนการใชวิทยาการทางเคมี  ฟสิกส  ชีววิทยา ดาราศาสตรและท่ี
เกี่ยวของ  เพื่อการดํารงชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึนของมนุษย 

 



100-116 แคลคูลัส 3(2-2-5) 

 Calculas   

 วิชาบังคมกอน : 100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร  

 ศึกษาเร่ืองลิมิต ความตอเนื่อง อนุพันธและอินทริกรัลของฟงก ช่ัน คาจริงตัวแปรเดียว  
อินทิกรัล ไมตรงแบบ ลําดับและอนุกรม ของจํานวนจริงและอนุกรมกําลัง  

 

   

100-117 ความนาจะเปนและสถิติ 3(3-0-6) 

 Probability and Statistics  

 ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวกับความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน การ
แจกแจงท่ีสําคัญจากการสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความ
แปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ การแจกแจงไคสแควร และการวิเคราะหความถ่ี 
สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร 

 

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

 Discrete Mathematics  

 ศึกษาข้ันตอนวิธีการหาร ข้ันตอนวิธีแบบยุคลิค อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ความสัมพันธเวียน
บังเกิดและระเบียบวิธีผลเฉลย ข้ันตอนวิธีแบงและเอาชนะ บทนิยาม อุปนัย ความสัมพันธ
ทวิภาคและไดกราฟ การปดของความสัมพันธ ความสัมพันธอิควิวาเลนซ และการแบงกั้น 
เซตอันดับยอยและการแยกจําพวกเชิงโทโพโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร วัฏจักร 
ฮามิลตันฟงกชัน ถอดแบบข้ันตอนวิถีท่ีส้ันท่ีสุด ทรีแผท่ัวเล็กสุดเฉพาะกลุมรากทรี การ
ดําเนินการทวิภาค เซมิกรุป และฟงกชันถายแบบ 

 

   

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

 Computer  and  Information Technology Fundamentals  

 ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร  ฮารดแวร  ซอรฟแวร  การพัฒนาโปรแกรมการ
จัดการฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  การสื่อสารขอมูลและเครือขายอินเทอรเน็ต  
การประยุกตใชงานเวิรดองคประกอบและระบบของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูลเขา
และแสดงผล หนวยความจําสํารอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต  การประมวลผล
ขอมูล   ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 

 
 

  



100-120 มนุษยกับส่ิงแวดลอม                                                                                                       3(3-0-6) 

 Man and Environment  

 ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยและสภาวะแวดลอม โดยเนนการศึกษาธรรมชาติและ
นิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหลาส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพันธและดุลยภาพ
ระหวางเหลาส่ิงมีชีวิตท้ังหลาย ตลอดจนปฏิสัมพันธของส่ิงมีชีวิตเหลานั้นรวมท้ังมนุษยตอ
ปจจัยทางกายภาพ โดยอาจมีตัวอยางของกิจกรรมมนุษยท่ีอาจกระทบตอดุลยภาพของ
ธรรมชาติ ตลอดจนความเขาใจตอการเลือกใชเทคโนโลยีท่ีปลอดภัยและการใชวิทยาศาสตร
เพื่อการอนุรักษ 

 

   

100-122 เคมีท่ัวไป 3(2-2-5) 

 General  Chemistry  

 ศึกษาพ้ืนฐานของอะตอม คุณสมบัติของกาซ  ของแข็ง  ของเหลว และสารละลาย การสมดุลทาง
เคมี  การสมดุลของไอออนในสารละลาย ปฏิกิริยาออซิเดชันและรีดักชัน เคมีจลน  และนิวเคลียส 

 

   

100-123 ฟสิกสท่ัวไป 3(2-2-5) 

 General  Physics      

 ศึกษาหลักทฤษฎีและเทคนคิทางฟสิกส กลศาสตร อุณหพลศาสตร คล่ืน  แสง  ฟสิกส
แผนใหมแมเหล็กไฟฟา  การพัฒนาอุปกรณในการจัดเกบ็ การส่ือสาร และการโตตอบ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน พืน้ฐานทางอิเล็กทรอนิกส 

 

   

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

   Fundamental of Nanotechnology  

 ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนในธรรมชาติ  หลักการวิทยาศาสตรพื้นฐาน
สําหรับ  นาโนเทคโนโลยี  การสังเคราะหและการข้ึนรูปนาโน  เคร่ืองมือและการ
วิเคราะหทางดานนาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน
เทคโนโลยีทางการแพทยนาโนอิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองจักรนาโน  การประยุกตใช นาโน
เทคโนโลยี ความเปนพิษของนาโนท่ีมีผลกระทบตอชีวิตและส่ิงแวดลอม ผลิตภัณฑจาก
นาโนเทคโนโลยีท่ีมีในปจจุบัน และแนวโนมของนาโนเทคโนโลยีในอนาคต 
 

 



100-127   ชีววิทยาท่ัวไป                                               3(2-2-5) 

   General   Biology  

   ศึกษาหลักการทางชีววิทยาของส่ิงมีชีวิต โครงสรางและหนาท่ีของเซลล พลังงานกับชีวิต 
ความตอเนื่องของชีวิตและพันธุศาสตร การสืบพันธุและการพัฒนาการหลังการปฏิสนธิ 
โครงสรางและสรีรวิทยาของสัตว  นิเวศวิทยาและกิจกรรมของมนุษยท่ีมีผลตอระบบนิเวศ 
และการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 

 

   

100-128   ชีวิตกับพลังงาน                                               3(2-2-5) 

   Life and Energy     

 ศึกษาความสัมพันธระหวางพลังงานและการดํารงชีวิต ความหมายของพลังงานและชนิด
ของพลังงานท่ีมีอยูในปจจุบัน ปฏิสัมพันธระหวางพลังงานและรูปแบบพลังงานและการ
เปล่ียนรูปพลังงาน การแนะนําพลังงานทดแทน หลักการประยุกตใชพลังงานและศักยภาพ
ของแหลงพลังงานทดแทนประเภทตางๆ ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงาน
น้ํา พลังงานใตพิภพ พลังงานจา คล่ืนมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการสงเสริม การ
ใชพลังงานทดแทน 

 

   

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

   Life and  Modern  Technology  

 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม
อ่ืนๆ รวมถึงแนวโนมเทคโนโลยีสมัยใหมในอนาคต และผลกระของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอ
ชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 2.  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

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

 Thai   Civilization  

 ศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้งแตเร่ิมแรก  การต้ังถ่ินฐานและการ
สถาปนาอํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ การรับอิทธิพลของ 
อารยธรรมอินเดีย รวมท้ังอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีสวนสรางสรรคพื้นฐานอารยธรรม
ไทย  อารยธรรมทวารวดี อารยธรรมขอม อารยธรรมศรีวิชัย  การเร่ิมกอตัวของอารยธรรมไทย
ท่ีเดนชัด   ตั้งแตสมัยอยุธยาเปนตนมาจนถึงการเขามาของชนชาติตะวันตกและอิทธิพลของ
อารยธรรมตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทร การเปล่ียนแปลงของโครงสรางไทยและลักษณะ
ทางวัฒนธรรมของชนรุนใหม 

 

   
100-134 อารยธรรมตะวันตก                                                                                                            3(3-0-6) 

 Western  Civilization  

 ศึกษาวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก โดยเนนอารยธรรมยุคใหม ตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 
15จนถึงปจจุบัน  การวิเคราะหปญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตัวเขาสูอารยธรรมยุคใหม การ
ผสมผสานระหวางอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก ผลกระทบตอการ
เปล่ียนแปลงแนวคิดทางดานการเมือง การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 

 

   

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

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปตยกรรม   
จิตรกรรมและประติมากรรม  ลักษณะความแตกตางระหวางศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล  
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ีมีอิทธิพลตอวิวัฒนาการทางศิลปกรรมใน
ยุคตางๆ รวมท้ังแนวความคิดทางอุดมการณของศิลปะในกลุมตาง ๆ  
 

 

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

 Man and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทตางๆ ท้ังของไทยและสากล   ความเขาใจองคประกอบของดนตรี 
อันเปนพื้นฐานตอการฟง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความแตกตางของดนตรี 
แตละสมัยรวมท้ังอัจฉริยะของอดีตคีตกวีบางคน 

 



 
 

  

100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music  

 ศึกษาหลักการเกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรีของไทย ท้ังดานประวัติความเปนมา การจําแนกประเภท 
รายละเอียดของดนตรีไทยแตละประเภทและสามารถปฏิบัติการข้ันพื้นฐานทางดนตรีไทยได 

 

   

100-139 ดนตรีสากล 3(2-2-5) 

 Western Music  

 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา อัตราจังหวะตางๆ การจับกลุมตัวโนต
ตามจังหวะระดับเสียง กุญแจประจําหลัก เคร่ืองหมายแปลงเสียง บันไดเสียงตางๆ การฝก
อานตัวโนตงายๆ และใหสามารถปฏิบัติการข้ันพื้นฐานทางดนตรีสากลได  

 

   

100-140 จิตวิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology  

 ศึกษาความรูท่ัวไปเกี่ยวกับจิตวิทยา ปจจัยดานชีวิทยาที่มีผลตอพฤติกรรม ความจําของ
มนุษยการเรียนรู การรับรู  บุคลิกภาพ แรงจูงใจ อารมณของมนุษย ความคิดและการ
แกปญหา การปรับตัว สุขภาพจิต และพฤติกรรมทางสังคมของแตละบุคคลและกลุม  
เนนการบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพ
จริงของพฤติกรรมมนุษยในสังคมปจจุบันและใชส่ือการสอนท่ีทันสมัย 

 

   

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

 Introduction to Laws  

 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวความคิดตางๆ ทางกฎหมาย สกุลกฎหมาย
ท่ีสําคัญ ความสัมพันธระหวางวิชากฎหมายกับศาสตรแขนงตางๆ การใชกฎหมาย   
กระบวนการในการออกกฎหมาย การรางกฎหมาย  การตีความกฎหมาย การอุดชองวาง
ของกฎหมายสิทธ์ิและการใชสิทธ์ิตลอดจนหลักสําคัญในกฎหมายลักษณะตางๆ 

 

 
 
 

  



 
 

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

 Principles of Political Science  

 ศึกษาขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร  รัฐ  กระบวนการทางการเมือง  รัฐบาล  รัฐสภา  
พรรคการเมือง   กลุมผลประโยชนและอุดมการณทางการเมืองท่ีสําคัญ ตลอดจนการเมือง
ระหวางประเทศ 

 

   

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

 Thai Politics and Government  

 ศึกษาวิวัฒนาการการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญและโครงสรางทางการปกครอง  สถาบัน
นิติบัญญัติ  บริหารและตุลาการ การปกครองสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน   
ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง หลักการ
เปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปจจุบัน รวมท้ังสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 

 

   

100-144 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   

 ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคในเรื่องปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ปจจัยกําหนดอุปสงค  อุปทานของสินคา  พฤติกรรมของผูบริโภค  ลักษณะสําคัญของ
การตลาด  สินคาท่ีมีการแขงขันอยางสมบูรณและไมสมบูรณ  การวิเคราะหรายไดในบัญชี
ผลิตภัณฑประชาชาติ  การกําหนดรายไดประชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลัง
โดยสังเขป  ความสําคัญของการคาและการเงินระหวางประเทศในดุลการชําระเงินและ
รายไดประชาชาติ 

 

   

100-146 พลศึกษา 1(0-2-1) 

 Physical Education  

 ศึกษาพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพัฒนารางกายและจิตใจใหสมบูรณ  

   

   



 
 
 

100-147 

 
 
 
ลีลาศ 

 
 
 
1(0-2-1) 

 Ballroom Dance  

 ศึกษาความเขาใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเปนมา ทิศทางในการ
ลีลาศ การจับคูท่ีถูกตอง ความรูเบ้ืองตนในการลีลาศ  มรรยาทในการลีลาศ   ทักษะ
เกี่ยวกับการลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอเมริกัน  รวมท้ังการรักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตองใน
การลีลาศ 
 

 

100-148 มนุษยกับสังคม                                                                                              3(3-0-6) 

 Man and Society  

 ศึกษาโครงสร างและองคประกอบของสังคม    วิ เคราะห สังคมในรูปแบบตางๆ   
ความสัมพันธและอิทธิพลของมนุษยกับสังคม หนาท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนปญหา
และวิธีการแกปญหาสังคม 

 

   

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

 Politics  and  Economy  in  Society  

 ศึกษาลัทธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  ความสัมพันธระหวางการเมืองและ
เศรษฐกิจ  เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมท่ีมีรูปแบบการปกครอง
แตกตางกันและศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีตอสังคม 

 

   

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

 General   Philosophy  

 ศึกษาความหมาย ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา  
ทั้งปรัชญาตะวันตกปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเกี่ยวกับโลก
และชีวิตของมนุษย และการประยุกตปรัชญามาใชในการดําเนินชีวิตอยางเห็นคุณคา   

 

   

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

100-160 

 
 
 
 
ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 

 
 
 
 
2(1-2-3) 

 Study  Skills in Higher Education  

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เปาหมายในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การเตรียมตัวกอนเขาช้ันเรียน วิธีการสรางทักษะการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
เทคนิคการสรางความรักในการเรียน เทคนิคการฟง  เทคนิคการอาน เทคนิคการเขียนและการจด
บันทึกความรู  เทคนิคการพูดเพื่อนําเสนองาน  เทคนิคการบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรูแบบ
กลุม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสืบคนขอมูลสารสนเทศ  และการเตรียมตัวสอบและ
วิธีการทําขอสอบ   

 

   

100-163  นันทนาการ 1(0-2-1) 

 Recreation  

 ศึกษาประวัติและประโยชนของนันทนาการ  ความสําคัญของการพักผอนและนันทนาการ
ที่มีตอการดําเนินชีวิต   กิจกรรมนันทนาการและหลักในการเลือกกิจกรรมนันทนาการ  
แนวโนมและบทบาทของนันทนาการในสังคมปจจุบันและการฝกรวมกิจกรรม
นันทนาการ 

 

   

100-164 การใชหองสมดุ                                                                                                         1(0-2-1) 

 Using  the  Library   

 ศึกษาการใชหองสมุดตลอดจนการดําเนินงานและวิธีใชอุปกรณตางๆ ในหองสมุด  ระบบ
การจัด หมูหนังสือ บัตรรายการ(โอแพ็ค)  หนังสืออางอิง วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและ
เชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสืบคนจากฐานขอมูลและทรัพยากรสารสนเทศตางๆ    

 

   

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

  Critical Thinking  



 ศึกษาความหมายการคิด การพัฒนากระบวนการใชเหตุผลทางตรรกวิทยา ดวยกิจกรรม
การเรียนรูและกิจกรรมฝกการคิด การฝกวิธีการคิดวิเคราะหและการคิดสังเคราะห จาก
กรณีศึกษา กระบวนการคิดแกปญหาและการคิดสรางสรรค จากการเผชิญสถานการณ 
การจัดการความรู การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิดเพื ่อตัดสินใจโดย
วิเคราะหความสมเหตุสมผล และการนําเสนอองคความรูที่เปนสัมฤทธิ์ผลจากการ
ฝกฝนทักษะการคิด  

 

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

 Asian  Studies   
 ศึกษาประวัติความเปนมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน วัตถุประสงค 

เปาหมาย โครงสราง ภาพรวม ขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เขตการคาเสรี และสภาพ
เศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนเนนประเทศพื้นท่ีใกลเคียงกับประเทศไทย  องคประกอบ
ของประเทศรวมเจรจา     ท่ีมีผลกระทบตอประชาคม และกระทบตอเศรษฐกิจอาเซียนและ
ประเทศไทย  

 

   

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

 Ideal  Graduate   

 ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคของมหาวิทยาลัย   
กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเปนผูนําและผูตามท่ีดี การทํากิจกรรมเพื่อสวนรวม การรูจัก
สิทธิและหนาท่ีของตน การเรียนรูประชาธิปไตย  คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบัติ
ตนหางไกลจากยาเสพติด การทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและชาติ เพื่อนํา
องคความรู  คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค ไปประยุกตใชใหเกิดข้ึนเปน
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค     

 

   

100-200 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ัง
ตะวันตก และตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมทองถ่ินใต การเปล่ียนแปลงทาง
สังคมและกระแสความเจริญกาวหนาของโลก ท่ีมีผลกระทบตอวัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของมนุษย  

 

   



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

 ศึกษา ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลตอชีวิต ประเภทเรื่องส้ัน นวนิยาย  
บทกวี บทละครและงานเขียนอ่ืน เพ่ือเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับ
ชีวิต ในคุณคาดานความดี  ความงามและความจริง  เพื่อใหผูเรียนเกิดเจตคติท่ีดี มีโลกทัศน
ตอชีวิตและสังคม  ท้ังยังสงเสริมการอานวรรณกรรมเพื่อใหผูเรียนรักวรรณกรรมและรัก
การอาน 

 

   

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

 Sufficiency  Economy             

   ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการนําไปประยุกตใชใน
รูปแบบและลักษณะตางๆ บูรณาการกับวิถีชีวิต ท้ังการบริหารจัดการในครอบครัว  การ
จัดการของชุมชน  การประกอบการขนาดยอม ขนาดธุรกิจแตละประเภทเพ่ือใหสอดคลอง
กับการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน   

 

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

 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปญญา ท้ังภูมิปญญาชนชาติตะวันออก
และ ภูมิปญญาชนชาติตะวันตก  ภูมิปญญาทองถ่ินไทยและภูมิปญญาทองถ่ินใต  เนนภูมิ
ปญญาทองถ่ินดานเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอม องคความรูภูมิ
ปญญาดานภาษาและวรรณคดี  เพื่อประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินใหเกดิคุณคาตอการ
ดําเนินชีวิต 

 

   

100-242   สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    

 ศึกษาความหมาย แนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปญหาความขัดแยงและ
ความรุนแรงในสังคม  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ และระหวางประเทศ  โดยอาศัยองคความรู
ดานรัฐศาสตร  สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม  เพื่อใหผูเรียนเขาใจและเกิดพฤติกรรมการ
จัดการความขัดแยงไดโดยสันติวิธี 

 

  
 

 



100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 2(1-2-3) 

 Cooperative  Education  Preparation    

 วิชาบังคับ : นกัศึกษาชั้นปท่ี 3 ขึ้นไป  
 ศึกษาหลักการ  แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบขอปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ  
จริยธรรมในวิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิคการเตรียมตัวสมัครงาน  
ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ  การใชภาษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร การสรางมนุษยสัมพันธ การทํางานรวมกันใน
องคกร และระบบบริหารงานอยางมีคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียน
รายงาน และเทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  อันเปนพื้นฐานของการเตรียมตัวเพื่อ
การทํางานในสังคมอยางมีความสุข   

 

 
3.  กลุมวิชาภาษา 

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

 Thai Language for Communication  

 ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณและวิธีการใชภาษาไทย เพื่อการส่ือสารในดานการฟง  
การพูดการอานและการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดในการใชภาษา   

 

   

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

 English I  

 ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษาอังกฤษในระดับตน ฝกทักษะท้ัง 4 คือ ฟง พูด อานและ
เขียน ใหเช่ือมโยงประสานกัน เพื่อเปนพื้นฐานไปสูความสามารถในการศึกษาข้ันตอไป 

 

   

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

 English  II   

 วิชาบังคับกอน  :  100-151  ภาษาอังกฤษ 1   

 ศึกษาโครงสรางและศัพทภาษาอังกฤษที่จําเปนในการดําเนินชีวิตอยางกวางขวางเพิ่มข้ึน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการพูด ฟง อานและเขียนอยางมีประสิทธิภาพ 

 

  
 
 

 



100-154   ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

   Chinese I  

   ศึกษาระบบเสียง เนนการถายเสียงภาษาจีนกลางดวยอักษรจีน(pinyin)ใหถูกตองชัดเจนตาม 
หลักสัทอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสรางประโยค ฝกทักษะท้ัง 4 ดานคือ การฟง การ
พูด การอาน และการเขียน ศึกษาคําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวันประมาณ 600 คํา 

 

   

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

 Reading  Development in Thai  

 ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอานท่ีมีประสิทธิภาพ เชน การอานจับใจความ  การวิเคราะห การ
ตีความ การสังเคราะหและการเขียนตามวัตถุประสงคตาง  ๆเปนตน 

 

   

100-156 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษขั้นสูง                                                                           3(2-2-5) 

 Advanced  Reading Development in English  

 ศึกษาการพัฒนามโนทัศนและเทคนิคของการอานภาษาอังกฤษ  กลไกในการอาน
ตลอดจนความมุงประสงคในการอานหนังสือ  ระดับของการอาน  การเร่ิมตนการอานและ
การอานเตรียม  การอานกวาดและการอานเก็บ  การอานวิเคราะหวิจารณและการอาน
ตรวจพินิจ  การอานเปรียบเทียบและการพัฒนาความเร็วในการอาน วิธีการอานเร็ว
เบ้ืองตน  การพฒันานิสัยในการอาน 

 

   

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

 Thai  Speech     

 ศึกษาการใชภาษาใหถูกตองเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเนนฝกทักษะการพูดแบบ
ตางๆในท่ี ชุมชนท่ีถูกตอง การใชถอยคําสํานวนท่ีไพเราะ ตลอดจนการกลาแสดงออกดาน
การพูดตอท่ีชุมชนในหัวขอท่ัวไปที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต 

 

 
 
 
 
 
 

  



100-250   ภาษาอังกฤษ 3 3(2-2-5) 

 English  III  

   วิชาบังคับกอน  :  100-152 ภาษาอังกฤษ 2  

   ศึกษาทักษะในการอานในรูปของการเสนอกลวิธีตางๆอันจะเอ้ือใหเกิดความเขาใจในเร่ือง
ท่ีอานไดดีข้ึน  เทคนิคในการเดาความหมายของคําศัพท  คําศัพทและสํานวนท่ีใชท่ัวไปใน
วงการธุรกิจ วิธีการอานจับใจความและการตีความ ดวยการฝกอานคําจากบทความ ตํารา 
และหนังสือพิมพ 

 

   

100-251   ภาษาอังกฤษ 4 3(2-2-5) 

 English  IV  

   วิชาบังคับกอน  :  100-250 ภาษาอังกฤษ 3  

    ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใชในท่ีทํางาน การเขียนสํานวนท่ีถูกตองของภาษาอยางมี
หลักเกณฑและภาษาท่ีใชในสังคมท่ีจําเปนในการติดตองานเชนการใชโทรศัพท การนัด
หมาย การตอนรับแขก  การขอขอมูลและการจดบันทึกขอความ 

 

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

   English for Academic Purpose   

   ศึกษาศัพทเทคนิค  การใชภาษาและโครงสรางประโยค  สํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชสําหรับ
วิชาการเฉพาะดาน 

 

   

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

   Chinese II    

 วิชาบังคับกอน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

   ศึกษาตอเนื่องจากภาษาจีน 1 โดยฝกทักษะท้ัง 4 ดานในระดับท่ีสูงข้ึน ใชภาษาใหถูกตอง
สอดคลองกับเหตุการณและส่ิงแวดลอม การคนคําศัพทจากพจนานุกรม ศึกษาความ
แตกตางของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวยอ(Simplified 
Character) ศึกษาคําศัพทใหมประมาณ 600 คํา 

 

 
 
 

  



100-300   ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay I     

 ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษามลายู และเสริมสรางทักษะพื้นฐานดานการฟง พูด อาน 
เขียน ภาษามลายูจากคําศัพท และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน   

 

   

100-301 ภาษามลายู  2 3(2-2-5) 

 Malay II     

 วิชาบังคับกอน  :  100-300 ภาษามลายู 1   

 ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษามลายูในระดับตนท่ีตอเนื่องจากภาษามลายู 1 เพื่อ
สามารถใชภาษามลายูในการส่ือสารและตามสถานการณท่ีกําหนดได 

 

   

100-302   ภาษาญ่ีปุน 1   3(2-2-5) 

 Japanese I    

 ศึกษาและฝกฝน การออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคาตะคานะ 
คําศัพทพื้นฐานรูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใชเขียนประโยคในการส่ือสาร ฝกทักษะการ
ฟง เพ่ือความเขาใจ โดยการถามตอบเปนภาษาญ่ีปุนเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน และฝกการ
กลาวแนะนําตัว ดวยการพูดสนทนา ผานการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในการส่ือสาร   

 

   

100-303   ภาษาญ่ีปุน 2 3(2-2-5) 

 Japanese II    

 วิชาบังคับกอน  :  100-302  ภาษาญ่ีปุน 1   

 ฝกทักษะพ้ืนฐานตอเนื่อง  ผานทักษะการฟง การออกเสียงและการพูด การเขียนประโยค 
การอานขอความพื้นฐานและคําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวัน ศึกษาและฝกฝนการออกเสียง
และการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ คาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม  

 

   

100-304 ภาษาเกาหลี 1  3(2-2-5) 

 Korean I   

 ศึกษาคําศัพทพื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกบทสนทนาท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซ้ือของ โดยสนทนา
ตอบโตดวยภาษาเกาหลี และการอานฝกอานขอความ ฝกการเขียนเปนรูปประโยค 

 



   
100-305 ภาษาเกาหลี 2  3(2-2-5) 

 Korean II   

 วิชาบังคับกอน  : 100-304 ภาษาเกาหลี 1   

 ศึกษา รูปแบบการสนทนา โดยใชประโยคสนทนาสําหรับการสื่อสาร ดวยการฟงและพูด
ภาษาเกาหลีและเรียนรูคําศัพทท่ีใชในการทํางาน คําศัพทในบทเรียน โดยฝกการใชภาษา
บูรณาการทักษะพื้นฐานในระดับสูงข้ึน 

 

   

100-351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 3(2-2-5) 

   English for Business  I  

   ศึกษาการพัฒนาทักษะในการเขียนและพูดทางธุรกิจ  โดยในการพัฒนาทักษะในการเขียน
ใหนักศึกษาเรียนรูถึงทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในการเขียนจดหมายธุรกิจและการฝกฝน
ใหเขียนจดหมายธุรกิจแบบตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ  ในการพัฒนาทักษะการพูดให
นักศึกษาเรียนรูและฝกฝนการสนทนาในรูปแบบตาง ๆ  ในเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับธุรกิจ 

 

   

100-352   ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 2 3(2-2-5) 

   English for Business II  

   วิชาบังคับกอน : 100-351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1  

   ศึกษาการฝกฝนตอจากภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 โดยใหนักศึกษาฝกฝนเขียนจดหมาย
ธุรกิจและ งานเขียนอ่ืนทางธุรกิจท่ี ซับซอนและยุงยากยิ่งข้ึน  ท้ังยังฝกฝนการสนทนาและ
อภิปรายแสดงความ คิดเห็นในเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับธุรกิจท่ีมีระบบสูงข้ึนไปอีก 

 

   

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

   English  Conversation  

   ศึกษาการสนทนาข้ันพื้นฐาน ใชเหตุการณสมมติเพื่อใหนักศึกษาฝกหัดในการสนทนา 
รูปแบบของภาษาที่ไดเรียนมาแลวในการสนทนา  ศึกษาการออกเสียงใหถูกตอง  ศึกษา
ศัพทสํานวนตาง ๆท่ีนารู  ฝกทบทวนการเลาลําดับเหตุการณ  และการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในเร่ืองตางๆ เพื่อเตรียมตัว   ในการเขาสัมมนาหรือรับการอบรม 

 

 
 
 



 
1.2  หมวดวิชาเฉพาะ                                                                            

1.2.1  กลุมวิชาเอกบังคับ 

801 
- 

104 

วาทวิทยา 

 Speech Communication 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประเภทและเทคนิคการพูด การเตรียมการพูดและการฝกพูดประเภทตางๆ เชน
ก า ร พู ด โ น ม น า ว ใ จ  ก า ร อ ภิ ป
เปนตน เสริมสรางทักษะการพูดเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ
และจรรยามารยาทของผูพูดและผูฟง ตลอดจนฝก วิเคราะห วิจารณและประเมินผลการพูดและการฟง 

  

801 
- 

105 

ส่ือสารมวลชนเบื้องตน 

 Introduction to Mass Communication 

 ศึกษาความหมายของการส่ือสาร ระดับการส่ือสาร เนนวิวัฒนาการ คุณลักษณะเฉพาะ บทบาทหนาท่ี และความรูพื้นฐานเกี่ยวกั
ส่ือมวลชน นับต้ังแต หนังสือพิมพส่ิงพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และภาพยนตร  

  

801 
- 

106 

หลักการประชาสัมพันธ                  

 Principles of Public Relations  

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการประชาสัมพันธ องคประกอบ เทคนิคและวิธีการดําเนินงานประชาสัมพันธ คุณสมบัติและจ
ประชาสัมพันธ บทบาทหนาท่ีของฝายประชาสัมพันธในหนวยงานประเภทตางๆ รวมท้ังภารกิจของบริษัทท่ีปรึกษาดานก
ตลอดจนศึกษาบทบาทของการประชาสัมพันธท่ีมีผลตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

 
 
 
 
 

 



 
 

801 
- 
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หลักการโฆษณา 

 Principles of Advertising  

 ศึกษาทฤษฎีและวิธีการโฆษณา บทบาทและหนาท่ีของการโฆษณาในระบบการตลาด การดําเนินธุรกิจการโฆษณา  หลักพื้นฐา
ก า ร โ ฆ ษ ณ า ท่ี มี ผ ล ก ร ะ ท
ผูรับสาร กระบวนการโฆษณาเชิงปฏิบัติการ หลักการวางแผนรณรงคโฆษณา ตลอดจนผลกระทบของการโฆษณาตอสังคม 

  

801 
- 

108 

ทักษะภาษาทางนิเทศศาสตร 

 Language for Communication Arts 

 ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณ ะ ภ า ษ า ท า ง นิ เ ท ศ ศ า ส ต ร  ก า ร ใ ช ภ า ษ า ใ น ง า น นิ เ ท ศ ศ า ส ต ร ด า น วิ ท ยุ ก
วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร หนังสือพิมพ โฆษณา ประชาสัมพันธ ภาษากับผูรับสาร องคประกอบสําคัญของการใชภาษาตามหลักนิเทศศาสต
เพื่อประสิทธิภาพของการส่ือสาร 

  

801 
- 

203 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับศิลปะการแสดง 

 Foundation of Performing Arts 

 ศึกษาประวัติและการพัฒนาการแสดง ความแตกตางของการแสดงในยุคตางๆ  ประวัติศิลปะการแสดงของไทย  ศึกษาควา
ศิลปะการแสดงดานวิทยุโทรทัศน การแสดงดานภาพยนตร การแสดงบนเวที ตลอดจนศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการแสดง

  

801 
- 

205 

การส่ือขาวและการเขียนขาว 

 News Reporting and News Writing 

 ศึกษาหลักการส่ือขาวและการเขียนขาวตามโครงสรางท่ีถูกตอง การพิจารณาคุณคาของขาว  การใชภาษาในการเขียนขาวและ
อยางถูกตอง ตลอดจนความรับผิดชอบท่ีการวิจัย เทคนิคการรวบรวมขอมูลและเขาถึงแหลงขาว โดยเนนการส่ือขาว เขียนขาวอ



มีความรับผิดชอบตอสังคม 
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ภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร                          

 English for Communication Arts 

 ฝกการพูดและการฟงเพื่อความเขาใจและแสดงความคิดเห็น โดยสามารถจับใจความสําคัญและรายละเอียดของการสนทน
รายงาน ฝกการอานส่ิงตีพิมพภาษาอังกฤษทางดานการส่ือสาร เชน ขาว บทความ สารคดี รายงาน ขอความโฆษณาและการประ
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การถายภาพ 

 Photography 

 ศึกษาการใชกลอง หลักการถายภาพเบื้องตน เลนส ทฤษฎีแสง องคประกอบของภาพ ตลอดจนการใชอุปกรณพิเศษในการ
กลอง แฟลซ และฝกปฏิบัติการถายภาพในสถานท่ีตางๆ เปนตน 
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กราฟกเบื้องตน 

 Introduction to Graphics 

 ศึกษาหลักการ วิธีการ และฝกทักษะในการสรางภาพกราฟกดวยเทคนิคตางๆ เชน การประดิษฐอักษร การใชสี การใชวั
เหมาะสมดวยโปรแกรมประยุกตท่ีใชในการสรางภาพกราฟก เพื่อนําไปในการผลิตส่ือซ่ึงประโยชนสําหรับวิชาชีพนิเทศศาสตร
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แอนิเมชั่นเบื้องตน  

 Introduction to Animation 



 ศึกษาแนวคิด และฝกทักษะการสรางภาพเคล่ือนไหว ดวยเทคโนโลยีและโปรแกรมประยุกตท่ีใชในการสรางภาพเคล่ือนไห
นําไปในการผลิตส่ือซ่ึงประโยชนสําหรับวิชาชีพนิเทศศาสตร  
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ทฤษฎีการส่ือสาร 

 Theories of Communication 

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารท่ีสําคัญดานนิเทศศาสตร การกอตัวและพัฒนาการของทฤษฎีภายใตบริบทสังคมในแตละช
ดอยของแตละทฤษฎี การนําทฤษฎีการส่ือสารมาอธิบายพฤติกรรมการส่ือสารในรูปแบบตางๆ   
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กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน 

 Laws and Ethics of Mass Communication 

 ศึกษาแนวคิดและหลักการเก่ียวกับจริยธรรมส่ือสารมวลชน เสรีภาพในการรับรูขาวสารและการแสดงออกทางความคิดเ
เกี่ยวกับการพูด การเขียนตามพระราชบัญญัติการพิมพ  การบริหารและระเบียบปฏิบัติ กฎหมายอาญาวาดวยการละเมิดสิทธ์ิสว
ศาล ความผิดฐานหม่ินประมาท พระราชบัญญัติอาหารและยา ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ภาพย
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ สิทธิ หนาท่ีความรับผิดชอบและเสรีภาพของส่ือมวลชนกับสังคม รวมท้ังศึกษากรณีตัวอยาง ปญหาจ
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การวิจัยการส่ือสาร 

 Research for Communication 

 ศึกษาแนวคิด หลักการ บทบาท ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติเบ้ืองตนท่ีจําเปนสําหรับการวิจัยนิเทศศาสตร ภ
ทางสังคมศาสตร วิธีการเขียนเคาโครงงานวิจัย แบบสอบถาม การสุมตัวอยาง การจัดตารางขอมูล การวิเคราะหขอมูล และก
วิจัยเพ่ือนําไปใชประโยชนสําหรับวิชาชีพนิเทศศาสตร 
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สัมมนาทางนิเทศศาสตร    

 Seminar in Communication Arts  



 ศึกษาวิเคราะหปญหาตางๆ แนวโนม ทิศทางของการส่ือสารมวลชนจากผูท่ีมีความรู ความสามารถเปนท่ียอมรับในสาขาดาน
หยิบยกกรณีศึกษามาเปนแบบฝกวิเคราะห เพื่อเสนอแนวทางการแกปญหา และเสนอแนะแนววิธีการที่เหมาะสมและยึดม
วิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2.2  กลุมวิชาเอกเลือก 
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หลักการตลาด 

 Principles of Marketing 

 ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางการตลาด สวนประสมและกลยุทธทางการตลาด ความสัมพันธระหวางการตลาดกับการส่ือสารค
ส่ือสารในฐานะเปนสวนหนึ่งของการสงเสริมการตลาด และการนําการส่ือสารรูปแบบตางๆ ไปประยุกตใชกับการตลาดในบริบ
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พฤติกรรมผูบริโภคเชิงลึก 

 Consumer Insight 

 ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการการตัดสินใจของผูบริโภค การรับรูขาวสารดานการประชาสัมพันธ การโฆษณา การเรี
ทัศนคติ เพื่อนํามาวิเคราะหผูบริโภคเปาหมาย และกําหนดกลยุทธการโฆษณาใหประสบความสําเร็จ 

  

801 
- 

216 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

 Integrated Marketing Communications 

 ศึกษาแนวคิดและหลักการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ การกําหนดกลยุทธและการนําเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด เชน



ประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย และการขายตรง เปนตน มาใชอยางผสมผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ตลอดจนศึกษากรณี
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการขององคการ  
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การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 

 Radio Production 

 วิชาบังคับกอน : 801 - 309 การเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

 ศึกษาการจัดผังรายการ และกระบวนการผลิตรายการ คือ ข้ันตอนกอนการผลิตรายการ ข้ันตอนขณะผลิตรายการ ข้ันตอนห
และฝกทักษะการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทตาง ๆ พรอมการประเมินรายการ 
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การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 

 Television Production 

 วิชาบังคับกอน : 801 - 309 การเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

 ศึกษาการจัดผังรายการ และกระบวนการผลิตรายการ คือ ข้ันตอนกอนการผลิตรายการ ข้ันตอนขณะผลิตรายการ ข้ันตอนห
และฝกทักษะการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนประเภทตาง ๆ พรอมการประเมินรายการ 
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พฤติกรรมและการส่ือสารในองคกร 

 Organization Behavior and Communication 

 ศึกษาองคความรูเกี่ยวกับองคการ การส่ือสาร กระบวนการการติดตอส่ือสารในองคการ พฤติกรรมการส่ือสารของมนุษยใน
พฤติกรรมพื้นฐานตางๆ ของมนุษยในองคการ เพื่อใชอธิบายถึงปรากฏการณพฤติกรรมและการส่ือสารของมนุษยในองคการ 
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งานสรางสรรคในส่ือใหม 
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 Creativity of New Media 

 วิชาบังคับกอน : 801 - 211 กราฟกเบ้ืองตน และ 801 - 212 แอนิเมชั่นเบื้องตน 

 ศึกษาหลักการ กลยุทธ และเทคนิควิธีการสรางสรรคส่ือใหม เชน ส่ืออิเล็กทรอนิกสประเภทอินเทอรเน็ต มัลติมีเดีย ซีดีรอม 
กลางแจง วีดิโอโปรเจคเตอร รวมถึงส่ือบนสถานีรถไฟฟา ส่ือในโรงภาพยนตร ฯลฯ ดวยโปรแกรมประยุกตตางๆ เพื่อการสร
สามารถประยุกตลักษณะของส่ือใหมเพื่อใชประโยชนสําหรับวิชาชีพนิเทศศาสตร 
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การเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

 Script Writing for Broadcasting 

 วิชาบังคับกอน : 801 - 105  ส่ือสารมวลชนเบื้องตน 

 ศึกษาประเภท กระบวนการ และเทคนิคการเขียนเพื่อถายทอดเร่ืองราว ตามจินตนาการใหเหมาะสมกับการฟง และการชมและ
เร่ืองสมมติใหสอดคลองกับประเภทของรายการ โดยใชคําส่ังทางเทคนิคไดอยางถูกตอง เพื่อใหสามารถวางแผนการผลิตไดตอ
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การส่ือสารชุมชน 

 Community Communication 

 ศึกษาลักษณะ รูปแบบ แนวคิดสําคัญของการส่ือสารชุมชนแตละประเภท ท้ังส่ือบุคคล ส่ือพื้นบาน ส่ือประเพณี ส่ือพิธีกรร
ชุมชน โทรทัศนทองถ่ิน สํารวจสถานภาพส่ือชุมชน ประสิทธิภาพส่ือชุมชนในการสรางความเขาใจและตระหนักรูคุณคาชุม
และพัฒนาส่ือชุมชน 
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การบริหารลูกคาสัมพันธ 

 Customer Relationship Management 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประเภท ประโยชน และกระบวนการบริหารงานดานการบริหารลูกคาสัมพันธ  วิเคราะหและส
กับกลยุทธการตลาดเพื่อใหเขาถึงการใหบริการลูกคาแตละรายอยางเหมาะสม ตลอดจนประเมินผลความคุมคาของงานได 
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เทคโนโลยีการผลิตส่ือส่ิงพิมพ 

 Technology of Printed Media Production 

 ศึกษาแนวคิด และฝกทักษะการผลิตส่ือส่ิงพิมพ เชน หนังสือพิมพ หนังสือเลม คูมือ โปสเตอร ปาย เปนตน ดวยโปรแกรมป
สรางสรรคส่ือส่ิงพิมพ  เพื่อนําไปใชประโยชนสําหรับวิชาชีพนิเทศศาสตร  
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การเขียนเพ่ืองานประชาสัมพันธ 

 Writing for Public Relations 

 ศึกษาหลักการและฝกทักษะการเขียนประเภทตางๆ ท่ีจัดเปนงานเขียนข้ันตนในการประชาสัมพันธ เชน การเขียนคําขวัญ กา
เผยแพรทางส่ือตางๆ การเขียนเพื่อเผยแพรทางส่ือโปสเตอร เปนตน ตลอดจนเอกสารประกอบการจัดประชุมแถลงขาว 
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กลยุทธการสรางสรรคโฆษณา 

 Advertising Creative Strategy 

 วิชาบังคับกอน : 801 - 215 พฤติกรรมผูบริโภค 

 ศึกษาทฤษฎีและฝกปฏิบัติในการสรางสรรคงานโฆษณาข้ันพื้นฐาน อาทิ การกําหนดกลุมผูรับสารเปาหมาย วัตถุประสงค แน
และกลวิธีดานการสรางสรรค โดยมุงเนนพัฒนาทักษะในการคิด และมีการสมมติกรณีศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดจัดทําแผน
พื้นฐานผานส่ือประเภทตางๆ 
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การบริหารงานองคกรดานนิเทศศาสตร 
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 Communication Organization Management 

 ศึกษาถึงลักษณะขององคกร และกระบวนการจัดการ การบริหารจัดการภายใน ภายนอกขององคกรดานนิเทศศาสตร ระบบโคร
เทคนิคในการบริหารงาน  การพัฒนาองคการ ตลอดจน พฤติกรรมของบุคคลในองคการ ซ่ึงสงผลตอการดําเนินงานขององคกา

  

801 
- 

321 

กลยุทธการสรางแบรนด 

 Strategic Branding 

 วิชาบังคับกอน : 801 - 214  หลักการตลาด 

 ศึ ก ษ า ค ว า ม ห ม า ย  แ น ว คิ ด  ข อ บ เ ข ต  อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ข อ ง แ บ ร น ด  ค ว า ม สํ า คั ญ ข
แบรนด การบริหารแบรนด การกําหนดกลยุทธแบรนดในมิติของเจาของแบรนด การสรางคุณคาของแบรนด การออกแบบโป
จะชวยสรางคุณคาใหกับแบรนดรวมถึงการสื่อสารแบรนดเชิงกลยุทธ ซ่ึงครอบคลุมถึงการตรวจสอบวิเคราะหสภาพของแบร
ผูบริโภค การกําหนดกลยุทธเนื้อหาสารของแบรนด และการส่ือสารเน้ือหาสารของแบรนด ผานเคร่ืองมือการส่ือสารแบรน
การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง กิจกรรมการตลาด การสงเสริมการขายการส่ือสารภายในองคการ การบริการลูกคา เป
การบูรณาการ นอกจากนี้ ศึกษาถึงการแกไขปญหาใหกับแบรนดในสถานการณตาง ๆเพ่ือใหแบรนดมีความแข็งแกรงในระยะย
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การวางแผนการรณรงคการโฆษณา    

 Advertising Campaign Planning 

 วิชาบังคับกอน : 801 - 107 หลักการโฆษณา   

 ศึกษากระบวนการจัดทําแผนรณรงคโฆษณารูปแบบตางๆ การวิเคราะหสถานการณทางการตลาด การวิจัยภาคสนามเก่ียวกับ
ก า ร กํ า ห น ด วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค
กลยุทธการโฆษณา การนําเสนอและประเมินผลแผนรณรงคโฆษณา โดยมีการสมมุติกรณีศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดจัดทําแ
ใหกับสินคาหรือบริการ 

  

801 
- 

ศิลปะการดําเนินรายการและการกํากับรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน    
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 Announcing  and Directing in Broadcasting 

 วิชาบังคับกอน : 801 - 217  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง   และ 

                            801 - 218  การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 

 ศึกษาการพูดและการพากย ตลอดจนบุคลิกเพื่อเปนผูดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  พรอมท้ังการทําหน
กระบวนการผลิตท้ังการกํากับกลอง แสง เสียง ตัดตอนักแสดง ในรายการสดและรายการบันทึกเทป 

  

801 
- 
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ศิลปะการนําเสนองาน   

 Presentation Techniques 

 ศึกษาและเรียนรูหลักการในการนําเสนอผลงาน ออกแบบเนื้อหา เลือกใชส่ือ และ ฝกปฏิบัติการนําเสนอท่ีถูกตองเหมาะสม การ
การเลือกใชโสตทัศนูปกรณอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการใชส่ือตาง ๆสําหรับใชในการนําเสนอ การใชโปรแกรมตางๆ เพื่อ
ไดในระดับเบ้ืองตนและเพิ่มประสิทธิภาพในการถายทอดความคิดหรือขอมูล ตลอดจนสามารถออกแบบ ลักษณะในการนํา
พิเศษสงเสริมการขาย ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับกลุมเปาหมาย 

  

801 
- 
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การส่ือสารและสาธารณมต ิ  

 Communication and Public Opinion 

 ศึ ก ษ า ค ว า ม ห ม า ย  ลั ก ษ ณ ะ  บ อ เ กิ ด  แ ล ะ วิ วั ฒ น า ก า ร ข อ ง ส า ธ า ร ณ ม ติ  บ ท บ า ท ข อ
ในการกอตัวและเปล่ียนแปลงสาธารณมติ การโฆษณาชวนเช่ือ และการปฏิบัติการทางจิตวิทยา 

 
 

 

801 
- 
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การวิเคราะหและวิจารณส่ือ    

 Media Criticism 

 ศึกษาทฤษฎีการวิจารณ หลักพื้นฐานดานสุนทรียศาสตรและการวิจารณส่ือประเภทตางๆ โดยมุงเนนใหนักศึกษานําทฤษฎีไป
และวิจารณรายละเอียดในแตละองคประกอบของส่ือ ฝกเขียนงานวิเคราะหและวิจารณ มองส่ืออยางรูเทาทัน 

  



801 
- 
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การบริหารประเด็นและการส่ือสารในภาวะวิกฤติ    

 Issue and Crisis Communication Management 

 ศึกษา วิเคราะหสถานการณ ประเด็น และปญหาภาวะวิกฤตท่ีสงผลกระทบตอองคการ เทคนิคและวิธีการดําเนินดานการส่ือส
กระแสประชามติเพื่อบริหารประเด็นและจัดการภาวะวิกฤต โดยเนนกรณีศึกษา  

  

1.2.3  กลุมวิชาสหกิจศึกษา 

801 
- 

429 

สหกิจศึกษา 

 Cooperative Education 

 วิชาบังคับกอน : 100-244 เตรียมสหกิจศึกษาและตองเปนนักศึกษาชัน้ป 3 ขึน้ไป 

 การปฏิบัติงานจริงในดานนิเทศศาสตร โดยการปฏิบัติงาน และการทํารายงานจะตองอยูภายใตการดูแลของผูบริหารของแตละ
ท่ีปรึกษาเปนเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือไมนอยกวา 600 ช่ัวโมง 

 
 

 


