
 
  

1 คาํอธิบายรายวชิา 
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รายวชิาหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   
1.  กลุ่มคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

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

 Fundamentals of Mathematics  

 ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงประกอบดว้ย  นิยาม  ประพจน์ การให้
สญัลกัษณ์แสดงกฎเกณฑ ์การอา้งเหตุผลววิฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์
และการประยกุตท่ี์สามารถใชไ้ดใ้นการดาํเนินชีวิต 

 

   

100-111 สถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  
 ศึกษาความหมายของสถิติและการใชส้ถิติ  การรวบรวมและการเสนอขอ้มูล  
การวดัแนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลางและการกระจาย   ทฤษฎีความน่าจะเป็น
เบ้ืองตน้   การจดัลาํดบัและการจดัหมู่   การแจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบต่างๆ  
การแจกแจงของค่าท่ีไดจ้ากตวัอยา่งประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  การ
อนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การทดสอบสมมติฐาน
เก่ียวกบัค่าเฉล่ีย  ค่าตวัแปร  และสัดส่วน  การใชไ้คสแควร์  สหสัมพนัธ์ และ
การถดถอยอยา่งง่าย 

 

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

 General Sciences  

 ศึกษาหลกัการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกตว์ิทยาศาสตร์
สมยัใหม่ให้เขา้กับ   การดาํเนินชีวิต  เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี  ฟิสิกส์  
ชีววิทยา  ดาราศาสตร์และท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อการดาํรงชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน
ของมนุษย ์

 

  
 
 
 

 



 
  

2 100-117 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) 

 Probability and Statistics  

 ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็น การแจกแจงความ
น่าจะเป็น การแจกแจงท่ีสําคญัจากการสุ่มตวัอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพนัธ์ การแจกแจง
ไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถ่ี สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 

 

   

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

 Man and Environment  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษา
ธรรมชาติและนิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมทั้ งความหลากหลายของเหล่า
ส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพนัธ์และดุลยภาพระหว่างเหล่าส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย   ตลอดจน
ปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษยต่์อปัจจยัทางกายภาพ โดยอาจมี
ตวัอย่างของกิจกรรมมนุษยท่ี์อาจกระทบต่อดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจน
ความเขา้ใจต่อการเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีปลอดภยัและการใชว้ิทยาศาสตร์เพื่อการ
อนุรักษ ์

 

100-128 ชีวติกบัพลงังาน 3(2-2-5) 

 Life and Energy  
 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพลังงานและการดํารงชีวิต ความหมายของ
พลงังานและชนิดของพลงังานท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพลงังาน
และรูปแบบพลงังานและการเปล่ียนรูปพลงังาน การแนะนาํพลงังานทดแทน 
หลกัการประยกุตใ์ชพ้ลงังานและศกัยภาพของแหล่งพลงังานทดแทนประเภท
ต่างๆ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานนํ้ า พลงังานใตพ้ิภพ 
พลงังานจากคล่ืนมหาสมุทร พลงังานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริม การใช้
พลงังานทดแทน 
 
 
 
 

 

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



 
  

3  Life and Modern Technology  

 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลงังาน และ
เทคโนโลยสีมยัใหม่อ่ืนๆ รวมถึงแนวโนม้เทคโนโลยสีมยัใหม่ในอนาคต และ
ผลกระทบของเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อชีวิต วฒันธรรมของมนุษย ์

 

 
 

2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

100-131  ปรัชญาเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Philosophy  

 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ทฤษฎีแห่งความรู้ และจริย
ศาสตร์ ความเข้าใจ เ ก่ียวกับโลกและมนุษย์ เข้าใจการรับรู้ของมนุษย ์
ตลอดจนสามารถประยกุตป์รัชญาในการดาํเนินชีวิต 

 

 

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

 Thai   Civilization  

 ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เร่ิมแรก  การตั้งถ่ิน
ฐานและการสถาปนาอาํนาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  
การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีส่วน
สร้างสรรคพ์ื้นฐานอารยธรรมไทย  อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   อารย
ธรรมศรีวิชยั  การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ีเด่นชดั   ตั้งแต่สมยัอยธุยาเป็น
ตน้มา   จนถึงการเขา้มาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพลของอารยธรรม
ตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลกัษณะ
ทางวฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 
 
 
 
 

 
 
 

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

 Western  Civilization  



 
  

4  ศึกษาวิวฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก  โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่  ตั้งแต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 15จนถึงปัจจุบนั  การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตวั
เขา้สู่อารยธรรมยุคใหม่  การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวนัตกและอารย
ธรรมตะวนัออก  ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดา้นการเมือง  การ
เปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสงัคม 

 

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

 Man and Music  
 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่างๆ ทั้ งของไทยและสากล   ความเข้าใจ
องค์ประกอบของดนตรี อนัเป็นพื้นฐานต่อการฟัง  ผลงานเพลงเอกของโลก  
เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละสมยัรวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวี
บางคน 
 

 

100-138   ดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music  

 ศึกษาหลกัการเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งดา้นประวติัความเป็นมา การ
จาํแนกประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบติัการ
ขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได ้
 

 

100-139 ดนตรีสากล 3(2-2-5) 

 Western Music  

 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลทัว่ไปเก่ียวกบัจงัหวะลีลา  อตัราจงัหวะต่างๆ  การ
จบักลุ่มตวัโนต้ตามจงัหวะระดบัเสียง  กุญแจประจาํหลกั  เคร่ืองหมายแปลง
เสียง  บนัไดเสียงต่างๆ  การฝึกอ่าน ตวัโนต้ง่ายๆ  และใหส้ามารถปฏิบติัการ
ขั้นพื้นฐานทางดนตรีสากลได ้ 
 

 
 

100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology  



 
  

5  ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวิทยา  ปัจจยัดา้นชีววิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม 
ความจาํของมนุษยก์ารเรียนรู้  การรับรู้   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  อารมณ์ของ
มนุษย ์ ความคิดและการแกปั้ญหา    การปรับตวั  สุขภาพจิต  และพฤติกรรม
ทางสงัคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม  เนน้การบูรณาการการสอนและ
กิจกรรมประกอบการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพจริงของ
พฤติกรรมมนุษยใ์นสงัคมปัจจุบนั และใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 
 

 

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

 Introduction to Laws  

 ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมาย  
สกุลกฎหมายท่ีสาํคญั   ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชากฎหมายกบัศาสตร์แขนง
ต่างๆ   การใช้กฎหมาย   กระบวนการในการออกกฎหมาย   การร่าง
กฎหมาย   การตีความกฎหมาย   การอุดช่องว่างของกฎหมายสิทธ์ิและการ
ใชสิ้ทธ์ิตลอดจนหลกัสาํคญัในกฎหมายลกัษณะต่างๆ 
 

 

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

 Principles of Political Science  

 ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   
รัฐบาล รัฐสภา   พรรคการเมือง   กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ี
สาํคญั ตลอดจนการเมืองระหวา่งประเทศ 
 

 

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

 Thai Politics and Government  

 ศึกษาวิวฒันาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการ
ปกครอง  สถาบนันิติบญัญติั   บริหารและตุลาการ   การปกครองส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน   ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมือง
และการเปล่ียนแปลงทางการเมือง   หลกัการเปล่ียนแปลง       การปกครอง
จนถึงปัจจุบนั   รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   



 
  

6  ศึกษาหลกัการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ ปัจจัยกาํหนดอุปสงค์  อุปทานของสินคา้  พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค  ลกัษณะสาํคญัของการตลาด  สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์  การวิเคราะห์รายได้ในบญัชีผลิตภณัฑ์ประชาชาติ  การ
กําหนดรายได้ประชาชาติ   นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป  
ความสาํคญัของการคา้และการเงินระหว่างประเทศในดุลการชาํระเงินและ
รายไดป้ระชาชาติ 
 

 

100-146 พลศึกษา 1(0-2-1) 

 Physical Education  

 ศึกษาพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพฒันาร่างกายและจิตใจใหส้มบูรณ์ 
 

 

100-147 ลลีาศ 1(0-2-1) 

 Ballroom Dance  
 ศึกษาความเขา้ใจและปฏิบัติการเก่ียวกับการลีลาศ ประวติัความเป็นมา 
ทิศทางในการลีลาศ     การจับคู่ท่ีถูกตอ้ง   ความรู้เบ้ืองตน้ในการลีลาศ   
มรรยาทในการลีลาศ   ทักษะเก่ียวกับการลีลาศแบบบอลรูมและลาติน
อเมริกนั  รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตอ้งในการลีลาศ 
 

 

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

 Man and Society  
 ศึกษาโครงสร้างและองคป์ระกอบของสังคม   วิเคราะห์สังคมในรูปแบบต่างๆ   
ความสัมพนัธ์และอิทธิพลของมนุษยก์บัสังคม   หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ตลอดจนปัญหาและวิธีการแกปั้ญหาสงัคม 
 
 
 
 

 

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

 Politics  and  Economy  in  Society  



 
  

7  ศึกษาลทัธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีสาํคญั  ความสัมพนัธ์ระหว่าง
การเมืองและเศรษฐกิจ  เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมท่ี
มีรูปแบบการปกครองแตกต่างกนัและศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดจากระบบ
การเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีต่อสงัคม 
 

 

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

 General   Philosophy  
 ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา 
และคุณวิทยา  ทั้งปรัชญาตะวนัตกปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การ
ตีความปรัชญาเก่ียวกบัโลกและชีวิตของมนุษย ์และการประยุกตป์รัชญา
มาใชใ้นการดาํเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า   
 

 

100-160 ทกัษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2(1-2-3) 

 Study  Skills in Higher Education  

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เป้าหมายใน
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา การเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน วิธีการสร้างทกัษะการ
เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง  
เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและการจดบนัทึกความรู้  เทคนิคการพูดเพื่อ
นาํเสนองาน   เทคนิคการบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม กระบวนการ
เขียนรายงาน วิธีการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ  และการเตรียมตวัสอบและวิธีการ
ทาํขอ้สอบ   
 

 

100-163  นันทนาการ 1(0-2-1) 

 Recreation  

 ศึกษาประวติัและประโยชน์ของนันทนาการ  ความสําคญัของการพกัผ่อน
และนนัทนาการท่ีมีต่อการดาํเนินชีวิต   กิจกรรมนนัทนาการและหลกัในการ
เลือกกิจกรรมนนัทนาการ  แนวโน้มและบทบาทของนนัทนาการในสังคม
ปัจจุบนั และการฝึกร่วมกิจกรรมนนัทนาการ 

 

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

 Using  the  Library   



 
  

8  ศึกษาการใชห้้องสมุดตลอดจนการดาํเนินงานและวิธีใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ใน
หอ้งสมุด  ระบบการจดั หมู่หนงัสือ   บตัรรายการ(โอแพค็)   หนงัสืออา้งอิง   
วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสืบคน้จากฐานขอ้มูล
และทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ    
 

 

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

 Critical Thinking  
 ศึกษาความหมายการคิด การพฒันากระบวนการใชเ้หตุผลทางตรรกวิทยา  
ดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมฝึกการคิด การฝึกวิธีการคิดวิเคราะห์
และการคิดสังเคราะห์ จากกรณีศึกษา กระบวนการคิดแกปั้ญหาและการ
คิดสร้างสรรค  ์จากการเผชิญสถานการณ์ การจดัการความรู้ การพฒันา
เหตุผลเชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิดเพื ่อตดัสินใจโดยวิเคราะห์ความ
สมเหตุสมผล และการนาํเสนอองคค์วามรู้ท่ีเป็นสัมฤทธ์ิผลจากการฝึกฝน
ทกัษะการคิด  
 

 

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

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง ภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรม เขตการคา้เสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนเน้น
ประเทศพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกบัประเทศไทย  องคป์ระกอบของประเทศร่วมเจรจา     ท่ีมี
ผลกระทบต่อประชาคม และกระทบต่อเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย  
 
 
 
 
 
 

 

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

 Ideal  Graduate  



 
  

9  ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตไทยและคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงคข์อง
มหาวิทยาลยั    กระบวนการพฒันาตนเพื่อเป็นผูน้ําและผูต้ามท่ีดี การทาํ
กิจกรรมเพื่อ ส่วนรวม  การรู้จักสิทธิและหน้า ท่ีของตน  การเ รียนรู้
ประชาธิปไตย  คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบติัตนห่างไกลจากยาเสพ
ติด การทาํนุบาํรุงรักษาศิลปวฒันธรรมของชุมชนและชาติ   เพื่อนําองค์
ความรู้  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์ไปประยุกต์ใชใ้ห้
เกิดข้ึนเป็นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์  
 

 

100-200 พหุวฒันธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับวฒันธรรม ความหลากหลายทาง
วฒันธรรม ทั้งตะวนัตก และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินใต ้การเปล่ียนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริญกา้วหน้าของ
โลก ท่ีมีผลกระทบต่อวฒันธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย ์ 
 

 

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

 ศึกษา ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ือง
สั้น นวนิยาย  บทกวี  บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรมกบัชีวิต ในคุณค่าดา้นความดี  ความงาม
และความจริง  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทศัน์ต่อชีวิตและสงัคม  ทั้ง
ยงัส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเพ่ือใหผู้เ้รียนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน 
 
 
 
 
 
 

 

100-240   เศรษฐกจิพอเพยีง        3(2-2-5) 

 Sufficiency  Economy  



 
  

10  ศึกษาหลกัการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นรูปแบบและลกัษณะต่างๆ  บูรณาการกบัวถีิชีวิต ทั้งการ
บริหารจดัการในครอบครัว  การจดัการของชุมชน  การประกอบการขนาด
ยอ่ม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ
กระแสโลกาภิวตัน์   
 

 

100-241   ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local Wisdom  
 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคญัของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชน
ชาติตะวนัออกและ ภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินใต้  เน้นภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านเกษตรกรรม คหกรรม 
อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม องคค์วามรู้ภูมิปัญญาดา้นภาษาและวรรณคดี  
เพื่อประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้กิดคุณค่าต่อการดาํเนินชีวิต 
 

 

100-242   สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace Studies  

 ศึกษาความหมาย แนวคิดหลกัเก่ียวกบัสนัติภาพและสนัติศึกษา  ปัญหาความ
ขดัแยง้และความรุนแรงในสังคม  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ และระหว่าง
ประเทศ  โดยอาศยัองคค์วามรู้ดา้นรัฐศาสตร์  สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม  
เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้ไดโ้ดยสนัติวิธี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

100-244 เตรียมสหกจิศึกษา 2(1-2-3) 

 Cooperative  Education  Preparation    

 วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาช้ันปีที ่3 ขึน้ไป  



 
  

11 

 

   

กลุ่มวชิาทางภาษา 

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

 Thai Language for Communication  

 ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใชภ้าษาไทย เพื่อการส่ือสาร ใน
ดา้นการฟัง   การพดู การอ่าน และการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดใน
การใชภ้าษา 
 

 

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

 ศึกษาโครงสร้างภาษาองักฤษพื้นฐานและคาํศพัทใ์นชีวติประจาํวนัเบ้ืองตน้ 
เพื่อนาํไปสู่การฝึกฝนทกัษะต่าง ๆ ในภาษาองักฤษ เช่น เนน้ทกัษะการฟังเพื่อ
ฝึกฝนการออกเสียงในภาษาองักฤษท่ีถูกตอ้ง นกัศึกษาสามารถโตต้อบ
ภาษาองักฤษในประโยคสั้น ๆ สามารถอ่านเพื่อหารายละเอียดและจบัใจความ 
และสามารถเขียนภาษาองักฤษไดเ้ป็นประโยค 
 
 

 

100-152 ภาษาองักฤษ 2 3(2-2-5) 
 English II  
 วชิาบังคบัก่อน  :  100-151  ภาษาองักฤษ 1  

 ศึกษาโครงสร้างในระดบักลางและคาํศพัทภ์าษาองักฤษท่ีจาํเป็นในชีวิตท่ี  

 ศึกษาหลกัการ  แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบขอ้ปฏิบติัท่ี
เก่ียวขอ้ง  จริยธรรมในวิชาชีพ หลกัการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิค
การเตรียมตัวสมัครงาน   ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ  การพฒันาบุคลิกภาพ  การใชภ้าษา เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือ
การส่ือสาร  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์  การทาํงานร่วมกันในองค์กร และ
ระบบบริหารงานอยา่งมีคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียน
รายงาน และเทคนิคการนาํเสนอผลงานทางวิชาการ  อนัเป็นพื้นฐานของการ
เตรียมตวัเพื่อการทาํงานในสงัคมอยา่งมีความสุข   

 



 
  

12 กวา้งข้ึนเพื่อพฒันาความสามารถในพดูและเขียนลกัษณะการบรรยาย อีกทั้ง
เพื่อพฒันาทกัษะการฟังและการอ่านในสถานการณ์ท่ีหลากหลายยิง่ข้ึนเพื่อ
การส่ือสาร 
 

100-154 ภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
 Chinese I  

 ศึกษาระบบเสียง เน้นการถ่ายเสียงภาษาจีนกลางดว้ยอกัษรจีน (pinyin) ให้
ถูกตอ้งชัดเจนตาม  หลกัสัทอกัษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้าง
ประโยค ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษา
คาํศพัทท่ี์ใชใ้นชีวิตประจาํวนัประมาณ 600 คาํ 
 

 

100-155 การพฒันาการอ่านภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Reading Development in Thai   

 ศึกษาหลกัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแ้ก่  การ
อ่านจบัใจความ การอ่าน วิเคราะห์  การตีความ  การสงัเคราะห์และการเขียน
ตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ 
 

 

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

 ศึกษาการใชภ้าษาใหถู้กตอ้งเหมาะสมในการพดู  การเขียน โดยเนน้ฝึกทกัษะ
การพูดแบบต่าง ๆ ในท่ี ชุมชนท่ีถูกตอ้ง  การใช้ถ้อยคาํสํานวนท่ีไพเราะ  
ตลอดจนการกลา้แสดงออกดา้นการพดูต่อท่ีชุมชนในหวัขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการดาํเนินชีวิต 
 
 
 

 

100-252 ภาษาองักฤษเพือ่วชิาการเฉพาะด้าน 3(2-2-5) 
 English for Academic Purpose  

 ศึกษาคาํศพัท์ทางวิชาการเฉพาะวิชาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง 
เพื่อพฒันาทกัษะดา้น    การเขียนและการพูดในเชิงวิชาการ เช่น การเขียน
โครงการ การสรุปบทความทางวิชาการเฉพาะดา้น และแสดงความคิดเห็นทั้ง

 



 
  

13 ในรูปแบบการพดูและเขียนภาษาองักฤษ 
 

100-253 ภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
 Chinese II  
 วชิาบังคบัก่อน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

 ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ด้านในระดับท่ีสูงข้ึน ใช้
ภาษาให้ถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้ม การคน้คาํศพัทจ์าก
พ จ น า นุ ก ร ม  ศึ ก ษ า ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง อั ก ษ ร จี น แ บ บ ตั ว เ ต็ ม 
(TraditionalCharacter) และตวัยอ่ (Simplified Character) ศึกษาคาํศพัทใ์หม่
ประมาณ 600 คาํ 

 

100-300 ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 
 Malay I  
 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลาย ูและเสริมสร้างทกัษะพ้ืนฐานดา้นการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษามลายูจากคาํศพัท์ และประโยคเพ่ือการส่ือสารใน
ชีวิตประจาํวนั 
 

 

100-301 ภาษามลายู 2 3(2-2-5) 
 Malay II  

 วชิาบังคบัก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1  
 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง พดู อ่าน เขียนภาษามลายใูนระดบัตน้ท่ี
ต่อเน่ืองจากภาษามลาย ู1 เพือ่สามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตาม
สถานการณ์ท่ีกาํหนด 
 
 
 

 

100-302 ภาษาญีปุ่่น 1 3(2-2-5) 
 Japanese I  
 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคา
ตะคานะ คาํศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนาํมาใชเ้ขียนประโยคใน
การส่ือสาร  ฝึกทกัษะการฟัง เพื่อความเขา้ใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่น
เก่ียวกบักิจวตัรประจาํวนั  และฝึกการกล่าวแนะนาํตวัดว้ยการพดูสนทนา 

 



 
  

14 ผา่นการพฒันาทกัษะพื้นฐานในการส่ือสาร 
 

100-303 ภาษาญีปุ่่น  2 3(2-2-5) 
 Japanese II   

 วชิาบังคบัก่อน : 100-302  ภาษาญีปุ่่น 1  
 ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง ผา่นทกัษะการฟัง การออกเสียงและการ
พดู การเขียนประโยค การอ่าน ขอ้ความพื้นฐานและคาํศพัทท่ี์ใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั ศึกษาและฝึกฝนการออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ 
และอกัษรคาตะคานะ และตวัอกัษรคนัจิเพิม่เติม 
 

 

100-304 ภาษาเกาหล ี1 3(2-2-5) 
 Korean I  
 ศึกษาคาํศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ี
ใชใ้นชีวิตประจาํวนั   โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึก
อ่านขอ้ความ ฝึกการเขียนเป็นรูปประโยค 
 

 

100-305 ภาษาเกาหล ี2 3(2-2-5) 
 Korean II  
 วชิาบังคบัก่อน : 100-304  ภาษาเกาหล ี1  

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใชป้ระโยคสนทนาสาํหรับการส่ือสารดว้ยการ
ฟังและพดูภาษาเกาหลีและเรียนรู้คาํศพัทท่ี์ใชใ้นการทาํงาน คาํศพัทใ์น
บทเรียน โดยฝึกการใชภ้าษาบูรณาการทกัษะพ้ืนฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 

 

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

 ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษา
เขมร ศึกษาไวยากรณ์เบ้ืองตน้และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกออกเสียงตามหลกั
สทัศาสตร์ ฝึกอ่านประโยคง่าย ๆ ท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
 

 

100-307 ภาษาเขมร  2 3(2-2-5) 
 Khmer  II  



 
  

15 วชิาบังคบัก่อน : 100-306ภาษาเขมร  1 
 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง  การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรใน
ระดบัท่ียากข้ึน การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบท
อ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้  ธุรกิจ การเดินทาง 
การศึกษา 
 
 

 

100-308 ภาษาพม่า 1 3(2-2-5) 
 Myanmar I  

 ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พดู อ่าน และการเขียนภาษาพม่า 
ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐานเนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั    การอ่านฝึกอ่านขอ้ความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคาํถาม
ได ้การเขียนประโยคง่าย ๆ ได ้
 

 

100-309 ภาษาพม่า 2 3(2-2-5) 
 Myanmar  II  

 วชิาบังคบัก่อน : 100-308ภาษาพม่า 1  
 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าใน
ระดบัท่ียากข้ึน การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบท
อ่านสั้น ๆ และฝึกการสนทนาในทางธุรกิจ 
 
 

 

100-310 ภาษาตากาลอ็ก 1 3(2-2-5) 
 Tagalog  I  

 ศึกษาคาํศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ี
ใชใ้นชีวิตประจาํวนั โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาตากาลอ็ก 

 

100-311 ภาษาตากาลอ็ก 2 3(2-2-5) 
 Tagalog  II  

 วชิาบังคบัก่อน : 100-310ภาษาตากาลอ็ก 1  
 ศึกษาคาํศพัท ์รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน เนน้การฝึกบท
สนทนาในเร่ืองเฉพาะทางมากข้ึน เช่น การติดต่อธุรกิจ 
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100-353 การสนทนาภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 
 English Conversation  

 ศึกษาการสนทนาในระดบัท่ีสูงข้ึนโดยเนน้ทกัษะดา้นการฟังและการพดู และ
ศึกษาสาํนวนการพดูในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยทุธ์ในการพดูเพื่อแสดง
ความคิดเห็นต่าง ๆ 
 

 

100-354 ภาษาองักฤษสําหรับธุรกจิ 3(2-2-5) 
 English for Business  
 ศึกษาคาํศพัทแ์ละสาํนวนทางธุรกิจเบ้ืองตน้ เช่น โครงสร้างองคก์ร การเขียน
กระบวนการทางธุรกิจ การอ่านขอ้มูลเชิงสถิติ มารยาทการอยูร่่วมกนัใน
สาํนกังาน การติดต่อทางโทรศพัท ์
การจดัเรียงกาํหนดการและการนดัหมาย บนัทึกขอ้ความ จดหมายเวียน คาํ
เตือน ป้ายประกาศ 

 

100-355 การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 
 Advanced Reading Development in English  
 ศึกษาการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชท้กัษะการอ่านขา้มการอ่านแบบกวาด การ
เดาคาํศพัทจ์ากเน้ือเร่ือง  การอ่านเพื่อจบัใจความ เพื่อเสริมทกัษะการอ่านใน
ภาษาองักฤษใหมี้ความเขา้ใจรวดเร็วยิง่ข้ึน นอกจากน้ีนกัศึกษายงัสามารถ
เพิ่มพนูความรู้ดา้นคาํศพัทภ์าษาองักฤษผา่นการอ่านจากเน้ือเร่ืองท่ี
หลากหลาย 

 

2. หมวดวชิาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวชิาแกน 

 
605-111 วาดเส้น 1 3(1-4-4) 

 Drawing 1  

 ศึกษาและฝึกปฏิบติัวาดเสน้จากหุ่นน่ิงและทิวทศัน์ ดว้ยวิธีการวาดเสน้
เบ้ืองตน้ ศึกษาเร่ืองโครงสร้าง นํ้าหนกั แสง-เงา พื้นผวิของวตัถุ ใหถู้กตอ้ง
ตามหลกัการวาดเสน้  
 

 

605-112 วาดเส้น 2 3(1-4-4) 
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 วชิาบังคบัก่อน : 605-111 วาดเส้น 1  

 ศึกษาเนน้ฝึกปฏิบติัเพื่อให้เกิดทกัษะฝีมือเป็นสาํคญั ในการถ่ายทอดโดยการ
วาดเส้นของส่ิงท่ีเห็นและเพิ่มความชาํนาญ รายละเอียด พื้นผิว การเลือกใช้
ดินสอ เกรยอง ปากกา ในการวาดภาพ ฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติังานและนอก
สถานท่ี 
 

 

605-113 องค์ประกอบศิลป์ 1 3(1-4-4) 

 Composition 1  

 ศึกษาทฤษฎีองคป์ระกอบศิลป์ และหลกัการจดัองคป์ระกอบของงานศิลปะ 
ทศันธาตุพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งฝึกปฏิบติัสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์ตาม
ความคิด ใหมี้ความเป็นเอกภาพ 
 

 

605-114 องค์ประกอบศิลป์ 2 3(1-4-4) 

 Composition 2  

 วชิาบังคบัก่อน : 605-113 องค์ประกอบศิลป์ 1  

 ศึกษาและฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัรูปทรง เส้น พื้นท่ีว่าง และความสมดุล คน้ควา้
ทดลองวิธีการทางรูปแบบและการแสดงออกเพ่ือใหเ้กิดความเป็นเอกภาพตาม
หวัเร่ืองท่ีกาํหนด 
 

 

605-115 การเขียนแบบเบือ้งต้น 3(1-4-4) 

 Introduction to Drafting  

 ศึกษาและฝึกปฏิบติัการออกแบบพื้นฐาน ส่วนประกอบของการออกแบบ การ
เขียนแบบตามหลกัทศันียวิทยา การออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก 
 

 

605-131 ประวตัิศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย 3(3-0-6) 

 History of Thai Arts  

 ศึกษาประวติัความเป็นมา โครงสร้าง รูปแบบ แนวคิดของงานศิลปะไทย
ตั้งแต่สมยัสุโขทยัถึงปัจจุบนั โดยเน้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณค่าทาง
ศิลปะ 
 

 



 
  

18 605-231 ประวตัิศาสตร์ศิลปะตะวนัตก 3(3-0-6) 

 History of Western Arts  

 ศึกษาคน้ควา้ประวติัศาสตร์ศิลปะตะวนัตก ตั้งแต่ยคุก่อนประวติัศาสตร์จนถึง
ยคุสมยัใหม่เนน้การศึกษาผลงานศิลปะท่ีสาํคญัประเภทต่างๆ ศึกษาในเชิง
วิเคราะห์ประวติั แนวคิดของศิลปินทศันศิลป์ท่ีสมัพนัธ์กบับริบทสงัคม 
ศาสนา วฒันธรรม ปรัชญาความเช่ือ บริบทศิลปะในแต่ละยคุสมยั และการ
นาํไปใชเ้ป็นพื้นฐานทางแนวคิด การวิจยั ดว้ยจริยธรรมทางวิชาการ มีการ
อา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
 

 

605-216 สุนทรียศาสตร์เบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Aesthetic Appreciation  

 ศึกษาและจาํแนกขอ้แตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความหมายของ
สุนทรียศาสตร์เชิงการคิดกบัสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสงัเขป 
ความสาํคญัของการรับรู้กบัความเป็นมาของฐานศาสตร์ทางการเห็น  ศาสตร์
ทางการไดย้นิ และศาสตร์ทางการเคล่ือนไหว สู่ทศันศิลป์ ศิลปะดนตรี และ
ศิลปะการแสดง ผา่นขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากระดบัการรําลึก ผา่น
ขั้นตอนความคุน้เคย และ นาํเขา้สู่ความซาบซ้ึง เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประสบการณ์
ของความซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ 
 

 

605-217 ภูมิปัญญาท้องถ่ินในงานศิลปกรรม 3(3-0-6) 

 Wisdom in Fine Arts   

 ศึกษาหลกัการวิจารณ์การแสดงออกทางดา้นความคิดเห็นต่อผลงานทางศิลปะ
ท่ีศิลปินสร้างสรรคข้ึ์นไว ้ตามหลกัเกณฑแ์ละหลกัการของศิลปะ ทั้งในดา้น
สุนทรียศาสตร์และสาระอ่ืนๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้คิดนาํไปปรับปรุงพฒันาผลงาน
ศิลปะ หรือใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมินตดัสินผลงาน และเป็นการฝึกวิธีดู วิธี
วิเคราะห์ คิดเปรียบเทียบใหเ้ห็นคุณค่าในผลงานศิลปะช้ินนั้น ๆ  
 

 

605-218 ศิลปะไทยประเพณ ี 3(1-4-4) 

 Traditional Thai Arts  

 ศึกษาประวติัและวิวฒันาการงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมไทย
ประเพณี ดา้นแนวความคิด คตินิยม เน้ือหา รูปแบบ วิธีการส่ือวสัดุ โดยเนน้

 



 
  

19 การปฏิบติัคดัลอกภาพจิตรกรรมไทยประเพณีการเขียนลายเสน้และการ
ระบายสี 
 

605-232 ศิลปะภาพถ่าย 3(1-4-4) 

 Photographic Arts  

 ศึกษาทฤษฎีการถ่ายภาพเบ้ืองตน้ เทคนิคการจดัองคป์ระกอบภาพ การจดัแสง 
วดัแสง และการรีทชัรูปภาพ ตลอดจนการเรียนรู้เก่ียวกบัเทคนิคการถ่ายภาพ
ต่างๆเพ่ือส่ืออารมณ์ของภาพใหส้มัพนัธ์กบัเน้ือหา แนวคิด 
 

 

2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

605-221 จิตรกรรมออกแบบประยุกต์ศิลป์ 1 3(1-4-4) 

 Painting for Applied Arts 1  

 ศึกษาทฤษฎี การสังเกต ฝึกปฏิบติัการถ่ายทอดจากส่ิงท่ีเห็น ดว้ยเทคนิค
จิตรกรรมสีนํ้ า คุณสมบติัของสีนํ้ า จากหุ่นน่ิง การจดัองคป์ระกอบของภาพ 
ในหอ้งปฏิบติังานและนอกสถานท่ี 

 

  
 

 

605222 จิตรกรรมออกแบบประยุกต์ศิลป์ 2 3(1-4-4) 
 Painting for Applied Arts 2  

 วชิาบังคบัก่อน : 605-221 จิตรกรรมออกแบบประยุกต์ศิลป์ 1  

 ศึกษาทฤษฎี การสังเกต ฝึกปฏิบติัการถ่ายทอดจากส่ิงท่ีเห็น ดว้ยเทคนิค
จิตรกรรมสีนํ้ ามนั หรือสีอะครีลิค จากหุ่นน่ิง การจดัองคป์ระกอบของภาพ 
ในหอ้งปฏิบติังานและนอกสถานท่ี 
 

 

605-223 ประติมากรรมออกแบบประยุกต์ศิลป์ 1 3(1-4-4) 

 Sculpture for Applied Arts 1  

 ศึกษาและฝึกปฏิบติัการป้ันนูนตํ่า นูนสูง จากหุ่นน่ิงในธรรมชาติ โดยเน้น
โครงสร้าง สัดส่วน รูปทรง ปริมาตร ตลอดจนวิธีการทาํพิมพแ์ละการหล่อ
ผลงานประติมากรรมนูนตํ่า นูนสูง 
 

 



 
  

20 605-321 ประติมากรรมออกแบบประยุกต์ศิลป์ 2 3(1-4-4) 

 Sculpture for Applied Arts 2  

 วชิาบังคบัก่อน : 605-223 ประติมากรรมออกแบบประยุกต์ศิลป์ 1  

 ศึกษาและฝึกปฏิบติัการออกแบบ 3มิติ ดว้ยการป้ัน แกะสลกั หล่อ และการจดั
องคป์ระกอบความงามอ่ืน ลงบนส่ือต่างๆ เช่น ไม ้หิน โลหะ สัมฤทธ์ิ ฯลฯ 
เพื่อใหเ้กิดรูปทรง 3 มิติ มีความลึกหรือนูนหนา สามารถส่ือถึงส่ิงต่างๆ สภาพ
สงัคม วฒันธรรม รวมถึงจิตใจของมนุษย ์
 

 

605-224 ภาพพมิพ์ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 1 3(1-4-4) 

 Printmaking for Applied Arts 1  

 ศึกษาทฤษฏีความเป็นมาของศิลปะภาพพิมพ์ กระบวนการ และกลวิธีการ
สร้างภาพพิมพเ์บ้ืองตน้ ฝึกปฏิบติัเทคนิคการพิมพภ์าพพิมพร่์องลึก 
 
 
 
 

 

605-225 ภาพพมิพ์ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 2 3(1-4-4) 

 Printmaking for Applied Arts 2  

 วชิาบังคบัก่อน : 605-224 ภาพพมิพ์ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 1  

 ศึกษาทฤษฏีความเป็นมาของศิลปะภาพพิมพ์ กระบวนการ และกลวิธีการ
สร้างภาพพิมพ์ผิวนูนและภาพพิมพ์ตะแกรงไหม  เน้นการสร้างสรรค์
แนวความคิด ตลอดจนการนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานออกแบบ 
 

 

605-322 ศิลปะส่ือประสมสําหรับงานออกแบบประยุกต์ศิลป์ 3(1-4-4) 

 Mixed Media Arts for Applied Arts  

 ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบติั กระบวนการสร้างสรรคศิ์ลปะส่ือผสม ดว้ยวสัดุ
ชนิดต่างๆ ให้เกิดคุณค่าทางศิลปะ ส่ือถึงเน้ือหา คุณค่าในความเป็นร่วมสมยั 
ดว้ยส่ือสร้างสรรคต่์างๆ สามารถส่ือสาร อธิบายถึงแนวคิด และกระบวนการ
ทาํงาน การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อสนบัสนุนการสร้างสรรคแ์บบบูรณาการ  
 

 

605-226 วาดเส้นออกแบบประยุกต์ศิลป์ 3(1-4-4) 



 
  

21  Drawing for Applied Arts  

 วชิาบังคบัก่อน : 605-112 วาดเส้น 2  

 ศึกษาวเิคราะห์ รูปแบบ เน้ือหา การแสดงออกของงานวาดเสน้ และฝึกปฏิบติั
ถ่ายทอดดว้ยเทคนิค วิธีการ วสัดุต่างๆเพ่ือหาแนวทางการแสดงออกตาม
หวัขอ้ท่ีกาํหนดให ้และการนาํเสนอแนวความคิด เน้ือหาของผลงาน 
 

 

605-227 คอมพวิเตอร์กราฟิกสําหรับงานออกแบบประยุกต์ศิลป์ 3(1-4-4) 

 Computer Graphic for Applied Arts  

 ศึกษาการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่อการออกแบบประยกุตศิ์ลป์และกลุ่ม
โปรแกรมดา้นกราฟิกต่างๆ ท่ีใชใ้นงานออกแบบส่ือต่างๆ  

 

  
 
 
 
 

 

605-228 คอมพวิเตอร์กราฟิกสําหรับภาพเคลือ่นไหว 2 มิติ 3(1-4-4) 

 Computer Graphic for 2D Animation  

 วิชาบังคับก่อน 605-227 คอมพิวเตอร์กราฟิกสําหรับงานออกแบบประยุกต์
ศิลป์ 

 

 ศึกษาหลกัการสร้างภาพเคล่ือนไหวสองมิติในรูปแบบดิจิทลั โดยการ
ออกแบบบุคลิกตวัละคร การเคล่ือนไหวของตวัละคร และส่ิงแวดลอ้มรวมทั้ง
เทคนิคในการใชเ้คร่ืองมือคอมพิวเตอร์เพือ่การออกแบบประยกุตศิ์ลป์ 
 

 

605-328 คอมพวิเตอร์กราฟิกสําหรับภาพเคลือ่นไหว 3 มิติ 3(1-4-4) 

 Computer Graphic for 3D Animation  

 วชิาบังคบัก่อน  605-228 คอมพวิเตอร์กราฟิกสําหรับภาพเคลือ่นไหว 2 มิต ิ  

 ศึกษาการสร้างรูปทรงชนิดต่างๆในลกัษณะสามมิติ ภาพเคล่ือนไหวของตวั
ละครสามมิติใหมี้ความสมจริงดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์การสร้าง
ภาพเคล่ือนไหวขั้นสูง เพื่อนาํมาใชใ้นงานออกแบบประยกุตศิ์ลป์ 
 
 

 



 
  

22 605-323 การออกแบบประยุกต์ศิลป์ในพืน้ทีเ่ฉพาะกรณ ี 3(1-4-4) 

 Applied Arts Work in Case study  

 ศึกษาสร้างสรรคศิ์ลปะเพื่อส่ิงแวดลอ้ม ให้เกิดประโยชน์ใชส้อยตามสภาพ
พื้นท่ี ทั้งภายในและภายนอกอาคาร การแกปั้ญหาดว้ยกลวิธีการต่างๆ เนน้การ
คุณค่าทางสุนทรียแ์ละความกลมกลืน 
 

 

605-324 การวจัิยเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

 Creative Research  

 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี ระเบียบวิจยัเชิงสร้างสรรค์  การเลือกหัวขอ้ การ
กาํหนดปัญหาและความสาํคญัของการวิจยัเชิงสร้างสรรค ์การคน้ควา้เอกสาร
และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง การเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ และการเขียนรายงานการ
วิจยัเชิงสร้างสรรค ์ 
 
 

 

605-441 ศิลปนิพนธ์ 6(0-18-3) 

 Arts Thesis  

 ศึกษาการทาํโครงงานศิลปนิพนธ์สาขาวิชาออกแบบประยกุตศิ์ลป์ตามหวัขอ้
และจุดมุ่งหมายท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการพิจารณาหวัขอ้ศิลปนิพนธ์ 
ประกอบดว้ย ชุดผลงานออกแบบประยกุตศิ์ลป์และเอกสารศึกษาคน้ควา้ 
กระบวนการสร้างสรรค ์รวมทั้งการจดัแสดงต่อสาธารณชน 
(การทาํศิลปนิพนธ์ให้ปฏบัิตติามข้อกาํหนด ข้อ 5 หน้า 28-30) 

 

 
 
 

2.3 รายวชิาเอกเลอืก 
 

605-219 จิตวทิยาการออกแบบ 3(3-0-6) 

 Psychological Design  

 ศึกษาลกัษณะความรู้ของการออกแบบในเชิงจิตวิทยาเก่ียวกบัการมองเห็น
และการรับรู้ โดยมุ่งเนน้เน้ือหาและรูปแบบเป็นตวัแปรท่ีทาํใหเ้กิดค่าเชิง
พฤติกรรมใหป้รากฏต่อสงัคม 
 

 



 
  

23 605-233 การออกแบบของทีร่ะลกึ 3(1-4-4) 

 Souvenir Design  

 ศึกษาการผลิตของชาํร่วย ศึกษาและปฏิบติั วสัดุ และอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 
เพื่อนาํมาประกอบกนัเขา้เป็นผลิตภณัฑใ์หม่ดว้ยรูปแบบ และวิธีการท่ี
แตกต่างกนั เนน้ในดา้นการใชเ้ศษวสัดุใหเ้กิดประโยชน์  
 

 

605-325 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3(1-4-4) 

 Package Design  

   ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการในการออกแบบส่ิงพิมพบ์นบรรจุภณัฑ ์
เพื่อผลทางดา้นประสิทธิภาพความปลอดภยั และความประหยดัในการผลิต 
การบรรจุ การขนส่ง และการบริโภค โดยเนน้การฝึกหดัการออกแบบทั้ง 2 
และ 3 มิติ 
 

 

605-326 การออกแบบผลติภัณฑ์ 3(1-4-4) 

 Product Design  

 ศึกษาและปฏิบติัการออกแบบผลิตภณัฑ ์โดยเนน้ท่ีความคิดสร้างสรรคเ์ฉพาะ
ตน ปฏิบติังานทั้งดา้นเขียนแบบและการสร้างผลงานจริง ศึกษาในเร่ือง
รูปแบบ รูปทรง สี ใหเ้หมาะสมกบัคุณสมบติัของวสัดุท่ีใชแ้ละรูปแบบของ
การนาํไปใชง้าน 
 

 

605-327 การยศาสตร์มนุษย์ 3(1-4-4) 

 Human Ergonomics  

 ศึกษาวิชาการท่ีเป็นการปรับเปล่ียนสภาพงานให้เหมาะสมกบัผูป้ฏิบติังาน 
หรือเป็นการปรับปรุงสภาพการทาํงานอยา่งเป็นระบบ 
 

 

605-329 การพมิพ์ซิลสกรีนบนผ้า 3(1-4-4) 

 Silkscreen on Fabric  

 ศึกษา เรียนรู้กระบวนการการพิมพผ์า้ชนิดต่างๆ ออกแบบลวดลายเพื่อนาํไป
ฝึกปฏิบติั การพิมพซิ์ลสกรีน โดยเนน้ทกัษะ ความคิดสร้างสรรค ์รูปแบบ
ผลงานการพิมพ ์
 

 



 
  

24 605-421 ภาพล้อเลยีน 3(1-4-4) 

 Caricature  

 ศึกษาและปฏิบติัภาพการ์ตูนลอ้ โดยคาํนึงถึงจุดเด่น บุคลิกท่าทาง เทคนิคการ
สร้างภาพแบบคล่ีคลาย แบบจินตนาการ โดยแสดงออกให้เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัส่ือท่ีนาํเสนอในลกัษณะต่างๆ 
 

 

605-422 การวาดภาพประกอบ 3(1-4-4) 

 Illustration Drawing  

 ศึกษาและปฏิบติัภาพประกอบ โดยคาํนึงถึงเน้ือหา เร่ืองราว เทคนิคการสร้าง
ภาพแบบเหมือนจริง แบบคล่ีคลาย แบบจินตนาการ โดยแสดงออกให้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัส่ือท่ีนาํเสนอในลกัษณะต่างๆ 
 

 

605-423 ประติมากรรมตกแต่ง 3(1-4-4) 

 Decorative Sculpture  

 ศึกษาปฏิบติังานเก่ียวกบัองคป์ระกอบของศิลปะระหวา่งรูปทรงและเร่ืองราว
ท่ีอาํนวยประโยชน์ ต่อการพฒันาตวัเอง สงัคม ทั้งศิลปะไทยและศิลปะสากล 
โดยศึกษาความเป็นมาของประติมากรรม และส่ือผสมสาํหรับตกแต่ง บทบาท
และอิทธิพลในแต่ละยคุสมยั ศึกษาคุณลกัษณะของวสัดุและการเลือกใช ้การ
ตกแต่งภายในและภายนอก และการตกแต่งบริเวณ 
 

 

605-424 หลกัทางธุรกจิออกแบบประยุกต์ศิลป์ 3(2-2-5) 

 Principles of Busiress for Applied Arts and Design  

 ศึกษาความหมาย ความสาํคญั และกระบวนการในการจดัการทางธุรกิจและ
การตลาดสาํหรับศิลปะประยกุต ์ลกัษณะการประกอบธุรกิจศิลปะประยกุต ์
ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ หลกัพื้นฐานเก่ียวกบัการจดัการและการตลาดในการ
ประกอบธุรกิจศิลปะประยกุต ์

 

   

605-425 หัวข้อพเิศษการออกแบบประยุกต์ศิลป์ 1 3(2-2-5) 

 Special Topics in Applied Arts Design I  

 หวัขอ้ท่ีน่าสนใจและมีความเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบประยกุตศิ์ลป์ 
 

 



 
  

25  

605-426 หัวข้อพเิศษการออกแบบประยุกต์ศิลป์ 2 3(2-2-5) 

 Special Topics in Applied Arts Design 2  

 หวัขอ้ท่ีน่าสนใจและมีความเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบประยกุตศิ์ลป์ 
 

 

605-427 หัวข้อพเิศษการออกแบบประยุกต์ศิลป์ 3 3(2-2-5) 

 Special Topics in Applied Arts Design 3  

 หวัขอ้ท่ีน่าสนใจและมีความเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบประยกุตศิ์ลป์  

   

605-499 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 2(0-40-0) 

 Internship  

 การใหน้กัศึกษาไดท้ดลองปฏิบติังานตามความเป็นจริงนอกสถานศึกษา โดย
การประสานงานระหวา่งสถาบนักบัหน่วยงานต่างๆท่ีจะสามารถรับนกัศึกษา
ภายใตก้ารควบคุม ดูแล ติดตามและประมวลผล 

 

   

605-442 สหกจิศึกษา  

 Cooperatire Education  

 การใหน้กัศึกษาไดท้ดลองปฏิบติังานตามความเป็นจริงนอกสถานศึกษา โดย
การประสานงานระหวา่งสถาบนักบัหน่วยงานต่างๆท่ีจะสามารถรับนกัศึกษา
ภายใตก้ารควบคุม ดูแล ติดตามและประมวลผล 

 

 
 
 
 


