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กลุ่มคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

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

 Fundamentals of Mathematics  

 ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงประกอบดว้ย  นิยาม  ประพจน์ การใหส้ัญลกัษณ์
แสดงกฎเกณฑ ์การอา้งเหตุผลววิฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์และการประยกุตท่ี์
สามารถใชไ้ดใ้นการด าเนินชีวติ 

 

   

100-111 สถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  

 ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ  การรวบรวมและการเสนอขอ้มูล  การวดั
แนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลางและการกระจาย   ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้   การจดัล าดบั
และการจดัหมู่   การแจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบต่างๆ  การแจกแจงของค่าท่ีไดจ้ากตวัอยา่ง
ประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์
ต่างๆ การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ีย  ค่าตวัแปร  และสัดส่วน  การใชไ้คสแควร์  
สหสัมพนัธ์ และการถดถอยอยา่งง่าย 

 

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

 General Sciences  

 ศึกษาหลกัการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกตว์ิทยาศาสตร์สมยัใหม่ให้
เขา้กบั   การด าเนินชีวิต  เนน้การใชว้ิทยาการทางเคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  ดาราศาสตร์และท่ี
เก่ียวขอ้ง  เพื่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์

 

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

 Probability and Statistics  

 ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การ
แจกแจงท่ีส าคญัจากการสุ่มตวัอยา่ง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวเิคราะห์ความ
แปรปรวน การถดถอยและสหสัมพนัธ์ การแจกแจงไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถ่ี 
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 

 



 

 

 

100-119 พืน้ฐานคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ       
Computer  and  Information Technology  Fundamentals                                     

3(2-2-5) 

 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ บทบาทความส าคญัของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร องคป์ระกอบและสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ ขอ้มูลและการบริหารขอ้มูล การส่ือสารขอ้มูลและระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบประมวลผลและระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ ความมัน่คงของระบบสารสนเทศ จริยธรรมและมิติทางสังคมของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และปฏิบติัเก่ียวกบัโปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมตารางงานและ
โปรแกรมน าเสนอ เพื่อการประยกุตใ์ชใ้นงานธุรกิจ 

 

   

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

 Man and Environment  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยแ์ละสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาธรรมชาติและ
นิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพนัธ์และดุลย
ภาพระหว่างเหล่าส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย   ตลอดจนปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้ง
มนุษยต่์อปัจจยัทางกายภาพ โดยอาจมีตวัอย่างของกิจกรรมมนุษยท่ี์อาจกระทบต่อดุลยภาพ
ของธรรมชาติ ตลอดจนความเข้าใจต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีปลอดภัยและการใช้
วทิยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ ์

 

100-128 ชีวติกบัพลงังาน 3(2-2-5) 

 Life and Energy  
 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานและการด ารงชีวิต ความหมายของพลงังานและชนิด
ของพลงังานท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานและรูปแบบพลงังานและการ
เปล่ียนรูปพลังงาน การแนะน าพลังงานทดแทน หลักการประยุกต์ใช้พลังงานและ
ศกัยภาพของแหล่งพลงังานทดแทนประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม 
พลงังานน ้ า พลงังานใตพ้ิภพ พลงังานจากคล่ืนมหาสมุทร พลงังานชีวภาพ รวมถึงการ
ส่งเสริม การใชพ้ลงังานทดแทน 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

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

 Life and Modern Technology  

 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลงังาน และเทคโนโลยีสมยัใหม่
อ่ืนๆ รวมถึงแนวโนม้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในอนาคต และผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีมี
ผลต่อชีวติ วฒันธรรมของมนุษย ์

 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

 Thai   Civilization  

 ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เร่ิมแรก  การตั้งถ่ินฐานและการ
สถาปนาอ านาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  การรับอิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีส่วนสร้างสรรคพ์ื้นฐานอารยธรรมไทย  
อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   อารยธรรมศรีวชิยั  การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ี
เด่นชดั   ตั้งแต่สมยัอยธุยาเป็นตน้มา   จนถึงการเขา้มาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพลของ
อารยธรรมตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลกัษณะ
ทางวฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 
 

 
 
 

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

 Western  Civilization  
 ศึกษาววิฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก  โดยเนน้อารยธรรมยุคใหม่  ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 
15จนถึงปัจจุบนั  การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตวัเขา้สู่อารยธรรมยุคใหม่  การ
ผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวนัตกและอารยธรรมตะวนัออก  ผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงแนวคิดทางดา้นการเมือง  การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 
 

 

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

 Man and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่างๆ ทั้งของไทยและสากล   ความเขา้ใจองคป์ระกอบของดนตรี 
อนัเป็นพื้นฐานต่อการฟัง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่
ละสมยัรวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวีบางคน 
 
 

 



 

 

 

100-138                                                                                                   ดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music  

 ศึกษาหลักการเก่ียวกับศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งด้านประวติัความเป็นมา การจ าแนก
ประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรี
ไทยได ้

 

100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology  

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวทิยา  ปัจจยัดา้นชีววทิยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม ความจ าของ
มนุษยก์ารเรียนรู้  การรับรู้   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  อารมณ์ของมนุษย ์ ความคิดและการ
แกปั้ญหา    การปรับตวั  สุขภาพจิต  และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม  
เนน้การบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพจริงของพฤติกรรมมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั และใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 
 

 

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

 Introduction to Laws  

 ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมาย  สกุล
กฎหมายท่ีส าคญั   ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชากฎหมายกบัศาสตร์แขนงต่างๆ   การใช้
กฎหมาย   กระบวนการในการออกกฎหมาย   การร่างกฎหมาย   การตีความกฎหมาย   
การอุดช่องวา่งของกฎหมายสิทธ์ิและการใชสิ้ทธ์ิตลอดจนหลกัส าคญัในกฎหมายลกัษณะ
ต่างๆ 
 

 

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

 Principles of Political Science  

 ศึกษาขอบข่ายและวธีิการศึกษาทางรัฐศาสตร์   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   รัฐบาล รัฐสภา   
พรรคการเมือง   กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส าคญั ตลอดจนการเมือง
ระหวา่งประเทศ 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

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

 Thai Politics and Government  

 ศึกษาวิวฒันาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง  
สถาบนันิติบญัญติั   บริหารและตุลาการ   การปกครองส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาคและส่วน
ทอ้งถ่ิน   ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง   
หลกัการเปล่ียนแปลง       การปกครองจนถึงปัจจุบนั   รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 

 

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   

 ศึกษาหลกัการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ปัจจยัก าหนดอุปสงค์  อุปทานของสินคา้  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ลกัษณะส าคญัของ
การตลาด  สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  การวิเคราะห์รายได้ใน
บญัชีผลิตภณัฑ์ประชาชาติ  การก าหนดรายไดป้ระชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลงั
โดยสังเขป  ความส าคญัของการคา้และการเงินระหว่างประเทศในดุลการช าระเงินและ
รายไดป้ระชาชาติ 
 

 

100-147 ลลีาศ 1(0-2-1) 

 Ballroom Dance  
 ศึกษาความเขา้ใจและปฏิบติัการเก่ียวกบัการลีลาศ ประวติัความเป็นมา ทิศทางในการ
ลีลาศ     การจบัคู่ท่ีถูกตอ้ง   ความรู้เบ้ืองตน้ในการลีลาศ   มรรยาทในการลีลาศ   ทกัษะ
เก่ียวกบัการลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอเมริกนั  รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตอ้ง
ในการลีลาศ 
 

 

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

 Man and Society  
 ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม   วิ เคราะห์สังคมในรูปแบบต่างๆ   
ความสัมพนัธ์และอิทธิพลของมนุษยก์บัสังคม   หนา้ท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนปัญหา
และวธีิการแกปั้ญหาสังคม 
 
 
 
 

 



 

 

 

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

 Politics  and  Economy  in  Society  

 ศึกษาลทัธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีส าคญั  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองและ
เศรษฐกิจ  เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมท่ีมีรูปแบบการปกครอง
แตกต่างกนัและศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีต่อสังคม 
 

 

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

 General   Philosophy  

 ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา  
ทั้งปรัชญาตะวนัตกปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเก่ียวกบัโลก
และชีวิตของมนุษย ์และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า   
 

 

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

 Study  Skills in Higher Education  

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เป้าหมายในการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา การเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน วิธีการสร้างทกัษะการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง  เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและการจด
บนัทึกความรู้  เทคนิคการพูดเพื่อน าเสนองาน   เทคนิคการบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรู้แบบ
กลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ  และการเตรียมตวัสอบและ
วธีิการท าขอ้สอบ   
 

 

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

 Critical Thinking  

 ศึกษาความหมายการคิด การพฒันากระบวนการใช้เหตุผลทางตรรกวิทยา  ดว้ย
กิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมฝึกการคิด การฝึกวิธีการคิดวิเคราะห์และการคิด
สังเคราะห์ จากกรณีศึกษา กระบวนการคิดแกปั้ญหาและการคิดสร้างสรรค์ จากการ
เผชิญสถานการณ์ การจดัการความรู้ การพฒันาเหตุผลเชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิด
เพื ่อตดัสินใจโดยวิเคราะห์ความสมเหตุสมผล และการน าเสนอองค์ความรู้ที่เป็น
สัมฤทธ์ิผลจากการฝึกฝนทกัษะการคิด  
 
 
 
 

 



 

 

 

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

เป้าหมาย โครงสร้าง ภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม เขตการคา้เสรี และสภาพ
เศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนเนน้ประเทศพื้นท่ีใกลเ้คียงกบัประเทศไทย  องคป์ระกอบ
ของประเทศร่วมเจรจา     ท่ีมีผลกระทบต่อประชาคม และกระทบต่อเศรษฐกิจอาเซียนและ
ประเทศไทย  
 

 

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

 Ideal  Graduate  

 ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตไทยและคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงคข์องมหาวิทยาลยั    
กระบวนการพฒันาตนเพื่อเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี การท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม การรู้จกั
สิทธิและหนา้ท่ีของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย  คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบติั
ตนห่างไกลจากยาเสพติด การท านุบ ารุงรักษาศิลปวฒันธรรมของชุมชนและชาติ   เพื่อน า
องคค์วามรู้  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์ไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดข้ึนเป็น
คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์  
 

 

100-200 พหุวฒันธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวฒันธรรม ความหลากหลายทางวฒันธรรม ทั้ง
ตะวนัตก และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ินใต ้การเปล่ียนแปลงทาง
สังคมและกระแสความเจริญกา้วหนา้ของโลก ท่ีมีผลกระทบต่อวฒันธรรม และวิถีชีวิต
ของมนุษย ์ 
 

 

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

 ศึกษา ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวติ ประเภทเร่ืองสั้น นวนิยาย  
บทกว ี บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรม
กบัชีวติ ในคุณค่าดา้นความดี  ความงามและความจริง  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลก
ทศัน์ต่อชีวติและสังคม  ทั้งยงัส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเพื่อใหผู้เ้รียนรักวรรณกรรม
และรักการอ่าน 
 
 

 



 

 

 

 

    

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

 Sufficiency  Economy  

 ศึกษาหลกัการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการน าไปประยกุตใ์ชใ้น
รูปแบบและลกัษณะต่างๆ  บูรณาการกบัวถีิชีวิต ทั้งการบริหารจดัการในครอบครัว  การ
จดัการของชุมชน  การประกอบการขนาดยอ่ม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์   
 

 

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

 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความส าคญัของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติตะวนัออก
และ ภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใต ้ เนน้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินดา้นเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม องค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาด้านภาษาและวรรณคดี  เพื่อประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้เกิดคุณค่าต่อการ
ด าเนินชีวติ 
 

 

100-242             สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace Studies  

 ศึกษาความหมาย แนวคิดหลกัเก่ียวกบัสันติภาพและสันติศึกษา  ปัญหาความขดัแยง้และ
ความรุนแรงในสังคม  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ และระหว่างประเทศ  โดยอาศยัองค์
ความรู้ดา้นรัฐศาสตร์  สังคมวทิยา  จิตวทิยาสังคม  เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจและเกิดพฤติกรรม
การจดัการความขดัแยง้ไดโ้ดยสันติวธีิ 
 

 

100-245 การปรับตัวทางสังคม 2(1-2-3) 

 Social Adjustment  

 ศึกษาหลกัการ  แนวคิด ในการด าเนินชีวิตในสังคมและระบบการท างาน  จริยธรรมใน
วิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน  การพฒันาบุคลิกภาพ  การใช้ภาษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์  การท างานร่วมกนัใน
องค์กร และระบบบริหารงานอย่างมีคุณภาพในสถานประกอบการเพื่อการเตรียมสู่
กระบวนการสหกิจศึกษาหรือการท างานในอนาคต 
กลุ่มวชิาภาษา 

 



 

 

 

กลุ่มวิชาทางภาษา 

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

 Thai Language for Communication  

 ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวธีิการใชภ้าษาไทย เพื่อการส่ือสาร ในดา้นการ
ฟัง   การพดู การอ่าน และการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดในการใชภ้าษา 
 

 

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

 ศึกษาโครงสร้างภาษาองักฤษพื้นฐานและค าศพัทใ์นชีวติประจ าวนัเบ้ืองตน้ เพื่อน าไปสู่
การฝึกฝนทกัษะต่าง ๆ ในภาษาองักฤษ เช่น เนน้ทกัษะการฟังเพื่อฝึกฝนการออกเสียง
ในภาษาองักฤษท่ีถูกตอ้ง นกัศึกษาสามารถโตต้อบภาษาองักฤษในประโยคสั้น ๆ 
สามารถอ่านเพื่อหารายละเอียดและจบัใจความ และสามารถเขียนภาษาองักฤษไดเ้ป็น
ประโยค 
 

 

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

 ศึกษาโครงสร้างในระดบักลางและค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีจ าเป็นในชีวิตท่ีกวา้งข้ึนเพื่อ
พฒันาความสามารถในพดูและเขียนลกัษณะการบรรยาย อีกทั้งเพื่อพฒันาทกัษะการฟัง
และการอ่านในสถานการณ์ท่ีหลากหลายยิง่ข้ึนเพื่อการส่ือสาร 
 

 

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

 ศึกษาระบบเสียง เน้นการถ่ายเสียงภาษาจีนกลางด้วยอกัษรจีน (pinyin) ให้ถูกต้อง
ชดัเจนตาม  หลกัสัทอกัษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึกทกัษะทั้ง 
4 ด้านคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษาค าศพัท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั
ประมาณ 600 ค า 
 
 
 
 

 



 

 

 

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

 ศึกษาหลกัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแ้ก่  การอ่านจบั
ใจความ การอ่าน วเิคราะห์  การตีความ  การสังเคราะห์และการเขียนตามวตัถุประสงค์
ต่าง ๆ 
 

 

100-157 การฝึกพูดภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Thai Speech  
 ศึกษาการใช้ภาษาให้ถูกตอ้งเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเน้นฝึกทกัษะการพูด
แบบต่าง ๆ ในท่ี ชุมชนท่ีถูกตอ้ง  การใช้ถ้อยค าส านวนท่ีไพเราะ  ตลอดจนการกล้า
แสดงออกดา้นการพดูต่อท่ีชุมชนในหวัขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิต 
 

 

100-252 ภาษาองักฤษส าหรับวชิาการเฉพาะด้าน 3(2-2-5) 
 English for Academic Purpose  
 ศึกษาค าศพัท์ทางวิชาการเฉพาะวิชาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อพฒันา
ทกัษะด้าน    การเขียนและการพูดในเชิงวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ การสรุป
บทความทางวิชาการเฉพาะดา้น และแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบการพูดและเขียน
ภาษาองักฤษ 
 

 

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

 ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ด้านในระดับท่ีสูงข้ึน ใช้ภาษาให้
ถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้ม การคน้ค าศพัท์จากพจนานุกรม ศึกษา
ความแตกต่างของอกัษรจีนแบบตวัเต็ม (TraditionalCharacter) และตวัยอ่ (Simplified 
Character) ศึกษาค าศพัทใ์หม่ประมาณ 600 ค า 
 

 

100-300 ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 
 Malay I  
 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายู และเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานดา้นการฟัง พูด 
อ่าน เขียน ภาษามลายจูากค าศพัท ์และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
 

 



 

 

 

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

 วชิาบังคับก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง พดู อ่าน เขียนภาษามลายใูนระดบัตน้ท่ีต่อเน่ืองจาก
ภาษามลาย ู1 เพื่อสามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์ท่ีก าหนด 
 

 

100-302 ภาษาญีปุ่่น 1 3(2-2-5) 
 Japanese I  

 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ 
ค าศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคพื้นฐาน เพื่อน ามาใชเ้ขียนประโยคในการส่ือสาร  ฝึกทกัษะ
การฟัง เพื่อความเขา้ใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั  และ
ฝึกการกล่าวแนะน าตวัดว้ยการพดูสนทนา ผา่นการพฒันาทกัษะพื้นฐานในการส่ือสาร 
 

 

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

 วชิาบังคับก่อน : 100-302  ภาษาญีปุ่่น 1  
 ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง ผา่นทกัษะการฟัง การออกเสียงและการพดู การ
เขียนประโยค การอ่าน ขอ้ความพื้นฐานและค าศพัทท่ี์ใชใ้นชีวติประจ าวนั ศึกษาและ
ฝึกฝนการออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ และตวัอกัษร
คนัจิเพิ่มเติม 
 

 

100-304 ภาษาเกาหล ี1 3(2-2-5) 
 Korean I  

 ศึกษาค าศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนั   โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่านขอ้ความ ฝึก
การเขียนเป็นรูปประโยค 

 

100-305 ภาษาเกาหล ี2 3(2-2-5) 
 Korean II  

 วชิาบังคับก่อน : 100-304  ภาษาเกาหล ี1  

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใชป้ระโยคสนทนาส าหรับการส่ือสารดว้ยการฟังและพดู
ภาษาเกาหลีและเรียนรู้ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการท างาน ค าศพัทใ์นบทเรียน โดยฝึกการใช้
ภาษาบูรณาการทกัษะพื้นฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน 

 



 

 

 

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

 ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร ศึกษา
ไวยากรณ์เบ้ืองตน้และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกออกเสียงตามหลกัสัทศาสตร์ ฝึกอ่าน
ประโยคง่าย ๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

 

100-307 ภาษาเขมร  2 3(2-2-5) 
 Khmer  II 
วชิาบังคับก่อน : 100-306ภาษาเขมร  1 

 

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง  การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรในระดบัท่ียาก
ข้ึน การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการ
สนทนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้  ธุรกิจ การเดินทาง การศึกษา 
 

 

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

 ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พดู อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษารูป
ประโยคและไวยากรณ์พื้นฐานเนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั    การอ่านฝึก
อ่านขอ้ความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบค าถามได ้การเขียนประโยคง่าย ๆ ได ้
 

 

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

 วชิาบังคับก่อน : 100-308ภาษาพม่า 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าในระดบัท่ียาก
ข้ึน การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้น ๆ และฝึกการ
สนทนาในทางธุรกิจ 
 

 

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

 ศึกษาค าศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนั โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาตากาล็อก 
 
 

 



 

 

 

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

 วชิาบังคับก่อน : 100-310ภาษาตากาลอ็ก 1  

 ศึกษาค าศพัท ์รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน เนน้การฝึกบทสนทนาในเร่ือง
เฉพาะทางมากข้ึน เช่น การติดต่อธุรกิจ 
 

 

100-353 การสนทนาภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 
 English Conversation  

 ศึกษาการสนทนาในระดบัท่ีสูงข้ึนโดยเนน้ทกัษะดา้นการฟังและการพดู และศึกษา
ส านวนการพดูในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยทุธ์ในการพดูเพื่อแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 
 

 

100-354 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ 3(2-2-5) 
 English for Business  
 ศึกษาค าศพัทแ์ละส านวนทางธุรกิจเบ้ืองตน้ เช่น โครงสร้างองคก์ร การเขียน
กระบวนการทางธุรกิจ การอ่านขอ้มูลเชิงสถิติ มารยาทการอยูร่่วมกนัในส านกังาน การ
ติดต่อทางโทรศพัท ์
การจดัเรียงก าหนดการและการนดัหมาย บนัทึกขอ้ความ จดหมายเวยีน ค าเตือน ป้าย
ประกาศ 
 

 

100-355 การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 
 Advanced Reading Development in English  

 ศึกษาการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชท้กัษะการอ่านขา้มการอ่านแบบกวาด การเดาค าศพัท์
จากเน้ือเร่ือง  การอ่านเพื่อจบัใจความ เพื่อเสริมทกัษะการอ่านในภาษาองักฤษใหมี้ความ
เขา้ใจรวดเร็วยิง่ข้ึน นอกจากน้ีนกัศึกษายงัสามารถเพิ่มพนูความรู้ดา้นค าศพัท์
ภาษาองักฤษผา่นการอ่านจากเน้ือเร่ืองท่ีหลากหลาย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาแกน 

 
605-111 วาดเส้น 1 3(1-4-4) 

 Drawing 1  

 ศึกษาและฝึกปฏิบติัวาดเส้นจากหุ่นน่ิงและทิวทศัน์ ดว้ยวธีิการวาดเส้นเบ้ืองตน้ ศึกษา
เร่ืองโครงสร้าง น ้าหนกั แสง-เงา พื้นผวิของวตัถุ ใหถู้กตอ้งตามหลกัการวาดเส้น  
 

 

605-112 วาดเส้น 2 3(1-4-4) 

 Drawing 2  

 วชิาบังคับก่อน : 605-111 วาดเส้น 1  

 ศึกษาเนน้ฝึกปฏิบติัเพื่อให้เกิดทกัษะฝีมือเป็นส าคญั ในการถ่ายทอดโดยการวาดเส้น
ของส่ิงท่ีเห็นและเพิ่มความช านาญ รายละเอียด พื้นผิว การเลือกใช้ดินสอ เกรยอง 
ปากกา ในการวาดภาพ ฝึกปฏิบติัในหอ้งปฏิบติังานและนอกสถานท่ี 
 

 

605-113 องค์ประกอบศิลป์ 1 3(1-4-4) 

 Composition 1  

 ศึกษาทฤษฎีองคป์ระกอบศิลป์ และหลกัการจดัองคป์ระกอบของงานศิลปะ ทศันธาตุ
พื้นฐานต่างๆ รวมทั้งฝึกปฏิบติัสร้างสรรคอ์งค์ประกอบศิลป์ตามความคิด ให้มีความ
เป็นเอกภาพ 
 

 

605-114 องค์ประกอบศิลป์ 2 3(1-4-4) 

 Composition 2  

 วชิาบังคับก่อน : 605-113 องค์ประกอบศิลป์ 1  

 ศึกษาและฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัรูปทรง เส้น พื้นท่ีว่าง และความสมดุล คน้ควา้ทดลอง
วิธีการทางรูปแบบและการแสดงออกเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพตามหัวเร่ืองท่ี
ก าหนด 
 

 

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

 Introduction to Drafting  

 ศึกษาและฝึกปฏิบติัการออกแบบพื้นฐาน ส่วนประกอบของการออกแบบ การเขียน
แบบตามหลกัทศันียวทิยา การออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก 

 



 

 

 

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

 History of Thai Arts  

 ศึกษาประวติัความเป็นมา โครงสร้าง รูปแบบ แนวคิดของงานศิลปะไทยตั้งแต่สมยั
สุโขทยัถึงปัจจุบนั โดยเนน้การวเิคราะห์เปรียบเทียบคุณค่าทางศิลปะ 
 

 

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

 History of Western Arts  

 ศึกษาคน้ควา้ประวติัศาสตร์ศิลปะตะวนัตก ตั้งแต่ยคุก่อนประวติัศาสตร์จนถึงยคุ
สมยัใหม่เนน้การศึกษาผลงานศิลปะท่ีส าคญัประเภทต่างๆ ศึกษาในเชิงวเิคราะห์
ประวติั แนวคิดของศิลปินทศันศิลป์ท่ีสัมพนัธ์กบับริบทสังคม ศาสนา วฒันธรรม 
ปรัชญาความเช่ือ บริบทศิลปะในแต่ละยคุสมยั และการน าไปใชเ้ป็นพื้นฐานทาง
แนวคิด การวจิยั ดว้ยจริยธรรมทางวชิาการ มีการอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
 

 

605-116 สุนทรียศาสตร์เบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Aesthetic Appreciation  

 ศึกษาและจ าแนกขอ้แตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตร์
เชิงการคิดกบัสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความส าคญัของการรับรู้กบั
ความเป็นมาของฐานศาสตร์ทางการเห็น  ศาสตร์ทางการไดย้นิ และศาสตร์ทางการ
เคล่ือนไหว สู่ทศันศิลป์ ศิลปะดนตรี และศิลปะการแสดง ผา่นขั้นตอนการเรียนรู้เชิง
คุณค่าจากระดบัการร าลึก ผา่นขั้นตอนความคุน้เคย และ น าเขา้สู่ความซาบซ้ึง เพื่อให้
ไดม้าซ่ึงประสบการณ์ของความซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ 
 

 

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

 Wisdom in Fine Arts   

 ศึกษาหลกัการวจิารณ์การแสดงออกทางดา้นความคิดเห็นต่อผลงานทางศิลปะท่ีศิลปิน
สร้างสรรคข้ึ์นไว ้ตามหลกัเกณฑแ์ละหลกัการของศิลปะ ทั้งในดา้นสุนทรียศาสตร์
และสาระอ่ืนๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้คิดน าไปปรับปรุงพฒันาผลงานศิลปะ หรือใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการประเมินตดัสินผลงาน และเป็นการฝึกวธีิดู วธีิวเิคราะห์ คิดเปรียบเทียบใหเ้ห็น
คุณค่าในผลงานศิลปะช้ินนั้น ๆ  
 
 
 
 

 



 

 

 

605-218 ศิลปะไทยประเพณี 3(1-4-4) 

 Traditional Thai Arts  

 ศึกษาประวติัและววิฒันาการงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมไทย
ประเพณี ดา้นแนวความคิด คตินิยม เน้ือหา รูปแบบ วธีิการส่ือวสัดุ โดยเนน้การ
ปฏิบติัคดัลอกภาพจิตรกรรมไทยประเพณีการเขียนลายเส้นและการระบายสี 
 

 

605-232 ศิลปะภาพถ่าย 3(1-4-4) 

 Photographic Arts  

 ศึกษาทฤษฎีการถ่ายภาพเบ้ืองตน้ เทคนิคการจดัองคป์ระกอบภาพ การจดัแสง วดัแสง 
และการรีทชัรูปภาพ ตลอดจนการเรียนรู้เก่ียวกบัเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆเพื่อส่ือ
อารมณ์ของภาพใหส้ัมพนัธ์กบัเน้ือหา แนวคิด 
 

 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 

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

 Painting for Applied Arts 1  

 ศึกษาทฤษฎี การสังเกต ฝึกปฏิบติัการถ่ายทอดจากส่ิงท่ีเห็น ด้วยเทคนิค
จิตรกรรมสีน ้ า คุณสมบติัของสีน ้ า จากหุ่นน่ิง การจดัองค์ประกอบของภาพ 
ในหอ้งปฏิบติังานและนอกสถานท่ี 
 

 

605-222 จิตรกรรมออกแบบประยุกต์ศิลป์ 2 3(1-4-4) 

 Painting for Applied Arts 2  

 วชิาบังคับก่อน : 605-221 จิตรกรรมออกแบบประยุกต์ศิลป์ 1  

 ศึกษาทฤษฎี การสังเกต ฝึกปฏิบติัการถ่ายทอดจากส่ิงท่ีเห็น ด้วยเทคนิค
จิตรกรรมสีน ้ ามนั หรือสีอะครีลิค จากหุ่นน่ิง การจดัองค์ประกอบของภาพ 
ในหอ้งปฏิบติังานและนอกสถานท่ี 
 

 

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

 Sculpture for Applied Arts 1  

 ศึกษาและฝึกปฏิบติัการป้ันนูนต ่า นูนสูง จากหุ่นน่ิงในธรรมชาติ โดยเน้น
โครงสร้าง สัดส่วน รูปทรง ปริมาตร ตลอดจนวิธีการท าพิมพ์และการหล่อ
ผลงานประติมากรรมนูนต ่า นูนสูง 
 

 



 

 

 

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

 Sculpture for Applied Arts 2  

 วชิาบังคับก่อน : 605-223 ประติมากรรมออกแบบประยุกต์ศิลป์ 1  

 ศึกษาและฝึกปฏิบติัการออกแบบ 3มิติ ดว้ยการป้ัน แกะสลกั หล่อ และการจดั
องค์ประกอบความงามอ่ืน ลงบนส่ือต่างๆ เช่น ไม ้หิน โลหะ สัมฤทธ์ิ ฯลฯ 
เพื่อใหเ้กิดรูปทรง 3 มิติ มีความลึกหรือนูนหนา สามารถส่ือถึงส่ิงต่างๆ สภาพ
สังคม 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  

 วชิาบังคับก่อน : 605-224 ภาพพมิพ์ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 1  

 ศึกษาทฤษฏีความเป็นมาของศิลปะภาพพิมพ์ กระบวนการ และกลวิธีการ
สร้างภาพพิมพ์ผิวนูนและภาพพิมพ์ตะแกรงไหม เน้นการสร้างสรรค์
แนวความคิด ตลอดจนการน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานออกแบบ 
 

 

605-322 ศิลปะส่ือประสมส าหรับงานออกแบบประยุกต์ศิลป์ 3(1-4-4) 

 Mixed Media Arts for Applied Arts  

 ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบติั กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะส่ือผสม ดว้ยวสัดุ
ชนิดต่างๆ ให้เกิดคุณค่าทางศิลปะ ส่ือถึงเน้ือหา คุณค่าในความเป็นร่วมสมยั 
ดว้ยส่ือสร้างสรรคต่์างๆ สามารถส่ือสาร อธิบายถึงแนวคิด และกระบวนการ
ท างาน การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อสนบัสนุนการสร้างสรรคแ์บบบูรณาการ  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

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

 Drawing for Applied Arts  

 วชิาบังคับก่อน : 605-112 วาดเส้น 2  

 ศึกษาวเิคราะห์ รูปแบบ เน้ือหา การแสดงออกของงานวาดเส้น และฝึกปฏิบติั
ถ่ายทอดดว้ยเทคนิค วธีิการ วสัดุต่างๆเพื่อหาแนวทางการแสดงออกตาม
หวัขอ้ท่ีก าหนดให ้และการน าเสนอแนวความคิด เน้ือหาของผลงาน 
 

 

605-227 คอมพวิเตอร์กราฟิกส าหรับงานออกแบบประยุกต์ศิลป์ 3(1-4-4) 

 Computer Graphic for Applied Arts  

 ศึกษาการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการออกแบบประยกุตศิ์ลป์และกลุ่ม
โปรแกรมดา้นกราฟิกต่างๆ ท่ีใชใ้นงานออกแบบส่ือต่างๆ  
 

 

605-228 คอมพวิเตอร์กราฟิกส าหรับภาพเคลือ่นไหว 2 มิติ 3(1-4-4) 

 Computer Graphic for 2D Animation  

 วิชาบังคับก่อน 605-227 คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับงานออกแบบประยุกต์
ศิลป์ 

 

 ศึกษาหลกัการสร้างภาพเคล่ือนไหวสองมิติในรูปแบบดิจิทลั โดยการ
ออกแบบบุคลิกตวัละคร การเคล่ือนไหวของตวัละคร และส่ิงแวดลอ้มรวมทั้ง
เทคนิคในการใชเ้คร่ืองมือคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบประยกุตศิ์ลป์ 
 

 

605-328 คอมพวิเตอร์กราฟิกส าหรับภาพเคลือ่นไหว 3 มิติ 3(1-4-4) 

 Computer Graphic for 3D Animation  

 วชิาบังคับก่อน  605-228 คอมพวิเตอร์กราฟิกส าหรับภาพเคลือ่นไหว 2 มิติ  

 ศึกษาการสร้างรูปทรงชนิดต่างๆในลกัษณะสามมิติ ภาพเคล่ือนไหวของตวั
ละครสามมิติใหมี้ความสมจริงดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์การสร้าง
ภาพเคล่ือนไหวขั้นสูง เพื่อน ามาใชใ้นงานออกแบบประยกุตศิ์ลป์ 
 

 

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

 Applied Arts Work in Case study  

 ศึกษาสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อส่ิงแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยตามสภาพ
พื้นท่ี ทั้งภายในและภายนอกอาคาร การแกปั้ญหาดว้ยกลวธีิการต่างๆ เนน้การ
คุณค่าทางสุนทรียแ์ละความกลมกลืน 

 



 

 

 

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

 Creative Research  

 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี ระเบียบวิจยัเชิงสร้างสรรค์  การเลือกหัวขอ้ การ
ก าหนดปัญหาและความส าคญัของการวิจยัเชิงสร้างสรรค ์การคน้ควา้เอกสาร
และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง การเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ และการเขียนรายงานการ
วจิยัเชิงสร้างสรรค ์ 
 

 

605-441 ศิลปนิพนธ์ 6(0-18-3) 

 Arts Thesis  

 ศึกษาการท าโครงงานศิลปนิพนธ์สาขาวชิาออกแบบประยกุตศิ์ลป์ตามหวัขอ้
และจุดมุ่งหมายท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการพิจารณาหวัขอ้ศิลปนิพนธ์ 
ประกอบดว้ย ชุดผลงานออกแบบประยกุตศิ์ลป์และเอกสารศึกษาคน้ควา้ 
กระบวนการสร้างสรรค ์รวมทั้งการจดัแสดงต่อสาธารณชน 
(การท าศิลปนิพนธ์ให้ปฏิบัติตามข้อก าหนด ข้อ 5 หน้า 28-30) 

 

 
 

รายวชิาเอกเลอืก 
 

605-219 จิตวทิยาการออกแบบ 3(3-0-6) 

 Psychological Design  

 ศึกษาลกัษณะความรู้ของการออกแบบในเชิงจิตวทิยาเก่ียวกบัการมองเห็น
และการรับรู้ โดยมุ่งเนน้เน้ือหาและรูปแบบเป็นตวัแปรท่ีท าใหเ้กิดค่าเชิง
พฤติกรรมใหป้รากฏต่อสังคม 
 

 

605-233 การออกแบบของที่ระลกึ 3(1-4-4) 

 Souvenir Design  

 ศึกษาการผลิตของช าร่วย ศึกษาและปฏิบติั วสัดุ และอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 
เพื่อน ามาประกอบกนัเขา้เป็นผลิตภณัฑใ์หม่ดว้ยรูปแบบ และวธีิการท่ี
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
การน าไปใชง้าน 
 

 

605-327 การยศาสตร์มนุษย์ 3(1-4-4) 

 Human Ergonomics  

 ศึกษาวิชาการท่ีเป็นการปรับเปล่ียนสภาพงานให้เหมาะสมกบัผูป้ฏิบติังาน 
หรือเป็นการปรับปรุงสภาพการท างานอยา่งเป็นระบบ 
 

 

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

 Silkscreen on Fabric  

 ศึกษา เรียนรู้กระบวนการการพิมพผ์า้ชนิดต่างๆ ออกแบบลวดลายเพื่อน าไป
ฝึกปฏิบติั การพิมพซิ์ลสกรีน โดยเน้นทกัษะ ความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบ
ผลงานการพิมพ ์
 

 

605-421 ภาพล้อเลยีน 3(1-4-4) 

 Caricature  

 ศึกษาและปฏิบติัภาพการ์ตูนลอ้ โดยค านึงถึงจุดเด่น บุคลิกท่าทาง เทคนิคการ
สร้างภาพแบบคล่ีคลาย แบบจินตนาการ โดยแสดงออกให้เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัส่ือท่ีน าเสนอในลกัษณะต่างๆ 
 
 

 



 

 

 

605-422 การวาดภาพประกอบ 3(1-4-4) 

 Illustration Drawing  

 ศึกษาและปฏิบติัภาพประกอบ โดยค านึงถึงเน้ือหา เร่ืองราว เทคนิคการสร้าง
ภาพแบบเหมือนจริง แบบคล่ีคลาย แบบจินตนาการ โดยแสดงออกให้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัส่ือท่ีน าเสนอในลกัษณะต่างๆ 
 

 

605-423 ประติมากรรมตกแต่ง 3(1-4-4) 

 Decorative Sculpture  

 ศึกษาปฏิบติังานเก่ียวกบัองคป์ระกอบของศิลปะระหวา่งรูปทรงและเร่ืองราว
ท่ีอ านวยประโยชน์ ต่อการพฒันาตวัเอง สังคม ทั้งศิลปะไทยและศิลปะสากล 
โดยศึกษาความเป็นมาของประติมากรรม และส่ือผสมส าหรับตกแต่ง บทบาท
และอิทธิพลในแต่ละยคุสมยั ศึกษาคุณลกัษณะของวสัดุและการเลือกใช ้การ
ตกแต่งภายในและภายนอก และการตกแต่งบริเวณ 
 

 

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

 Principles of Busiress for Applied Arts and Design  

 ศึกษาความหมาย ความส าคญั และกระบวนการในการจดัการทางธุรกิจและ
การตลาดส าหรับศิลปะประยุกต ์ลกัษณะการประกอบธุรกิจศิลปะประยกุต ์
ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ หลกัพื้นฐานเก่ียวกบัการจดัการและการตลาดในการ
ประกอบธุรกิจศิลปะประยกุต ์

 

   

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

 Special Topics in Applied Arts Design I  

 หวัขอ้ท่ีน่าสนใจและมีความเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบประยกุตศิ์ลป์ 
 

 

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                                                                                        9(0-40-9)  

 Cooperatire Education 
วชิาบังคับก่อน  :  100-245  การปรับตัวทางสังคม 

 

 การใหน้กัศึกษาไดท้ดลองปฏิบติังานตามความเป็นจริงนอกสถานศึกษา โดย
การประสานงานระหวา่งสถาบนักบัหน่วยงานต่างๆท่ีจะสามารถรับนกัศึกษา
ภายใตก้ารควบคุม ดูแล ติดตามและประมวลผล 

 

 
 
 


