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รายวชิาหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   

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

 Fundamentals  of  Mathematics  
 ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงประกอบดว้ย  นิยาม  ประพจน์ การให้สัญลกัษณ์

แสดงกฎเกณฑ์การอา้งเหตุผล  วิวฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ท่ี
สามารถใชไ้ดใ้นการด าเนินชีวติ 

 

   
100-111 สถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  
 ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ  การรวบรวมและการเสนอข้อมูล  การวดั

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

 

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

 General   Sciences  
 ศึกษาหลกัการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกตว์ิทยาศาสตร์สมยัใหม่ให้เขา้

กับการด าเนินชีวิต  เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  ดาราศาสตร์และท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์

 

  
 
 
 
 
 

 



 

 

 

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

 Probability  and  Statistics  
 ศึกษาสถิติพรรณนาแนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นการแจก

แจงท่ีส าคญัจากการสุ่มตวัอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน  การถดถอยและสหสัมพนัธ์  การแจกแจงไคสแควร์  และการวิเคราะห์ความถ่ี  
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 
 

 

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

 Fundamentals of  Computer  and  Information Technology                                                                                               
 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์  ซอร์ฟแวร์  การพฒันาโปรแกรมการ

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

 

100-120 
 

มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม                                                                                                                
Man and Environment 

3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 

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

 

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

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

 

   



 

 

 

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

 Life   and  Modern  Technology  
 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโน เทคโนโลยีพลงังาน และเทคโนโลยีสมยัใหม่อ่ืนๆ 
รวมถึงแนวโนม้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในอนาคต และผลกระของเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อชีวิต 
วฒันธรรมของมนุษย ์
 

 

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

ภาวะโลกร้อนต่อตนเอง ชุมชน และสังคมโลก การสร้างความตระหนกัและจิตส านึกท่ีดี
ต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อการป้องกนัและ แกไ้ขปัญหาสภาวะโลกร้อนอยา่งย ัง่ยนื 
 

 

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

กลศาสตร์ของไหลไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
 

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

 Thai   Civilization  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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

3(3-0-6) 

   

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

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปัตยกรรม   
จิตรกรรมและประติมากรรม  ลกัษณะความแตกต่างระหว่างศิลปกรรมไทยกบัศิลปะสากล  
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อวิวฒันาการทางศิลปกรรมใน
ยคุต่าง  ๆ รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  
 

 

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

 Man  and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล   ความเขา้ใจองค์ประกอบของดนตรี 
อนัเป็นพื้นฐานต่อการฟัง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละ
สมยั รวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวบีางคน 

 

   

100-138 ดนตรีไทย  3(2-2-5) 

 Thai Music  

 ศึกษาหลกัการเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งดา้นประวติัความเป็นมา การจ าแนกประเภท 
รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology    

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

 

   

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

 Introduction to Laws  

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

 

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

 Principles of Political Science  

 ศึกษาขอบข่ายและวธีิการศึกษาทางรัฐศาสตร์   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   รัฐบาล     รัฐสภา   
พรรคการเมือง   กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส าคญั ตลอดจนการเมือง
ระหวา่งประเทศ 
 

 

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

 Thai Politics and Government  

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

 



 

 

 

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   

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

 

   

100-147 ลลีาศ 1(0-2-1) 

 Social Dance        

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับองค์ประกอบสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย              
ความเป็นมาของลีลาศ ฝึกทกัษะพื้นฐานของลีลาศจงัหวะต่าง ๆ  

 

 
100-148 

 
มนุษย์กบัสังคม                                                                                              

 
3(3-0-6) 

 Man and Society  

 ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม   วิ เคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง ๆ   
ความสัมพนัธ์และอิทธิพลของมนุษยก์บัสังคม   หน้าท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนปัญหา
และวธีิการแกปั้ญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหนา้และสังคมออนไลน์ 
 

 

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

 Politics  and  Economy  in  Society  

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

 



 

 

 

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

 General   Philosophy  

 ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา                      
ทั้งปรัชญาตะวนัตก  ปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเก่ียวกบัโลก
และชีวิตของมนุษย ์และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า 
   

 

100-160 ทกัษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
Study  Skills in Higher Education 

2(1-2-3) 

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

 

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

 Critical  Thinking  
 ศึกษาความหมายการคิด  ปัจจยัพื้นฐานของการคิด  ลกัษณะของการคิด  ความสัมพนัธ์

ระหว่างสมองกบัการคิด ความส าคญัของการคิด กระบวนการคิด อุปสรรคของการคิด   
การป้องกนัและแกไ้ขขอ้บกพร่องในการคิด ประเภทการคิดต่าง ๆ  เน ้นพฒันา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา  การเผชิญสถานการณ์  การคิดวิเคราะห์เหตุผล
เชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิดวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผลและการน าเสนอ
องค์ความรู้ท่ีเป็นสัมฤทธิผลจากการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 

 

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

เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม เขตการคา้เสรี และสภาพ
เศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ องคป์ระกอบของประเทศ
ร่วมเจรจาท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมในอาเซียน 
 
 
 

 



 

 

 

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

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

 

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

 ศึกษาประวติัศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบนัของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีความเช่ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ 
สภาพปัจจุบนัและปัญหาของอ าเภอใหญ่ทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และ
คุณภาพชีวติ 
 

 

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

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบและรูปแบบของ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ 
เทคนิคการคิดเ ชิงสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาทักษะการคิ ดเชิงสร้างสรรค ์                       
การประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั แนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานในชีวติประจ าวนั 

 

100-170 ความปลอดภัยในชีวติ 2(2-0-4) 

 Safety for Life   

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

 



 

 

 

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

 
 
 
 
 

100-172 
 
 
 
 
 
 
 
 

100-173 
 
 
 
 
 

100-200 

Sports and Recreation 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้ของกีฬาและนนัทนาการ กฎ กติกา หลกัการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้ง 
การเป็นผูน้ าทางกีฬาและนนัทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการต่อร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสังคม การฝึกทกัษะกีฬาพื้นฐานต่าง ๆ 
 
ความเป็นพลเมืองของสังคมไทย 
Being Thai Citizen 
ศึกษาบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไทย   
เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม ท่ีเป็นท่ีสนใจของสังคมไทยและสังคมโลก  การมีส่วนร่วมทาง
สังคม   การปลูกฝังจิตส านึกการต่อตา้นการทุจริต  ต่อตา้นพฤติกรรมท่ีเอาเปรียบสังคม  
การเคารพสิทธิ ทศันคติท่ีเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั  และการปลูกฝังจิตส านึก                
การมีระเบียบวินัยในตนเอง  ความสุจริต  เป็นต้น  รวมทั้งการสร้างนิสัยการเป็นผูน้ า
ในทางสร้างสรรคข์องสังคมไทย 
 
สารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า           
Information for Study Skills       
ศึกษาความส าคัญของสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสืบค้น การใช้ห้องสมุด การรวบรวมข้อมูลและการน าเสนอผล
การศึกษาคน้ควา้ คุณธรรมจริยธรรมในการใชส้ารสนเทศ 
 
พหุวฒันธรรม     

 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 

1(0-2-1)                   
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

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

 

   



 

 

 

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

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

 

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

 Sufficiency  Economy             

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

 

100-241 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Wisdom  

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

 

 
 
 
 
 
 

100-242 สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    

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

 



 

 

 

100-245 การปรับตัวทางสังคม 2(1-2-3) 

 Social  Adjustment    

 วชิาบังคับ : นักศึกษาช้ันปีที ่3 ขึน้ไป  
 ศึกษาหลกัการ  แนวคิด ในการด าเนินชีวิตในสังคมและระบบการท างาน  จริยธรรมใน

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

 

กลุ่มวชิาภาษา 
 

 

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

 Thai Language for Communication  

 ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใชภ้าษาไทย เพื่อการส่ือสาร ในดา้นการฟัง  
การพดูการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดในการใชภ้าษา 
 

 

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

 English I  

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

 
 
 
 
 

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

 English  II   

 วชิาบังคับก่อน  :  100-151  ภาษาองักฤษ 1   

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

 

   



 

 

 

100-154 ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

 Chinese I  

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

 

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

 Reading  Development in Thai   

 ศึกษาหลกัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแ้ก่  การอ่านจบัใจความ                  
การอ่าน วเิคราะห์  การตีความ  การสังเคราะห์และการเขียนตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ  
 

 

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

 Thai  Speech     

 ศึกษาการใชภ้าษาให้ถูกตอ้งเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเนน้ฝึกทกัษะการพูดแบบ
ต่าง  ๆในท่ีชุมชนท่ีถูกตอ้ง  การใชถ้อ้ยค าส านวนท่ีไพเราะ  ตลอดจนการกลา้แสดงออก
ดา้นการพดูต่อท่ีชุมชนในหวัขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิต 
 

 

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

 English for Academic Purpose   

 ศึกษาค าศพัทท์างวชิาการเฉพาะวชิาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อพฒันาทกัษะ
ด้านการเขียนและการพูดในเชิงวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ การสรุปบทความทาง
วชิาการเฉพาะดา้น และแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบการพดูและเขียนภาษาองักฤษ 

 

   

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

 Chinese II    

 วชิาบังคับก่อน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

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

 

  
 

 



 

 

 

100-300 ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay  I  

 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลาย ูและเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานดา้นการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ภาษามลายจูากค าศพัท ์และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั   

 

   

100-301 ภาษามลายู 2 3(2-2-5) 

 Malay  II  

 วชิาบังคับก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดบัตน้ท่ีต่อเน่ืองจากภาษา
มลาย ู1 เพื่อสามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์ท่ีก าหนด 
 

 

100-302 ภาษาญีปุ่่น  1 3(2-2-5) 

 Japanese  I   

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

 

100-303 ภาษาญีปุ่่น  2 3(2-2-5) 

 Japanese II   

 วชิาบังคับก่อน : 100-302  ภาษาญีปุ่่น 1  

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

 

100-304 ภาษาเกาหล ี1 3(2-2-5) 

 Korean I    
 ศึกษาค าศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั   โดยสนทนาตอบโต้ด้วยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่านข้อความ ฝึก              
การเขียนเป็นรูปประโยค 
 

 



 

 

 

100-305 ภาษาเกาหล ี2 3(2-2-5) 

 Korean II    

 วชิาบังคับก่อน : 100-304  ภาษาเกาหล ี1  

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาส าหรับการส่ือสารดว้ยการฟังและพูด
ภาษาเกาหลีและเรียนรู้ค าศพัท์ท่ีใชใ้นการท างาน ค าศพัทใ์นบทเรียน โดยฝึกการใช้ภาษา
บูรณาการทกัษะพื้นฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน  
 

 

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

 
 
 

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

 

100-307 ภาษาเขมร  2  

 Khmer  II 3(2-2-5) 

 วชิาบังคับก่อน : 100-306  ภาษาเขมร  1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง  การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรในระดบัท่ียากข้ึน 
การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้  ธุรกิจการเดินทาง การศึกษา  
 

 

100-308 ภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 

 Myanmar  I    

 
 
 

 

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

 
 
 

 
100-309 ภาษาพม่า 2 3(2-2-5) 

 Myanmar  II    

 วชิาบังคับก่อน : 100-308  ภาษาพม่า 1   

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าในระดบัท่ียากข้ึน 
การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนา
ในทางธุรกิจ  

 



 

 

 

100-310 ภาษาตากาลอ็ก 1 
Tagalog  I     

3(2-2-5) 

 ศึกษาค าศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ใน
ชีวติประจ าวนั โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาตากาล็อก  

 

 
100-311 

 
ภาษาตากาลอ็ก 2 

 
3(2-2-5) 

 Tagalog  II      

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

 

   

100-353 การสนทนาภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

 English  Conversation  

 ศึกษาการสนทนาในระดับท่ีสูงข้ึน โดยเน้นทกัษะด้านการฟังและการพูด และศึกษา
ส านวนการพดูในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยทุธ์ในการพดูเพื่อแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 

 

   

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

 English for Business    

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

 

   

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

 Reading  Development  in  English   

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

 

 
 



 

 

 

 หมวดวชิาเฉพาะ                                                                            

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 

801 -105 ส่ือสารมวลชนเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Mass Communication  

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางการส่ือสาร ความหมายของการส่ือสาร 
ระดับการส่ือสาร เน้นวิวฒันาการ คุณลักษณะเฉพาะ บทบาทหน้าท่ี และ
ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักระบวนการผลิตส่ือมวลชน นับตั้งแต่ หนังสือพิมพ์
ส่ิงพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และภาพยนตร์ รวมถึงการศึกษา
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ และจริยธรรมจรรยาบรรณของนกัส่ือสารมวลชน 

 

   

801 -106 หลกัการประชาสัมพนัธ์                  3(3-0-6) 

 Principles of Public Relations   

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการประชาสัมพนัธ์ องค์ประกอบ เทคนิคและ
วิธีการด า เนินงานประชาสัมพันธ์ คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนัก
ประชาสัมพนัธ์ บทบาทหน้าท่ีของฝ่ายประชาสัมพนัธ์ในหน่วยงานประเภท
ต่างๆ รวมทั้งภารกิจของบริษทัท่ีปรึกษาด้านการประชาสัมพนัธ์ ตลอดจน
ศึกษาบทบาทของการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง 
 

 

801 -107 หลกัการโฆษณา 3(3-0-6) 

 Principles of Advertising   

 ศึกษาทฤษฎีและวิธีการโฆษณา บทบาทและหน้าท่ีของการโฆษณาในระบบ
การตลาด การด าเนินธุรกิจการโฆษณา หลักพื้นฐานของกระบวนการการ
โฆษณาท่ีมีผลกระทบต่อผูรั้บสาร กระบวนการโฆษณาเชิงปฏิบติัการ หลกัการ
วางแผนรณรงคโ์ฆษณา ตลอดจนผลกระทบของการโฆษณาต่อสังคม 
 

 

801 -108 ทกัษะภาษาทางนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Language for Communication Arts  

 ศึกษาแนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษาและการส่ือสาร การส่ือสารประเภทต่างๆ 
ศิลปะการส่ือความหมาย การใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร ตลอดจนวธีิการส่ือสาร
และภาษาท่ีใชใ้นงานนิเทศศาสตร์ เพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาในงานนิเทศศาสตร์
ไดอ้ยา่งเหมาะสม เกิดประสิทธิผลและมีศิลปะทางการส่ือสาร 

 



 

 

 

801 -110 วาทนิเทศ 3(2-2-5) 

 Speech Communication  

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ประเภทและเทคนิคการพูด                  
การเตรียมการพูดและการฝึกพูดประเภทต่างๆ เช่น การพูดในท่ีชุมชน การพูด                
โน้มน้าวใจ การอภิปราย เป็นต้น เสริมสร้างทักษะการพูดเพื่อน าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัและการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
รวมทั้งคุณธรรมและจรรยามารยาทของผูพู้ดและผูฟั้ง ตลอดจนฝึก วิเคราะห์ 
วจิารณ์และประเมินผลการพดูและการฟัง 

 

   

801 -205 การส่ือข่าวและการเขียนข่าว 3(2-2-5) 

 News Reporting and News Writing  

 ศึกษาหลักการส่ือข่าวและการเขียนข่าวตามโครงสร้างข่าวท่ีถูกต้อง การ
พิจารณาคุณค่าของข่าว  การใช้ภาษาในการเขียนข่าวและเทคนิคการส่ือข่าว
อย่างถูกตอ้ง ตลอดจนความรับผิดชอบท่ีการวิจยั เทคนิคการรวบรวมขอ้มูล
และเขา้ถึงแหล่งข่าว โดยเนน้การส่ือข่าว เขียนข่าวอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

 

   

801 -206 ภาษาองักฤษส าหรับนิเทศศาสตร์                          3(2-2-5) 

 English for Communication Arts  

 ศึกษาและฝึกทกัษะการพูด การฟังเพื่อความเขา้ใจและแสดงความคิดเห็น โดย
สามารถจบัใจความส าคญัและรายละเอียดของการสนทนา การพูดเพื่อเสนอ
รายงาน ฝึกการอ่านส่ิงตีพิมพ์ภาษาอังกฤษทางด้านการส่ือสาร เช่น ข่าว 
บทความ สารคดี รายงาน ขอ้ความโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 
 

 

801 -209 การเขียนบท 3(2-2-5) 

 Script Writing   

 วชิาบังคับก่อน : 801 - 105  ส่ือสารมวลชนเบือ้งต้น  

 ศึกษาประเภท กระบวนการ และเทคนิคการเขียนเพื่อถ่ายทอดเร่ืองราว ตาม
จินตนาการให้เหมาะสมกบัการฟัง และการชมและการฟัง ทั้งเร่ืองจริง เร่ือง
สมมติใหส้อดคลอ้งกบัประเภทของรายการวทิยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ 
โดยใช้ค  าสั่งทางเทคนิคได้อย่างถูกตอ้ง เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตได้
ต่อไป  

 



 

 

 

801 -210 การถ่ายภาพ 3(2-2-5) 

 Photography  
 ศึกษาการใช้กลอ้ง หลกัการถ่ายภาพเบ้ืองตน้ เลนส์ ทฤษฎีแสง องคป์ระกอบ
ของภาพ ตลอดจนการใชอุ้ปกรณ์พิเศษในการถ่ายภาพ เช่น ขาตั้งกลอ้ง แฟลซ 
และฝึกปฏิบติัการถ่ายภาพในสถานท่ีต่างๆ เป็นตน้ 

 

   

801 -213 ทฤษฎกีารส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Theories of Communication  

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารท่ีส าคญัดา้นนิเทศศาสตร์ การก่อตวัและพฒันาการ
ของทฤษฎีภายใตบ้ริบทสังคมในแต่ละช่วงเวลา จุดเด่น จุดดอ้ยของแต่ละทฤษฎี การน า
ทฤษฎีการส่ือสารมาอธิบายพฤติกรรมการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ    

 

   

801 -222 กราฟิก 3(2-2-5) 

 Graphics  

 ศึกษาหลกัการ วิธีการ และฝึกทกัษะในการสร้างภาพกราฟิกดว้ยเทคนิคต่างๆ 
เช่น การประดิษฐ์อกัษร การใช้สี การใช้วสัดุและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมด้วย
โปรแกรมประยุกต์ท่ีใช้ในการสร้างภาพกราฟิก เพื่อน าไปในการผลิตส่ือซ่ึง
เป็นประโยชน์ส าหรับวชิาชีพนิเทศศาสตร์  
 

 

801 -224 การตลาดส าหรับนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6) 

 Marketing for Communication Arts  

 ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางการตลาด ส่วนประสมและกลยุทธ์ทางการตลาด 
ความสัมพนัธ์ระหว่างการตลาดกบัการส่ือสารความส าคญัของการส่ือสารใน
ฐานะเป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริมการตลาด และการน าการส่ือสารรูปแบบ
ต่างๆ ไปประยกุตใ์ชก้บัการตลาดในบริบทต่างๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

801 -301 กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน 3(3-0-6) 

 Laws and Ethics of Mass Communication  

 ศึกษาแนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัจริยธรรมส่ือสารมวลชน เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร
และการแสดงออกทางความคิดเห็นของส่ือมวลชนเก่ียวกับการพูด การเขียนตาม
พระราชบญัญติัการพิมพ์  การบริหารและระเบียบปฏิบติั กฎหมายอาญาว่าด้วยการ
ละเมิดสิทธ์ิส่วนบุคคลและอ านาจศาล ความผิดฐานหม่ินประมาท พระราชบญัญัติ
อาหารและยา ระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัวทิยกุระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ ภาพยนตร์ โฆษณา 
และกฎหมายอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้ง สิทธิ หนา้ท่ีความรับผิดชอบและเสรีภาพของส่ือมวลชน
กบัสังคม รวมทั้งศึกษากรณีตวัอยา่ง ปัญหาจริงและภาคปฏิบติั 

 

   

801 -314 การวจัิยการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Research for Communication  

 ศึกษาแนวคิด หลกัการ บทบาท ประเภทของการวิจยั ระเบียบวิธีวิจยัและสถิติ
เบ้ืองต้นท่ีจ าเป็นส าหรับการวิจัยนิเทศศาสตร์ ภาษาท่ีใช้ในการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ วิธีการเขียนเคา้โครงงานวิจยั แบบสอบถาม การสุ่มตวัอยา่ง การ
จดัตารางขอ้มูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจยัเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ส าหรับวชิาชีพนิเทศศาสตร์ 

 

   

801 -409 สัมมนาทางนิเทศศาสตร์    3 (2-2-5) 

 Seminar in Communication Arts   

 ศึกษาและวเิคราะห์ถึงแนวความคิด ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการด าเนินงาน
ดา้นนิเทศศาสตร์ รวมถึงประเด็นดา้นส่ือสารมวลชนท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั โดย
การศึกษาจากผูมี้ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ร่วมกับการ
วิเคราะห์ประเด็นและประยุกตน์ าเสนอแนวทางการด าเนินงานท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ ทนัยุคสมยั ค านึงถึงจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความ
รับผดิชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
 

 

801-410 โครงงานทางนิเทศศาสตร์ 3 (2-2-5) 

 Project in Communication Arts  

 ศึกษาค้นควา้ข้อมูล ตลอดจนขั้นตอน วิธีการวางแผนโครงงานและการท า
โครงงานทางนิเทศศาสตร์ ตั้งแต่กระบวนการผลิต จนถึงการประเมินผลการ
ผลิตในกลุ่มเป้าหมายของโครงงาน 

 



 

 

 

กลุ่มวชิาเอกเลอืก 

801-109  การรู้เท่าทันส่ือ  3(3-0-6) 

 Media Literacy  

 ศึกษาความส าคญัของการรู้เท่าทนัส่ือในบริบทสังคมขอ้มูลข่าวสาร ผลกระทบ
จากส่ือ ทกัษะและองคป์ระกอบการวเิคราะห์ส่ือเพื่อการรู้เท่าทนั โดยเฉพาะส่ือ
ใหม่ หลกัการรับและเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารจากส่ือทุกประเภทให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  หลกัการหลีกเล่ียงส่ือท่ีก่อโทษต่อตนและสังคมในรูปแบบต่างๆ  

 

   

801 -215 พฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลกึ 3 (3-0-6) 

 Consumer Insight  

 ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการการตดัสินใจของผูบ้ริโภค การรับรู้
ข่าวสารดา้นการประชาสัมพนัธ์ การโฆษณา การเรียนรู้ และการสร้างทศันคติ 
เพื่อน ามาวิเคราะห์ผูบ้ริโภคเป้าหมาย และก าหนดกลยุทธ์การโฆษณาให้
ประสบความส าเร็จ 

 

   
801 -216 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 3 (3-0-6) 

 Integrated Marketing Communications  

 ศึกษาแนวคิดและหลกัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ การก าหนดกลยุทธ์
และการน าเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ 
การส่งเสริมการขาย และการขายตรง เป็นต้น มาใช้อย่างผสมผสานเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั ตลอดจนศึกษากรณีตวัอยา่งการใช้การส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการขององคก์าร  
 

 

801 -217 การผลติรายการวทิยุกระจายเสียง 3 (2-2-5) 

 Radio Production  

 วชิาบังคับก่อน : 801 - 209 หลกัการเขียนบทและ                                            
801-309  การเขียนบทรายการวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ 

 

 ศึกษาการจดัผงัรายการ และกระบวนการผลิตรายการ คือ ขั้นตอนก่อนการผลิต
รายการ ขั้นตอนขณะผลิตรายการ ขั้นตอนหลงัการผลิตรายการ และฝึกทกัษะ
การผลิตรายการวทิยกุระจายเสียงประเภทต่าง ๆ พร้อมการประเมินรายการ 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

801 -218 การผลติรายการวทิยุโทรทัศน์ 3 (2-2-5) 

 Television Production  

 วชิาบังคับก่อน : 801 - 209 หลกัการเขียนบทและ 
801-309  การเขียนบทรายการวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ 

 

 ศึกษาการจดัผงัรายการ และกระบวนการผลิตรายการ คือ ขั้นตอนก่อนการผลิต
รายการ ขั้นตอนขณะผลิตรายการ ขั้นตอนหลงัการผลิตรายการ และฝึกทกัษะ
การผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์ประเภทต่าง ๆ พร้อมการประเมินรายการ 

 

   

801 -220 งานสร้างสรรค์ในส่ือใหม่ 3 (2-2-5) 

 Creativity of New Media  

 วชิาบังคับก่อน : 801 - 211 กราฟิกเบือ้งต้น และ 801 - 212 แอนิเมช่ัน  

 ศึกษาหลักการ กลยุทธ์  และเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ส่ือใหม่ เช่น ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทอินเทอร์เน็ต มลัติมีเดีย ซีดีรอม ป้ายอิเล็กทรอนิกส์
กลางแจง้ วดิีโอโปรเจคเตอร์ รวมถึงส่ือบนสถานีรถไฟฟ้า ส่ือในโรงภาพยนตร์ 
ฯลฯ ด้วยโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เพื่อการสร้างสรรค์ส่ือใหม่ ซ่ึงสามารถ
ประยกุตล์กัษณะของส่ือใหม่เพื่อใชป้ระโยชน์ส าหรับวชิาชีพนิเทศศาสตร์ 

 

   

801 -221 ศิลปะการแสดง 3(2-2-5) 

 Performing Arts  

 ศึกษาประวติัและการพฒันาการแสดง ความแตกต่างของการแสดงในยุคต่างๆ  
ประวติัศิลปะการแสดงของไทย  ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัศิลปะการแสดง
ดา้นวิทยุโทรทศัน์ การแสดงดา้นภาพยนตร์ การแสดงบนเวที ตลอดจนศึกษา
ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการแสดงกบัสังคม 

 

   

801 -223 แอนิเมช่ัน  3(2-2-5) 

 Animation  

 ศึกษาแนวคิด และฝึกทกัษะการสร้างภาพเคล่ือนไหว ด้วยเทคโนโลยีและ
โปรแกรมประยุกตท่ี์ใชใ้นการสร้างภาพเคล่ือนไหวคอมพิวเตอร์ เพื่อน าไปใน
การผลิตส่ือซ่ึงประโยชน์ส าหรับวชิาชีพนิเทศศาสตร์  
 
 
 

 



 

 

 

801 -315 การส่ือสารชุมชน 3 (3-0-6) 

 Community Communication  

 ศึกษาลกัษณะ รูปแบบ แนวคิดส าคญัของการส่ือสารชุมชนแต่ละประเภท ทั้ง
ส่ือบุคคล ส่ือพื้นบ้าน ส่ือประเพณี ส่ือพิธีกรรม ส่ือกระจายเสียงชุมชน 
โทรทศัน์ทอ้งถ่ิน ส ารวจสถานภาพส่ือชุมชน ประสิทธิภาพส่ือชุมชนในการ
สร้างความเขา้ใจและตระหนักรู้คุณค่าชุมชน แนวทางการใช้และพฒันาส่ือ
ชุมชน 

 

   

801 -318 การเขียนเพือ่งานประชาสัมพนัธ์ 3 (2-2-5) 

 Writing for Public Relations  

 ศึกษาหลกัการและฝึกทกัษะการเขียนประเภทต่างๆ ท่ีจดัเป็นงานเขียนขั้นตน้
ในการประชาสัมพนัธ์ เช่น การเขียนค าขวญั การเขียนข่าวแจกเพื่อเผยแพร่ทาง
ส่ือต่างๆ การเขียนเพื่อเผยแพร่ทางส่ือโปสเตอร์ เป็นต้น ตลอดจนเอกสาร
ประกอบการจดัประชุมแถลงข่าว 
 

 

801 -319 กลยุทธ์การสร้างสรรค์โฆษณา 3 (2-2-5) 

 Advertising Creative Strategy  

 วชิาบังคับก่อน : 801 - 215 พฤติกรรมผู้บริโภค  

 ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบติัในการสร้างสรรคง์านโฆษณาขั้นพื้นฐาน อาทิ การ
ก าหนดกลุ่มผูรั้บสารเป้าหมาย วตัถุประสงค์ แนวความคิด กลยุทธ์และกลวิธี
ด้านการสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะในการคิด และมีการสมมติ
กรณีศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้จดัท าแผนงานสร้างสรรค์ขั้นพื้นฐานผ่านส่ือ
ประเภทต่างๆ 

 

   

801 -320 การบริหารงานองค์กรด้านนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6) 

 Communication Organization Management  

 ศึกษาถึงลกัษณะขององคก์ร และกระบวนการจดัการ การบริหารจดัการภายใน 
ภายนอกขององคก์รดา้นนิเทศศาสตร์ ระบบโครงสร้างขององคก์าร เทคนิคใน
การบริหารงาน  การพฒันาองคก์าร ตลอดจน พฤติกรรมของบุคคลในองคก์าร 
ซ่ึงส่งผลต่อการด าเนินงานขององคก์ารดา้นนิเทศศาสตร์ 
 

 

   



 

 

 

801 -321 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ 3 (2-2-5) 

 Strategic Branding  

 วชิาบังคับก่อน : 801 - 214  หลกัการตลาดส าหรับนิเทศศาสตร์  

 ศึกษาความหมาย แนวคิด ขอบเขต องคป์ระกอบของแบรนด์ ความส าคญัของ
การสร้างแบรนด์ การบริหารแบรนด์ การก าหนดกลยุทธ์แบรนด์ในมิติของ
เจา้ของแบรนด ์การสร้างคุณค่าของแบรนด ์การออกแบบโปรแกรมการตลาดท่ี
จะช่วยสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์รวมถึงการส่ือสารแบรนด์เชิงกลยุทธ์ ซ่ึง
ครอบคลุมถึงการตรวจสอบวิเคราะห์สภาพของแบรนด์ ตลาดคู่แข่งขัน 
ผูบ้ริโภค การก าหนดกลยทุธ์เน้ือหาสารของแบรนด ์และการส่ือสารเน้ือหาสาร
ของแบรนด์  ผ่านเคร่ืองมือการส่ือสารแบรนด์  อาทิ  การโฆษณา การ
ประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง กิจกรรมการตลาด การส่งเสริมการขายการ
ส่ือสารภายในองค์การ การบริการลูกคา้ เป็นต้น ด้วยแนวคิดการบูรณาการ 
นอกจากน้ี ศึกษาถึงการแกไ้ขปัญหาให้กบัแบรนด์ในสถานการณ์ต่าง เๆพื่อให้แบ
รนดมี์ความแขง็แกร่งในระยะยาว 

 

   

801 -322 การวางแผนการรณรงค์การโฆษณา    3 (2-2-5) 

 Advertising Campaign Planning  

 วชิาบังคับก่อน : 801 - 107 หลกัการโฆษณา    

 ศึกษากระบวนการจดัท าแผนรณรงคโ์ฆษณารูปแบบต่างๆ การวเิคราะห์
สถานการณ์ทางการตลาด การวจิยัภาคสนามเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค การ
ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์การโฆษณา การน าเสนอและประเมินผลแผน
รณรงคโ์ฆษณา โดยมีการสมมุติกรณีศึกษา เพื่อใหน้กัศึกษาไดจ้ดัท าแผน
รณรงคโ์ฆษณาใหก้บัสินคา้หรือบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

801 -324 ศิลปะการน าเสนองาน   3 (2-2-5) 

 Presentation Techniques  

 ศึกษาและเรียนรู้หลกัการในการน าเสนอผลงาน ออกแบบเน้ือหา เลือกใช้ส่ือ และ ฝึก
ปฏิบัติการน าเสนอท่ีถูกต้องเหมาะสม การเตรียมตัว โดยเน้นการเลือกใช้
โสตทศันูปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการใช้ส่ือต่าง ๆส าหรับใช้ในการ
น าเสนอ การใช้โปรแกรมต่างๆ เพื่อให้สามารถท างานได้ในระดบัเบ้ืองตน้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความคิดหรือขอ้มูล ตลอดจนสามารถออกแบบ ลกัษณะ
ในการน าเสนองานกิจกรรมพิเศษส่งเสริมการขาย ตรงตามวตัถุประสงคแ์ละสอดคลอ้ง
กบักลุ่มเป้าหมาย 
 

 

801 -326 การวเิคราะห์และวจิารณ์ส่ือ    3 (2-2-5) 

 Media Criticism  

 ศึกษาทฤษฎีการวิจารณ์ หลกัพื้นฐานด้านสุนทรียศาสตร์และการวิจารณ์ส่ือ
ประเภทต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาน าทฤษฎีไปใช้ในการวิเคราะห์ และ
วิจารณ์รายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของส่ือ ฝึกเขียนงานวิเคราะห์และ
วจิารณ์ มองส่ืออยา่งรู้เท่าทนั 

 

   

801-327 การวางแผนการประชาสัมพนัธ์เชิงกลยุทธ์ 3 (2-2-5) 
 Strategic Public Relations Planning  

 วชิาบังคับก่อน : 801 – 106 หลกัการประชาสัมพนัธ์  

 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบั ความส าคญั ประโยชน์ของการวางแผนกลยุทธ์ และการ
วางแผนการประชาสัมพนัธ์เชิงกลยุทธ์ เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนของการวางแผนการ
ประชาสัมพนัธ์เชิงกลยทุธ์ในทุกขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์
สถานการณ์ การก าหนดวตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์และกลวิธีการส่ือสาร การ
ด าเนินงานและการประเมินผล ตลอดจนประโยชน์และขั้นตอนการวางแผนการ
ประชาสัมพนัธ์ประเภทต่าง  ๆเช่น การวางแผนรณรงค ์การวางแผนเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ 
การวางแผนการประชาสัมพนัธ์ตลาด การวางแผนเพื่อการบริหารจดัการกบัประเด็น การ
วางแผนภาวะวิกฤต โดยเนน้การคิดวิเคราะห์ร่วมกบัการฝึกฝนทกัษะการเขียนแผนการ
ประชาสัมพนัธ์จากกรณีศึกษาและการน าแผนไปประยกุตป์ฏิบติัจริง 
 
 

 

   



 

 

 

801-328 การส่ือสารแบรนด์กบัสังคม 3(2-2-5) 

 Brand Communications and Society  

 ศึกษาผลกระทบของการส่ือสารแบรนดใ์นยคุปัจจุบนั ทั้งผลกระทบท่ีส่งผล
จากปัจเจกและผลกระทบกบัสังคม เรียนรู้การเป็นนกัส่ือสารแบรนดท่ี์มี
จริยธรรม บทบาทของแบรนดใ์นเชิงสังคม การก ากบัดูแลตนเอง ขอ้ควรระวงั
ท่ีเกิดจากการสร้างแบรนดข์อ้บงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารแบ
รนด ์รวมถึงการพฒันาแบรนดอ์งคก์รท่ีเป็นบรรษทัภิบาล และธุรกิจเพือ่สังคม 
โดยมุ่งเนน้การเรียนการสอนและฝึกฝนใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการคิดเชิงวพิากษ ์
 

 

801-411 การบริหารประเด็นและการส่ือสารในภาวะวกิฤติ    3 (3-0-6) 

 Issue and Crisis Communication Management  

 ศึกษาถึงการบริหารประเด็นท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร และ
การจดัการภาวะวกิฤตท่ีส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ขององคก์ร ตั้งแต่
การวิเคราะห์ประชาชนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบ
ของประเด็นปัญหา การบริหารประเด็นเพื่อสร้างโอกาสส าหรับการ
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก การจดัการกบัภาวะวิกฤตเม่ือตอ้งประชาสัมพนัธ์เชิงรับ
เพื่อกอบกูส้ถานการณ์ ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ขององค์กรให้กลบัคืนมาโดยเน้น
การประยกุตท์ฤษฎีเขา้กบักรณีศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการคิดวิเคราะห์
เชิงวพิากษ ์

 

 
กลุ่มวชิาสหกจิศึกษา 
801 -429 สหกจิศึกษา 9 (0-40-9) 

 Cooperative Education  

 วชิาบังคับก่อน : 100-245  การปรับตัวทางสังคม  

 และต้องเป็นนักศึกษาช้ันปี 3 ขึน้ไป  

 การปฏิบติังานจริงในดา้นนิเทศศาสตร์ โดยการปฏิบติังาน และการท ารายงาน
จะตอ้งอยู่ภายใตก้ารดูแลของผูบ้ริหารของแต่ละองค์กรและอาจารยท่ี์ปรึกษา
เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือไม่นอ้ยกวา่ 600 ชัว่โมง 
 
 
 

 

   



 

 

 

801 -499 
 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์  
Field Experience in Communication Arts 

   
2(0-40-0) 

 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์กับหน่วยงานภายนอก อย่างน้อย      
1 ภาคการศึกษา เพื่อให้ผูเ้รียนไดน้ าความรู้ไปประยุกตป์ฏิบติัเพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในวิชาชีพ ตลอดจนให้รู้ถึงสภาพของการปฏิบติังานท่ีแทจ้ริง 
และการหาทางแก้ปัญหาอนัอาจจะเกิดได้ โดยนักศึกษาจะต้องท ารายงาน
ประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและ
ประเมินผลของสาขาวชิาร่วมกบัสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


