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1.   หมวดศึกษาทัว่ไป 

1.1  กลุ่มคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

100-110 พืน้ฐานทางคณติศาสตร์                                                                           3(3-0-6) 
 Fundamentals  of  Mathematics  
 ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงประกอบด้วย  นิยาม  ประพจน์ การให้

สัญลกัษณ์แสดงกฎเกณฑ์การอา้งเหตุผล  วิวฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์และ
การประยกุตท่ี์สามารถใชไ้ดใ้นการด าเนินชีวติ 

 

   
100-111 สถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  
 ศึกษาความหมายของสถิติและการใชส้ถิติ  การรวบรวมและการเสนอขอ้มูล  การวดั

แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการกระจาย   ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้   การ
จดัล าดบัและการจดัหมู่  การแจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบต่าง ๆ  การแจกแจงของค่าท่ีได้
จากตวัอยา่งประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับค่าเฉล่ีย  ค่าตัวแปร  และ
สัดส่วน  การใชไ้คสแควร์  สหสัมพนัธ์ และการถดถอยอยา่งง่าย 

 

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

 General   Sciences  
 ศึกษาหลกัการและววิฒันาการของวทิยาศาสตร์และการประยุกตว์ิทยาศาสตร์สมยัใหม่

ให้เขา้กบัการด าเนินชีวิต  เน้นการใชว้ิทยาการทางเคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  ดาราศาสตร์
และท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์

 

   

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

 Probability  and  Statistics 
ศึกษาสถิติพรรณนาแนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความร่าจะเป็นการแจกแจงความน่าจะ
เป็น การแจกแจงท่ีส าคญัจากการสุ่มตวัอยา่ง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพนัธ์ การแจกแจง
ไคสแควร์ และการวเิคราะห์ความถ่ีสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 

 



 

 

 

 

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

 Fundamentals of  Computer  and  Information Technology                                                                                               
 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์  ซอร์ฟแวร์  การพฒันา

โปรแกรมการจดัการฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การส่ือสารขอ้มูลและ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การประยุกต์ใช้งานเวิร์ด  องค์ประกอบและระบบของ
คอมพิว เตอ ร์  อุปกรณ์น าข้อมู ล เข้า และแสดงผล  หน่วยความจ าส ารอง 
ระบบป ฏิบัติ ก า ร  โปรแกรมประยุ กต์   ก า รประมวลผลข้อมู ล  ผ ัง ง าน 
ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

 

100-120 
 

มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม                                                                                                                
Man and Environment 

3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละสภาวะแวดลอ้ม โดยเนน้การศึกษาธรรมชาติและ
นิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพนัธ์และ
ดุลยภาพระหว่างเหล่าส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย   ตลอดจนปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้น
รวมทั้งมนุษยต่์อปัจจยัทางกายภาพ โดยอาจ มีตวัอย่างของกิจกรรมมนุษยท่ี์อาจกระทบ
ต่อดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความเขา้ใจต่อการเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีปลอดภยัและ
การใชว้ทิยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ ์และการจดัการองคก์รสีเขียว 

 

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

ชนิดของพลังงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพลังงานและรูปแบบ
พลังงานและการเปล่ียนรูปพลังงาน การแนะน าพลังงานทดแทน หลักการ
ประยุกตใ์ชพ้ลงังานและศกัยภาพของแหล่งพลงังานทดแทนประเภทต่าง  ๆ ไดแ้ก่ 
พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานน ้ า พลงังานใตพ้ิภพ พลงังานจากคล่ืน
มหาสมุทร พลงังานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน 

 

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

 Life and Modern Technology  
 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมยัใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโน เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยี
สมยัใหม่อ่ืนๆ รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีสมยัใหม่ในอนาคต และผลกระของ
เทคโนโลยท่ีีมีผลต่อชีวติ วฒันธรรมของมนุษย ์

 



 

 

 

 

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

ของภาวะโลกร้อนต่อตนเอง ชุมชน และสังคมโลก การสร้างความตระหนกัและ
จิตส านึกท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อการป้องกนัและ แกไ้ขปัญหาสภาวะโลกร้อนอยา่ง
ย ัง่ยนื 
 

 

100-175     หลกัฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
 Principles of Physics  
 ศึกษาหลักการต่าง ๆ ทางฟิสิกส์เวกเตอร์ ความสมดุลของแรง กฎการเคล่ือนท่ี

กลศาสตร์กลศาสตร์ของไหลไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
 

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

 Thai Civilization  

 
 
 
 
 
 
 
 

100-134 

ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เร่ิมแรก การตั้งถ่ินฐานและ                 
การสถาปนาอ านาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  การรับอิทธิพล
ของอารยธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีส่วนสร้างสรรค์พื้นฐาน
อารยธรรมไทย  อารยธรรมทวารวดี อารยธรรมขอม อารยธรรมศรีวิชัย การเร่ิมก่อตวั
ของอารยธรรมไทยท่ีเด่นชัด   ตั้งแต่สมยัอยุธยา   เป็นตน้มา   จนถึงการเขา้มาของชน
ชาติตะวันตกและอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทร์ การ
เปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลกัษณะทางวฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 
 
อารยธรรมตะวนัตก 
Western Civilization 
ศึกษาวิว ัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก  โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่   ตั้ งแต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 15 จนถึงปัจจุบนั  การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตวัเขา้สู่อารย
ธรรมยุคใหม่ การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวนัตกและอารยธรรมตะวนัออก  
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดา้นการเมือง  การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและ
สังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3(3-0-6) 

  
 

 



 

 

 

 

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

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของ
สถาปัตยกรรม  จิตรกรรมและประติมากรรม  ลกัษณะความแตกต่างระหวา่งศิลปกรรม
ไทยกบัศิลปะสากล  สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อ
วิวฒันาการทางศิลปกรรมในยุคต่าง  ๆ รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะ
ในกลุ่มต่าง ๆ  
 

 

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

 Man and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล   ความเขา้ใจองค์ประกอบของ
ดนตรี อนัเป็นพื้นฐานต่อการฟัง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของดนตรีแต่ละสมยั รวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวีบางคน 

 

   

100-138 ดนตรีไทย  3(2-2-5) 

 Thai Music  

 ศึกษาหลกัการเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งดา้นประวติัความเป็นมา การจ าแนก
ประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทาง
ดนตรีไทยได ้
 

 

100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology    

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวิทยา  ปัจจยัดา้นชีววิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม พฒันา
ของมนุษย ์ความจ าของมนุษย ์การเรียนรู้  การรับรู้   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  อารมณ์
ของมนุษย ์ ความคิด สติปัญญา จริยธรรม การปรับตวั  สุขภาพจิต  และพฤติกรรม
ทางสังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม เน้นการบูรณาการการสอนและกิจกรรม
ประกอบการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพจริงของพฤติกรรมมนุษยใ์นสังคม
ปัจจุบนั ทั้งสังคมเผชิญหนา้และสังคมออนไลน์ และใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

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

 Introduction to Laws  

 ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ทางกฎหมาย  สกุล
กฎหมายท่ีส าคญั ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชากฎหมายกบัศาสตร์แขนงต่าง ๆ การใช้
กฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมาย  การร่างกฎหมาย  การตีความกฎหมาย  
การอุดช่องว่างของกฎหมายสิทธ์ิและการใช้สิทธ์ิตลอดจนหลกัส าคญัในกฎหมาย
ลกัษณะต่าง ๆ 
 

 

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

 Principles of Political Science  

 ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ รัฐ   กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล
รัฐสภา   พรรคการเมือง   กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส าคัญ 
ตลอดจนการเมืองระหวา่งประเทศ 
 

 

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   

 ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ ปัจจยัก าหนดอุปสงค ์อุปทานของสินคา้ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ลกัษณะ
ส าคัญของการตลาด สินค้าท่ีมีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  การ
วิเคราะห์รายได้ในบัญชีผลิตภัณฑ์ประชาชาติ  การก าหนดรายได้ประชาชาติ  
นโยบายการเงินและการคลงัโดยสังเขป  ความส าคญัของการคา้และการเงินระหวา่ง
ประเทศในดุลการช าระเงินและรายไดป้ระชาชาติ 
 
 

 



 

 

 

100-147 ลลีาศ 1(0-2-1) 

 Social Dance        

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัองคป์ระกอบสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย              
ความเป็นมาของลีลาศ ฝึกทกัษะพื้นฐานของลีลาศจงัหวะต่าง ๆ  
 

 

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

 Man and Society  

 ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม วิเคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง ๆ  
ความสัมพนัธ์และอิทธิพลของมนุษยก์บัสังคม หน้าท่ีและความรับผิดชอบตลอดจน
ปัญหาและวธีิการแกปั้ญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหนา้และสังคมออนไลน์ 
 

 

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

 Politics and Economy in Society  

 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีส าคญั ความสัมพนัธ์ แนวโนม้          
การเปล่ียนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่าง ๆ ของการเกิดปัญหา รวมไปถึง
ผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริหารจดัการเพื่อ
น าไปสู่การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพฒันา
ชุมชนและสังคมอยา่งย ัง่ยนื 
 

 

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

 General Philosophy  

 ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณ
วิทยา ทั้งปรัชญาตะวนัตก ปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญา
เก่ียวกบัโลกและชีวิตของมนุษย ์และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ในการด าเนินชีวิต
อย่างเห็นคุณค่า 
   

 

100-160 ทกัษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
Study  Skills in Higher Education 

2(1-2-3) 

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลยั  เป้าหมายในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การเตรียมตัวก่อนเข้าชั้ นเรียน วิธีการสร้างทักษะการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง  เทคนิคการอ่าน เทคนิค
การเขียนและการจดบนัทึกความรู้  เทคนิคการพดูเพื่อน าเสนองาน   เทคนิคการบริหารเวลา  
เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ   
การเตรียมตวัสอบและวธีิการท าขอ้สอบ 
 

 



 

 

 

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

 Critical  Thinking  

 ศึกษาความหมายการค ิด  ปัจจ ยัพื ้นฐานของการคิด  ล กัษณะของการค ิด  
ความสัมพนัธ์ระหว่างสมองกบัการคิด ความส าคญัของการคิด กระบวนการคิด 
อุปสรรคของการคิด   การป้องกนัและแกไ้ขขอ้บกพร่องในการคิด ประเภทการ
คิดต ่างๆ เน ้นพฒันากระบวนการคิดว ิเคราะห์ จากกรณีศ ึกษา  การเผชิญ
สถานการณ์  การคิดวิเคราะห์เหตุผลเชิงจริยธรรม เทคนิคการคิดวิเคราะห์เพื่อ
ตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผลและการน าเสนอองค์ความรู้ที่เป็นสัมฤทธิผลจากการ
ฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
 

 

100-166 อาเซียนศึกษา                                                                                      3(3-0-6) 
 ASEAN  Studies   
 ศึกษาประวติัความเป็นมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน์ 

วตัถุประสงค ์เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม เขต
การคา้เสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ 
องค์ประกอบของประเทศร่วมเจรจาท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมใน
อาเซียน 
 

 

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

 Ideal  Graduate  
ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลยั กระบวนการพฒันาตนเพื่อเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี การท ากิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม การรู้จกัสิทธิและหน้าท่ีของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย การประกัน
คุณภาพการศึกษา  คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบติัตนห่างไกลจากยาเสพติด 
การท านุบ ารุงรักษาศิลปวฒันธรรมของชุมชนและชาติ  เพื่อน าองคค์วามรู้  คุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดข้ึนเป็นคุณลกัษณะของ
บณัฑิตท่ีพึงประสงค ์  
   

 

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

 ศึ กษาประวัติ ศ าสต ร์  สภาพอดีตและ ปัจ จุบันของ ธุ ร กิ จ เ มืองหาดใหญ่ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีความเช่ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน 
รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ สภาพปัจจุบนัและปัญหาของอ าเภอใหญ่ทั้งในดา้นสังคม 
เศรษฐกิจ วฒันธรรม และคุณภาพชีวติ 

 

 



 

 

 

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

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเชิงสร้างสรรค์ องคป์ระกอบและรูปแบบ
ของความคิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค ์การแสวงหาขอ้มูลและ
ความรู้ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค ์แนวทางการพฒันาทกัษะการคิดเชิงสร้างสรรค ์                       
การประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั แนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานในชีวติประจ าวนั 
 

 

100-170 ความปลอดภัยในชีวติ 2(2-0-4) 

 Safety for Life   

 ศึกษาความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยั ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในชีวิต
จากส่ิงแวดลอ้ม อาหาร  การจราจร ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั  การใชชี้วิตทัว่ไป ความ
ปลอดภยัจากการมีเพศสัมพนัธ์  ความปลอดภยัจากยาเสพติด  เทคนิควิธีการจดัการ
กบัความเส่ียงดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในชีวติ 
 

 

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

 Sports and Recreation 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้ของกีฬาและนนัทนาการ กฎ กติกา หลกัการออกก าลงักายท่ี
ถูกต้อง การเป็นผู ้น าทางกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นนัทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การฝึกทกัษะกีฬาพื้นฐานต่าง ๆ 

 

   

100-172 
 

ความเป็นพลเมืองของสังคมไทย 
Being Thai Citizen 

3(3-0-6) 
 

 ศึกษาบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไทย   
เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม ท่ีเป็นท่ีสนใจของสังคมไทยและสังคมโลก  การมีส่วน
ร่วมทางสังคม  การปลูกฝังจิตส านึกการต่อตา้นการทุจริต ต่อตา้นพฤติกรรมท่ีเอา
เปรียบสังคม การเคารพสิทธิ ทศันคติท่ีเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกัและการ
ปลูกฝังจิตส านึก การมีระเบียบวินยัในตนเอง  ความสุจริต เป็นตน้ รวมทั้งการสร้าง
นิสัยการเป็นผูน้ าในทางสร้างสรรคข์องสังคมไทย 

 

   

100-173 สารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า           
Information for Study Skills       

1(0-2-1)                   
 

 ศึกษาความส าคญัของสารสนเทศ การเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสืบคน้ การใชห้้องสมุด การรวบรวมขอ้มูลและการน าเสนอผล
การศึกษาคน้ควา้ คุณธรรมจริยธรรมในการใชส้ารสนเทศ 

 



 

 

 

100-200 พหุวฒันธรรม     3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวฒันธรรม ความหลากหลายทางวฒันธรรม                   
ทั้ งตะว ันตก และตะวันออก ว ัฒนธรรมไทย และวฒันธรรมท้องถ่ินใต้ การ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริญกา้วหน้าของโลก ท่ีมีผลกระทบต่อ
วฒันธรรม และวถีิชีวติของมนุษย ์

 

   

100-231 ชีวติกบัวรรณกรรม 3(3-0-6) 

 Life  and  Literature  

 ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิตประเภทเร่ืองสั้ น  
นวนิยาย บทกว ีบทละครและงานเขียนอ่ืน เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง
วรรณกรรมกบัชีวิต ในคุณค่าดา้นความดี ความงามและความจริงเพื่อให้ผูเ้รียนเกิด
เจตคติท่ีดี  มีโลกทศัน์ต่อชีวิตและสังคม ทั้งยงัส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้
ผูเ้รียนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน 
 

 

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

 Sufficiency  Economy             

 ศึกษาหลกัการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการน าไปประยุกตใ์ช้
ในรูปแบบและลักษณะต่าง ๆ  บูรณาการกับวิถีชีวิต ทั้ งการบริหารจัดการใน
ครอบครัว  การจดัการของชุมชน  การประกอบการขนาดย่อม ขนาดธุรกิจแต่ละ
ประเภท  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก  
 

 

100-241 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความส าคญัของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติ
ตะวนัออกและภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก ภูมิปัญญาท้องถ่ินไทยและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินใต้  เน้นภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและ
ส่ิงแวดล้อม องค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณคดี  เพื่อประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้กิดคุณค่าต่อการด าเนินชีวติ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

100-242 สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    

 ศึกษาความหมาย แนวคิดส าคัญเก่ียวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความ
ขดัแยง้และความรุนแรงในครอบครัว  สังคม ชุมชน ชาติ และระหวา่งประเทศ โดย
อาศยัองคค์วามรู้ ดา้นรัฐศาสตร์ สังคมวทิยา จิตวทิยาสังคม  เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจและ
เกิดพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้ดว้ยวธีิการเจรจาต่อรอง กระบวนการสันติวธีิ 

 

 

100-245 การปรับตัวทางสังคม 2(1-2-3) 

 Social  Adjustment    

 วชิาบังคับ : นักศึกษาช้ันปีที ่3 ขึน้ไป  
 ศึกษาหลกัการ  แนวคิด ในการด าเนินชีวติในสังคมและระบบการท างาน  จริยธรรม

ในวิชาชีพ หลกัการครองตน ครองคน ครองงาน  การพฒันาบุคลิกภาพ  การใช้
ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์  การท างาน
ร่วมกนัในองค์กร และระบบบริหารงานอย่างมีคุณภาพในสถานประกอบการเพื่อ
การเตรียมสู่กระบวนการสหกิจศึกษาหรือการท างานในอนาคต 
 

 

1.3  กลุ่มวชิาภาษา  

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

 Thai Language for Communication  
 ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใช้ภาษาไทย เพื่อการส่ือสาร ในดา้น

การฟัง  การพดูการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดในการใชภ้าษา 
 

 

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

 English I  

 ศึกษาการส่ือสารและแลกเป ล่ียนข้อมูลในประโยคและส านวนท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัในสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนตวัและครอบครัว การซ้ือ
สินคา้ การท างาน เป็นตน้ จากการฟังบทสนทนาในชีวิตประจ าวนั ประกาศแบบสั้น  
สามารถเขียนข้อมูลสั้ น ๆ เพื่อบรรยายความต้องการของตนเอง  เช่น การฝาก
ขอ้ความทางโทรศพัท ์เขียนบนัทึกสั้น ๆ  เป็นตน้  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

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

 English  II   

 วชิาบังคับก่อน  :  100-151  ภาษาองักฤษ 1   

 ศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว ท่ีท างานและสถานศึกษา การใช้เวลาว่าง สามารถน า
บทเรียนไปประยุกตใ์ชเ้พื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได ้ บรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ และ
ความใฝ่ฝันของตนเอง รวมทั้งใหเ้หตุผลหรืออธิบายความคิดเห็นและแผนการของตนเองได ้

 

   
100-154 ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

 Chinese I  
 ศึกษาระบบเสียง เน้นการถ่ายเสียงภาษาจีนกลางดว้ยอกัษรจีน (pinyin) ให้ถูกตอ้ง

ชดัเจนตาม  หลกัสัทอกัษรจีน วธีิเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึกทกัษะ
ทั้ ง 4 ด้านคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษาค าศัพท์ท่ีใช้ใน
ชีวติประจ าวนัประมาณ 600 ค า 
 

 

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

 Reading  Development in Thai   
 ศึกษาหลกัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การอ่านจบั

ใจความ การอ่าน วิ เคราะห์ การตีความ  การสังเคราะห์และการเขียนตาม
วตัถุประสงคต่์างๆ  
 

 

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

 Thai  Speech     
 ศึกษาการใช้ภาษาให้ถูกตอ้งเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเน้นฝึกทกัษะการ

พูดแบบต่างๆในท่ีชุมชนท่ีถูกตอ้ง  การใช้ถ้อยค าส านวนท่ีไพเราะ  ตลอดจนการ
กลา้แสดงออกดา้นการพดูต่อท่ีชุมชนในหวัขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวติ 
 

 

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

 English for Academic Purpose   

 ศึกษาค าศพัท์ทางวิชาการเฉพาะวิชาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อ
พฒันาทกัษะดา้นการเขียนและการพูดในเชิงวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ การ
สรุปบทความทางวิชาการเฉพาะดา้น และแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบการพูด
และเขียนภาษาองักฤษ 

 

   



 

 

 

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

 Chinese II    

 วชิาบังคับก่อน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

 ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นในระดบัท่ีสูงข้ึน ใช้ภาษาให้
ถูกตอ้งสอดคล้องกบัเหตุการณ์และส่ิงแวดล้อม การคน้ค าศพัท์จากพจนานุกรม 
ศึกษาความแตกต่างของอกัษรจีนแบบตวัเต็ม (Traditional Character) และตวัย่อ
(Simplified Character) ศึกษาค าศพัทใ์หม่ประมาณ 600 ค า 
 

 

100-300 ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay  I  

 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายู และเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานดา้นการฟัง 
พดู อ่าน เขียน ภาษามลายจูากค าศพัท ์และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั  
  

 

100-301 ภาษามลายู 2 3(2-2-5) 

 Malay  II  

 วชิาบังคับก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายใูนระดบัตน้ท่ีต่อเน่ืองจาก
ภาษามลาย ู1 เพื่อสามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์ท่ีก าหนด 
 

 

100-302 ภาษาญีปุ่่น  1 3(2-2-5) 

 Japanese  I   

 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคา
นะ ค าศพัท์พื้นฐาน รูปประโยคพื้นฐาน เพื่อน ามาใช้เขียนประโยคในการส่ือสาร  
ฝึกทกัษะการฟัง เพื่อความเขา้ใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกบักิจวตัร
ประจ าวนั  และฝึกการกล่าวแนะน าตวัด้วยการพูดสนทนา ผ่านการพฒันาทกัษะ
พื้นฐานในการส่ือสาร  
 

 

100-303 ภาษาญีปุ่่น  2 3(2-2-5) 

 Japanese II   

 วชิาบังคับก่อน : 100-302  ภาษาญีปุ่่น 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง ผา่นทกัษะการฟัง การออกเสียงและการพูด การ
เขียนประโยค การอ่าน ขอ้ความพื้นฐานและค าศพัท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั ศึกษา
และฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ และ
ตวัอกัษรคนัจิเพิ่มเติม  

 



 

 

 

 

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 โดยใช้ประโยคสนทนาส าหรับการส่ือสารดว้ยการฟัง
และพดูภาษาเกาหลีและเรียนรู้ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการท างาน ค าศพัทใ์นบทเรียน โดยฝึก
การใชภ้าษาบูรณาการทกัษะพื้นฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน  
 

 

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

 
 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร 
ศึกษาไวยากรณ์เบ้ืองตน้และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกออกเสียงตามหลกัสัทศาสตร์ 
ฝึกอ่านประโยคง่ายๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

 

100-307 ภาษาเขมร   3(2-2-5) 

 Khmer  II  

 วชิาบังคับก่อน : 100-306  ภาษาเขมร  1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง  การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรในระดบัท่ี
ยากข้ึน การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ และ
ฝึกการสนทนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้  ธุรกิจการเดินทาง การศึกษา  
 

 

100-308 ภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 

 Myanmar  I    

 
 
 

 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พูด อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษารูป
ประโยคและไวยากรณ์พื้นฐานเนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั การอ่านฝึก
อ่านขอ้ความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบค าถามได ้การเขียนประโยคง่าย ๆ ได ้
 

 
 
 

 



 

 

 

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

 วชิาบังคับก่อน : 100-308  ภาษาพม่า 1   

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าในระดบัท่ี
ยากข้ึน การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้น ๆ และ
ฝึกการสนทนาในทางธุรกิจ  

 

   

100-310 ภาษาตากาลอ็ก 1 
Tagalog  I     

3(2-2-5) 

 ศึกษาค าศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนั โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาตากาล็อก  
 

 

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

 วชิาบังคับก่อน : 100-310  ภาษาตากาลอ็ก 1 
ศึกษาค าศพัท ์รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน เนน้การฝึกบทสนทนาใน
เร่ืองเฉพาะทางมากข้ึน เช่น การติดต่อธุรกิจ    

 

   

100-353 การสนทนาภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

 English  Conversation  

 ศึกษาการสนทนาในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยเนน้ทกัษะดา้นการฟังและการพูด และศึกษา
ส านวนการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยุทธ์ในการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น
ต่าง ๆ 

 

 
100-354 

 
ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ 
English for Business   

 
 

3(2-2-5) 
 ศึกษาค าศัพท์และส านวนทางธุรกิจเบ้ืองต้น เช่น โครงสร้างองค์กร การเขียน

กระบวนการทางธุรกิจ การอ่านขอ้มูลเชิงสถิติ มารยาทการอยู่ร่วมกนัในส านกังาน 
การติดต่อทางโทรศพัท์ การจดัเรียงก าหนดการและการนัดหมาย บนัทึกขอ้ความ 
จดหมายเวยีน ค าเตือน ป้ายประกาศ   
 
 

 

   



 

 

 

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

 Reading  Development  in  English   

 ศึกษาการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชท้กัษะการอ่านขา้ม การอ่านแบบกวาด  การเดา
ค าศัพท์จากเน้ือเร่ือง  การอ่านเพื่อจับใจความ  เพื่อเสริมทักษะการอ่านใน
ภาษาองักฤษให้มีความเขา้ใจรวดเร็วยิ่งข้ึน นอกจากน้ีนกัศึกษายงัสามารถเพิ่มพูน
ความรู้ดา้นค าศพัทภ์าษาองักฤษผา่นการอ่านจากเน้ือเร่ืองท่ีหลากหลาย 
 

 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ  

2.1  กลุ่มวชิาแกน 

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

 Language for Communication Arts  

 ศึกษาแนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษาและการส่ือสารประเภทต่าง ๆ ศิลปะการส่ือ
ความหมาย การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร ตลอดจนวิธีการส่ือสารและภาษาท่ีใช้ใน
งานนิเทศศาสตร์ เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในงานนิเทศศาสตร์ไดอ้ยา่งเหมาะสมเกิด
ประสิทธิผลและมีศิลปะทางการส่ือสาร 
 

 

801 -111 ส่ือสารมวลชนยุคดิจิทลั 3(3-0-6) 

 Mass Communication Digital Media  

 ศึกษาแนวคิด ความหมายของการส่ือสาร ความส าคญัของการส่ือสาร ระดบัการ
ส่ือสาร ทฤษฎีพื้นฐานทางการส่ือสาร ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักระบวนการผลิต
ส่ือมวลชน ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์ส่ิงพิมพ ์วทิยกุระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ ภาพยนตร์ 
และส่ือใหม่  รวมทั้ ง ศึกษาบทบาทหน้าท่ี  ความรับผิดชอบ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของนกัส่ือสารมวลชน แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ส่ือ มองส่ืออย่าง
รู้เท่าทนั เพื่อเป็นผูใ้ชส่ื้ออยา่งชาญฉลาด 
 

 

801-112 เทคโนโลยส่ืีอใหม่ 3(2-2-5) 

 New Media Technology  

 ศึกษาความหมาย ความเป็นมา บทบาทของส่ือใหม่ ความส าคญัของส่ือใหม่ การ
หลอมรวมส่ือ เทคโนโลยีและนวตักรรม เครือข่ายสังคมออนไลน์ การประยุกตใ์ช้
ส่ือใหม่ นวตักรรมในระบบการส่ือสารสมยัใหม่ โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการส่ือสาร 
บนอินเทอร์เน็ต และเทคนิคการน าเสนองานผา่นส่ือใหม่ 
 
 

 



 

 

 

801 -113 การถ่ายภาพ 1 3(2-2-5) 

 Photography 1  

 ศึกษาหลกัการ เทคนิค และกระบวนการถ่ายภาพ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการใช้
โปรแกรมตกแต่งภาพ และฝึกปฏิบติัการถ่ายภาพนอกสถานท่ี 

 

 

801 -114 กราฟิก 3(2-2-5) 

 Introduction to Graphics  

 ศึกษาหลกัการ วิธีการ และฝึกทกัษะการสร้างภาพกราฟิกดว้ยเทคนิคและการใช้
เคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อน าไปเผยแพร่ได้อย่างมีคุณภาพภายใต้ความมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

 

801 -115 แอนิเมช่ัน  3(2-2-5) 

 Animation  

 ศึกษาแนวคิด เทคนิค และปฏิบติัการสร้างภาพเคล่ือนไหว ดว้ยเทคโนโลยีและ
โปรแกรมประยุกต์ สร้างสรรค์การเล่าเร่ือง เพื่อน าไปในการผลิตส่ือได้อย่างมี
คุณภาพภายใตค้วามมีคุณธรรม จริยธรรม 
 

 

801 -116 กฎหมายและจริยธรรมการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Communication Laws and Ethics    

 ศึกษาแนวคิด กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั เก่ียวกบัการส่ือสารผา่นส่ือในรูปแบบต่าง  ๆ สิทธิ 
เสรีภาพในการเสนอข่าว การแสดงความคิดเห็น และการวิพากษ์ กฎหมายและจริยธรรม
เก่ียวกบัวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ ภาพยนตร์ โฆษณา กฎหมายลิขสิทธ์ิ กฎหมาย
ดิจิทลั และกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งศึกษากรณีตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยและ
สังคมโลก 
 

 

801 -118 การเขียนบทและการสร้างสรรค์ส่ือ 3(2-2-5) 
 Script Writing and Media Creation  

 วชิาบังคับก่อน : 801 – 115  ส่ือสารมวลชนยุคดิจิทลั  

 แนวคิด หลกัการ ประเภท กระบวนการ การใช้ศพัท์เทคนิคในการสร้างสรรคส่ื์อ 
การเขียนเล่าเร่ืองเพื่อถ่ายทอดเร่ืองราวอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีศิลปะ คิดสร้างสรรค ์
ใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบและประเภทของส่ือ เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้
อยา่งมีคุณภาพ 
 

 



 

 

 

801 -225 ภาษาองักฤษส าหรับนิเทศศาสตร์                          3(2-2-5) 

 English for Communication Arts  

 ศึกษาทกัษะด้านการส่ือสารภาษาองักฤษทางด้านนิเทศศาสตร์ โดยสามารถจบั
ใจความส าคญัและรายละเอียดของการสนทนา มีทกัษะในการน าเสนอ สามารถ
เข้าใจ ส่ือ ต่าง  ๆ  เ ช่น  ข่ าว  บทความ สารคดี  ข้อความโฆษณาและการ
ประชาสัมพนัธ์ 
 

 

801-227 การออกแบบและผลติเสียง 3(2-2-5) 

 Sound Design and Production  

 ศึกษาประเภทของเสียง องค์ประกอบ คุณสมบติัและปัจจยัท่ีมีความส าคญัใน
กระบวนการผลิตเสียง เรียนรู้การเลือกใชเ้สียงให้เหมาะสมกบังาน การส่ืออารมณ์
และเร่ืองราวผา่นการใชเ้สียง และสร้างสรรคก์ารใชเ้สียงประกอบงานส่ือต่าง ๆ ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 

801 -412 สัมมนาประเด็นทางนิเทศศาสตร์    3 (2-2-5) 

 Seminar in Communication Arts Issues   

 ศึกษาความหมายของการสัมมนา จุดมุ่งหมาย องคป์ระกอบ กระบวนการ รูปแบบ
และเทคนิคการจดัสัมมนา วิเคราะห์และอภิปรายปรากฏการณ์ ประเด็นปัญหา 
ความกา้วหนา้ และแนวโนม้ในอนาคตท่ีเกิดข้ึนในแวดวงวิชาชีพดา้นนิเทศศาสตร์
เชิงบูรณาการ รวมทั้งการสร้างเสริมประสบการณ์ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และศึกษาใน
แง่มุมต่างๆ ด้านนิเทศศาสตร์ ตลอดจนการแสวงหาแนวทางในการจดัการและ
เตรียมรับมือกบัปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อพฒันางานดา้นนิเทศศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
 

 

801 -415            การจัดการงานอเีว้นท์ 
Event Management  

3 (2-2-5) 

 ศึกษาแนวคิด ความหมาย และองค์ความรู้ด้านการจดังานอีเวน้ท์ การวางแผน
งานทุกรูปแบบ อาทิ งานเปิดตวัสินค้า งานแสดงสินค้า งานแฟชั่นโชว์ งาน
คอนเสิร์ต งานประชุมสัมมนา ตลอดถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบและบริหารจดัการงานอีเวน้ทใ์นรูปแบบต่างๆ 

 

   

  

 



 

 

 

1.2 กลุ่มวชิาเอกบังคับ  

  801 -238 การผลติรายการส่ือดิจิทลั 1 3 (2-2-5) 

 Digital Media Production 1  

 วชิาบังคับก่อน : 801 - 118 การเขียนบทและการสร้างสรรค์ส่ือ  

 แนวคิด  การผลิตรายการวิทยุและรายการโทรทศัน์ เบ้ืองตน้ เทคนิคและวิธีการใชเ้คร่ืองมือ
ในหอ้งปฏิบติัการวทิยโุทรทศัน์  ศึกษาการจดัผงัรายการ ฝึกปฏิบติัผลิตรายการตามขั้นตอน
กระบวนการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ  จนขั้นหลงัการผลิตรายการ พร้อมการ
ประเมินรายการ 
 

 

801-239  การตัดต่อวดิีโอ 3 (2-2-5) 

 Video Editing 
วชิาบังคับก่อน : 801 - 118 การเขียนบทและการสร้างสรรค์ส่ือ 

 

 ศึกษาหลกัการ ความหมาย และประโยชน์ของการตดัต่อวิดีโอ  และจดัการและใช้
เคร่ืองมือต่าง ๆ ของโปรแกรมตัดต่อได้ทั้ งไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพ 
ตลอดจน Subtitle  และ Video Effect  โดยให้ผูเ้รียนฝึกฝนและปฏิบติัจริงจากการ
ตดัต่อวิดีโอท่ีหลากหลายรูปแบบ เช่น ภาพยนตร์โฆษณา รายการสารคดี  Music 
Video เป็นตน้  เพื่อผลิตงานอยา่งสมบูรณ์แบบ และน าไปใชง้านเผยแพร่ไดจ้ริง 
 

 

801 -242 การส่ือสารการตลาดยุคดิจิทลั 3(2-2-5) 

 Marketing Communications in Digital Ages  

 ศึกษาการส่ือสารการตลาดดิจิทัลและส่ือสังคมออนไลน์ ได้แ ก่ การศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ริโภค การวางแผนและพฒันาเน้ือหาดิจิทลั ลกัษณะของส่ือดิจิทลั
และส่ือสังคมออนไลน์ การวางแผนส่ือดิจิทลัและส่ือสังคมออนไลน์ การสร้าง
เคร่ืองมือวดัผล วธีิการวดัผล ตลอดจนกรอบตวัช้ีวดัความส าเร็จในการวางแผนส่ือ
ดิจิทลัและโครงการรณรงคต่์าง ๆ เพื่อส่งเสริมใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จ 
 

 

801 -243 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Aesthetics  

 ศึกษาแนวคิด ความส าคญัของสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์กบังานนิเทศศาสตร์
ในมิติต่าง ๆ การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ ทศันคติเชิงสุนทรียะ การสร้างงาน
ศิลปะจากแรงบันดาลใจ การตัดสินผลงานเชิงสุนทรียศาสตร์ ตลอดจนการ
ผสมผสานเขา้กบัการน าไปใชป้ฎิบติังานจริงไดอ้ยา่งลงตวั 
 

 



 

 

 

801 -315 การส่ือสารชุมชน 3(2-2-5) 

 Community Communication  

 ศึกษาลกัษณะ รูปแบบ แนวคิดส าคญัของการส่ือสารชุมชนแต่ละประเภท ทั้งส่ือ
บุคคล ส่ือพื้นบ้าน ส่ือประเพณี ส่ือพิธีกรรม ส่ือกระจายเสียงชุมชน โทรทศัน์
ทอ้งถ่ิน ส ารวจสถานภาพส่ือชุมชน ประสิทธิภาพส่ือชุมชนในการสร้างความ
เขา้ใจและตระหนกัรู้คุณค่าชุมชน แนวทางการใชแ้ละพฒันาส่ือชุมชน 
 

 

801 -329 ทฤษฎกีารส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Communication Theories  

 ศึกษาหลักการ จุดเด่น จุดด้อย ของแนวคิด ทฤษฎีการส่ือสารท่ีส าคญัด้านนิเทศศาสตร์ 
วิธีการน าแนวคิด ทฤษฎีมาปรับใชใ้นการอธิบายปรากฏการณ์การส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ  
รวมทั้งแนวทางการน าแนวคิด/ทฤษฎีมาใชป้ระโยชน์เพื่อการวิจยั   

 

 

801 -332 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ 3 (2-2-5) 

 Strategic Branding  

 วชิาบังคับก่อน : 801 – 234  พฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลกึ 
ศึกษาความหมาย แนวคิด ขอบเขต องคป์ระกอบของแบรนด์ ความส าคญัของการ
สร้างแบรนด์ การบริหารแบรนด์ การก าหนดกลยุทธ์แบรนด์ในมิติของเจา้ของ 
แบรนด์ การสร้างคุณค่าของแบรนด์ การออกแบบโปรแกรมการตลาดท่ีจะช่วย
สร้างคุณค่าให้กบัแบรนด์ รวมถึงการส่ือสารแบรนด์เชิงกลยุทธ์ ซ่ึงครอบคลุมถึง
การตรวจสอบวิเคราะห์สภาพของแบรนด์ ตลาดคู่แข่งขนั ผูบ้ริโภค การก าหนด 
กลยุทธ์เน้ือหาสารของแบรนด์ และการส่ือสารเน้ือหาสารของแบรนด์ ผ่าน
เคร่ืองมือการส่ือสารแบรนด์ และการประเมินผลการส่ือสารแบรนด์ 
 

 

801 -333 การวพิากษ์ส่ือ    3 (2-2-5) 

 Media Criticism  

 ศึกษาแนวทางการวพิากษส่ื์อ หลกัพื้นฐานดา้นสุนทรียศาสตร์ การวพิากษส่ื์อ
ประเภทต่างๆ การน าแนวคิด ทฤษฎีท่ีเหมาะสมไปปรับประยกุตใ์ชใ้นการวพิากษ์
ส่ือ มองส่ืออยา่งรู้เท่าทนั และเป็นผูใ้ชส่ื้ออยา่งชาญฉลาด 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

801-334 การจัดการประเด็นและการส่ือสารในภาวะวกิฤติ    3 (3-0-6) 

 Issues Management and Crisis Communication  

 ศึกษาถึงการบริหารประเด็นท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององคก์ร และการจดัการภาวะ
วิกฤตท่ีส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ขององค์กร การวิเคราะห์ประชาชนผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบของประเด็นปัญหา การบริหารประเด็นเพื่อสร้าง
โอกาสส าหรับการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกและเชิงรับ การจดัการกบัภาวะวิกฤติ การกอบกู้
สถานการณ์ ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร โดยเน้นการประยุกต์ทฤษฎีเข้ากับ
กรณีศึกษาและการคิดวิเคราะห์เชิงวพิากษ ์
 

 

801-335 การส่ือข่าวในยุคดิจิทลั 3 (2-2-5) 

 News Reporting in Digital Age  

 ศึกษาหลกัการส่ือข่าวและการเขียนข่าวตามโครงสร้างท่ีถูกตอ้ง การพิจารณา
คุณค่าของข่าว การใชภ้าษาในการเขียนข่าวและเทคนิคการส่ือข่าวในยคุดิจิทลั 
เทคนิคการรวบรวมขอ้มูลและเขา้ถึงแหล่งข่าว ตลอดจนกรอบจรรยาบรรณและ
จริยธรรมในการน าเสนอข่าว โดยเนน้การส่ือข่าวเขียนข่าวอยา่งสร้างสรรคแ์ละมี
ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

 

801-336 การถ่ายภาพ 2 3 (2-2-5) 

 Photography 2 
วชิาบังคับก่อน : 801 -113 การถ่ายภาพ 1 

 

 ศึกษาและปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อการผลิตส่ือดิจิทัล ทั้ งในงานโฆษณา การ
ประชาสัมพนัธ์  และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และสามารถน าเสนอผลงานจากการ
ผลิตภาพถ่ายได ้
 

 

801-337 การผลติรายการส่ือดิจิทลั 2 3 (2-2-5) 
 Digital Media Production 1 
วชิาบังคับก่อน : 801 - 118 การเขียนบทและการสร้างสรรค์ส่ือ 
                           801 –238 การผลติรายการส่ือดิจิทลั 1 

 

 ศึกษา วางแผน และฝึกปฏิบติัการผลิตรายการรายการโทรทศัน์ดิจิทลัประเภท
ต่างๆ และรายการท่ีน าเสนอทางส่ือออนไลน์ พร้อมทั้งการประเมินผลรายการทั้ง
รายการเชิงพาณิชยแ์ละรายการเพื่อประโยชน์แก่สังคม 
  
 

 



 

 

 

801-338 สนุกคิดวจัิย 1 3(2-2-5) 
 Funny Research 1  
 วชิาบังคับก่อน : 801-329 ทฤษฎกีารส่ือสาร  
 ศึกษาแนวคิด หลักการ ประเภทของการวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั สนุก คิดในการ
ก าหนดโจทยก์ารวจิยัทางนิเทศศาสตร์อยา่งสร้างสรรค ์เรียนรู้เทคนิคการออกแบบ
การวิจยั กรณีศึกษางานวิจยัทางนิเทศศาสตร์ การออกแบบโครงร่างงานวิจยั และ
จริยธรรมในการวจิยั 

 

   
801-339 สนุกคิดวจัิย 2 3(2-2-5) 

 Funny Research 2  
 วชิาบังคับก่อน : 801-329 ทฤษฎกีารส่ือสาร  
                            801-338 สนุกคิดวจัิย 1  
 ศึกษาการพฒันาโครงร่างงานวิจยัทางนิเทศศาสตร์ เทคนิคการรวบรวมข้อมูล 

สนุกคิดวิเคราะห์ผลการวิจยัจากขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แนวทางการ
น าเสนอข้อมูลการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยัอย่างสร้างสรรค์และสามารถ
น า ไปใช้ประโยชน์ได้  ภายใต้การด า เ นินงานอย่ า ง มี จ ริยธรรมตลอด
กระบวนการวจิยั 

 

   
801-414 โครงงานทางนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Communication Arts Project  
 ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ตลอดจนขั้นตอน วิธีการวางแผนโครงงานและการท า
โครงงานทางนิเทศศาสตร์ ตั้งแต่กระบวนการผลิต จนถึงการประเมินผลการผลิต
ในกลุ่มเป้าหมายของโครงงาน 
 

 

2.3 กลุ่มวชิาเอกเลอืก 

801 -234 พฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลกึ 3 (3-0-6) 

 Consumer Insight  

 ศึกษาลกัษณะทางจิตวทิยา วเิคราะห์พฤติกรรม กระบวนการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการการตดัสินใจของผูบ้ริโภค การโนม้นา้ว
ใจผูบ้ริโภคเพื่อสร้างความตอ้งการซ้ือ การเลือกใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาดให้
เหมาะสมกบัผูบ้ริโภค 
 
 

 

 



 

 

 

801-235 เทคนิคการสร้างภาพเคลือ่นไหวข้ันสูง      3(2-2-5) 

 Advanced Animation Technique  

 ศึกษาลักษณะและรูปแบบของภาพยนต ร์เค ล่ือนไหว ฝึกปฏิบัติการสร้าง
ภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ – 3 มิติหรือแนวทดลองเพื่อให้เกิดความน่าสนใจในการ
สร้างสรรคผ์ลงานภาพเคล่ือนไหว  

 

801-236 การส่ือสารด้วยตัวอกัษร                                                                                                          3(2-2-5)     

 Typographic Communication 
ศึกษาการน าตัวอกัษรมาใช้ในการจดัระบบตวัอักษรท่ีมีความซับซ้อนโดยเน้น
ความสัมพนัธ์ระหว่างเน้ือหา และรูปแบบของตวัอกัษร ล าดบัขั้นตอนและการจดั
สารสนเทศท่ีเป็นขอ้ความ  
 

 

801 -237 ศิลปะการน าเสนองาน   3 (2-2-5) 

 Presentation Techniques  

 ศึกษาและเรียนรู้หลกัการในการน าเสนอผลงาน ออกแบบเน้ือหา เลือกใชส่ื้อ เทคนิคการเล่า
เร่ืองข้ามส่ือ และฝึกปฏิบติัการน าเสนอท่ีถูกต้องเหมาะสม การเตรียมตวั โดยเน้นการ
เลือกใชส่ื้อ และโปรแกรมต่าง  ๆส าหรับการน าเสนอ  

 

   

801-240 ศิลปะการเล่าเร่ือง 3 (2-2-5) 

 Art of Storytelling  

 ศึกษาคน้ควา้และวิเคราะห์เก่ียวกบัเทคนิคการเล่าเร่ือง วิเคราะห์ในกระบวนการเล่า
เร่ือง  ล าดบัเน้ือหาเร่ืองราว การสร้างความน่าสนใจจากเทคนิคการเล่าเร่ืองโดยผา่น
ส่ือต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนไดท้ดลองหากระบวนการเล่าเร่ืองท่ีน่าสนใจ โดยเน้น
กระบวนการท างานในดา้นการน าเสนอในเชิงความคิดสร้างสรรค ์ตลอดถึงการใช้
ส่ือภาษา การวเิคราะห์การท างานเป็นกลุ่ม รวมทั้งการเล่าเร่ืองขา้มส่ือ 
 

 

801-241 จิตรกรรมดิจิทลั 3 (2-2-5) 

 Digital Painting  

 ศึกษา สร้างงานจิตรกรรมดิจิทลั โดยเนน้ความเขา้ใจเร่ือง คุณสมบติัของสี ฝึกปฏิบติั

ทกัษะการวาดระบายสีและการประยุกต์ใช้เทคนิคทางจิตรกรรมขั้นพื้นฐานท่ี

ถ่ายทอดคุณค่าความงามทางศิลปะ เพื่อน าไปประยุกต์กบัการสร้างภาพจิตรกรรม

ดิจิทลั 

 



 

 

 

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

 Cooperative Education  

 วชิาบังคับก่อน : 100-245  การปรับตัวทางสังคม  

 และต้องเป็นนักศึกษาช้ันปี 3 ขึน้ไป  

 การปฏิบติังานจริงในดา้นนิเทศศาสตร์ โดยการปฏิบติังาน และการท ารายงาน
จะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแลของผูบ้ริหารของแต่ละองคก์รและอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็น
เวลา 1 ภาคการศึกษา หรือไม่นอ้ยกวา่ 600 ชัว่โมง 

 

 

801 -499 
 

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์  
Field Experience in Communication Arts 

2(0-40-0) 

 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพดา้นนิเทศศาสตร์กบัหน่วยงานภายนอก อยา่งนอ้ย 1 ภาค
การศึกษา เพื่อใหผู้เ้รียนไดน้ าความรู้ไปประยุกตป์ฏิบติัเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
ในวิชาชีพ ตลอดจนให้รู้ถึงสภาพของการปฏิบติังานท่ีแท้จริง และการหาทาง
แก้ปัญหาอันอาจจะเกิดได้ โดยนักศึกษาจะต้องท ารายงานประกอบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและประเมินผลของสาขาวิชา
ร่วมกบัสถานประกอบการ 

 

 


