
 

 

  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาศลิปะและการออกแบบ 

(หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2557) 
 

                     ช่ือสถาบันอุดมศกึษา   มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

                       คณะ                 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

หมวดที่  1  ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

1.1  รหัสหลักสูตร    0235   /รหัสสาขาวชิา  6271 

1.2  ช่ือหลักสูตร 

  ภาษาไทย       :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

  ภาษาอังกฤษ       :  Bachelor of Arts Program in Art and design 
 

2. ช่ือปรญิญา  

ชื่อเต็มภาษาไทย      :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ)  

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts  (Art and design)  
 

ชื่อยอภาษาไทย        :  ศศ.บ.(ศิลปะและการออกแบบ) 

ชื่อยอภาษาอังกฤษ   :  B.A. (Art and design) 
 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร  

         3.1.1  จํานวนหนวยกติตลอดหลักสูตร  

                    หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ   ผูสําเร็จการศกึษาตอง

เรยีนไมนอยกวา 130  หนวยกติ  
 

   3.1.2  โครงสรางของหลักสูตร  

                 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ  ประกอบดวยสัดสวน 

หนวยกติแตละหมวดวิชาและแตละกลุมวิชา  ดังนี้  

 



 

 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ สกอ. 

(หนวยกิต) 

หลักสูตรใหม

(หนวยกิต) 

1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป ไมนอยกวา   30 ไมนอยกวา   30 

 1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร - 12-15 

 1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตร - 3-6 

 1.3 กลุมวชิาสังคมศาสตร - 6-9 

 1.4 กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
- 6-9 

2) หมวดวชิาเฉพาะดาน ไมนอยกวา   84 ไมนอยกวา 95 

     2.1 กลุมวิชาแกน  ไมนอยกวา  37 

  2.2 กลุมวิชาเอกบังคบั - ไมนอยกวา 42 

  2.3 กลุมวิชาเอกเลอืก - ไมนอยกวา   9 

  2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชพี      ไมนอยกวา   7 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา  6      ไมนอยกวา 6  

จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 120 ไมนอยกวา  131 



 

 

3.1.3  รายวชิา  

   1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป ตองเรยีนทุกกลุมวิชาไมนอยกวา    30     หนวยกติ 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร เรยีน                     12 – 15   หนวยกติ 

      (บังคับ)  เรยีน                 9     หนวยกติ 
 

1500112 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสบืคน 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

3(2-2-5) 

1500113 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 

(Foundation of English 1) 

3(2-2-5) 

1500114 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 

(Foundation of English 2) 

3(2-2-5) 

  

      (เลือก) เรยีน                       3 - 6   หนวยกติ 
 

1500115 ภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ 

(English for Academic Purposes) 

3(2-2-5) 

1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ 

(Reading Practice of English) 

3(2-2-5) 

1500117 การเขียนข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ 

(Basic Writing of English) 

3(2-2-5) 

1500118 ทักษะการพดูข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

(Basic Oral Skills of English) 

3(2-2-5) 

1561110 ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 

(Japanese for  Beginners) 

3(2-2-5) 

1571115 ภาษาจนีเบ้ืองตน 

(Chinese  for  Beginners) 

3(2-2-5) 

1581107 ภาษามาเลยเบ้ืองตน   

(Malay for Beginners )               

3(2-2-5) 

1661108 ภาษาเกาหลเีบ้ืองตน      

(Korean  for  Beginners) 

3(2-2-5) 

1671104 ภาษาลาวเบ้ืองตน       

(Lao  for  Beginners) 

3(2-2-5) 



 

 

1681103 

 

  ภาษาเขมรเบ้ืองตน  

  (Khmer  for  Beginners) 
3(2-2-5) 

 

1691103   ภาษาพมาเบ้ืองตน   

  (Myanmar for Beginners)    

3(2-2-5) 

1711108 ภาษาเวยีดนามเบ้ืองตน       

(Vietnamese  for  Beginners) 

3(2-2-5) 

1741101 ภาษาอินโดนเีซยีเบ้ืองตน  

(Bahasa Indonesia  for Beginners)                                  

3(2-2-5) 

 

            1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร เรยีน                   3 - 6   หนวยกติ 

      (บังคับ) เรยีน                      3   หนวยกติ 
  

2522203 คุณธรรม นําความรู 

(Knowledge Led Morality) 

3(2-2-5) 

 

      (เลือก) เรยีน                 0 - 3  หนวยกติ 
 

1500104 ความจรงิของชวิีต 

(Meaning of Life) 

3(3-0-6) 

1500111 สุขภาวะในการดาํเนนิชวิีต         

(Well-being for Living)             

3(3-0-6) 

2000103 สุนทรยีภาพของชวีติ  

(Aesthetic Appreciation)   

3(2-2-5) 

2500101 พฤตกิรรมมนุษยกบัการพัฒนาตน 

(Human Behavior and Self Development) 

3(3-0-6) 

 



 

 

1.3 กลุมวชิาสงัคมศาสตร    เรยีน                        6 - 9   หนวยกติ 

      (บังคับ) เรยีน            6    หนวยกติ 
 

2500102 วิถไีทย      

(Thai  Living) 

3(3-0-6) 

2500107 อาเซยีนศกึษา   

(ASEAN Study) 

3(3-0-6) 

   
 

                        (เลือก) เรยีน      0 - 3   หนวยกติ 
 

2500103 วิถโีลก  

(Global Living) 

3(3-0-6) 

2500108 ชวีติกับสิ่งแวดลอม 

(Human Beings and Environment) 

3(2-2-5) 

2500109 วิถชีวิีตเศรษฐกจิพอเพียง  

(Self-Economic Sufficiency) 

3(2-2-5) 

2541204 มนุษยกับธรรมชาต ิ

(Man and Nature) 

3(3-0-6) 

 

                1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีเรยีน  6 - 9   หนวยกติ 

      (บังคับ) เรยีน                    3   หนวยกติ 
 

4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชวิีต 

(Information Technology for Life) 

3(2-2-5) 

  

      (เลือก) เรยีน                        3 - 6   หนวยกติ 

4000106 การคิดและการตัดสนิใจ 

(Thinking and Decision Making) 

3(2-2-5) 

4000114 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชวิีต 

(Science for Quality of Life) 

3(2-2-5) 

4083202 กฬีาเพ่ือสุขภาพ 

(Sports for Health) 

3(2-2-5) 



 

 

            

            2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน   เรยีนไมนอยกวา   95   หนวยกติ 

                 2.1 กลุมวชิาแกน        เรยีนไมนอยกวา   37   หนวยกติ 

2004811 

 

ระเบียบวิธวิีจัยทางศลิปะและการออกแบบ 

(Research Methodology in Arts and Design) 

2(1-2-3) 

 

2004813 

 

ศลิปนพินธ 

(Art Thesis) 

6(2-8-8) 

 

2004911 

 

สัมมนาศลิปะและการออกแบบ   

(Seminar in Arts and Design) 

2(1-2-3) 

 

2011106 

 

ศลิปะและวัฒนธรรมอีสาน 

(Arts and Culture of Isan) 

3(3-0-6) 

 

2011107 

 

ทฤษฎีส ี

(Theory of Colors) 

3(2-2-5) 

 

2021118 

 

วาดเสนพ้ืนฐาน  

(Basic Drawing) 

3(1-1-4) 

 

  2021119 

 

ผลงานศลิปะในทองถิ่น 

(Works of Art) 

3(1-1-4) 

 

2021120 

 

จติรกรรมพ้ืนฐาน 

(Basic painting) 

3(1-1-4) 

 

2021309 

 

ประตมิากรรมพ้ืนฐาน 

(Basic Sculpture) 

3(1-1-4) 

 

2021310 

 

ศลิปะภาพพิมพพ้ืนฐาน 

(Basic Printmaking) 

3(1-1-4) 

 

2022112 

 

เทคนคิสนี้าํ 

(Water Color Techniques) 

3(1-1-4) 

 

2022113 

 

การวาดภาพทิวทัศน 

(Landscape Drawing and painting) 

3(1-1-4) 

 



 

 

                        2.2  กลุมวชิาเอกบงัคับ   เรยีนไมนอยกวา 42 หนวยกติ 

 

2001114 

 

สุนทรยีภาพทางทัศนศลิป 

(Aesthetics in Visual Art) 

3(3-0-6) 

 

2021123 

 

การวาดเสนสรางสรรค 

(Creative Drawing) 

3(1-1-4) 

 

2021121 

 

การเขียนภาพหุนนิ่ง 

(Drawing and Painting) 

3(1-1-4) 

 

2021124 

 

จติรกรรมสรางสรรค 

(Creative Painting) 

3(1-1-4) 

 

2022219 

 

การออกแบบศลิปะไทย 

(Thai Art Design) 

3(1-1-4) 

 

2031117 

 

การออกแบบตัวอักษร 

(Typography Design) 

3(1-1-4) 

 

2031118 

 

การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 

(Computer Design) 

3(1-1-4) 

 

2031121 

 

การออกแบบนเิทศศลิป 1 

(Visual Communication Design 1) 

3(1-1-4) 

 

2032107 

 

การออกแบบนเิทศศลิป 2 

(Visual Communication Design 2) 

3(1-1-4) 

 

2032108 

 

องคประกอบศลิป 1   

(Composition 1) 

3(1-1-4) 

 

2032411 

 

คอมพิวเตอรเพ่ืองานทัศนศลิป 1   

(Computer for Visual Arts 1) 

3(1-4-4) 

 

2033106 

 

องคประกอบศลิป 2   

(Composition 2) 

3(1-1-4) 

 

2033107 

 

คอมพิวเตอรกราฟกงานผสมหลายสื่อ    

(Multimedia in computer Graphic) 
3(1-4-4) 

2034106 

 

คอมพิวเตอรเพ่ืองานทัศนศลิป 2   

(Computer for Visual Arts 2) 
3(1-4-4) 



 

 

 

              

               2.3  กลุมวชิาเอกเลอืก  เรยีนไมนอยกวา  9  หนวยกติ 

2034413 

 

คอมพิวเตอรกราฟก 

(Computer Graphic) 

  3(1-4-4) 

 

2034414 

 

การออกแบบตราสัญลกัษณและเครื่องหมายการคา 

(Symbol and Logo Design) 

3(2-2-5) 

 

2014309 

 

การวิจารณศลิปะ 

(Art Criticism) 

3(1-1-4) 

 

2022220 

 

ศลิปะสื่อผสม 

(Mixed Media Art) 

3(1-1-4) 

 

2022312 

 

ศลิปะพ้ืนบาน   

(Folk Art Products) 
2(2-0-4) 

2022313 

 

จติรกรรมทองถิน่อสีาน   

(Isan Local Painting 
2(1-2-3) 

2031119 

 

การออกแบบสิง่พิมพ  

(Graphic Design) 
2(1-2-3) 

2031120 

 

การวาดภาพประกอบหนงัสอืเดก็  

(Child Book Illustration) 

2(1-2-3) 

 

2032410 

 

การวาดภาพการตูนเรื่อง   

(Comics Strip) 
2(1-2-3) 



 

 

                   2.4  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชพี  เรยีนไมนอยกวา   7   หนวยกติ    

    

2003803 การเตรยีมฝกประสบการณวิชาชพีศลิปะและการออกแบบ 

(Preparation for Professional Experience of the Arts and 

Design) 

1(60) 

2004812 ฝกประสบการณวชิาชพีศลิปะและการออกแบบ 

(Field Experience in Arts and Design)  

6(600) 

6003801 เตรยีมสหกจิศกึษา 

(Cooperative Education Preparation) 

1(60) 

6004801 สหกจิศกึษา 

(Cooperative  Education) 

6(600) 

 
              

3. หมวดวชิาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6  หนวยกติ 

 ใหเลอืกเรยีนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซ้ํากับรายวิชาท่ี 

เคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาท่ีกาํหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติรวมในเกณฑการสาํเร็จ 

ของหลกัสตูรนี้ 

 



 

 

 

3.1.5  คําอธบิายรายวชิา  

1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 
 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1500112        ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน                              3(2-2-5)  

                (Thai for Communication and  Information  Retrieval) 

       การพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยท่ีเปนเครื่องมือ 

การสื่อสารและการสืบคนสารตาง ๆ..จากทรัพยากรสารนิเทศ..การสรุปการตีความ. 

การขยายความและการนาํเสนอผลการสืบคน...จากสารท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน    

โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 
 

           Development of Thai language skills in recognition of Thai language 

for communication and information retrievals from various sources; conclusion, 

interpretation and presentation of the findings relating to daily life focusing on 

process of integrated language skills 

 

1500113        ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1                                                    3(2-2-5) 

             (Foundation of English 1) 

           การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  (การฟง การพูด การอานและ 

การเขียน) เพื่อเพิ่มศักยภาพการใชภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในบรบิททางวิชาการและสังคม 
 

           Development of communicative English language skills (listening, speaking,  

reading and writing) to enable students to function effectively in a basic range of  

academic and social contexts. 

 

 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1500114    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                                                   3(2-2-5) 

             (Foundation of English 2) 

                   วชิาท่ีตองเรยีนมากอน: 1500113 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1  

          การพัฒนาทักษะภาษอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  เพ่ือเพิ่มศักยภาพการใช 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานข้ันสูงในบรบิททางวิชาการและสังคม 

          Further development of communicative English language skills to enable 

students to Function effectively in more advanced range of academic and social 

               

1500115    ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ                                                 3(2-2-5) 

              (English for Academic Purposes) 

           การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่หลากหลาย  เชื่อมโยงเนื้อหา 

ภาษาอังกฤษท่ัวไปและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาท่ีเรียนกับทักษะการเรียน 

ภาษาอังกฤษ  การฝกใชภาษาอังกฤษเพ่ือเปนเครื่องมือในการศกึษาดวยตนเองและ 

งานวิจัยในสาขาเฉพาะทาง 

           Development of integrated communicative English language skills bridging  

the gap between general English and academic English needed it the learner’s field. 

Study skills for English language learning. Practice in utilizing English as a tool for  

individual study and research on a particular field of study. 

 

1500116    การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                 3(2-2-5)               

                    (Reading Practice of English) 

           เทคนคิการอานและฝกอานบทความท่ีหลากหลาย  รวมท้ังหนงัสอือางอิง 

ตาง ๆ 

                               Reading techniques and practice reading passages of different types 

including external books.   



 

 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1500117    การเขยีนข้ันพ้ืนฐานภาษาองักฤษ                                      3(2-2-5) 

              (Basic Writing of English)  

                                ฝกเขยีนประโยคตาง ๆ ท่ีใชหลักไวยากรณอยางถกูตอง 
 

                                Students practice writing sentence using the correct grammar.  
 

1500118    ทักษะการพูดข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ                                 3(2-2-5) 

                   (Basic Oral Skills of English)  

            ฝกทักษะการพูด  การฟง  ท่ีเนนการออกเสยีงหนัก เบาของคาํและประโยค 

อยางถูกตอง  ฝกฟงและพูดบทสนทนาข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ 

            Students practice oral-aural skills with emphasis on basic stress  

patterns  of words and sentences and practice listening and speaking simple   

dialogues. 

 

1561110    ภาษาญี่ปุนเบื้องตน                                                         3(2-2-5)                                                            

                  (Japanese for Beginners) 

                       ฝกทักษะ 4 ทักษะ  อยางบูรณาการ  โดยฝกทักษะการฟง  การออกเสยีงและ 

การพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ฝกทักษะการเขียนประโยคงาย ๆ  ฝกทักษะ 

การอานขอความสัน้ ๆ และคาํศัพทท่ีใชในชวิีตประจําวัน รวมท้ังศกึษาและฝกตัวอักษร   

ฮริางานะ  คาตะคานะ และตัวอักษรคันจ ิ ระดับตน  ประมาณ 40 ตัว 

          Practice of four integrated language skills focusing on listening, pronunciation 

and basic speaking skill in daily life, practice of simple sentence writing skill, reading 

of short passages, vocabulary using in daily life, including study and practice of forty 

basic letters of Hirangana, Khatakhana and Kunji 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1571115    ภาษาจนีเบื้องตน                                                           3(2-2-5) 

                  (Chinese for Beginners) 

           ระบบสัทศาสตรอักษรภาษาจนีกลาง  และหลกัเบื้องตนของตัวอักษรจนีฝกอาน 

ศัพท  วล ี ประโยคและขอความอยางงาย  ศกึษาและฝกเขียนโครงสรางพ้ืนฐานของรูป 

ประโยคท่ีสัน้และงาย  ตลอดจนศกึษาและฝกการใชพจนานุกรม  จนี-ไทย และไทย-จนี 

           Mandarin Chinese phonetics and introduction to Chinese letters, practice of 

reading vocabulary, phrases, simple sentences and messages, study and practice of 

basic Chinese structure writing including study and practice of using a Chinese 

dictionary, Chinese-Thai and Thai-Chinese dictionaries 
 

1581107 ภาษามาเลยเบือ้งตน                       3(2-2-5) 

                    (Malay for Beginners)   

           ควรฝกทักษะท้ัง  4   อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน 

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจาํวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา 

การซื้อของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรปุและตอบคําถามได  การ

เขียนประโยคงาย ๆ  ได  

 Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Malay sentence writing. 
 

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องตน        3(2-2-5) 

  (Korean for Beginners) 

             ฝกทักษะทัง้  4  อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว   การบอกเวลา    

การซื้อของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรปุและตอบคําถามได  การ- 

เขียนประโยคงาย ๆ  ได 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

             Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading  short 

massages, making conclusion including answering questions and simple Korean 

sentence writing 
 

1691103 ภาษาพมาเบือ้งตน                 3(2-2-5) 

  (Myanmar for Beginners) 

  ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐานเนนฝก 

บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Myanmar 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of 

reading short massages, making conclusion and answering questions and simple 

Myanmar sentence writing. 
 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน         3(2-2-5) 

  (Lao for Beginners ) 

                      ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ   ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน   

                    เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจาํวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตวั  การบอกเวลา   

การซื้อของเปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ  ได 

           Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Lao sentence writing 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน        3(2-2-5) 

  (Khmer for Beginners) 

                    ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน     

                     เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวนั  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ  ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Khmer sentence writing 
 

1711108          ภาษาเวยีดนามเบือ้งตน                                                  3(2-2-5) 

                    (Vietnamese for Beginners) 

                             ฝกทักษะท้ัง 4  อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน 

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวนั  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา 

การซื้อของ เปนตน การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได 

  การเขียนประโยคงาย ๆ  ได 

           Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short 

massages, making conclusion and answering questions and simple Vietnamese 

sentence writing 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1741101         ภาษาอนิโดนเีซยีเบือ้งตน                                                 3(2-2-5) 

                    (Bahasa Indonesia  for Beginners)  

          ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ   ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐานเนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ   สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

           Practice of four integrated language skills, study on basic  Indonesia  structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Indonesia  sentence writing 

 
 

        1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

2522203        คุณธรรม นําความรู                         3(2-2-5)    

                     (Knowledge Led Morality) 

                              ความคิดรวบยอดเชงิวิสัยทัศน  ทฤษฏ ี หลักการ  กระบวนการและยุทธศาสตร   

การพัฒนาการเรียนรูของมนุษย  การคิดเชิงสรางสรรค  การพัฒนาสุขภาพกายและ 

จติใจ  สตปิญญา  ภาคภูมิใจในความเปนไทย  สํานกึในหนาที่พลเมืองด ีมคุีณธรรมนํา 

ความรู  จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดาํรงชีวิต  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีศักดิ์ศรีของ 

ความเปนมนุษย  รับผดิชอบตอบานเมือง  สรางสาํนกึในการอนรัุกษทรัพยากรธรรมชาต ิ

สิ่งแวดลอมและพลังงาน  รูจักการพ่ึงพาตนเอง  ใฝรูและเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง    

บูรณาการทฤษฏสีูการปฏิบัตไิด 

         Concepts of vision, theories, principles; process and strategies for learning 

development; creative thinking; intellectual, physical and mental development; being 

proud of Thai citizens; being aware of good citizenship; Thai citizens with knowledge 

leaded by morality and culture for living, good quality of life; responsibility for society; 

being aware of natural resources and energy conservation; self-sufficiency; regular self-

study; and integration of theories into practice 



 

 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1500104 ความจรงิของชีวติ        3(3-0-6) 

  (Meaning of Life) 

           ใหเขาใจถงึการศกึษาความจรงิของชวิีต  ความหมายของชวีติ  การดาํรงชวิีตใน 

สังคมปจจุบันและโลกยุควิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การนําเอาความจรงิ 

ตามหลักศาสนธรรมและหลกัวิถพุีทธ  ไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาปญญา  

ชวีติและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมตามหลักศาสนธรรมชวีติท่ีมีสันตสิุข  

และสังคมท่ีมสีันตภิาพ 
 

             Understanding a study on meaning of life, definition, living in present society 

including in science and information technology era, application of Buddhism doctrine 

and   Buddhism principles for problem solutions and development of intellect, life and 

society, development of morality and ethnics based on the Buddhism doctrine for 

peaceful society 

 

1500111         สุขภาวะในการดําเนนิชีวติ                                               3(3-0-6) 

                    (Well-being for Living) 

            ความหมายและขอบขายของเพศศกึษา  ความสําคัญและความจําเปนในการ 

เรยีนเพศศกึษา  ความรูเรื่องเพศวิถแีละองคประกอบเรื่องเพศ  พัฒนาการของมนุษย   

สัมพนัธภาพทางเพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพ 

ทางเพศ  สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีบทบาทในการหลอหลอมวิถทีางเพศ  กระบวนการ 

สงเสรมิการเรยีนรูเรื่องเพศ 

           Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of studying 

well-being including sexual well-being such as human growth, sexual relations, 

personal skills, sexual behavior and how to reveal sexual well-being. Social and 

cultural sectors affecting sexual well-being instructional process 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

2000103    สุนทรยีภาพของชวีติ                          3(2-2-5)       

                (Aesthetic  Appreciation) 

            จําแนกขอตางในศาสตรทางความงาม  ความหมายในสุนทรยีศาสตรเชงิการ 

คิดกับสุนทรยีศาสตรเชงิพฤตกิรรมโดยสังเขป  ความสาํคัญของการรับรูกับความเปนมา 

ของศาสตรทางการเห็น  (The Art of Imagery) ศาสตรทางการไดยนิ (The Art of Sound) 

และศาสตรทางการเคลื่อนไหว  (The Art of Movement) สูทัศนศลิป (Visual Arts) ศลิปะ   

ดนตรี (Musical Arts) และศิลปะการแสดง (Performing Arts) ผานขั้นตอนการเรียนรู 

เชงิคุณคาจาก (1) ระดับการรําลกึ (Precognitive)  (2) ผานข้ันตอนความคุนเคย (Acquainted) 

และ (3)  นําเขาสูขัน้ความซาบซึ้ง  (Appreciative)  เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของ 

ความซาบซึ้งทางสุนทรยีภาพ  (Aesthetic  Appreciation) 
 

     Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and 

behavioral aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of 

imagery, the art of sound, the art of movement, visual  arts, musical arts, and 

performing arts through learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted 

level, 3) appreciative level  for getting experience in aesthetic appreciation 
 

 

2500101   พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน              3(3-0-6) 

               (Human Behavior and Self  Development) 

           พฤตกิรรมมนุษยและสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม  การพัฒนาตนเองของ 

มนุษย  มนุษยสัมพันธเพ่ือการทํางานรวมกันและการอยูรวมกันอยางเปนสุข 
 

            Human behavior and casual factors of behavior, human self development, 

human relations for teamwork and peaceful society 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

           1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร 
 

2500102 วถิไีทย                            3(3-0-6) 

                    (Thai Living) 

ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและประเพณไีทย  การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 

ความสาํคัญของประวัติศาสตรไทย  ประวัติศาสตรทองถิ่น  กระบวนการศึกษา

ประวัตศิาสตรทองถิ่น  การเมืองการปกครองไทยในปจจุบัน  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณา 

จักรไทยฉบับปจจุบัน   การบรหิารราชการแผนดนิและการปกครองทองถิน่  ปญหา

สังคม  กระบวนทัศน  อดตี  ปจจุบัน  อนาคต 
 

Types of society, culture and Thai traditions, change of Thai society, 

importance of Thai history, local history, learning process of local history, present 

Thai government and politics, constitutions of Kingdom of Thailand, national and local 

administration, social problems, past, present and future paradigm  
 

2500107         อาเซยีนศกึษา                                                             3(3-0-6) 

                    (ASEAN Study) 

          ประวัตคิวามเปนมา  พัฒนาการประชาคมอาเซยีน  กลไกอาเซยีน  ปฏญิญาวา 

ดวยความรวมมอือาเซยีน  กฎบัตรอาเซยีน  วสิัยทัศน  วัตถปุระสงค  เปาหมาย โครงสราง 

ภาพรวมท่ีมาคาํศัพทและท่ีมาของ  AFTA  เขตการคาเสรแีละสภาพเศรษฐกจิพ้ืนฐาน 

ประชาคมอาเซียนและเหตุผล  องคประกอบของประเทศรวมเจรจาท่ีมีผลกระทบตอ 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและประเทศไทย การสรางสังคมไทยสูประชาคมอาเซยีน  
 

History, development of ASEAN Association, ASEAN mechanism, declaration 

of ASEAN cooperation, ASEAN Charter, vision, objectives, goals, structure, origin of 

vocabulary and AFTA, Free Trade Area and economic infrastructure, ASEAN 

Association and rationale, components of partner countries affecting the economy of 

ASEAN Association and Thailand, changing Thai society for ASEAN Association 



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

2500103      วถิโีลก                                                                         3(3-0-6) 

                   (Global  Living) 

          สภาพเศรษฐกจิสงัคม  การเมอืง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบจาก

สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกตอสังคมไทย  การปรับตัวของ

สังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เนนกลุมตาง ๆ ในโลก (ยุโรป  อาเซียน) 

วิเคราะหทิศทางอนาคตของเศรษฐกจิโลกได  
 

          Situations of current  economy, society, politics and government, effects of 

global economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of Thai 

society accordance with global change focusing on countries from different parts of the 

world (European countries, Asian countries), analysis of future economic directions 
 

2500109      วถิชีีวติเศรษฐกิจพอเพียง                                                 3(2-2-5)   

                    (Self-Economic Sufficiency)  

                                วิเคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสาํคัญและ 

แนวทางพัฒนาวิถชีวิีตตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง  อันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

ในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เพื่อใหตระหนกัในความสาํคัญ    

มีความรู  ความเขาใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ภูมิปญญาทองถิ่น    

สามารถนาํหลักการ และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวถิชีวีติของตนเอง  พัฒนา 

องคกรและชุมชนไดอยางพอด ี พอเพียงและยัง่ยืน  มีการศกึษาดงูาน ในระดบัทองถิ่น 

ท่ีประสบความสาํเร็จเพ่ือใหเห็นแนวทางปฏิบัติท่ีแทจรงิ  หรือปฏิบัติจริงในครัวเรือน 

(เนนเนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกับโปรแกรมวชิาท่ีสอน) 
 

 Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies  for 

living development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His majesty 

King Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge, understanding of  

the philosophy, local wisdom, application of the principles and strategies for self-

living development, sufficient and sustainable development for organizations and 

communities, study visit to successful community for practical guidelines (Contents 

should be related to the fields of students)  
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2500108  ชีวติกับส่ิงแวดลอม                3(3-0-6) 

  (Human Being and Environment) 

ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอม  ความสัมพันธ

เชงิระบบระหวางมนษุยกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาต ิ การ

อนุรักษความหลากหลายทางชวีภาพในทองถิ่น  การดาํเนนิกจิกรรม  โดยใชวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลงังาน  การสงเสรมิ  บํารุงรักษาและ

คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ใหตระหนักถงึการใชทรัพยากร

อยางรูคุณคา  การใชพลังงานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความเกี่ยวของเชื่อมโยง ผลกระทบ

ท่ีเกดิขึ้นจากภาวะโลกรอน  ตามหลกัการพัฒนาที่ย่ังยนื  
 

 Definition, importance of natural resources, environment, systematic relations 

between human being and environment, development and use of natural resources, 

preservation of local biodiversity, activity conduction by using science and technology 

affecting environment and energy, promotion, maintenance, and preservation of 

environment and natural resources quality focusing on effective and efficient use of 

natural resources, use of alternative energy, global warming, concerns and effects of 

global warming based on the principles of sustainable development 
 

 

2541204   มนุษยกับธรรมชาติ        3(3-0-6) 

                    (Man and Nature) 

                    วิวัฒนาการและปฏิสัมพันธระหวางสังคมมนษุยกับธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลง 

                     แนวโนมระบบธรรมชาต ิ วถิกีารเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาต ิ ปญหาระหวาง 

                     มนุษยกับธรรมชาต ิ ภาวะวิกฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดาํรง 

                     อยูรวมกันกับธรรมชาติไดอยางยั่งยืนและสันตสิุขท่ังในระดบับุคคล  ประชาคมทองถิ่น    

                     ประชาคมโลก 
 

           Evolution and interaction between man and environment, change of nature 

system, ways of change of man and nature, problems of man with nature, natural 

crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful living with nature at 

personal, local and global levels 
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                   1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

4000107    เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชวีติ               3(2-2-5) 

           (Information Technology for Life) 

          ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอรท่ีมีอิทธิพลกระทบตอชวีติและสงัคม 

การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก  เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร  การประมวลผล 

ขอมูล  การจัดการงานขอมูล  การแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูลบนระบบเครอืขาย 

คอมพิวเตอรจากระบบฐานขอมูล  และแหลงขอมูลตาง ๆ  สําหรับการศกึษาคนควา  

การทํารายงาน  การนาํเสนอผลงานและการดาํรงชวิีตประจําวนัอยางมีประสทิธิภาพ  

รวมถงึการเคารพสทิธิทางปญญา 

           Information technology system, influence of computer on life and society,  

practical use of information technology, computer equipment/tools, information  

management, searching for knowledge and communication through computer networks  

from database and various sources of information for searching information, writing  

report, presentation and efficient living including respect of intellectual right 

 
4000106   การคดิและการตัดสินใจ              3(2-2-5) 

           (Thinking and Decision  Making) 

  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  ความคิดสรางสรรค  การวเิคราะห  

ขอมูล  ขาวสาร  ตรรกศาสตร  การใหเหตุผล  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการ 

แสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร  สมการเชงิเสน  และการประยกุตใชในการแกปญหา 

ในชวิีตประจําวัน 
 

 Principles and thinking process of man, creative thinking, analysis of 

information, logics, reasons, decision making process, searching processes of 

scientific knowledge, linear equation and practical application for problem solutions  

in daily life 
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4000114   วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ                3(2-2-5)        

                    (Science for Quality of Life) 

                                กระบวนการพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลย ี การนําความรูทางวทิยาศาสตร 

 มาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชวีติ  ใหดํารงอยูอยางมสีุขมีประสทิธิภาพโดยตระ 

หนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอมนุษย  สภาพแวดลอม     

สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยกุตใชเพื่อคุณภาพ 

ชวีติ 

            Process of scientific and technological development; application of science 

for life quality development; happy and efficient living regarding the effects of 

modern science and technology on man, environment, society, politics and culture; 

application of scientific knowledge for quality of life 
 

4083202   กีฬาเพ่ือสุขภาพ          3(2-2-5) 

           (Sports  for  Health) 

                      ความหมาย  ขอบขาย  วัตถุประสงคและคุณประโยชนของการออกกาํลงักาย 

และการเลนกฬีาเพื่อสุขภาพใหสอดคลองกับเพศและวัย  สภาพรางกาย  สภาพเจ็บปวย 

การวางแผน  ตลอดจนการติดตามผลการออกกาํลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ  ศกึษา 

ความสัมพันธของปจจัยที่มีสวนสงเสริมสุขภาพ  เชน  อาหาร  อารมณ  สิ่งแวดลอม   

สุขภาพสวนบุคคล  รวมท้ังการฝกกฬีาเพ่ือสุขภาพในสถานบรหิารรางกายและศูนยฝก 

กฬีา 

Definition, scope, objectives and benefits of healthy exercises and 

sports regarding age and gender, body, sickness symptoms, planning including 

following up getting exercises and sports for health, study on relation of factors 

affecting health promotion such as food, emotion, environment, personal health 

including playing sports for health in fitness centers and sport centers 



 

 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคําอธบิายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

                2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน 
 

2.1 กลุมวชิาแกน 
  
2004811        ระเบยีบวธิวีจิยัทางศลิปะและการออกแบบ                         2(1-2-3) 

                    (Research Methodology in Arts and Design) 

            คนควาหลักการและวิธีการวจัิย  การเขยีนโครงงานวิจัยท้ังการวิจัยเชงิคุณภาพ   

การเขียนเชิงปริมาณ  การวิจัยการพัฒนา  และการวิจัยเชิงสรางสรรคเพ่ือสรุปสูการ 

ดําเนนิ  การวิจัยอยางเปนขัน้ตอน  การนําความรูจากวิธวิีจัยมาประยุกตใชในการวจัิย 

ทางศลิปะและการออกแบบ  และนาํไปสูหัวขอศลิปะนพินธของสาขาวิชาท่ีเรยีนมา 

  Searching for the principles and methods of the Visual Art research in 

qualitative model, quantitative model, research for visual art development, and 

initiative research, in order to accomplish how to complete the research. In addition, 

students would know how to use the knowledge for the research in their own Visual 

Art research and also lead them to their own art thesis. 

 

2004813        ศลิปนพินธ                                                                    6(2-8-8) 

           (Art Thesis) 

            ปฏิบัตกิารศลิปะนพินธเฉพาะบุคคล  โดยนสิติเปนผูเสนอเคาโครงศลิปะนพินธ 

ท่ีมีคณะกรรมการควบคุม  เพ่ือเสนอพจิารณาอนุมัตจิากคณะกรรมการ  ศิลปนิพนธ 

ประกอบดวยผลงานสรางสรรคดานศลิปะสื่อประสม  และเอกสารประกอบการสรางสรรค 

ตามแบบบทนพินธทางทัศนศลิป 

            Conduct personal art thesis, each student proposes an outline of art thesis,  

there is an advisory committee for submission for considering and approving form  

the committee, an art thesis consists of creative work in Multimedia arts and documents 

in supplement to creation according to the format of visual arts thesis. 
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2004911 สัมมนาศลิปะและการออกแบบ                                          2(1-2-3) 

(Seminar in Arts and Design) 

           การนาํเสนอปญหา  การอภิปราย  และการวจิารณ  เกี่ยวกับการพัฒนา

ความคิดในการสรางสรรคผลงานศลิปะและการออกแบบและงานท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือ

สนับสนุนการสรางสรรคผลงานเฉพาะบุคคล 

 Problem presentation, debate participation, discussion, conceptual 

development for creative Arts and Design to encourage individual’s work. 

 

2011106        ศลิปะและวัฒนธรรมอสีาน                                                3(3-0-6) 

                   (Arts and Culture of Isan) 

           วิวัฒนาการของสังคมอีสานดานชาตพัินธุ  การตัง้ถิ่นฐาน  ภูมศิาสตร  ทรัพยากร   

ระบบความเชื่อ  ประเพณ ี พิธกีรรม  แบบแผนการดําเนนิชวิีต  การสรางสรรคศลิปกรรม 

ของอีสานใหนนิิสิตเห็นภาพรวมของสังคมและศลิปวัฒนธรรมของสังคมอีสาน  ตั้งแต 

อดตีจนปจจุบัน  ใหเขาใจปจจัยและเงื่อนไขตาง ๆ  ท่ีมผีลตอชวิีตและสังคมอีสาน 

           Investigation on the evolution of lsan society, ethnic, settlement, geography,  

resources, beliefs, traditions, customs, lifestyles, lsan creative arts, illustration on  

Overall Isan society and art cultural patterns of the past and present, understanding   

the influences, factors and conditions of arts on life and society  

 

2011107          ทฤษฎสีี                                                                       3(2-2-5) 

                     (Theory of Colors) 

การคนควาเกี่ยวกับของทฤษฎีสี  ตั้งแตอดตีถึงปจจุบัน  รวมท้ังศึกษาเกี่ยวกับ 

ปรากฏการณของสใีนธรรมชาตแิละสขีองสิง่แวดลอม  เปรยีบเทยีบขอแตกตางของทฤษฏ ี

และนาํมาประยุกตใชใหสอดคลองกับแขนงวิชาทางทัศนศลิป 

Searching for the theory of colors since past to present and also study about 

phenomenon of a natural color and surrounding color. They would compare theory of 

colors and then use it in a relevant art subject. 
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2021118         วาดเสนพ้ืนฐาน                                                             3(1-4-4) 

                    (Basic Drawing)  

           ฝกปฏบัิตกิารวาดภาพจากหุนนิ่ง  ดวยวิธกีารวาดเสนเบ้ืองตนใหถูกตองตาม 

หลักวิชาวาดเสนและทัศนยีวิทยา  ศกึษาเรื่องโครงสราง  น้ําหนัก  แสงเงา  พ้ืนผวิของ 

วัตถุ  รวมท้ังเรยีนรูถงึความแตกตางของเครื่องมือในการวาดเสน  เชน  ดนิสอ  ปากกา   

เกรยอง  ฯลฯ 

           Practical drawing on still life with  drawing and perspective principle, study  

of structure, chiaroscuro, shadowing, material texture, and the difference among a  

variety of drawing instruments; pencil, pen crayon etc. 

 

2021119         ผลงานศลิปะในทองถิ่น                                                     3(1-1-4) 

                    (Works of Art) 

           คนควาประวัตคิวามเปนมาและเปรยีบเทียบวิวัฒนาการและรูปแบบของศลิปะ 

ไทยในเชงิทัศนศลิป  สถาปตยกรรม  งานประณตีศลิป  ตลอดจนความรูพ้ืนฐานท่ัวไป 

เกี่ยวกับศิลปะพ้ืนบาน  ท่ีเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู  การดาํรงชีพ  ความเชื่อซึ่งเปน 

พ้ืนฐาน และถือวาเปนมรดกหรือเอกลักษณทางวัฒนธรรมไทย  เนนความรูทาง 

วัฒนธรรมในทองถิ่นเปนสาํคัญ 

Learning about the beginning of art, and compare the evolution of art, form 

of art, architecture, and fine art in each era. Also learning about basic knowledge of 

traditional art which related to their live and believe. Moreover, it’s a heritage or an 

identity of Thai culture which emphasis on the local traditional knowledge. 
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2021120        จติรกรรมพ้ืนฐาน                                                           3(1-1-4) 

                    (Basic Painting) 

           ฝกปฏบัิตงิานจติกรรมดวยกรรมวิธจีติรกรรมสนี้ํา  โดยฝกถายทอดรูปทรงจาก 

แบบหุงนิ่งและทิวทัศน  ฝกการมองใหเห็น  การสังเกตและการถายทอดรูปทรงอยาง 

แมนยํา  ดวยหลกัการจดัองคประกอบ  เนนการประสานสัมพันธกับของเสน  ส ี คาตาง 

แสง  และมิต ิ เนนการฝกฝนเพ่ือใหเกดิความชาํนาญ  และการใชเครื่องมือตาง ๆ   

           Practical learning on water color painting, illustration the figurative form still  

life and landscape, visualization practices, observation for accurate visual communication,  

composition arrangement, expressive relationships of line, color chiaroscuro and  

dimension, emphasis on practice to generate skills and the application of artistic  

instrument. 

 

2021309        ประติมากรรมพ้ืนฐาน                                                     3(1-1-4) 

                   (Basic Sculpture) 

            ปฏิบัตงิานประตมิากรรมรูปนูน  ท้ังแบบนนูต่าํ  และนูนสูง  จากแบบท่ีกําหนด 

ใหในลักษณะเหมือนจรงิ เรยีนรูเกี่ยวกับโครงสราง  สัดสวน  และปรมิาตร  โดยปฏิบัตงิาน 

ดวยดนิเหนยีวและกลวธีิการหลอปูนปลาสเตอร  เนนการฝกฝนเพ่ือใหเกดิความชาํนาญ   

และการใชเครื่องมือตาง ๆ   

           Practical learning relief sculpture on bas-relief and high-relief from assigned  

models in actuality, study on structure, proportion and volume, practical works with  

clay, plasticene, and plaster molding techniques for skill improvement and instrumental 

use. 

 

 

 

 

 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

2021310        ศลิปะภาพพิมพพ้ืนฐาน                                                    3(1-1-4) 

                   (Basic Printmaking) 

            ปฏิบัตงิานภาพพิมพเบ้ืองตน  การปฏิบัตกิารทดลองเทคนคิการพิมพขัน้พ้ืนฐาน   

ไดแก  ภาพพิมพผวินูน  และภาพพิมพรองลกึ  ฝกปฏบัิตกิารพิมพดวยมือและแทนพิมพ 

           Introduction  to  basic  printmaking through theory and practice, practical  

learning on basic techniques and processes of Relief Printing and  Intaglio, practice  

with handprint and printing machine 

 

2022112          เทคนคิสีนํ้า                                                                  3(1-1-4) 

                     (Water Color Techniques) 

คนควาการวเิคราะหรูปแบบการเขียนสนี้าํ  หุนนิ่ง  ภาพคน  สัตว สิ่งกอสราง 

ทิวทัศนตลอดจนการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนสีน้าํมาประยุกตใชกับ 

งานออกแบบศลิปะไดอยางเหมาะสม 

Learning about how to use water color in model image, portrait, animal, 

building, and landscape. After learning, student would allow to use water color 

techniques in their own artwork in an appropriate way. 

 

2022113          การวาดภาพทิวทัศน                                                      3(1-1-4) 

                     (Landscape Drawing and painting) 

           ปฏิบัตงิานดานทัศนยีภาพดานองคประกอบของภาพโดยศกึษา  ทวิทัศนบก   

ทิวทัศนทะเล  สิง่กอสราง  รวมถงึการผสมผสานสิง่แวดลอม  การฝกปฏิบัตใิชเทคนคิ   

สีน้าํ  สีอะครายลิค  สีน้าํมัน  โดยสรางบรรยากาศ  แสงเงา  พ้ืนผิว  ระยะใกล   

ระยะไกล  เนนเนื้อหาแนวความคิดสรางสรรค 

        Get out and draw a landscape image with components of art, by studying    

a land and sea landscape, and building, and also merged environment into an  

image. Practicing how to use water color, acrylic color, and oil color which create  

an 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

                   2.2  กลุมวชิาเอกบังคับ 

 

2001114         สุนทรยีภาพทางทัศนศลิป                                                3(3-0-6) 

                    (Aesthetics in Visual Art) 

           คนควาความหมายของสนุทรยีภาพ  ประสบการณทางความงามการพัฒนา 

ประสาทสัมผัสและเลือกสรรคาความงามจากทัศนศลิปอันสนองความตองการทาง 

อารมณและจติใจเพ่ือพัฒนาตนเองในการสรางงานศลิปะตอไป 

           Learning about the meaning of aesthetics and experiencing the beauty of 

development of senses and choosing the beauty of visual art which answer to own 

feeling and mind for developing their own creativity. 

 

2021123         การวาดเสนสรางสรรค                                                   3(1-1-4) 

                    (Creative Drawing) 

           การสรางสรรคดวยกรรมวธีิการวาดเสน  การศกึษา  การปฏิบัต ิ การวิเคราะห   

เพ่ือใหไดผลงานสรางสรรคท่ีสัมฤทธ์ิผล 

           Creation using the processes of drawing, studying, operating, and analyzing  

in order to obtain successful creative works. 

 

2021121         การเขยีนภาพหุนนิ่ง                                                       3(1-1-4) 

                   (Drawing and Painting) 

           ปฏิบัตงิานเกี่ยวกับหุนนิง่  แสงเงา  พ้ืนผวิ  ระยะใกล  ไกลของวัตถุ  โดยเนน 

โครงสรางท่ีถูกตอง  การจัดภาพท่ีเหมาะสม 

           Drawing stable object with an emphasis of light-shadow, surface, and 

distance of an object and also emphasis on image structure and appropriate 

arrangement of an image. 

 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

2021124        จิตรกรรมสรางสรรค                                                       3(1-1-4) 

                    (Creative Painting) 

          รูปแบบจากผลงานจิตรกรรมพ้ืนฐาน  มาสรางสรรคเปนรูปแบบของงาน 

ศลิปกรรม  เพ่ือใหไดผลงานจติรกรรมที่มีเทคนคิ  ความแปลกใหมนาสนใจ  มีความ 

สวยงาม  ความเปนเอกลกัษณเฉพาะตัว  

The basic format of the painting lead to a format of art which has a new 

technical, new look, new beauty, and new identity. 

 

2022219       การออกแบบศลิปะไทย                                                     3(1-1-4) 

                   (Thai Art Design) 

          คนควาความหมายของสุนทรยีภาพ  ประสบการณทางความงามการพัฒนา 

ประสาทสัมผัสและเลอืกสรรคาความงามจากทัศนศลิปอันสนองความตองการทาง 

อารมณและจติใจเพ่ือพัฒนาตนเองในการสรางงานศลิปะตอไป 

Learning about meaning of aesthetics, experiences in beauty, senses 

development, and choose the beauty of the visual arts, which answer the emotional 

and psychological needs in order to develop the future art. 

 

2031117         การออกแบบตัวอกัษร                                                    3(1-1-4) 

                    (Typography Design) 

           ประวัต ิ วิวัฒนาการของตัวอักษร  รูปแบบตวัอักษรท้ังไทยและสากล  ปฏบัิต ิ

การออกแบบตัวอักษร  รวมทัง้การนาํเอาวัสดุมาประดษิฐเปนตัวอักษรใหสัมพันธกับ 

เรื่องราว 

 History and evolution of typography in both Thai and international 

typography. Designing their own typography with the relationship of the story. 

 

 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

2031118        การออกแบบดวยคอมพิวเตอร                                       3(1-1-4) 

                   (Computer Design) 

  คนควาหลักการ  วิธีการใชโปรเเกรมสําเร็จรปูท่ีใชในการออกเเบบงานศลิปะ 

  ภาพลายเสน  ภาพการตูน  งานวิจติรสนิดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

  Learning about the principle of how to use a designing program to design 

an art, lines, cartoon, and fine art with a computer.  

 

 2031121        การออกแบบนเิทศศลิป 1                                             3(1-1-4) 

                    (Visual Communication Design 1) 

           ความเปนมาและววัิฒนาการของนเิทศศลิป  กระบวนการและองคประกอบของ 

นเิทศศลิป  เพ่ือสรางสรรคผลงานนเิทศศลิปไดอยางมีประสทิธิภาพ 

   History and evolution of communication art, procedure and components of 

communication art, to create a valuable communication art. 

 

2032107        การออกแบบนเิทศศลิป 2                                            3(1-1-4) 

                    (Visual Communication Design 2) 

                    รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 2031121 การออกแบบนเิทศศลิป 1  

          ปฏบัิตงิานการออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ  โดยคํานงึถงึหลกัการและ 

การสื่อสารที่จําแนกตามลักษณะการสัมผัส  รวมท้ังโสตทัศนวสัดุ  อุปกรณที่ใชในการ 

สื่อสาร  

          Designing symbol and sign by the principle of communication that identified  

by senses including communication tools. 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา)  

 

2032108        องคประกอบศลิป 1                                                      3(1-1-4) 

                    (Composition) 

          ทฤษฏีเกี่ยวกบัทัศนธานตแุละหลักการทางองคประกอบศลิปแบบตาง ๆ  ฝก 

ปฏิบัตงิานตามกระบวนการและหลกัการทางองคประกอบศลิป  ฟงการวจิารณแนะนํา 

เปนรายกลุมและรายบุคคล 

          Theoretical study on visual elements and various art compositions, practical  

learning on process and art composition, group and individualized critique. 
 

2032411         คอมพิวเตอรเพ่ืองานทัศนศลิป 1                                    3(1-4-4) 

                    (Computer for Visual Arts 1) 

          ฝกปฏิบัตกิารพื้นฐานของโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ท่ีใชในการออกแบบ  ฝกหดั   

การใชเพ่ือการสรางภาพในงานทัศนศลิป 

          Practice on basic package computer programs for graphic designs, practice  

on computer application for visual arts works. 
 

2033106        องคประกอบศลิป 2                                                      3(1-4-4) 

                    (Composition 2) 

                    รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน   2032108   องคประกอบศลิป 1 

           ตอจากองคประกอบศิลป  1  ฝกปฏิบัติเพื่อนําหลักการ  แนวคิดทางองค 

ประกอบศลิปและทฤษฏีส ี มาใชในการสรางสรรค  จากหัวท่ีกําหนด  ฟงการวจิารณ 

แนะนาํเปนรายกลุมและรายบุคคล 

           Continued of Composition 1, art  composition principles concept and color  

theoretical practices for  creative ability of assigned topics, group and individualized  

critique 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

2033107 คอมพิวเตอรกราฟกกราฟกงานผสมหลายส่ือ          3(1-4-4) 

(Multimedia in computer Graphic) 

เรยีนรูหลกัการและวิธีใชโปรแกรมสาํเร็จรูปที่ใชในการทาํสื่อมัลตมีิเดยี  ฝกปฏิบัต ิ

ออกแบบและผลิตงานมัลติมีเดียประเภทตาง ๆ  ทดลองฝกปฏิบัติงานออกแบบดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอร  โดยผสมผสานเทคนคิหลายโปรแกรมใหเกดิเปนผลงาน  2  มิติ

และ  3  มิติ 

Learning how to use a program to combine many multimedia. Practicing 

how to design and create multimedia by computer in order to create 2D and 3D 

product. 

 

2034106        คอมพิวเตอรเพ่ืองานทัศนศลิป 2                                     3(1-4-4) 

                    (Computer for Visual Arts 2) 

                    รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน  2032411  คอมพิวเตอรเพ่ืองานทัศนศลิป 1 

          การใชคอมพิวเตอรเพ่ือการสรางสรรค  การผสมภาพ  การดัดแปลงภาพ  การ 

ตกแตงภาพ  การสรางภาพเคลื่อนไหว ท้ังการสรางภาพแบบ 2  มิต ิ ฝกปฏิบัตเิพ่ือสราง 

งานในรูปแบบของคอมพิวเตอร 

          Computer application for creative artworks, picture combination, picture  

modification, picture adjustment, motion picture creation, 2 dimensional designs,  

computer-based works. 

 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

2034413        คอมพิวเตอรกราฟก                                                       3(1-1-4) 

                    (Computer Graphic) 

           โปรแกรมสาํเรจ็รูปในงานกราฟก  เพ่ือนําไปประยกุตใชกับงานออกแบบ 

โฆษณา  งานการตูน  สิ่งพิมพ  และดานศลิปกรรม 

 Software about graphic use in advertisement design, cartoon, press, and 

art. 

 

2034414        การออกแบบตราสัญลักษณและเครือ่งหมายการคา             3(2-2-5) 

                    (Symbol and Logo Design) 

          ปฏิบัติการออกแบบเครื่องหมาย  ตราสัญลักษณที่ใชในกิจกรรม  สถาน 

ประกอบการ  หนวยงานท้ังภาครฐัและเอกชน  โดยคํานงึถงึหลกัการทางศลิปกรรม  

Designing symbol and logo for establishment agencies, public and private 

department that concern about principles of art and design. 

 

                    2.3  กลุมวชิาเอกเลอืก 

 

2014309        การวจิารณศลิปะ                                                           3(1-1-4) 

                    (Art Criticism) 

คนควาแนวความคิดในผลงานศิลปะตาง ๆ แตละยุค  แตสมัย  และสามารถ 

แสดงออกในเชงิการวิจารณศลิปะอยางมีระบบท่ีมคีวามงามและเปนกลางทางทัศนศลิป 

           Learning about how to criticize an art in each era with the appropriate  

view. 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

2022220       ศลิปะส่ือผสม                                                                3(1-1-4) 

                   (Mixed Media Art) 

            ปฏิบัตกิารสรางสรรคผลงานศลิปะ  โดยการนาํศลิปะมากกวาสองแขนงขึ้นไป  

วัสดตุัง้แตสองประเภทข้ึนไปมาสรางเปนผลงานทางทัศนศลิปมาหนึง่ชิ้น  โดยผานเทคนคิ 

กระบวนการทางองคประกอบของศลิปะ  เพ่ือใหเกดิความหมายในทางศลิปะ  

      Creating art by combining two or more types of art together to create a 

new visual art with a technic of art in order to create a meaning of it. 

 

2022312       ศลิปะพ้ืนบาน                                                                 2(2-0-4) 

                   (Folk Art Products) 

           ความเปนมา  ระบบ  คติความเชื่อ  การสรางงานศิลปะพ้ืนบานของไทยใน 

 ภูมิภาคตาง ๆ  ดานรูปแบบ  วัสดุ  เทคนคิ  วิธกีาร  ตลอดจนขนบธรรมเนยีมประเพณี   

 ในดานคุณคาทางการใชสอย  คุณคาทางดานความงามและความเปนเอกลักษณในแตละ 

 ทองถิ่น  และมีการศกึษาคนควานอกสถานท่ี 

              Folk art think of though and origin, axiom, belief, folk art performance from  

different regions in form, material, technique, method and culture, usable values,  

aesthetic values, regional unique, field trip required. 

 

2022313      จติรกรรมทองถิน่อสีาน                                                    2(1-2-3) 

                  (Isan Local Painting) 

           จติรกรรมทองถิน่อีสาน  วิเคราะหเปรยีบเทยีมงานแตละสมัย ฝกปฏบัิต ิ โดย 

การคัดลองงานจติรกรรมฝาผนังจากเอกสารหรอืสถานท่ีจรงิ 

           Isan painting, analytical comparison for each period, and practical learning  

by imitating well painting from document or real place, 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

2031119        การออกแบบสิ่งพิมพ                                                        2(1-2-3) 

                   (Graphic Design) 

           ปฏิบัตกิารออกแบบสิ่งพิมพขัน้พ้ืนฐาน  ในรูปแบบตาง ๆ  เชน  โปสเตอร  บัตร 

เชญิ  แผนพับประชาสัมพันธ  นามบัตร ฯลฯ  

           Practical learning on basic graphic design in various styles, such as poster,  

invitation card, brochure, name card, etc. 
 

2031120        การวาดภาพประกอบหนังสอืเด็ก                                       2(1-2-3) 

                   (Child Book Illustration) 

           ปฏิบัตกิารวาดภาพประกอบหนงัสอืเด็ก  ท้ังแบบขาวดาํ  และระบายส ี และ 

การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหองเรยีน 

            Practical learning on illustrative techniques for child book in black and white  

and color applications, conceptual conversation exchange in class. 
 

2032410        การวาดภาพการตูนเรื่อง                                                2(1-2-3) 

                    (Comics Strip) 

           ปฏิบัตกิารวาดภาพการตูนเรื่อง  ท้ังแบบขาวดาํ  และระบายส ี ศกึษาลาํดับ 

ข้ันตอนของการออกแบบ  และบุคลิกของตัวละคร  ฝกฝนกรรมวิธีการลาํดับภาพ   

ดําเนนิเรื่องราว  ภาพสัญลกัษณตาง ๆ   

            Practical learning on cartoon story drawing both black and white and color  

applications, designing processes, character descriptions, sequence of pictures, story  

performance, symbol picture system. 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา            หนวยกิต(ช่ัวโมง) 

 

  2.4 กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ 

 

2003803        การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพศลิปะและการออกแบบ           1(60) 

                    (Preparation for Professional Experience of the Arts and Design)  

 จัดใหมีกจิกรรมเพื่อเตรยีมความพรอมของผูเรยีนกอนออกฝก  ประสบการณ 

วิชาชพีในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชพี  การพัฒนาตัวผูเรยีน 

ใหมีความรู ทักษะ  เจตคต ิ  แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชพีออกแบบ 

ประยุกตศลิป โดยการกระทําในสถานการณหรอืรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานใน 

วิชาชพีนัน้ ๆ 

Preparation for students before experiencing a career opportunities, develop 

student in knowledge, skill, attitude, inspiration, and good characteristic of applied 

art designer. Set up difference situation that relate to difference career. 

 

2004812        การฝกประสบการณวชิาชีพศลิปะและการออกแบบ                     6(600) 

                    (Field Experience in Arts and Design) 

การฝกปฏิบัตงิานตามแขนงและสาขาท่ีนกัศกึษามีความถนัดและสนใจ  เพ่ือ 

เพ่ิมพูนประสบการณวิชาชพีใหมีประสทิธิภาพ  ตลอดจนสามารถนําผลงานจากการ 

ฝกปฏิบัติงานไปใชประกอบอาชพีได 

     Internship on academic branches and field that were involved with students'  

skills and interests is for making more efficiency to their vocational experience, as  

well as to be able to use any works from their internship to do the jobs. 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา        หนวยกิต(ช่ัวโมง) 

 

6003801 เตรยีมสหกิจศกึษา                                                          1(60) 

                    (Cooperative  Education  Preparation) 

การปฏิบัตกิารเตรยีมความพรอมกอนการออกปฏบัิตงิานในสถานประกอบการ 

โดยใหมีองคความรูในเรื่อง หลักการ แนวคิดและปรชัญาสหกจิศกึษา  กระบวนการและ 

ระเบยีบขอบังคับที่เกี่ยวของกับระบบสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบ 

สัมภาษณ  ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  มีความสามารถใน 

การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวชิาชพีแตละสาขาวชิา เชน การปรับตัวในสงัคม  การ 

พัฒนาบุคลิกภาพ  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ   

การทํางานเปนทีม  โครงสรางการทํางานในองคกร  งานธุรการในสาํนักงาน  ความรู 

เบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน  และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถาน 

ประกอบการ  การเสริมทักษะและจรยิธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา  และมีความรู 

ความเขาใจในการจัดทําโครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัตงิาน   การเขียนรายงาน 

โครงงาน  และการนําเสนอผลงานโครงงาน   

 This  class  serves  as  a  preparatory  curriculum  before  students  enter the  

worforce. Examining  the  principles. Concepts and  philosophy of Cooperative   

Education. The  processes  and  regulations  for  applying  for jobs and interviews. 

The  basic  skills  required  to  operate  winhin  the  estabishment, and  the  ability   

to  self- develop  according  to  the  professional  standards  of each  institution   

will  be  explored.  The  specific skills and  attitudes  this  class seeks  to  develop   

are: social  adjustment,  personality  development,  English language  skills, 

understanding  information  technology  for  communication, human  relations, 

team  work,  organization,  office  work  affairs, acursory understnading of labor 

law  and  quality  work  management.  We will  conclude the  class  with  an   

explanation  of  specific  professional  skills  and  ethics. Students will  be  expected   

to  have  a  firm  understanding of  writing  and preseting  work projects,as  well   

as  crafting  summary  reports. 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา        หนวยกิต(ช่ัวโมง) 

 

6004801 สหกจิศกึษา                                                                 6(600) 

                    (Cooperative  Education) 

                    รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 6003801  เตรยีมสหกิจศกึษา 

              การปฏิบัตงิานดานวชิาชพีตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรอืองคกร 

ผูใชบัณฑติเปนเวลา 16 สัปดาห หรอืไมนอยกวา 600  ชั่วโมง  โดยบูรณาการความรู    

ท่ีไดจากการศกึษาในหลักสูตรการศกึษากับการปฏิบัตงิานจรงิเสมอืนหนึ่งเปนพนกังาน   

การจัดทําโครงงาน   การรายงานผลการปฏบัิตงิาน  การเขียนรายงานโครงงาน  และ 

การนําเสนอโครงงานตามคําแนะนาํของพนักงานพ่ีเลี้ยง  อาจารยท่ีปรกึษาหรอือาจารย 

นเิทศก เพ่ือใหเกดิทักษะ  องคความรูในวิชาชพีและคุณธรรม จรยิธรรมในวิชาชพี  มี 

ลักษณะนสิัยหรอืบุคลกิภาพท่ีจาํเปนตอการปฏิบัตงิาน  และเปนบัณฑติท่ีมคุีณสมบัต ิ

ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานท่ีพรอมจะทํางานไดทันทีเม่ือสําเร็จการศกึษา 

             Students  enter  the  workforce  according  to  their  specific fields  of   

study  for  16  weeks  (or  not  less  than  600  hours )  integrating  the  theory   

explored  in  the  university  with  the  practice  involved  with  the  occupation.   

Students  are expected to engage in and  complete:  work  projects,  operating 

reports,  and  work  presentations  as  per  the  suggestions of  a  senior  officer   

and/or  advisory  teacher.  The  mission  of  this  class  is  to  imbue  students   

with the  skills,  body  of  knowledge,  character,  personality  and  qualifications   

                    directly  related  to  market  need. 

 


