คําอธิบายรายวิชา
หลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ ศิลป์
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลุ่มคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
100-110 พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Fundamentals of Mathematics
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย นิยาม ประพจน์ การให้
สัญลักษณ์แสดงกฎเกณฑ์ การอ้างเหตุผลวิวฒั นาการความคิดทางคณิ ตศาสตร์
และการประยุกต์ที่สามารถใช้ได้ในการดําเนินชีวิต
100-111 สถิติเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ การรวบรวมและการเสนอข้อมูล
การวัด แนวโน้ม เข้า สู่ ส่ ว นกลางและการกระจาย ทฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ น
เบื้องต้น การจัดลําดับและการจัดหมู่ การแจกแจงไม่ต่อเนื่ องแบบต่างๆ
การแจกแจงของค่าที่ได้จากตัวอย่างประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ การ
อนุ มานเชิ งสถิ ติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ การทดสอบสมมติ ฐาน
เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าตัวแปร และสัดส่ วน การใช้ไคสแควร์ สหสัมพันธ์ และ
การถดถอยอย่างง่าย
3(3-0-6)
100-113 วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
General Sciences
ศึกษาหลักการและวิวฒั นาการของวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์วิทยาศาสตร์
สมัยใหม่ ให้เข้ากับ การดําเนิ นชี วิต เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิ สิ กส์
ชีววิทยา ดาราศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดํารงชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
ของมนุษย์

100-117 ความน่ าจะเป็ นและสถิติ
3(3-0-6)
Probability and Statistics
ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับความน่ าจะเป็ น การแจกแจงความ
น่ าจะเป็ น การแจกแจงที่สําคัญจากการสุ่ มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ การแจกแจง
ไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถี่ สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์
100-120 มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่ างมนุ ษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึ กษา
ธรรมชาติ และนิ เวศวิ ทยาของสิ่ งมี ชี วิ ต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่ า
สิ่ งมี ชีวิต ปฏิ สัมพันธ์และดุ ลยภาพระหว่างเหล่าสิ่ งมีชีวิตทั้งหลาย ตลอดจน
ปฏิสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษย์ต่อปั จจัยทางกายภาพ โดยอาจมี
ตัวอย่างของกิ จกรรมมนุ ษย์ที่อาจกระทบต่อดุ ลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจน
ความเข้าใจต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการ
อนุรักษ์
100-128 ชีวติ กับพลังงาน
3(2-2-5)
Life and Energy
ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งพลัง งานและการดํา รงชี วิ ต ความหมายของ
พลังงานและชนิ ดของพลังงานที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน
และรู ปแบบพลังงานและการเปลี่ยนรู ปพลังงาน การแนะนําพลังงานทดแทน
หลักการประยุกต์ใช้พลังงานและศักยภาพของแหล่งพลังงานทดแทนประเภท
ต่างๆ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานใต้พิภพ
พลัง งานจากคลื่ น มหาสมุ ทร พลัง งานชี ว ภาพ รวมถึ งการส่ ง เสริ ม การใช้
พลังงานทดแทน

100-129 ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3(2-2-5)
Life and Modern Technology
ศึ ก ษาวิ ท ยาการและเทคโนโลยีส มัย ใหม่ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่ อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจี โนม เทคโนโลยีพลังงาน และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นๆ รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต และ
ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย์
3(2-2-5)
100-119 พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology Fundamentals
ศึ ก ษาความรู ้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ ระบบสารสนเทศ บทบาทความสํา คัญ ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร องค์ประกอบและสถาปั ตยกรรมของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการบริ หารข้อมูล การ
สื่ อสารข้อมูลและระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ระบบประมวลผลและระบบสารสนเทศทางธุ รกิ จ ความมัน่ คงของระบบ
สารสนเทศ จริ ยธรรมและมิติทางสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับโปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมตารางงานและโปรแกรมนําเสนอ
เพื่อการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
100-133 อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Civilization
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เริ่ มแรก การตั้งถิ่น
ฐานและการสถาปนาอํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ
การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณที่มีส่วน
สร้างสรรค์พ้นื ฐานอารยธรรมไทย อารยธรรมทวารวดี อารยธรรมขอม อารย
ธรรมศรี วิชยั การเริ่ มก่อตัวของอารยธรรมไทยที่เด่นชัด ตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็ น
ต้นมา จนถึงการเข้ามาของชนชาติตะวันตกและอิทธิพลของอารยธรรม
ตะวันตกในสมัยรัตนโกสิ นทร์ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างไทยและลักษณะ
ทางวัฒนธรรมของชนรุ่ นใหม่

100-134 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
Western Civilization
ศึกษาวิวฒั นาการของอารยธรรมตะวันตก โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่ ตั้งแต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 15จนถึงปั จจุบนั การวิเคราะห์ปัญหาซึ่ งเกิดจากการปรับตัว
เข้าสู่ อารยธรรมยุคใหม่ การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารย
ธรรมตะวันออก ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางด้านการเมือง การ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม
100-136 มนุษย์ กบั ดนตรี
3(3-0-6)
Man and Music
ศึ ก ษาเครื่ องดนตรี ประเภทต่ า งๆ ทั้ง ของไทยและสากล ความเข้า ใจ
องค์ประกอบของดนตรี อันเป็ นพื้นฐานต่อการฟั ง ผลงานเพลงเอกของโลก
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของดนตรี แต่ละสมัยรวมทั้งอัจฉริ ยะของอดีตคีตกวี
บางคน
100-138 ดนตรีไทย
3(2-2-5)
Thai Music
ศึกษาหลักการเกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรี ของไทย ทั้งด้านประวัติความเป็ นมา การ
จําแนกประเภท รายละเอียดของดนตรี ไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบตั ิการ
ขั้นพื้นฐานทางดนตรี ไทยได้
100-139 ดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Music
ศึกษาทฤษฎีดนตรี สากลทัว่ ไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา อัตราจังหวะต่างๆ การ
จับกลุ่มตัวโน้ตตามจังหวะระดับเสี ยง กุญแจประจําหลัก เครื่ องหมายแปลง
เสี ยง บันไดเสี ยงต่างๆ การฝึ กอ่าน ตัวโน้ตง่ายๆ และให้สามารถปฏิบตั ิการ
ขั้นพื้นฐานทางดนตรี สากลได้

100-140 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
General Psychology
ศึกษาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับจิตวิทยา ปัจจัยด้านชีววิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรม
ความจําของมนุษย์การเรี ยนรู ้ การรับรู ้ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ อารมณ์ของ
มนุษย์ ความคิดและการแก้ปัญหา การปรับตัว สุ ขภาพจิต และพฤติกรรม
ทางสังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม เน้นการบูรณาการการสอนและ
กิจกรรมประกอบการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริ งของ
พฤติกรรมมนุษย์ในสังคมปั จจุบนั และใช้สื่อการสอนที่ทนั สมัย
3(3-0-6)
100-141 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมาย
Introduction to Laws
ศึกษาวิวฒั นาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมาย
สกุลกฎหมายที่สาํ คัญ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์ แขนง
ต่ า งๆ การใช้ก ฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมาย การร่ า ง
กฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างของกฎหมายสิ ทธิ์ และการ
ใช้สิทธิ์ตลอดจนหลักสําคัญในกฎหมายลักษณะต่างๆ
3(3-0-6)
100-142 หลักรัฐศาสตร์
Principles of Political Science
ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ รัฐ กระบวนการทางการเมือง
รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองที่
สําคัญ ตลอดจนการเมืองระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
100-143 การเมืองและการปกครองไทย
Thai Politics and Government
ศึกษาวิวฒั นาการการปกครองของไทย รัฐธรรมนู ญและโครงสร้างทางการ
ปกครอง สถาบันนิ ติบญ
ั ญัติ บริ หารและตุลาการ การปกครองส่ วนกลาง
ส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น ตลอดจนขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง
และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หลักการเปลี่ยนแปลง การปกครอง
จนถึงปั จจุบนั รวมทั้งสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

100-144 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาคในเรื่ องปั ญหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิ จ ปั จ จัย กําหนดอุ ปสงค์ อุ ปทานของสิ น ค้า พฤติ กรรมของ
ผูบ้ ริ โภค ลักษณะสําคัญของการตลาด สิ นค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ การวิเคราะห์ รายได้ในบัญชี ผลิ ตภัณฑ์ประชาชาติ การ
กํา หนดรายได้ป ระชาชาติ นโยบายการเงิ น และการคลัง โดยสั ง เขป
ความสําคัญของการค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการชําระเงินและ
รายได้ประชาชาติ
100-146 พลศึกษา
Physical Education
ศึกษาพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพัฒนาร่ างกายและจิตใจให้สมบูรณ์

1(0-2-1)

1(0-2-1)
100-147 ลีลาศ
Ballroom Dance
ศึ ก ษาความเข้า ใจและปฏิ บ ัติ ก ารเกี่ ย วกับ การลี ล าศ ประวัติ ค วามเป็ นมา
ทิ ศ ทางในการลี ล าศ การจับคู่ที่ ถูก ต้อง ความรู ้ เ บื้ อ งต้น ในการลี ลาศ
มรรยาทในการลี ล าศ ทัก ษะเกี่ ย วกับ การลี ล าศแบบบอลรู ม และลาติ น
อเมริ กนั รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพที่ถูกต้องในการลีลาศ
100-148 มนุษย์ กบั สั งคม
3(3-0-6)
Man and Society
ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม วิเคราะห์สังคมในรู ปแบบต่างๆ
ความสัมพันธ์และอิ ทธิ พลของมนุ ษย์กบั สังคม หน้าที่และความรั บผิดชอบ
ตลอดจนปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาสังคม

100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสั งคม
3(3-0-6)
Politics and Economy in Society
ศึกษาลัทธิ ทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ความสัมพันธ์ระหว่าง
การเมืองและเศรษฐกิจ เปรี ยบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมที่
มีรูปแบบการปกครองแตกต่างกันและศึกษาถึงผลกระทบที่เกิ ดจากระบบ
การเมืองและเศรษฐกิจที่มีต่อสังคม
3(3-0-6)
100-158 ปรัชญาทัว่ ไป
General Philosophy
ศึก ษาความหมาย ความรู ้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิท ยา
และคุณวิทยา ทั้งปรัชญาตะวันตกปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การ
ตีความปรัชญาเกี่ยวกับโลกและชีวิตของมนุ ษย์ และการประยุกต์ปรัชญา
มาใช้ในการดําเนิ นชี วิตอย่างเห็นคุณค่า
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา
2(1-2-3)
Study Skills in Higher Education
ศึ กษาปรั ชญา ระบบการศึ กษาและหลักสู ตรของมหาวิ ทยาลัย เป้ าหมายใน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา การเตรี ยมตัวก่อนเข้าชั้นเรี ยน วิธีการสร้างทักษะการ
เรี ยนที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ เทคนิ คการสร้ างความรั กในการเรี ยน เทคนิ คการฟั ง
เทคนิ คการอ่าน เทคนิ คการเขียนและการจดบันทึ กความรู ้ เทคนิ คการพูดเพื่อ
นําเสนองาน เทคนิ คการบริ หารเวลา เทคนิ คการเรี ยนรู ้แบบกลุ่ม กระบวนการ
เขียนรายงาน วิธีการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ และการเตรี ยมตัวสอบและวิธีการ
ทําข้อสอบ
100-163 นันทนาการ
Recreation
ศึกษาประวัติและประโยชน์ของนันทนาการ ความสําคัญของการพักผ่อน
และนันทนาการที่มีต่อการดําเนินชีวิต กิจกรรมนันทนาการและหลักในการ
เลือกกิ จกรรมนันทนาการ แนวโน้มและบทบาทของนันทนาการในสังคม
ปั จจุบนั และการฝึ กร่ วมกิจกรรมนันทนาการ

1(0-2-1)

100-164 การใช้ ห้องสมุด
Using the Library
ศึกษาการใช้ห้องสมุดตลอดจนการดําเนิ นงานและวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆ ใน
ห้องสมุด ระบบการจัด หมู่หนังสื อ บัตรรายการ(โอแพ็ค) หนังสื ออ้างอิง
วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสื บค้นจากฐานข้อมูล
และทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ

1(1-0-2)

100-165 การคิดวิเคราะห์
Critical Thinking
ศึกษาความหมายการคิด การพัฒนากระบวนการใช้เหตุผลทางตรรกวิทยา
ด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้และกิจกรรมฝึ กการคิด การฝึ กวิธีการคิดวิเคราะห์
และการคิดสังเคราะห์ จากกรณี ศึกษา กระบวนการคิดแก้ปัญหาและการ
คิด สร้า งสรรค์ จากการเผชิญ สถานการณ์ การจัด การความรู ้ การพัฒ นา
เหตุผ ลเชิ ง จริ ย ธรรม เทคนิ ค การคิด เพื ่อ ตัด สิ น ใจโดยวิเ คราะห์ค วาม
สมเหตุสมผล และการนําเสนอองค์ความรู ้ที่เป็ นสัมฤทธิ์ ผลจากการฝึ กฝน
ทักษะการคิด

3(3-0-6)

100-166 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของอาเซี ยน กลไกอาเซี ยน กฎบัตรอาเซี ยน วิสัยทัศน์
วัตถุ ประสงค์ เป้ าหมาย โครงสร้ าง ภาพรวม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และ
วัฒนธรรม เขตการค้าเสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซี ยนเน้น
ประเทศพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย องค์ประกอบของประเทศร่ วมเจรจา ที่มี
ผลกระทบต่อประชาคม และกระทบต่อเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย

100-167 บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
Ideal Graduate
ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเป็ นผูน้ ําและผูต้ ามที่ ดี การทํา
กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ วนรวม การรู ้ จ ั ก สิ ทธิ แ ละหน้ า ที่ ข องตน การเรี ยนรู ้
ประชาธิปไตย คุณธรรมและจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตนห่ างไกลจากยาเสพ
ติ ด การทํานุ บาํ รุ งรั ก ษาศิ ลปวัฒนธรรมของชุ มชนและชาติ เพื่อนําองค์
ความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิ ยมอันพึงประสงค์ ไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดขึ้นเป็ นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

2(1-2-3)

ั นธรรม
100-200 พหุวฒ
Multiculturalism
ศึ กษาความหมาย ความรู ้ ทวั่ ไปเกี่ ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทาง
วัฒ นธรรม ทั้ง ตะวัน ตก และตะวัน ออก วัฒ นธรรมไทย และวัฒ นธรรม
ท้องถิ่นใต้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริ ญก้าวหน้าของ
โลก ที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย์

3(3-0-6)

100-231 ชีวติ กับวรรณกรรม
Life and Literature
ศึกษา ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเรื่ อง
สั้น นวนิยาย บทกวี บทละคร และงานเขียนอื่น เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับชีวิต ในคุณค่าด้านความดี ความงาม
และความจริ ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดเจตคติที่ดี มีโลกทัศน์ต่อชีวิตและสังคม ทั้ง
ยังส่ งเสริ มการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน

3(3-0-6)

100-240 เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการนําไป
ประยุกต์ใช้ในรู ปแบบและลักษณะต่างๆ บูรณาการกับวิถีชีวิต ทั้งการ
บริ หารจัดการในครอบครัว การจัดการของชุมชน การประกอบการขนาด
ย่อม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกาภิวตั น์

3(2-2-5)

100-241 ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
Local Wisdom
ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชน
ชาติตะวันออกและ ภูมิปัญญาชนชาติตะวันตก ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและ
ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ใต้ เน้น ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ด้า นเกษตรกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมและสิ่ งแวดล้อม องค์ความรู ้ภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณคดี
เพื่อประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าต่อการดําเนินชีวิต

3(3-0-6)

100-242 สั นติศึกษา
Peace Studies
ศึกษาความหมาย แนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความ
ขัดแย้งและความรุ นแรงในสังคม ครอบครั ว ชุ มชน ชาติ และระหว่าง
ประเทศ โดยอาศัยองค์ความรู ้ดา้ นรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งได้โดยสันติวิธี

3(3-0-6)

100-245 การปรับตัวทางสั งคม
Social Adjustment
ศึกษาหลักการ แนวคิด ในการดําเนิ นชี วิตในสังคมและระบบการทํางาน
จริ ย ธรรมในวิ ช าชี พ หลัก การครองตน ครองคน ครองงาน การพัฒ นา
บุคลิกภาพ การใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร การสร้าง
มนุ ษยสัมพันธ์ การทํางานร่ วมกันในองค์กร และระบบบริ หารงานอย่างมี
คุณภาพในสถานประกอบการเพื่อการเตรี ยมสู่ กระบวนการสหกิจศึกษาหรื อ
การทํางานในอนาคต

2(1-2-3)

กลุ่มวิชาทางภาษา
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
100-150 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
Thai Language for Communication
ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่ อสาร ใน
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดใน
การใช้ภาษา

3(2-2-5)

100-151 ภาษาอังกฤษ 1
English I
ศึกษาโครงสร้างภาษาอังกฤษพื้นฐานและคําศัพท์ในชีวติ ประจําวันเบื้องต้น
เพื่อนําไปสู่ การฝึ กฝนทักษะต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ เช่น เน้นทักษะการฟังเพื่อ
ฝึ กฝนการออกเสี ยงในภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง นักศึกษาสามารถโต้ตอบ
ภาษาอังกฤษในประโยคสั้น ๆ สามารถอ่านเพื่อหารายละเอียดและจับใจความ
และสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้เป็ นประโยค

3(2-2-5)

100-152 ภาษาอังกฤษ 2
English II
วิชาบังคับก่อน : 100-151 ภาษาอังกฤษ 1
ศึกษาโครงสร้างในระดับกลางและคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่จาํ เป็ นในชีวิตที่
กว้างขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถในพูดและเขียนลักษณะการบรรยาย อีกทั้ง
เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการอ่านในสถานการณ์ที่หลากหลายยิง่ ขึ้นเพื่อ
การสื่ อสาร

3(2-2-5)

100-154 ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese I
ศึกษาระบบเสี ยง เน้นการถ่ายเสี ยงภาษาจีนกลางด้วยอักษรจีน (pinyin) ให้
ถูก ต้องชัดเจนตาม หลัก สัทอักษรจี น วิ ธีเขี ย นภาษาจี น พื้นฐาน การสร้ าง
ประโยค ฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษา
คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 600 คํา
100-155 การพัฒนาการอ่ านภาษาไทย
Reading Development in Thai
ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยที่มีประสิ ทธิภาพ ได้แก่ การ
อ่านจับใจความ การอ่าน วิเคราะห์ การตีความ การสังเคราะห์และการเขียน
ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ

3(2-2-5)

100-157 การฝึ กพูดภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Speech
ศึกษาการใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมในการพูด การเขียน โดยเน้นฝึ กทักษะ
การพูด แบบต่ าง ๆ ในที่ ชุ ม ชนที่ ถูก ต้อ ง การใช้ถ ้อ ยคําสํา นวนที่ ไ พเราะ
ตลอดจนการกล้าแสดงออกด้านการพูดต่อที่ชุมชนในหัวข้อทัว่ ไปที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินชีวิต
100-252 ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิชาการเฉพาะด้ าน
3(2-2-5)
English for Academic Purpose
ศึกษาคําศัพท์ทางวิชาการเฉพาะวิชาชี พ โดยการอ่านบทความ และการฟั ง
เพื่อพัฒนาทักษะด้าน การเขียนและการพูดในเชิ งวิชาการ เช่ น การเขียน
โครงการ การสรุ ปบทความทางวิชาการเฉพาะด้าน และแสดงความคิดเห็นทั้ง
ในรู ปแบบการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
100-253 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese II
วิชาบังคับก่ อน : 100-154 ภาษาจีน 1
ศึกษาต่ อเนื่ องจากภาษาจี น 1 โดยฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้านในระดับที่สูงขึ้น ใช้
ภาษาให้ถูกต้องสอดคล้องกับเหตุการณ์และสิ่ งแวดล้อม การค้นคําศัพท์จาก
พ จ น า นุ ก ร ม ศึ ก ษ า ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง อั ก ษ ร จี น แ บ บ ตั ว เ ต็ ม
(TraditionalCharacter) และตัวย่อ (Simplified Character) ศึกษาคําศัพท์ใหม่
ประมาณ 600 คํา
100-300 ภาษามลายู 1
3(2-2-5)
Malay I
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายู และเสริ มสร้างทักษะพื้นฐานด้านการ
ฟั ง พูด อ่ าน เขียน ภาษามลายูจากคําศัพท์ และประโยคเพื่อการสื่ อสารใน
ชีวิตประจําวัน

100-301 ภาษามลายู 2
Malay II
วิชาบังคับก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดับต้นที่
ต่อเนื่องจากภาษามลายู 1 เพือ่ สามารถใช้ภาษามลายูในการสื่ อสารและตาม
สถานการณ์ที่กาํ หนด

3(2-2-5)

100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
Japanese I
ศึกษาและฝึ กฝน การออกเสี ยงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคา
ตะคานะ คําศัพท์พ้นื ฐาน รู ปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใช้เขียนประโยคใน
การสื่ อสาร ฝึ กทักษะการฟัง เพื่อความเข้าใจ โดยการถามตอบเป็ นภาษาญี่ปุ่น
เกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน และฝึ กการกล่าวแนะนําตัวด้วยการพูดสนทนา
ผ่านการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการสื่ อสาร

3(2-2-5)

100-303 ภาษาญีป่ ุ่ น 2
Japanese II
วิชาบังคับก่อน : 100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
ศึกษาและฝึ กทักษะพื้นฐานต่อเนื่อง ผ่านทักษะการฟัง การออกเสี ยงและการ
พูด การเขียนประโยค การอ่าน ข้อความพื้นฐานและคําศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ศึกษาและฝึ กฝนการออกเสี ยงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ
และอักษรคาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเพิม่ เติม

3(2-2-5)

100-304 ภาษาเกาหลี 1
Korean I
ศึกษาคําศัพท์พ้นื ฐาน รู ปประโยคและไวยากรณ์พ้นื ฐาน เน้นฝึ กบทสนทนาที่
ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยสนทนาตอบโต้ดว้ ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึ ก
อ่านข้อความ ฝึ กการเขียนเป็ นรู ปประโยค

3(2-2-5)

100-305 ภาษาเกาหลี 2
Korean II
วิชาบังคับก่อน : 100-304 ภาษาเกาหลี 1
ศึกษารู ปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาสําหรับการสื่ อสารด้วยการ
ฟังและพูดภาษาเกาหลีและเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ที่ใช้ในการทํางาน คําศัพท์ใน
บทเรี ยน โดยฝึ กการใช้ภาษาบูรณาการทักษะพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น

3(2-2-5)

100-306 ภาษาเขมร 1
Khmer I
ศึกษาและฝึ กทักษะเบื้องต้นด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา
เขมร ศึกษาไวยากรณ์เบื้องต้นและรู ปประโยคพื้นฐาน ฝึ กออกเสี ยงตามหลัก
สัทศาสตร์ ฝึ กอ่านประโยคง่าย ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน

3(2-2-5)

100-307 ภาษาเขมร 2
Khmer II
วิชาบังคับก่ อน : 100-306ภาษาเขมร 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรใน
ระดับที่ยากขึ้น การฟังเพื่อจับใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบท
อ่านสั้นๆ และฝึ กการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการค้า ธุรกิจ การเดินทาง
การศึกษา

3(2-2-5)

100-308 ภาษาพม่ า 1
Myanmar I
ศึกษาและฝึ กทักษะเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน และการเขียนภาษาพม่า
ศึกษารู ปประโยคและไวยากรณ์พ้นื ฐานเน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน การอ่านฝึ กอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุ ปและตอบคําถาม
ได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้

3(2-2-5)

100-309 ภาษาพม่ า 2
Myanmar II
วิชาบังคับก่อน : 100-308ภาษาพม่ า 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าใน

3(2-2-5)

ระดับที่ยากขึ้น การฟังเพื่อจับใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบท
อ่านสั้น ๆ และฝึ กการสนทนาในทางธุรกิจ
100-310 ภาษาตากาล็อก 1
Tagalog I
ศึกษาคําศัพท์พ้นื ฐาน รู ปประโยคและไวยากรณ์พ้นื ฐาน เน้นฝึ กบทสนทนาที่
ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยสนทนาตอบโต้ดว้ ยภาษาตากาล็อก

3(2-2-5)

100-311 ภาษาตากาล็อก 2
Tagalog II
วิชาบังคับก่อน : 100-310ภาษาตากาล็อก 1
ศึกษาคําศัพท์ รู ปประโยคและไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น เน้นการฝึ กบท
สนทนาในเรื่ องเฉพาะทางมากขึ้น เช่น การติดต่อธุรกิจ

3(2-2-5)

100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
ศึกษาการสนทนาในระดับที่สูงขึ้นโดยเน้นทักษะด้านการฟังและการพูด และ
ศึกษาสํานวนการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยุทธ์ในการพูดเพื่อแสดง
ความคิดเห็นต่าง ๆ

3(2-2-5)

100-354 ภาษาอังกฤษสํ าหรับธุรกิจ
English for Business
ศึกษาคําศัพท์และสํานวนทางธุรกิจเบื้องต้น เช่น โครงสร้างองค์กร การเขียน
กระบวนการทางธุรกิจ การอ่านข้อมูลเชิงสถิติ มารยาทการอยูร่ ่ วมกันใน
สํานักงาน การติดต่อทางโทรศัพท์
การจัดเรี ยงกําหนดการและการนัดหมาย บันทึกข้อความ จดหมายเวียน คํา
เตือน ป้ ายประกาศ

3(2-2-5)

100-355 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
Advanced Reading Development in English
ศึกษาการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ทกั ษะการอ่านข้ามการอ่านแบบกวาด การ
เดาคําศัพท์จากเนื้อเรื่ อง การอ่านเพื่อจับใจความ เพื่อเสริ มทักษะการอ่านใน

3(2-2-5)

ภาษาอังกฤษให้มีความเข้าใจรวดเร็วยิง่ ขึ้น นอกจากนี้นกั ศึกษายังสามารถ
เพิ่มพูนความรู ้ดา้ นคําศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการอ่านจากเนื้อเรื่ องที่
หลากหลาย
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
605-111 วาดเส้ น 1
Drawing 1
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิวาดเส้นจากหุ่นนิ่งและทิวทัศน์ ด้วยวิธีการวาดเส้น
เบื้องต้น ศึกษาเรื่ องโครงสร้าง นํ้าหนัก แสง-เงา พื้นผิวของวัตถุ ให้ถูกต้อง
ตามหลักการวาดเส้น

3(1-4-4)

605-112 วาดเส้ น 2
3(1-4-4)
Drawing 2
วิชาบังคับก่ อน : 605-111 วาดเส้ น 1
ศึกษาเน้นฝึ กปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดทักษะฝี มือเป็ นสําคัญ ในการถ่ายทอดโดยการ
วาดเส้นของสิ่ งที่เห็ นและเพิ่มความชํานาญ รายละเอียด พื้นผิว การเลือกใช้
ดินสอ เกรยอง ปากกา ในการวาดภาพ ฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิงานและนอก
สถานที่
3(1-4-4)
605-113 องค์ ประกอบศิลป์ 1
Composition 1
ศึกษาทฤษฎี องค์ประกอบศิลป์ และหลักการจัดองค์ประกอบของงานศิลปะ
ทัศนธาตุพ้ืนฐานต่างๆ รวมทั้งฝึ กปฏิ บตั ิสร้ างสรรค์องค์ประกอบศิ ลป์ ตาม
ความคิด ให้มีความเป็ นเอกภาพ
605-114 องค์ ประกอบศิลป์ 2
3(1-4-4)
Composition 2
วิชาบังคับก่อน : 605-113 องค์ ประกอบศิลป์ 1
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกี่ ยวกับรู ปทรง เส้น พื้นที่ว่าง และความสมดุล ค้นคว้า
ทดลองวิธีการทางรู ปแบบและการแสดงออกเพื่อให้เกิดความเป็ นเอกภาพตาม

หัวเรื่ องที่กาํ หนด
605-115 การเขียนแบบเบือ้ งต้ น
3(1-4-4)
Introduction to Drafting
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบพื้นฐาน ส่ วนประกอบของการออกแบบ การ
เขียนแบบตามหลักทัศนียวิทยา การออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก
605-131 ประวัติศาสตร์ ศิลปะในประเทศไทย
3(3-0-6)
History of Thai Arts
ศึ กษาประวัติความเป็ นมา โครงสร้ าง รู ปแบบ แนวคิดของงานศิ ลปะไทย
ตั้งแต่สมัยสุ โขทัยถึ งปั จจุ บนั โดยเน้นการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคุ ณค่าทาง
ศิลปะ
605-231 ประวัติศาสตร์ ศิลปะตะวันตก
History of Western Arts
ศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ตั้งแต่ยคุ ก่อนประวัติศาสตร์จนถึง
ยุคสมัยใหม่เน้นการศึกษาผลงานศิลปะที่สาํ คัญประเภทต่างๆ ศึกษาในเชิง
วิเคราะห์ประวัติ แนวคิดของศิลปิ นทัศนศิลป์ ที่สมั พันธ์กบั บริ บทสังคม
ศาสนา วัฒนธรรม ปรัชญาความเชื่อ บริ บทศิลปะในแต่ละยุคสมัย และการ
นําไปใช้เป็ นพื้นฐานทางแนวคิด การวิจยั ด้วยจริ ยธรรมทางวิชาการ มีการ
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลเบื้องต้น

3(3-0-6)

605-216 สุ นทรียศาสตร์ เบือ้ งต้ น
Introduction to Aesthetic Appreciation
ศึกษาและจําแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความหมายของ
สุ นทรี ยศาสตร์เชิงการคิดกับสุ นทรี ยศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป
ความสําคัญของการรับรู ้กบั ความเป็ นมาของฐานศาสตร์ทางการเห็น ศาสตร์
ทางการได้ยนิ และศาสตร์ทางการเคลื่อนไหว สู่ทศั นศิลป์ ศิลปะดนตรี และ
ศิลปะการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรี ยนรู ้เชิงคุณค่าจากระดับการรําลึก ผ่าน
ขั้นตอนความคุน้ เคย และ นําเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์
ของความซาบซึ้งทางสุ นทรี ยภาพ

3(3-0-6)

605-217 ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในงานศิลปกรรม
3(3-0-6)
Wisdom in Fine Arts
ศึกษาหลักการวิจารณ์การแสดงออกทางด้านความคิดเห็นต่อผลงานทางศิลปะ
ที่ศิลปิ นสร้างสรรค์ข้ ึนไว้ ตามหลักเกณฑ์และหลักการของศิลปะ ทั้งในด้าน
สุ นทรี ยศาสตร์และสาระอื่นๆ เพื่อให้ได้ขอ้ คิดนําไปปรับปรุ งพัฒนาผลงาน
ศิลปะ หรื อใช้เป็ นข้อมูลในการประเมินตัดสิ นผลงาน และเป็ นการฝึ กวิธีดู วิธี
วิเคราะห์ คิดเปรี ยบเทียบให้เห็นคุณค่าในผลงานศิลปะชิ้นนั้น ๆ
605-218 ศิลปะไทยประเพณี
3(1-4-4)
Traditional Thai Arts
ศึกษาประวัติและวิวฒั นาการงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมไทย
ประเพณี ด้านแนวความคิด คตินิยม เนื้อหา รู ปแบบ วิธีการสื่ อวัสดุ โดยเน้น
การปฏิบตั ิคดั ลอกภาพจิตรกรรมไทยประเพณี การเขียนลายเส้นและการ
ระบายสี
605-232 ศิลปะภาพถ่ าย
Photographic Arts
ศึกษาทฤษฎีการถ่ายภาพเบื้องต้น เทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพ การจัดแสง
วัดแสง และการรี ทชั รู ปภาพ ตลอดจนการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพ
ต่างๆเพื่อสื่ ออารมณ์ของภาพให้สมั พันธ์กบั เนื้อหา แนวคิด

3(1-4-4)

2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
605-221 จิตรกรรมออกแบบประยุกต์ ศิลป์ 1
3(1-4-4)
Painting for Applied Arts 1
ศึกษาทฤษฎี การสังเกต ฝึ กปฏิบตั ิการถ่ายทอดจากสิ่ งที่เห็ น ด้วยเทคนิ ค
จิตรกรรมสี น้ าํ คุณสมบัติของสี น้ าํ จากหุ่ นนิ่ ง การจัดองค์ประกอบของภาพ
ในห้องปฏิบตั ิงานและนอกสถานที่

605-222 จิตรกรรมออกแบบประยุกต์ ศิลป์ 2
3(1-4-4)
Painting for Applied Arts 2
วิชาบังคับก่ อน : 605-221 จิตรกรรมออกแบบประยุกต์ ศิลป์ 1
ศึกษาทฤษฎี การสังเกต ฝึ กปฏิบตั ิการถ่ายทอดจากสิ่ งที่เห็ น ด้วยเทคนิ ค
จิตรกรรมสี น้ าํ มัน หรื อสี อะครี ลิค จากหุ่ นนิ่ ง การจัดองค์ประกอบของภาพ
ในห้องปฏิบตั ิงานและนอกสถานที่
605-223 ประติมากรรมออกแบบประยุกต์ ศิลป์ 1
3(1-4-4)
Sculpture for Applied Arts 1
ศึ กษาและฝึ กปฏิบตั ิ การปั้ นนู นตํ่า นู นสู ง จากหุ่ นนิ่ งในธรรมชาติ โดยเน้น
โครงสร้ าง สัดส่ วน รู ปทรง ปริ มาตร ตลอดจนวิธีการทําพิมพ์และการหล่อ
ผลงานประติมากรรมนูนตํ่า นูนสู ง
605-321 ประติมากรรมออกแบบประยุกต์ ศิลป์ 2
3(1-4-4)
Sculpture for Applied Arts 2
วิชาบังคับก่ อน : 605-223 ประติมากรรมออกแบบประยุกต์ ศิลป์ 1
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ 3มิติ ด้วยการปั้ น แกะสลัก หล่อ และการจัด
องค์ประกอบความงามอื่น ลงบนสื่ อต่างๆ เช่ น ไม้ หิ น โลหะ สัมฤทธิ์ ฯลฯ
เพื่อให้เกิดรู ปทรง 3 มิติ มีความลึกหรื อนูนหนา สามารถสื่ อถึงสิ่ งต่างๆ สภาพ
สังคม วัฒนธรรม รวมถึงจิตใจของมนุษย์
605-224 ภาพพิมพ์ออกแบบประยุกต์ ศิลป์ 1
3(1-4-4)
Printmaking for Applied Arts 1
ศึ กษาทฤษฏี ความเป็ นมาของศิลปะภาพพิมพ์ กระบวนการ และกลวิธีการ
สร้างภาพพิมพ์เบื้องต้น ฝึ กปฏิบตั ิเทคนิคการพิมพ์ภาพพิมพ์ร่องลึก

605-225 ภาพพิมพ์ ออกแบบประยุกต์ ศิลป์ 2
3(1-4-4)
Printmaking for Applied Arts 2
วิชาบังคับก่ อน : 605-224 ภาพพิมพ์ออกแบบประยุกต์ ศิลป์ 1
ศึ กษาทฤษฏี ความเป็ นมาของศิลปะภาพพิมพ์ กระบวนการ และกลวิธีการ
สร้ า งภาพพิ ม พ์ผิ ว นู น และภาพพิ ม พ์ ต ะแกรงไหม เน้ น การสร้ า งสรรค์
แนวความคิด ตลอดจนการนําไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ
605-322 ศิลปะสื่ อประสมสํ าหรับงานออกแบบประยุกต์ ศิลป์
3(1-4-4)
Mixed Media Arts for Applied Arts
ศึกษาทฤษฎี และฝึ กปฏิบตั ิ กระบวนการสร้ างสรรค์ศิลปะสื่ อผสม ด้วยวัสดุ
ชนิ ดต่างๆ ให้เกิดคุณค่าทางศิลปะ สื่ อถึงเนื้ อหา คุณค่าในความเป็ นร่ วมสมัย
ด้วยสื่ อสร้างสรรค์ต่างๆ สามารถสื่ อสาร อธิ บายถึงแนวคิด และกระบวนการ
ทํางาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์แบบบูรณาการ
605-226 วาดเส้ นออกแบบประยุกต์ ศิลป์
Drawing for Applied Arts
วิชาบังคับก่อน : 605-112 วาดเส้ น 2
ศึกษาวิเคราะห์ รู ปแบบ เนื้อหา การแสดงออกของงานวาดเส้น และฝึ กปฏิบตั ิ
ถ่ายทอดด้วยเทคนิค วิธีการ วัสดุต่างๆเพื่อหาแนวทางการแสดงออกตาม
หัวข้อที่กาํ หนดให้ และการนําเสนอแนวความคิด เนื้อหาของผลงาน

3(1-4-4)

605-227 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กสํ าหรับงานออกแบบประยุกต์ ศิลป์
Computer Graphic for Applied Arts
ศึกษาการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อการออกแบบประยุกต์ศิลป์ และกลุ่ม
โปรแกรมด้านกราฟิ กต่างๆ ที่ใช้ในงานออกแบบสื่ อต่างๆ

3(1-4-4)

605-228 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กสํ าหรับภาพเคลือ่ นไหว 2 มิติ
3(1-4-4)
Computer Graphic for 2D Animation
วิชาบังคับก่ อน 605-227 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กสํ าหรั บงานออกแบบประยุกต์
ศิลป์
ศึกษาหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวสองมิติในรู ปแบบดิจิทลั โดยการ
ออกแบบบุคลิกตัวละคร การเคลื่อนไหวของตัวละคร และสิ่ งแวดล้อมรวมทั้ง
เทคนิคในการใช้เครื่ องมือคอมพิวเตอร์เพือ่ การออกแบบประยุกต์ศิลป์
605-328 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กสํ าหรับภาพเคลือ่ นไหว 3 มิติ
Computer Graphic for 3D Animation
วิชาบังคับก่ อน 605-228 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กสํ าหรับภาพเคลือ่ นไหว 2 มิติ
ศึกษาการสร้างรู ปทรงชนิดต่างๆในลักษณะสามมิติ ภาพเคลื่อนไหวของตัว
ละครสามมิติให้มีความสมจริ งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง เพื่อนํามาใช้ในงานออกแบบประยุกต์ศิลป์

3(1-4-4)

605-323 การออกแบบประยุกต์ ศิลป์ ในพืน้ ทีเ่ ฉพาะกรณี
3(1-4-4)
Applied Arts Work in Case study
ศึกษาสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อสิ่ งแวดล้อม ให้เกิ ดประโยชน์ใช้สอยตามสภาพ
พื้นที่ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร การแก้ปัญหาด้วยกลวิธีการต่างๆ เน้นการ
คุณค่าทางสุ นทรี ยแ์ ละความกลมกลืน
605-324 การวิจัยเชิงสร้ างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Research
ศึ กษาความหมาย ทฤษฎี ระเบี ยบวิจยั เชิ งสร้ างสรรค์ การเลือกหัวข้อ การ
กําหนดปั ญหาและความสําคัญของการวิจยั เชิงสร้างสรรค์ การค้นคว้าเอกสาร
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการเขียนรายงานการ
วิจยั เชิงสร้างสรรค์

605-441 ศิลปนิพนธ์
Arts Thesis
ศึกษาการทําโครงงานศิลปนิพนธ์สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ตามหัวข้อ
และจุดมุ่งหมายที่ได้รับอนุมตั ิจากกรรมการพิจารณาหัวข้อศิลปนิพนธ์
ประกอบด้วย ชุดผลงานออกแบบประยุกต์ศิลป์ และเอกสารศึกษาค้นคว้า
กระบวนการสร้างสรรค์ รวมทั้งการจัดแสดงต่อสาธารณชน
(การทําศิลปนิพนธ์ ให้ ปฏิบัตติ ามข้ อกําหนด ข้ อ 5 หน้ า 28-30)

6(0-18-3)

2.3 รายวิชาเอกเลือก
605-219 จิตวิทยาการออกแบบ
Psychological Design
ศึกษาลักษณะความรู ้ของการออกแบบในเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับการมองเห็น
และการรับรู ้ โดยมุ่งเน้นเนื้อหาและรู ปแบบเป็ นตัวแปรที่ทาํ ให้เกิดค่าเชิง
พฤติกรรมให้ปรากฏต่อสังคม

3(3-0-6)

605-233 การออกแบบของทีร่ ะลึก
3(1-4-4)
Souvenir Design
ศึกษาการผลิตของชําร่ วย ศึกษาและปฏิบตั ิ วัสดุ และอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น
เพื่อนํามาประกอบกันเข้าเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ดว้ ยรู ปแบบ และวิธีการที่
แตกต่างกัน เน้นในด้านการใช้เศษวัสดุให้เกิดประโยชน์
605-325 การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
Package Design
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการในการออกแบบสิ่ งพิมพ์บนบรรจุภณ
ั ฑ์
เพื่อผลทางด้านประสิ ทธิภาพความปลอดภัย และความประหยัดในการผลิต
การบรรจุ การขนส่ ง และการบริ โภค โดยเน้นการฝึ กหัดการออกแบบทั้ง 2
และ 3 มิติ

3(1-4-4)

605-326 การออกแบบผลิตภัณฑ์
Product Design
ศึกษาและปฏิบตั ิการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเน้นที่ความคิดสร้างสรรค์เฉพาะ
ตน ปฏิบตั ิงานทั้งด้านเขียนแบบและการสร้างผลงานจริ ง ศึกษาในเรื่ อง
รู ปแบบ รู ปทรง สี ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้และรู ปแบบของ
การนําไปใช้งาน

3(1-4-4)

605-327 การยศาสตร์ มนุษย์
3(1-4-4)
Human Ergonomics
ศึกษาวิชาการที่ เป็ นการปรั บเปลี่ยนสภาพงานให้เหมาะสมกับผูป้ ฏิ บตั ิงาน
หรื อเป็ นการปรับปรุ งสภาพการทํางานอย่างเป็ นระบบ
605-329 การพิมพ์ ซิลสกรีนบนผ้ า
3(1-4-4)
Silkscreen on Fabric
ศึกษา เรี ยนรู ้กระบวนการการพิมพ์ผา้ ชนิ ดต่างๆ ออกแบบลวดลายเพื่อนําไป
ฝึ กปฏิบตั ิ การพิมพ์ซิลสกรี น โดยเน้นทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ รู ปแบบ
ผลงานการพิมพ์
605-421 ภาพล้ อเลียน
3(1-4-4)
Caricature
ศึกษาและปฏิบตั ิภาพการ์ตูนล้อ โดยคํานึ งถึงจุดเด่น บุคลิกท่าทาง เทคนิคการ
สร้ างภาพแบบคลี่ คลาย แบบจิ นตนาการ โดยแสดงออกให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสื่ อที่นาํ เสนอในลักษณะต่างๆ
605-422 การวาดภาพประกอบ
3(1-4-4)
Illustration Drawing
ศึกษาและปฏิบตั ิภาพประกอบ โดยคํานึ งถึงเนื้ อหา เรื่ องราว เทคนิ คการสร้าง
ภาพแบบเหมื อ นจริ ง แบบคลี่ ค ลาย แบบจิ น ตนาการ โดยแสดงออกให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสื่ อที่นาํ เสนอในลักษณะต่างๆ

605-423 ประติมากรรมตกแต่ ง
Decorative Sculpture
ศึกษาปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับองค์ประกอบของศิลปะระหว่างรู ปทรงและเรื่ องราว
ที่อาํ นวยประโยชน์ ต่อการพัฒนาตัวเอง สังคม ทั้งศิลปะไทยและศิลปะสากล
โดยศึกษาความเป็ นมาของประติมากรรม และสื่ อผสมสําหรับตกแต่ง บทบาท
และอิทธิพลในแต่ละยุคสมัย ศึกษาคุณลักษณะของวัสดุและการเลือกใช้ การ
ตกแต่งภายในและภายนอก และการตกแต่งบริ เวณ

3(1-4-4)

605-424 หลักทางธุรกิจออกแบบประยุกต์ ศิลป์
Principles of Busiress for Applied Arts and Design
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการในการจัดการทางธุรกิจและ
การตลาดสําหรับศิลปะประยุกต์ ลักษณะการประกอบธุรกิจศิลปะประยุกต์
ปัจจัยที่เกี่ยวกับธุรกิจ หลักพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการและการตลาดในการ
ประกอบธุรกิจศิลปะประยุกต์

3(2-2-5)

605-425 หัวข้ อพิเศษการออกแบบประยุกต์ ศิลป์ 1
Special Topics in Applied Arts Design I
หัวข้อที่น่าสนใจและมีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบประยุกต์ศิลป์

3(2-2-5)

605-426 หัวข้ อพิเศษการออกแบบประยุกต์ ศิลป์ 2
Special Topics in Applied Arts Design 2
หัวข้อที่น่าสนใจและมีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบประยุกต์ศิลป์

3(2-2-5)

605-427 หัวข้ อพิเศษการออกแบบประยุกต์ ศิลป์ 3
Special Topics in Applied Arts Design 3
หัวข้อที่น่าสนใจและมีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบประยุกต์ศิลป์

3(2-2-5)

605-499 ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
Internship
การให้นกั ศึกษาได้ทดลองปฏิบตั ิงานตามความเป็ นจริ งนอกสถานศึกษา โดย
การประสานงานระหว่างสถาบันกับหน่วยงานต่างๆที่จะสามารถรับนักศึกษา
ภายใต้การควบคุม ดูแล ติดตามและประมวลผล

2(0-40-0)

605-442 สหกิจศึกษา
9(0-40-9)
Cooperatire Education
วิชาบังคับก่อน : 100-245 การปรับตัวทางสังคม
การให้นกั ศึกษาได้ทดลองปฏิบตั ิงานตามความเป็ นจริ งนอกสถานศึกษา โดย
การประสานงานระหว่างสถาบันกับหน่วยงานต่างๆที่จะสามารถรับนักศึกษา
ภายใต้การควบคุม ดูแล ติดตามและประมวลผล

