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แผนการเรียน
ปี ที่ 1
รหัสวิชา
100-119
100-150
100-151
100-160
801-111
801-112
801-114

ปี ที่ 1
รหัสวิชา
100-152
100-166
801-108
801-113
801-115
801-116
801-118

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

พื้นฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3
ภาษาอังกฤษ 1
3
ทักษะการเรี ยนในระดับอุดมศึกษา
2
สื่ อสารมวลชนยุคดิจิทลั
3
เทคโนโลยีสื่อใหม่
3
กราฟิ ก
3
รวม
20
รวม 20 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

ภาษาอังกฤษ 2
3
อาเซียนศึกษา
3
ทักษะภาษาทางนิเทศศาสตร์
3
การถ่ายภาพ 1
3
แอนิ เมชัน่
3
กฎหมายและจริ ยธรรมการสื่ อสาร
3
การเขียนบทและการสร้างสรรค์สื่อ
3
รวม
21
รวม 21 หน่ วยกิต

บรรยาย

ปฏิบัติ

2
2
2
1
3
3
2
15

2
2
2
2
0
0
2
10

บรรยาย

ปฏิบัติ

2
3
2
2
2
3
2
16

2
0
2
2
2
0
2
10

ศึกษาค้ นคว้า
ด้ วยตนเอง
5
5
5
3
6
6
5
35

ศึกษาค้ นคว้า
ด้ วยตนเอง
5
6
5
5
5
6
5
37
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ปี ที่ 2
รหัสวิชา
100-120
100-167
100-169
100-353
801-227
801-238
801-240

ปี ที่ 2
รหัสวิชา
801-225
801-234
801-239
801-242
801-243
801-329
801-499

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
บัณฑิตที่พึงประสงค์
การคิดเชิงสร้างสรรค์
การสนทนาภาษาอังกฤษ
การออกแบบและผลิตเสี ยง
การผลิตรายการสื่ อดิจิทลั 1
ศิลปะการเล่าเรื่ อง
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
3
2
3
3
3
3
3
20
รวม 20 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต

ภาษาอังกฤษสาหรับนิเทศศาสตร์
3
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเชิงลึก
3
การตัดต่อวิดีโอ
3
การสื่ อสารการตลาดยุคดิจิทลั
3
สุ นทรี ยศาสตร์
3
ทฤษฎีการสื่ อสาร
3
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
2
รวม
20
รวม 20 หน่ วยกิต

บรรยาย

ปฏิบัติ

3
1
3
2
2
2
2
15

0
2
0
2
2
2
2
10

บรรยาย

ปฏิบัติ

2
3
2
2
2
3
0
14

2
0
2
2
2
0
40
48

ศึกษาค้ นคว้า
ด้ วยตนเอง
6
3
6
5
5
5
5
35

ศึกษาค้ นคว้า
ด้ วยตนเอง
5
6
5
5
5
6
0
32
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ปี ที่ 3
รหัสวิชา
801-237
801-334
801-335
801-336
801-337
801-338
xxx-xxx

ปี ที่ 3
รหัสวิชา
100-245
801-315
801-332
801-333
801-339
xxx-xxx

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

ศิลปะการนาเสนองาน

3
การจัดการประเด็นและการสื่ อสารในภาวะวิกฤต
3
การสื่ อข่าวในยุคดิจิทลั
3
การถ่ายภาพ 2
3
การผลิตรายการสื่ อดิจิทลั 2
3
สนุกคิดวิจยั 1
3
วิชาเลือกเสรี
3
รวม
21
รวม 21 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การปรับตัวทางสังคม
การสื่ อสารชุมชน
กลยุทธ์การสร้างแบรนด์
การวิพากษ์สื่อ
สนุกคิดวิจยั 2
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต
2
3
3
3
3
3
17
รวม 17 หน่ วยกิต

บรรยาย

ปฏิบัติ

2
2
2
2
2
2
3
15

2
2
2
2
2
2
0
12

บรรยาย

ปฏิบัติ

1
2
2
2
2
3
12

2
2
2
2
2
0
10

ศึกษาค้ นคว้า
ด้ วยตนเอง
5
5
5
5
5
5
6
36

ศึกษาค้ นคว้า
ด้ วยตนเอง
3
5
5
5
5
6
29
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ปี ที่ 4
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

บรรยาย

ปฏิบัติ

3
3
3
9

2
2
2
6

2
2
2
6

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

บรรยาย

ปฏิบัติ

รวม

9
9

0
0

40
40

801-412 สัมมนาประเด็นทางนิเทศศาสตร์
801-414 โครงงานทางนิเทศศาสตร์
801-415 การจัดการงานอีเว้นท์
รวม

ศึกษาค้ นคว้า
ด้ วยตนเอง
5
5
5
15

รวม 9 หน่ วยกิต

ปี ที่ 4
รหัสวิชา
801-429 สหกิจศึกษา

รวม 9 หน่ วยกิต

ศึกษาค้ นคว้า
ด้ วยตนเอง
9
9
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1. หมวดศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
100-110
พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
Fundamentals of Mathematics
ศึ ก ษาหลัก พื้ นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ ง ประกอบด้วย นิ ย าม ประพจน์ การให้
สัญลักษณ์แสดงกฎเกณฑ์การอ้างเหตุผล วิวฒั นาการความคิดทางคณิ ตศาสตร์ และ
การประยุกต์ที่สามารถใช้ได้ในการดาเนินชีวติ

3(3-0-6)

100-111

สถิติเบือ้ งต้ น
Introduction to Statistics
ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ การรวบรวมและการเสนอข้อมูล การวัด
แนวโน้ม เข้าสู่ ส่ วนกลางและการกระจาย ทฤษฎี ค วามน่ าจะเป็ นเบื้ องต้น การ
จัดลาดับและการจัดหมู่ การแจกแจงไม่ต่อเนื่องแบบต่าง ๆ การแจกแจงของค่าที่ได้
จากตัวอย่างประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ การอนุ มานเชิ งสถิติ การประมาณ
ค่ า พารามิ เ ตอร์ ต่ า งๆ การทดสอบสมมติ ฐ านเกี่ ย วกับ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ตัว แปร และ
สัดส่ วน การใช้ไคสแควร์ สหสัมพันธ์ และการถดถอยอย่างง่าย

3(3-0-6)

100-113

วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
General Sciences
ศึกษาหลักการและวิวฒั นาการของวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์วิทยาศาสตร์ สมัยใหม่
ให้เข้ากับการดาเนิ นชี วิต เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิ สิ กส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์
และที่เกี่ยวข้องเพื่อการดารงชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของมนุษย์

3(3-0-6)

100-117

ความน่ าจะเป็ นและสถิติ

3(3-0-6)

Probability and Statistics
ศึกษาสถิติพรรณนาแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับความร่ าจะเป็ นการแจกแจงความน่าจะ
เป็ น การแจกแจงที่สาคัญจากการสุ่ มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ การแจกแจง
ไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถี่สถิติศาสตร์ ไม่อิงพารามิเตอร์
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100-119

พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(2-2-5)

Fundamentals of Computer and Information Technology

ศึ ก ษาความรู ้ พ้ื น ฐานทางด้า นคอมพิ ว เตอร์ ฮาร์ ด แวร์ ซอร์ ฟ แวร์ การพัฒ นา
โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางธุ รกิ จ การสื่ อสารข้อมูลและ
เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต การประยุ ก ต์ใ ช้ง านเวิ ร์ ด องค์ป ระกอบและระบบของ
คอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ น าข้ อ มู ล เข้ า และแสดงผล หน่ ว ยความจ าส ารอง
ระ บบปฏิ บั ติ การ โป รแกรมประ ยุ ก ต์ การประ มวล ผล ข้ อ มู ล ผั ง งาน
ภาษาคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
100-120

มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาธรรมชาติและ
นิ เวศวิทยาของสิ่ งมี ชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่ าสิ่ งมี ชีวิต ปฏิ สัมพันธ์ และ
ดุ ลยภาพระหว่างเหล่าสิ่ งมี ชีวิตทั้งหลาย ตลอดจนปฏิ สัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวิตเหล่านั้น
รวมทั้งมนุ ษย์ต่อปั จจัยทางกายภาพ โดยอาจ มีตวั อย่างของกิ จกรรมมนุ ษย์ที่อาจกระทบ
ต่อดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความเข้าใจต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและ
การใช้วทิ ยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์ และการจัดการองค์กรสี เขียว

100-128

ชีวติ กับพลังงาน
Life and Energy
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและการดารงชี วิต ความหมายของพลังงานและ
ชนิ ด ของพลัง งานที่ มี อ ยู่ใ นปั จ จุ บ ัน ปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งพลัง งานและรู ป แบบ
พลัง งานและการเปลี่ ย นรู ป พลัง งาน การแนะน าพลัง งานทดแทน หลัก การ
ประยุกต์ใช้พลังงานและศักยภาพของแหล่งพลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ ได้แก่
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานใต้พิภพ พลังงานจากคลื่ น
มหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการส่ งเสริ มการใช้พลังงานทดแทน

3(3-0-6)

100-129

ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
Life and Modern Technology
ศึ ก ษาวิท ยาการและเทคโนโลยีส มัย ใหม่ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ เทคโนโลยี ท างจี โ น เทคโนโลยีพ ลัง งาน และเทคโนโลยี
สมัย ใหม่ อื่นๆ รวมถึ ง แนวโน้ม เทคโนโลยีส มัย ใหม่ ใ นอนาคต และผลกระของ
เทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวติ วัฒนธรรมของมนุษย์

3(2-2-5)
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100-174

วิทยาศาสตร์ และสภาวะโลกร้ อน
Science and Global Warming
ศึกษาความหมายของสภาวะโลกร้อน ปั จจัยที่ทาให้เกิดสภาวะโลกร้อน ผลกระทบ
ของภาวะโลกร้ อนต่อตนเอง ชุ มชน และสังคมโลก การสร้ างความตระหนักและ
จิตสานึ กที่ดีต่อสิ่ งแวดล้อมเพื่อการป้ องกันและ แก้ไขปั ญหาสภาวะโลกร้ อนอย่าง
ยัง่ ยืน

3(3-0-6)

100-175

หลักฟิ สิ กส์
Principles of Physics
ศึ ก ษาหลัก การต่ า ง ๆ ทางฟิ สิ ก ส์ เวกเตอร์ ความสมดุ ล ของแรง กฎการเคลื่ อนที่
กลศาสตร์ กลศาสตร์ ของไหลไฟฟ้ าและแม่เหล็ก

3(3-0-6)

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
100-133
อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Civilization
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เริ่ มแรก การตั้งถิ่นฐานและ
การสถาปนาอานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนื อ การรับอิทธิ พล
ของอารยธรรมอิ นเดี ย รวมทั้งอารยธรรมของชาติ โบราณที่ มีส่วนสร้ างสรรค์พ้ืนฐาน
อารยธรรมไทย อารยธรรมทวารวดี อารยธรรมขอม อารยธรรมศรี วิชัย การเริ่ มก่อตัว
ของอารยธรรมไทยที่ เด่ นชัด ตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็ นต้นมา จนถึ งการเข้ามาของชน
ชาติ ต ะวัน ตกและอิ ท ธิ พ ลของอารยธรรมตะวัน ตกในสมัย รั ต นโกสิ นทร์ การ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างไทยและลักษณะทางวัฒนธรรมของชนรุ่ นใหม่
100-134

อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
Western Civilization
ศึ ก ษาวิ ว ัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก โดยเน้ นอารยธรรมยุ ค ใหม่ ตั้ง แต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 15 จนถึงปั จจุบนั การวิเคราะห์ปัญหาซึ่ งเกิดจากการปรับตัวเข้าสู่ อารย
ธรรมยุคใหม่ การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางด้านการเมือง การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและ
สังคม
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100-135

มนุษย์ กบั ศิลปะ
3(3-0-6)
Man and Art
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษย์ ก ั บ การแสดงออกทางศิ ล ปะในรู ปของ
สถาปัตยกรรม จิตรกรรมและประติมากรรม ลักษณะความแตกต่างระหว่างศิลปกรรม
ไทยกับศิลปะสากล สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จการเมื องและสังคมที่ มีอิทธิ พลต่อ
วิวฒั นาการทางศิลปกรรมในยุคต่าง ๆ รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์ ของศิลปะ
ในกลุ่มต่าง ๆ

100-136

มนุษย์ กบั ดนตรี
3(3-0-6)
Man and Music
ศึกษาเครื่ องดนตรี ประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล ความเข้าใจองค์ประกอบของ
ดนตรี อันเป็ นพื้นฐานต่อการฟั ง ผลงานเพลงเอกของโลก เปรี ยบเที ยบความแตกต่าง
ของดนตรี แต่ละสมัย รวมทั้งอัจฉริ ยะของอดีตคีตกวีบางคน

100-138

ดนตรีไทย
3(2-2-5)
Thai Music
ศึกษาหลักการเกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรี ของไทย ทั้งด้านประวัติความเป็ นมา การจาแนก
ประเภท รายละเอียดของดนตรี ไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบตั ิการขั้นพื้นฐานทาง
ดนตรี ไทยได้

100-140

จิตวิทยาทัว่ ไป
General Psychology
ศึกษาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับจิตวิทยา ปั จจัยด้านชี ววิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรม พัฒนา
ของมนุษย์ ความจาของมนุษย์ การเรี ยนรู้ การรับรู้ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ อารมณ์
ของมนุ ษย์ ความคิด สติปัญญา จริ ยธรรม การปรับตัว สุ ขภาพจิต และพฤติกรรม
ทางสั ง คมของแต่ ล ะบุ ค คลและกลุ่ ม เน้น การบู ร ณาการการสอนและกิ จ กรรม
ประกอบการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริ งของพฤติกรรมมนุ ษย์ในสังคม
ปั จจุบนั ทั้งสังคมเผชิญหน้าและสังคมออนไลน์ และใช้สื่อการสอนที่ทนั สมัย

3(3-0-6)
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100-141

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Laws
ศึ ก ษาวิว ฒ
ั นาการของกฎหมาย ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ต่ า ง ๆ ทางกฎหมาย สกุ ล
กฎหมายที่สาคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์ แขนงต่าง ๆ การใช้
กฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมาย การร่ างกฎหมาย การตีความกฎหมาย
การอุดช่ องว่างของกฎหมายสิ ทธิ์ และการใช้สิทธิ์ ตลอดจนหลักสาคัญในกฎหมาย
ลักษณะต่าง ๆ

100-142

หลักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Political Science
ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ รัฐ กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล
รั ฐสภา พรรคการเมื อง กลุ่ มผลประโยชน์ และอุ ดมการณ์ ทางการเมื องที่ ส าคัญ
ตลอดจนการเมืองระหว่างประเทศ

100-143

การเมืองและการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ศึกษาวิวฒั นาการการปกครองของไทย รัฐธรรมนู ญและโครงสร้างทางการปกครอง
สถาบันนิติบญั ญัติ บริ หารและตุลาการ การปกครองส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาคและส่ วน
ท้องถิ่น ตลอดจนขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
หลักการเปลี่ยนแปลง การปกครองจนถึงปั จจุบนั รวมทั้งสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

100-144

หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
ศึ ก ษาหลัก การของเศรษฐศาสตร์ จุล ภาคและมหภาคในเรื่ อ งปั ญ หาพื้ นฐานทาง
เศรษฐกิจ ปั จจัยกาหนดอุปสงค์ อุปทานของสิ นค้า พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ลักษณะ
ส าคัญ ของการตลาด สิ น ค้า ที่ มี ก ารแข่ ง ขัน อย่า งสมบู ร ณ์ แ ละไม่ ส มบู ร ณ์ การ
วิ เ คราะห์ ร ายได้ใ นบัญ ชี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระชาชาติ การก าหนดรายได้ป ระชาชาติ
นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป ความสาคัญของการค้าและการเงินระหว่าง
ประเทศในดุลการชาระเงินและรายได้ประชาชาติ
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100-147

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
ศึกษาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับองค์ประกอบสุ ขภาพ การเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย
ความเป็ นมาของลีลาศ ฝึ กทักษะพื้นฐานของลีลาศจังหวะต่าง ๆ

100-148

มนุษย์ กบั สั งคม
3(3-0-6)
Man and Society
ศึ ก ษาโครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบของสั ง คม วิ เคราะห์ สั ง คมในรู ป แบบต่ า ง ๆ
ความสัมพันธ์และอิ ทธิ พลของมนุ ษย์กบั สังคม หน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจน
ปั ญหาและวิธีการแก้ปัญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหน้าและสังคมออนไลน์

100-149

การเมืองและเศรษฐกิจในสั งคม
3(3-0-6)
Politics and Economy in Society
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเมืองและระบบเศรษฐกิจที่สาคัญ ความสัมพันธ์ แนวโน้ม
การเปลี่ ย นแปลงในอนาคต และสาเหตุ ต่ า ง ๆ ของการเกิ ด ปั ญ หา รวมไปถึ ง
ผลกระทบทางการเมื องและเศรษฐกิ จในสั ง คม ตลอดจนการบริ หารจัดการเพื่ อ
นาไปสู่ การมี ส่ วนร่ วมในการแก้ไ ขปั ญหาตามหลัก ธรรมาภิ บ าล เพื่ อการพัฒนา
ชุมชนและสังคมอย่างยัง่ ยืน

100-158

ปรัชญาทัว่ ไป
3(3-0-6)
General Philosophy
ศึกษาความหมาย ความรู ้ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณ
วิทยา ทั้งปรัชญาตะวันตก ปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญา
เกี่ ยวกับโลกและชี วิตของมนุ ษย์ และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ในการดาเนิ นชี วิต
อย่างเห็ นคุ ณค่า

100-160

ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา
2(1-2-3)
Study Skills in Higher Education
ศึกษาปรั ชญา ระบบการศึ กษาและหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย เป้ าหมายในการศึกษา
ระดับอุ ดมศึ กษา การเตรี ยมตัวก่ อนเข้าชั้ นเรี ยน วิ ธี การสร้ างทักษะการเรี ยนที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ เทคนิคการสร้างความรักในการเรี ยน เทคนิคการฟัง เทคนิคการอ่าน เทคนิ ค
การเขียนและการจดบันทึกความรู้ เทคนิคการพูดเพื่อนาเสนองาน เทคนิคการบริ หารเวลา
เทคนิ คการเรี ยนรู ้ แบบกลุ่ม กระบวนการเขี ยนรายงาน วิธีการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ
การเตรี ยมตัวสอบและวิธีการทาข้อสอบ
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100-165

การคิดวิเคราะห์
Critical Thinking
ศึก ษาความหมายการคิด ปั จ จัย พื ้ น ฐานของการคิด ลัก ษณะของการคิด
ความสัม พันธ์ระหว่า งสมองกับ การคิด ความสาคัญของการคิด กระบวนการคิด
อุปสรรคของการคิด การป้ องกันและแก้ไขข้อบกพร่ องในการคิด ประเภทการ
คิด ต่า งๆ เน้น พัฒ นากระบวนการคิด วิเ คราะห์ จากกรณี ศ ึก ษา การเผชิ ญ
สถานการณ์ การคิดวิเ คราะห์เหตุผลเชิ งจริ ย ธรรม เทคนิ คการคิดวิเคราะห์เพื่อ
ตัดสิ นใจอย่างสมเหตุสมผลและการนาเสนอองค์ความรู ้ ที่เป็ นสัมฤทธิ ผลจากการ
ฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์

3(3-0-6)

100-166

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ศึ กษาประวัติ ความเป็ นมาของอาเซี ยน กลไกอาเซี ยน กฎบัตรอาเซี ยน วิ สั ยทัศน์
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรม เขต
การค้าเสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซี ยนแถบภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงใต้
องค์ประกอบของประเทศร่ วมเจรจาที่ มี ผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จ สั งคม วัฒนธรรมใน
อาเซียน

100-167

บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
Ideal Graduate
ศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ต ไทยและคุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ต อัน พึ ง ประสงค์ข อง
มหาวิทยาลัย กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี การทากิจกรรมเพื่อ
ส่ วนรวม การรู ้ จกั สิ ท ธิ และหน้า ที่ ข องตน การเรี ย นรู ้ ประชาธิ ป ไตย การประกัน
คุณภาพการศึกษา คุณธรรมและจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตนห่ างไกลจากยาเสพติด
การทานุบารุ งรักษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและชาติ เพื่อนาองค์ความรู้ คุณธรรม
จริ ยธรรมและค่านิ ยมอันพึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิ ดขึ้นเป็ นคุ ณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์

100-168

หาดใหญ่ศึกษา
2(1-2-3)
Hatyai Studies
ศึ ก ษาประวั ติ ศ าส ตร์ สภาพอดี ตและปั จจุ บ ั น ของธุ รกิ จเมื อ งหาดใหญ่
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่ อ ที่มีอิทธิ พลต่อการดารงชี วิตของคนในท้องถิ่ น
รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ สภาพปั จจุบนั และปั ญหาของอาเภอใหญ่ท้ งั ในด้านสังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวติ

2(1-2-3)
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100-169

การคิดเชิงสร้ างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Thinking
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ ยวกับความคิดเชิ งสร้างสรรค์ องค์ประกอบและรู ปแบบ
ของความคิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและ
ความรู้ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์
การประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานในชีวติ ประจาวัน

100-170

ความปลอดภัยในชีวติ
2(2-0-4)
Safety for Life
ศึกษาความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัย ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในชี วิต
จากสิ่ งแวดล้อม อาหาร การจราจร ภัยธรรมชาติ อัคคีภยั การใช้ชีวิตทัว่ ไป ความ
ปลอดภัยจากการมีเพศสัมพันธ์ ความปลอดภัยจากยาเสพติด เทคนิควิธีการจัดการ
กับความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพและความปลอดภัยในชีวติ

100-171

กีฬาและนันทนาการ
1(0-2-1)
Sports and Recreation
ศึกษาความรู ้ เบื้องต้นของกี ฬาและนันทนาการ กฎ กติกา หลักการออกกาลังกายที่
ถู ก ต้อ ง การเป็ นผู ้น าทางกี ฬ าและนั น ทนาการ คุ ณ ค่ า ของกิ จ กรรมกี ฬ าและ
นันทนาการต่อร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การฝึ กทักษะกีฬาพื้นฐานต่าง ๆ

100-172

ความเป็ นพลเมืองของสั งคมไทย
Being Thai Citizen
ศึกษาบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็ นสมาชิ กที่ดีของสังคมไทย
เหตุการณ์ ต่าง ๆ ทางสังคม ที่เป็ นที่สนใจของสังคมไทยและสังคมโลก การมีส่วน
ร่ วมทางสังคม การปลูกฝั งจิตสานึ กการต่อต้านการทุจริ ต ต่อต้านพฤติกรรมที่เอา
เปรี ยบสังคม การเคารพสิ ทธิ ทัศนคติที่เห็นประโยชน์ของส่ วนรวมเป็ นหลักและการ
ปลูกฝังจิตสานึก การมีระเบียบวินยั ในตนเอง ความสุ จริ ต เป็ นต้น รวมทั้งการสร้าง
นิสัยการเป็ นผูน้ าในทางสร้างสรรค์ของสังคมไทย

100-173

สารสนเทศเพือ่ การศึกษาค้ นคว้า
1(0-2-1)
Information for Study Skills
ศึกษาความสาคัญของสารสนเทศ การเข้าถึ งแหล่ งสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื บค้น การใช้ห้องสมุด การรวบรวมข้อมูลและการนาเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า คุณธรรมจริ ยธรรมในการใช้สารสนเทศ

3(3-0-6)
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100-200

พหุวฒ
ั นธรรม
Multiculturalism
ศึกษาความหมาย ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ทั้ง ตะวัน ตก และตะวัน ออก วัฒ นธรรมไทย และวัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น ใต้ การ
เปลี่ ยนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริ ญก้าวหน้าของโลก ที่มีผลกระทบต่อ
วัฒนธรรม และวิถีชีวติ ของมนุษย์

3(3-0-6)

100-231

ชีวติ กับวรรณกรรม
Life and Literature
ศึ ก ษาความรู ้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ วรรณกรรมที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ชี วิ ต ประเภทเรื่ อ งสั้ น
นวนิยาย บทกวี บทละครและงานเขียนอื่น เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณกรรมกับชี วิต ในคุ ณค่าด้านความดี ความงามและความจริ งเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิ ด
เจตคติที่ดี มีโลกทัศน์ต่อชี วิตและสังคม ทั้งยังส่ งเสริ มการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน

3(3-0-6)

100-240

เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการนาไปประยุกต์ใช้
ในรู ป แบบและลัก ษณะต่ า ง ๆ บู ร ณาการกับ วิ ถี ชี วิ ต ทั้ง การบริ ห ารจัด การใน
ครอบครัว การจัดการของชุ ม ชน การประกอบการขนาดย่อม ขนาดธุ รกิ จแต่ละ
ประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

3(3-0-6)

100-241

ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
Local Wisdom
ศึ ก ษาความหมาย ขอบเขตและความส าคัญของภู มิ ปั ญญา ทั้ง ภู มิ ปั ญญาชนชาติ
ตะวันออกและภูมิ ปัญญาชนชาติ ตะวันตก ภูมิ ปัญญาท้องถิ่ นไทยและภู มิ ปั ญญา
ท้องถิ่ นใต้ เน้นภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ นด้า นเกษตรกรรม คหกรรม อุ ตสาหกรรมและ
สิ่ ง แวดล้อม องค์ค วามรู ้ ภูมิ ปัญญาด้า นภาษาและวรรณคดี เพื่ อประยุก ต์ใ ช้ภู มิ
ปั ญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าต่อการดาเนินชี วติ

3(3-0-6)
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100-242

สั นติศึกษา
Peace Studies
ศึ ก ษาความหมาย แนวคิ ดส าคัญ เกี่ ย วกับ สั นติ ภ าพและสั น ติ ศึ ก ษา ปั ญ หาความ
ขัดแย้งและความรุ นแรงในครอบครัว สังคม ชุ มชน ชาติ และระหว่างประเทศ โดย
อาศัยองค์ความรู้ ด้านรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม เพื่อให้ผเู้ รี ยนเข้าใจและ
เกิดพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีการเจรจาต่อรอง กระบวนการสันติวธิ ี

3(3-0-6)

100-245

การปรับตัวทางสั งคม
Social Adjustment
วิชาบังคับ : นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ขึน้ ไป
ศึกษาหลักการ แนวคิด ในการดาเนินชีวติ ในสังคมและระบบการทางาน จริ ยธรรม
ในวิชาชี พ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน การพัฒนาบุคลิ กภาพ การใช้
ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร การสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ การทางาน
ร่ วมกันในองค์กร และระบบบริ หารงานอย่างมี คุณภาพในสถานประกอบการเพื่อ
การเตรี ยมสู่ กระบวนการสหกิจศึกษาหรื อการทางานในอนาคต

2(1-2-3)

1.3 กลุ่มวิชาภาษา
100-150
ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
Thai Language for Communication
ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่ อสาร ในด้าน
การฟัง การพูดการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดในการใช้ภาษา
100-151

ภาษาอังกฤษ 1
English I
ศึ ก ษาการสื่ อสารและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ในประโยคและส านวนที่ ใ ช้ ใ น
ชี วิตประจาวันในสถานการณ์ ที่เกี่ ยวข้องกับข้อมูลส่ วนตัวและครอบครั ว การซื้ อ
สิ นค้า การทางาน เป็ นต้น จากการฟังบทสนทนาในชี วิตประจาวัน ประกาศแบบสั้น
สามารถเขี ย นข้อ มู ล สั้ น ๆ เพื่ อบรรยายความต้อ งการของตนเอง เช่ น การฝาก
ข้อความทางโทรศัพท์ เขียนบันทึกสั้น ๆ เป็ นต้น

3(2-2-5)

3(2-2-5)
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100-152

ภาษาอังกฤษ 2
English II
วิชาบังคับก่อน : 100-151 ภาษาอังกฤษ 1
ศึกษาประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับครอบครัว ที่ทางานและสถานศึกษา การใช้เวลาว่าง สามารถนา
บทเรี ยนไปประยุกต์ใช้เพื่อสื่ อสารในชีวิตประจาวันได้ บรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ และ
ความใฝ่ ฝันของตนเอง รวมทั้งให้เหตุผลหรื ออธิ บายความคิดเห็นและแผนการของตนเองได้

3(2-2-5)

100-154

ภาษาจีน 1
Chinese I
ศึกษาระบบเสี ยง เน้นการถ่ายเสี ยงภาษาจีนกลางด้วยอักษรจีน (pinyin) ให้ถูกต้อง
ชัดเจนตาม หลักสัทอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึ กทักษะ
ทั้ง 4 ด้ า นคื อ การฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย น ศึ ก ษาค าศัพ ท์ ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวติ ประจาวันประมาณ 600 คา

3(2-2-5)

100-155

การพัฒนาการอ่านภาษาไทย
Reading Development in Thai
ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยที่มีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ การอ่านจับ
ใจความ การอ่ า น วิ เ คราะห์ การตี ค วาม การสั ง เคราะห์ แ ละการเขี ย นตาม
วัตถุประสงค์ต่างๆ

3(2-2-5)

100-157

การฝึ กพูดภาษาไทย
Thai Speech
ศึกษาการใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมในการพูด การเขียน โดยเน้นฝึ กทักษะการ
พูดแบบต่างๆในที่ชุมชนที่ถูกต้อง การใช้ถ้อยคาสานวนที่ไพเราะ ตลอดจนการ
กล้าแสดงออกด้านการพูดต่อที่ชุมชนในหัวข้อทัว่ ไปที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นชีวติ

3(2-2-5)

100-252

ภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาการเฉพาะด้ าน
English for Academic Purpose
ศึ ก ษาค าศัพ ท์ท างวิช าการเฉพาะวิช าชี พ โดยการอ่ า นบทความ และการฟั ง เพื่ อ
พัฒนาทักษะด้านการเขียนและการพูดในเชิ งวิ ชาการ เช่ น การเขียนโครงการ การ
สรุ ปบทความทางวิชาการเฉพาะด้าน และแสดงความคิดเห็ นทั้งในรู ปแบบการพูด
และเขียนภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)
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100-253

ภาษาจีน 2
Chinese II
วิชาบังคับก่อน : 100-154 ภาษาจีน 1
ศึกษาต่อเนื่ องจากภาษาจีน 1 โดยฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้านในระดับที่สูงขึ้น ใช้ภาษาให้
ถู ก ต้องสอดคล้องกับ เหตุ ก ารณ์ และสิ่ งแวดล้อม การค้นคาศัพ ท์จากพจนานุ ก รม
ศึกษาความแตกต่างของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวย่อ
(Simplified Character) ศึกษาคาศัพท์ใหม่ประมาณ 600 คา

3(2-2-5)

100-300

ภาษามลายู 1
Malay I
ศึกษาโครงสร้ างพื้นฐานของภาษามลายู และเสริ มสร้ างทักษะพื้นฐานด้านการฟั ง
พูด อ่าน เขียน ภาษามลายูจากคาศัพท์ และประโยคเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน

3(2-2-5)

100-301

ภาษามลายู 2
Malay II
วิชาบังคับก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดับต้นที่ต่อเนื่ องจาก
ภาษามลายู 1 เพื่อสามารถใช้ภาษามลายูในการสื่ อสารและตามสถานการณ์ที่กาหนด

3(2-2-5)

100-302

ภาษาญีป่ ุ่ น 1
Japanese I
ศึกษาและฝึ กฝน การออกเสี ยงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคาตะคา
นะ คาศัพท์พ้ืนฐาน รู ปประโยคพื้นฐาน เพื่อนามาใช้เขียนประโยคในการสื่ อสาร
ฝึ กทักษะการฟั ง เพื่อความเข้าใจ โดยการถามตอบเป็ นภาษาญี่ ปุ่นเกี่ ยวกับกิ จวัตร
ประจาวัน และฝึ กการกล่าวแนะนาตัวด้วยการพูดสนทนา ผ่านการพัฒนาทักษะ
พื้นฐานในการสื่ อสาร

3(2-2-5)

100-303

ภาษาญีป่ ุ่ น 2
Japanese II
วิชาบังคับก่อน : 100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
ศึกษาและฝึ กทักษะพื้นฐานต่อเนื่อง ผ่านทักษะการฟัง การออกเสี ยงและการพูด การ
เขี ยนประโยค การอ่าน ข้อความพื้นฐานและคาศัพท์ที่ใช้ในชี วิตประจาวัน ศึกษา
และฝึ กฝน การออกเสี ยงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคาตะคานะ และ
ตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม

3(2-2-5)
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100-304

ภาษาเกาหลี 1
Korean I
ศึกษาคาศัพท์พ้ืนฐาน รู ปประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน เน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน โดยสนทนาตอบโต้ดว้ ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึ กอ่านข้อความ ฝึ ก
การเขียนเป็ นรู ปประโยค

3(2-2-5)

100-305

ภาษาเกาหลี 2
Korean II
วิชาบังคับก่อน : 100-304 ภาษาเกาหลี 1
ศึกษารู ปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาสาหรับการสื่ อสารด้วยการฟั ง
และพูดภาษาเกาหลีและเรี ยนรู้คาศัพท์ที่ใช้ในการทางาน คาศัพท์ในบทเรี ยน โดยฝึ ก
การใช้ภาษาบูรณาการทักษะพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น

3(2-2-5)

100-306

ภาษาเขมร 1
Khmer I
ศึกษาและฝึ กทักษะเบื้องต้นด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร
ศึกษาไวยากรณ์ เบื้องต้นและรู ปประโยคพื้นฐาน ฝึ กออกเสี ยงตามหลักสัทศาสตร์
ฝึ กอ่านประโยคง่ายๆ ที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน

100-307

ภาษาเขมร
3(2-2-5)
Khmer II
วิชาบังคับก่อน : 100-306 ภาษาเขมร 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรในระดับที่
ยากขึ้น การฟั งเพื่อจับใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบทอ่านสั้นๆ และ
ฝึ กการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการค้า ธุ รกิจการเดินทาง การศึกษา

100-308

ภาษาพม่ า 1
Myanmar I
ศึกษาและฝึ กทักษะเบื้องต้นด้านการฟั ง พูด อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษารู ป
ประโยคและไวยากรณ์พ้นื ฐานเน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ในชี วิตประจาวัน การอ่านฝึ ก
อ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุ ปและตอบคาถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้

3(2-2-5)

3(2-2-5)
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100-309

ภาษาพม่ า 2
Myanmar II
วิชาบังคับก่อน : 100-308 ภาษาพม่ า 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าในระดับที่
ยากขึ้น การฟั งเพื่อจับใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบทอ่านสั้น ๆ และ
ฝึ กการสนทนาในทางธุ รกิจ

3(2-2-5)

100-310

ภาษาตากาล็อก 1
Tagalog I
ศึกษาคาศัพท์พ้ืนฐาน รู ปประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน เน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน โดยสนทนาตอบโต้ดว้ ยภาษาตากาล็อก

3(2-2-5)

100-311

ภาษาตากาล็อก 2
3(2-2-5)
Tagalog II
วิชาบังคับก่อน : 100-310 ภาษาตากาล็อก 1
ศึกษาคาศัพท์ รู ปประโยคและไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น เน้นการฝึ กบทสนทนาใน
เรื่ องเฉพาะทางมากขึ้น เช่น การติดต่อธุ รกิจ

100-353

การสนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
ศึกษาการสนทนาในระดับที่สูงขึ้น โดยเน้นทักษะด้านการฟั งและการพูด และศึกษา
สานวนการพูดในสถานการณ์ ต่าง ๆ และกลยุทธ์ในการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น
ต่าง ๆ

100-354

ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจ
English for Business
ศึ ก ษาค าศัพ ท์แ ละส านวนทางธุ ร กิ จ เบื้ อ งต้น เช่ น โครงสร้ า งองค์ก ร การเขี ย น
กระบวนการทางธุ รกิจ การอ่านข้อมูลเชิ งสถิติ มารยาทการอยู่ร่วมกันในสานักงาน
การติดต่อทางโทรศัพท์ การจัดเรี ยงกาหนดการและการนัดหมาย บันทึ กข้อความ
จดหมายเวียน คาเตือน ป้ ายประกาศ

3(2-2-5)

3(2-2-5)
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100-355

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
Reading Development in English
ศึกษาการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ทกั ษะการอ่านข้าม การอ่านแบบกวาด การเดา
ค าศัพ ท์จ ากเนื้ อ เรื่ อ ง การอ่ า นเพื่ อ จับ ใจความ เพื่ อ เสริ ม ทัก ษะการอ่ า นใน
ภาษาอังกฤษให้มีความเข้าใจรวดเร็ วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นกั ศึกษายังสามารถเพิ่มพูน
ความรู ้ดา้ นคาศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการอ่านจากเนื้อเรื่ องที่หลากหลาย

3(2-2-5)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
801 -108
ทักษะภาษาทางนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Language for Communication Arts
ศึ กษาแนวคิ ดเบื้ องต้นเกี่ ยวกับภาษาและการสื่ อสารประเภทต่าง ๆ ศิลปะการสื่ อ
ความหมาย การใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร ตลอดจนวิธีการสื่ อสารและภาษาที่ใช้ใน
งานนิเทศศาสตร์ เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในงานนิเ ทศศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสมเกิ ด
ประสิ ทธิผลและมีศิลปะทางการสื่ อสาร
801 -111

สื่ อสารมวลชนยุคดิจิทลั
3(3-0-6)
Mass Communication Digital Media
ศึกษาแนวคิด ความหมายของการสื่ อสาร ความสาคัญของการสื่ อสาร ระดับการ
สื่ อสาร ทฤษฎี พ้ื นฐานทางการสื่ อสาร ความรู ้ พ้ื นฐานเกี่ ยวกับกระบวนการผลิ ต
สื่ อมวลชน ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ สิ่ งพิมพ์ วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์
และสื่ อใหม่ รวมทั้ง ศึ ก ษาบทบาทหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของนักสื่ อสารมวลชน แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์สื่อ มองสื่ ออย่าง
รู ้เท่าทัน เพื่อเป็ นผูใ้ ช้สื่ออย่างชาญฉลาด

801-112

เทคโนโลยีสื่อใหม่
3(2-2-5)
New Media Technology
ศึกษาความหมาย ความเป็ นมา บทบาทของสื่ อใหม่ ความสาคัญของสื่ อใหม่ การ
หลอมรวมสื่ อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เครื อข่ายสังคมออนไลน์ การประยุกต์ใช้
สื่ อใหม่ นวัตกรรมในระบบการสื่ อสารสมัยใหม่ โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการสื่ อสาร
บนอินเทอร์เน็ต และเทคนิคการนาเสนองานผ่านสื่ อใหม่
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801 -113

การถ่ ายภาพ 1
3(2-2-5)
Photography 1
ศึกษาหลักการ เทคนิ ค และกระบวนการถ่ายภาพ การสร้ างสรรค์ภาพด้วยการใช้
โปรแกรมตกแต่งภาพ และฝึ กปฏิบตั ิการถ่ายภาพนอกสถานที่

801 -114

กราฟิ ก
3(2-2-5)
Introduction to Graphics
ศึกษาหลักการ วิธีการ และฝึ กทักษะการสร้างภาพกราฟิ กด้วยเทคนิ คและการใช้
เครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆ เพื่ อ น าไปเผยแพร่ ไ ด้อ ย่า งมี คุ ณ ภาพภายใต้ค วามมี คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม

801 -115

แอนิเมชั่น
3(2-2-5)
Animation
ศึกษาแนวคิด เทคนิ ค และปฏิ บตั ิการสร้ างภาพเคลื่อนไหว ด้วยเทคโนโลยีและ
โปรแกรมประยุก ต์ สร้ างสรรค์ก ารเล่ าเรื่ อง เพื่อนาไปในการผลิ ตสื่ อได้อย่างมี
คุณภาพภายใต้ความมีคุณธรรม จริ ยธรรม

801 -116

กฎหมายและจริยธรรมการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Communication Laws and Ethics
ศึกษาแนวคิด กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการสื่ อสารผ่านสื่ อในรู ปแบบต่างๆ สิ ทธิ
เสรี ภาพในการเสนอข่ าว การแสดงความคิ ดเห็ น และการวิพากษ์ กฎหมายและจริ ยธรรม
เกี่ ยวกับวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ โฆษณา กฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ กฎหมาย
ดิจิทลั และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษากรณี ตวั อย่างที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและ
สังคมโลก

801 -118

การเขียนบทและการสร้ างสรรค์ สื่อ
3(2-2-5)
Script Writing and Media Creation
วิชาบังคับก่อน : 801 – 115 สื่ อสารมวลชนยุคดิจิทลั
แนวคิด หลักการ ประเภท กระบวนการ การใช้ศพั ท์เทคนิคในการสร้างสรรค์สื่อ
การเขียนเล่าเรื่ องเพื่อถ่ายทอดเรื่ องราวอย่างสร้างสรรค์และมีศิลปะ คิดสร้างสรรค์
ให้เหมาะสมกับรู ปแบบและประเภทของสื่ อ เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้
อย่างมีคุณภาพ

95

801 -225 ภาษาอังกฤษสาหรับนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
English for Communication Arts
ศึกษาทักษะด้านการสื่ อสารภาษาอังกฤษทางด้านนิ เทศศาสตร์ โดยสามารถจับ
ใจความสาคัญและรายละเอียดของการสนทนา มีทกั ษะในการนาเสนอ สามารถ
เข้ า ใจสื่ อต่ า ง ๆ เช่ น ข่ า ว บทความ สารคดี ข้ อ ความโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
801-227 การออกแบบและผลิตเสี ยง
3(2-2-5)
Sound Design and Production
ศึ ก ษาประเภทของเสี ย ง องค์ประกอบ คุ ณสมบัติและปั จ จัย ที่ มี ความส าคัญใน
กระบวนการผลิตเสี ยง เรี ยนรู ้การเลือกใช้เสี ยงให้เหมาะสมกับงาน การสื่ ออารมณ์
และเรื่ องราวผ่านการใช้เสี ยง และสร้างสรรค์การใช้เสี ยงประกอบงานสื่ อต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
801 -412 สั มมนาประเด็นทางนิเทศศาสตร์
3 (2-2-5)
Seminar in Communication Arts Issues
ศึกษาความหมายของการสัมมนา จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ กระบวนการ รู ปแบบ
และเทคนิ คการจัดสัม มนา วิเคราะห์และอภิปรายปรากฏการณ์ ประเด็นปั ญหา
ความก้าวหน้า และแนวโน้มในอนาคตที่เกิดขึ้นในแวดวงวิชาชี พด้านนิ เทศศาสตร์
เชิงบูรณาการ รวมทั้งการสร้างเสริ มประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และศึกษาใน
แง่ มุมต่างๆ ด้านนิ เทศศาสตร์ ตลอดจนการแสวงหาแนวทางในการจัดการและ
เตรี ยมรับมือกับปรากฏการณ์ ต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นเพื่อพัฒนางานด้านนิ เทศศาสตร์ ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น
801 -415

การจัดการงานอีเว้นท์
3 (2-2-5)
Event Management
ศึกษาแนวคิด ความหมาย และองค์ความรู้ด้านการจัดงานอีเว้นท์ การวางแผน
งานทุ ก รู ป แบบ อาทิ งานเปิ ดตัวสิ นค้า งานแสดงสิ นค้า งานแฟชั่นโชว์ งาน
คอนเสิ ร์ ต งานประชุ ม สั ม มนา ตลอดถึ ง การใช้ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ใ นการ
ออกแบบและบริ หารจัดการงานอีเว้นท์ในรู ปแบบต่างๆ
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2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
801 -238 การผลิตรายการสื่ อดิจิทลั 1
3 (2-2-5)
Digital Media Production 1
วิชาบังคับก่อน : 801 - 118 การเขียนบทและการสร้ างสรรค์ สื่อ
แนวคิด การผลิตรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ เบื้องต้น เทคนิ คและวิธีการใช้เครื่ องมือ
ในห้องปฏิบตั ิการวิทยุโทรทัศน์ ศึกษาการจัดผังรายการ ฝึ กปฏิบตั ิผลิตรายการตามขั้นตอน
กระบวนการผลิต ตั้งแต่ข้ นั ตอนก่อนการผลิตรายการ จนขั้นหลังการผลิตรายการ พร้อมการ
ประเมินรายการ
801-239 การตัดต่ อวิดีโอ
3 (2-2-5)
Video Editing
วิชาบังคับก่อน : 801 - 118 การเขียนบทและการสร้ างสรรค์ สื่อ
ศึกษาหลักการ ความหมาย และประโยชน์ของการตัดต่อวิดีโอ และจัดการและใช้
เครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆ ของโปรแกรมตัด ต่ อ ได้ท้ ัง ไฟล์ วิ ดี โ อ ไฟล์ เ สี ย ง ไฟล์ ภ าพ
ตลอดจน Subtitle และ Video Effect โดยให้ผเู้ รี ยนฝึ กฝนและปฏิบตั ิจริ งจากการ
ตัดต่อวิดีโอที่หลากหลายรู ปแบบ เช่ น ภาพยนตร์ โฆษณา รายการสารคดี Music
Video เป็ นต้น เพื่อผลิตงานอย่างสมบูรณ์แบบ และนาไปใช้งานเผยแพร่ ได้จริ ง
801 -242 การสื่ อสารการตลาดยุคดิจิทลั
3(2-2-5)
Marketing Communications in Digital Ages
ศึ ก ษาการสื่ อ สารการตลาดดิ จิ ท ัล และสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ได้แ ก่ การศึ ก ษา
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค การวางแผนและพัฒนาเนื้ อหาดิ จิทลั ลักษณะของสื่ อดิ จิทลั
และสื่ อสังคมออนไลน์ การวางแผนสื่ อดิ จิทลั และสื่ อสังคมออนไลน์ การสร้ าง
เครื่ องมือวัดผล วิธีการวัดผล ตลอดจนกรอบตัวชี้ วดั ความสาเร็ จในการวางแผนสื่ อ
ดิจิทลั และโครงการรณรงค์ต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มให้ธุรกิจประสบความสาเร็ จ
801 -243 สุ นทรี ยศาสตร์
3(2-2-5)
Aesthetics
ศึกษาแนวคิด ความสาคัญของสุ นทรี ยศาสตร์ สุ นทรี ยศาสตร์ กบั งานนิ เทศศาสตร์
ในมิติต่าง ๆ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติเชิ งสุ นทรี ยะ การสร้างงาน
ศิ ล ปะจากแรงบัน ดาลใจ การตัด สิ น ผลงานเชิ ง สุ น ทรี ย ศาสตร์ ตลอดจนการ
ผสมผสานเข้ากับการนาไปใช้ปฎิบตั ิงานจริ งได้อย่างลงตัว
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801 -315 การสื่ อสารชุ มชน
3(2-2-5)
Community Communication
ศึกษาลักษณะ รู ปแบบ แนวคิดสาคัญของการสื่ อสารชุ มชนแต่ละประเภท ทั้งสื่ อ
บุ ค คล สื่ อพื้ นบ้า น สื่ อประเพณี สื่ อพิ ธี กรรม สื่ อกระจายเสี ยงชุ มชน โทรทัศ น์
ท้องถิ่ น สารวจสถานภาพสื่ อชุ ม ชน ประสิ ทธิ ภาพสื่ อชุ มชนในการสร้ างความ
เข้าใจและตระหนักรู ้คุณค่าชุมชน แนวทางการใช้และพัฒนาสื่ อชุมชน
801 -329 ทฤษฎีการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Communication Theories
ศึ กษาหลักการ จุ ดเด่ น จุดด้อย ของแนวคิด ทฤษฎี การสื่ อสารที่ สาคัญด้านนิ เทศศาสตร์
วิธีการนาแนวคิด ทฤษฎีมาปรับใช้ในการอธิ บายปรากฏการณ์การสื่ อสารในรู ปแบบต่าง ๆ
รวมทั้งแนวทางการนาแนวคิด/ทฤษฎีมาใช้ประโยชน์เพื่อการวิจยั
801 -332 กลยุทธ์ การสร้ างแบรนด์
3 (2-2-5)
Strategic Branding
วิชาบังคับก่อน : 801 – 234 พฤติกรรมผู้บริ โภคเชิ งลึก
ศึกษาความหมาย แนวคิด ขอบเขต องค์ประกอบของแบรนด์ ความสาคัญของการ
สร้ างแบรนด์ การบริ หารแบรนด์ การกาหนดกลยุทธ์ แบรนด์ในมิ ติของเจ้าของ
แบรนด์ การสร้ างคุ ณค่าของแบรนด์ การออกแบบโปรแกรมการตลาดที่ จะช่ วย
สร้ างคุณค่าให้กบั แบรนด์ รวมถึงการสื่ อสารแบรนด์เชิงกลยุทธ์ ซึ่ งครอบคลุมถึง
การตรวจสอบวิเคราะห์สภาพของแบรนด์ ตลาดคู่แข่งขัน ผูบ้ ริ โภค การกาหนด
กลยุ ท ธ์ เ นื้ อ หาสารของแบรนด์ และการสื่ อ สารเนื้ อ หาสารของแบรนด์ ผ่า น
เครื่ องมือการสื่ อสารแบรนด์ และการประเมินผลการสื่ อสารแบรนด์
801 -333 การวิพากษ์ สื่อ
3 (2-2-5)
Media Criticism
ศึกษาแนวทางการวิพากษ์สื่อ หลักพื้นฐานด้านสุ นทรี ยศาสตร์ การวิพากษ์สื่อ
ประเภทต่างๆ การนาแนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมไปปรับประยุกต์ใช้ในการวิพากษ์
สื่ อ มองสื่ ออย่างรู ้เท่าทัน และเป็ นผูใ้ ช้สื่ออย่างชาญฉลาด
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801-334 การจัดการประเด็นและการสื่ อสารในภาวะวิกฤติ
3 (3-0-6)
Issues Management and Crisis Communication
ศึกษาถึงการบริ หารประเด็นที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานขององค์กร และการจัดการภาวะ
วิกฤตที่ ส่งผลกระทบต่อชื่ อเสี ยง ภาพลักษณ์ ขององค์กร การวิเคราะห์ ประชาชนผูม้ ี ส่วน
เกี่ ยวข้อง การวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบของประเด็นปั ญหา การบริ หารประเด็นเพื่อสร้ าง
โอกาสสาหรับการประชาสัมพันธ์เชิ งรุ กและเชิ งรั บ การจัดการกับภาวะวิกฤติ การกอบกู้
สถานการณ์ ชื่ อเสี ยงและภาพลักษณ์ ขององค์ กร โดยเน้ นการประยุ กต์ ทฤษฎี เข้ากับ
กรณี ศึกษาและการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
801-335 การสื่ อข่ าวในยุคดิจิทลั
News Reporting in Digital Age
ศึกษาหลักการสื่ อข่าวและการเขียนข่าวตามโครงสร้างที่ถูกต้อง การพิจารณา
คุณค่าของข่าว การใช้ภาษาในการเขียนข่าวและเทคนิคการสื่ อข่าวในยุคดิจิทลั
เทคนิคการรวบรวมข้อมูลและเข้าถึงแหล่งข่าว ตลอดจนกรอบจรรยาบรรณและ
จริ ยธรรมในการนาเสนอข่าว โดยเน้นการสื่ อข่าวเขียนข่าวอย่างสร้างสรรค์และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม

3 (2-2-5)

801-336 การถ่ ายภาพ 2
3 (2-2-5)
Photography 2
วิชาบังคับก่อน : 801 -113 การถ่ ายภาพ 1
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ ก ารถ่ า ยภาพเพื่ อ การผลิ ต สื่ อ ดิ จิ ท ัล ทั้ง ในงานโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ และงานอื่ น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง และสามารถนาเสนอผลงานจากการ
ผลิตภาพถ่ายได้
801-337 การผลิตรายการสื่ อดิจิทลั 2
3 (2-2-5)
Digital Media Production 1
วิชาบังคับก่อน : 801 - 118 การเขียนบทและการสร้ างสรรค์ สื่อ
801 –238 การผลิตรายการสื่ อดิจิทลั 1
ศึก ษา วางแผน และฝึ กปฏิ บตั ิ การผลิ ตรายการรายการโทรทัศน์ดิจิทลั ประเภท
ต่างๆ และรายการที่นาเสนอทางสื่ อออนไลน์ พร้ อมทั้งการประเมินผลรายการทั้ง
รายการเชิงพาณิ ชย์และรายการเพื่อประโยชน์แก่สังคม
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801-338 สนุกคิดวิจัย 1
3(2-2-5)
Funny Research 1
วิชาบังคับก่อน : 801-329 ทฤษฎีการสื่ อสาร
ศึ ก ษาแนวคิ ด หลัก การ ประเภทของการวิจยั ระเบี ย บวิธี วิจยั สนุ ก คิ ด ในการ
กาหนดโจทย์การวิจยั ทางนิเทศศาสตร์ อย่างสร้างสรรค์ เรี ยนรู ้เทคนิ คการออกแบบ
การวิจยั กรณี ศึกษางานวิจยั ทางนิ เทศศาสตร์ การออกแบบโครงร่ างงานวิจยั และ
จริ ยธรรมในการวิจยั
801-339 สนุกคิดวิจัย 2
3(2-2-5)
Funny Research 2
วิชาบังคับก่อน : 801-329 ทฤษฎีการสื่ อสาร
801-338 สนุกคิดวิจัย 1
ศึ ก ษาการพัฒนาโครงร่ า งงานวิจยั ทางนิ เทศศาสตร์ เทคนิ ค การรวบรวมข้อมู ล
สนุ กคิดวิเคราะห์ผลการวิจยั จากข้อมูลเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ แนวทางการ
นาเสนอข้อมูลการวิจยั การเขี ยนรายงานการวิจยั อย่างสร้ างสรรค์และสามารถ
น าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ภายใต้ ก ารด าเนิ นงานอย่ า งมี จ ริ ยธรรมตลอด
กระบวนการวิจยั
801-414 โครงงานทางนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Communication Arts Project
ศึ ก ษาค้น คว้า ข้อ มู ล ตลอดจนขั้น ตอน วิ ธี ก ารวางแผนโครงงานและการท า
โครงงานทางนิเทศศาสตร์ ตั้งแต่กระบวนการผลิต จนถึงการประเมินผลการผลิต
ในกลุ่มเป้ าหมายของโครงงาน
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
801 -234 พฤติกรรมผู้บริ โภคเชิ งลึก
3 (3-0-6)
Consumer Insight
ศึกษาลักษณะทางจิตวิทยา วิเคราะห์พฤติกรรม กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค การโน้มน้าว
ใจผูบ้ ริ โภคเพื่อสร้างความต้องการซื้ อ การเลือกใช้เครื่ องมือสื่ อสารการตลาดให้
เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภค
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801-235 เทคนิคการสร้ างภาพเคลือ่ นไหวขั้นสู ง
3(2-2-5)
Advanced Animation Technique
ศึ ก ษาลั ก ษณะและรู ปแบบของภาพยนตร์ เ คลื่ อ นไหว ฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารสร้ า ง
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ – 3 มิติหรื อแนวทดลองเพื่อให้เกิ ดความน่ าสนใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานภาพเคลื่อนไหว
801-236 การสื่ อสารด้ วยตัวอักษร
3(2-2-5)
Typographic Communication
ศึ ก ษาการนาตัวอัก ษรมาใช้ใ นการจัด ระบบตัวอัก ษรที่ มี ค วามซับซ้อ นโดยเน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้ อหา และรู ปแบบของตัวอักษร ลาดับขั้นตอนและการจัด
สารสนเทศที่เป็ นข้อความ
801 -237 ศิลปะการนาเสนองาน
3 (2-2-5)
Presentation Techniques
ศึกษาและเรี ยนรู ้หลักการในการนาเสนอผลงาน ออกแบบเนื้ อหา เลื อกใช้สื่อ เทคนิ คการเล่า
เรื่ องข้ามสื่ อ และฝึ กปฏิ บ ตั ิ การน าเสนอที่ ถู กต้องเหมาะสม การเตรี ยมตัว โดยเน้นการ
เลือกใช้สื่อ และโปรแกรมต่างๆ สาหรับการนาเสนอ
801-240 ศิลปะการเล่าเรื่อง
3 (2-2-5)
Art of Storytelling
ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์เกี่ยวกับเทคนิ คการเล่าเรื่ อง วิเคราะห์ในกระบวนการเล่า
เรื่ อง ลาดับเนื้อหาเรื่ องราว การสร้างความน่าสนใจจากเทคนิ คการเล่าเรื่ องโดยผ่าน
สื่ อต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ทดลองหากระบวนการเล่าเรื่ องที่น่าสนใจ โดยเน้น
กระบวนการทางานในด้านการนาเสนอในเชิงความคิดสร้างสรรค์ ตลอดถึงการใช้
สื่ อภาษา การวิเคราะห์การทางานเป็ นกลุ่ม รวมทั้งการเล่าเรื่ องข้ามสื่ อ
801-241 จิตรกรรมดิจิทลั
Digital Painting
ศึกษา สร้างงานจิตรกรรมดิจิทลั โดยเน้นความเข้าใจเรื่ อง คุณสมบัติของสี ฝึ กปฏิบตั ิ
ทัก ษะการวาดระบายสี แ ละการประยุก ต์ใ ช้ เ ทคนิ ค ทางจิ ตรกรรมขั้น พื้ น ฐานที่
ถ่ายทอดคุ ณค่าความงามทางศิลปะ เพื่อนาไปประยุกต์กบั การสร้ างภาพจิตรกรรม
ดิจิทลั

3 (2-2-5)
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2.4 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
801 -429 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : 100-245 การปรับตัวทางสั งคม
และต้ องเป็ นนักศึกษาชั้นปี 3 ขึน้ ไป
การปฏิบตั ิงานจริ งในด้านนิเทศศาสตร์ โดยการปฏิบตั ิงาน และการทารายงาน
จะต้องอยูภ่ ายใต้การดูแลของผูบ้ ริ หารของแต่ละองค์กรและอาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ น
เวลา 1 ภาคการศึกษา หรื อไม่นอ้ ยกว่า 600 ชัว่ โมง

9 (0-40-9)

801 -499 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
2(0-40-0)
Field Experience in Communication Arts
ฝึ กประสบการณ์วิชาชี พด้านนิ เทศศาสตร์ กบั หน่ วยงานภายนอก อย่างน้อย 1 ภาค
การศึกษา เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้นาความรู้ไปประยุกต์ปฏิบตั ิเพื่อเสริ มสร้างประสบการณ์
ในวิช าชี พ ตลอดจนให้รู้ ถึ ง สภาพของการปฏิ บตั ิ ง านที่ แ ท้จ ริ ง และการหาทาง
แก้ ปั ญ หาอัน อาจจะเกิ ด ได้ โดยนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งท ารายงานประกอบการฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชี พ ทั้งจะต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมและประเมินผลของสาขาวิชา
ร่ วมกับสถานประกอบการ

