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	 หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ปีการศึกษา	 2564	 จัดทำาขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้นิสิตทุกคนได้ใช้เป็นคู่มือศึกษาค้นคว้า	 และอ้างอิงระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย	 

สาระสำาคัญในเล่มนี้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักสูตร	หมวดรายวิชาต่างๆ	 คำาอธิบายรายวิชา	 จำานวนหน่วยกิต	 

และแผนการศึกษา	 ที่แต่ละหลักสูตรกำาหนดไว้	 ซึ่งนิสิตทุกคนควรศึกษาให้เข้าใจ	 และเป็นแนวทางในการ 

ดำาเนินการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

	 ในนามกองทะเบียนและประมวลผล	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี	ปีการศึกษา	2564	จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต	คณาจารย์	บุคลากร	และผู้สนใจทุกคน	

กองทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค�าน�า
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	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ถือก�าเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อวันที่	27	มีนาคม	2511	ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 วิทยาเขตมหาสารคาม	 เมื่อวันที่	 29	มิถุนายน	2517	จากนั้นได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ 

ภายใต้ชื่อ	 ”มหาวิทยาลัยมหาสารคาม„	 เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 2537	 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย	 

ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	111	ตอนที่	54ก	นับเป็นมหาวิทยาลัย

ของรัฐแห่งที่	 22	 ของประเทศไทย	มีศูนย์กลางการบริหารงานเดิมอยู่ท่ี	 เลขที่	 269/2	ถนนนครสวรรค์	 ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	 

จังหวัดมหาสารคาม	 บนเนื้อที่	 368	 ไร่	 (รวมพื้นที่ซื้อจากวิทยาลัยคณาสวัสดิ์เพิ่มเติมในปี	 2548	 จ�านวน	 171	 ไร่)	 ห่างจาก

กรุงเทพมหานครประมาณ	470	กิโลเมตร	 ในปี	พ.ศ.	 2541	 ได้ย้ายศูนย์กลางการบริหารงานมาอยู่ในที่ตั้งแห่งใหม่	 เลขที่	 40/21	 

ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	บนเนื้อที่	1,300	ไร่	ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ	7	กิโลเมตร	นอกจากที่ตั้งเดิม

และที่ตั้งแห่งใหม่แล้ว	มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีพื้นที่อ่ืน	ๆ	ที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรมทางการเรียนการสอน	และการวิจัย 

อีกหลายแห่ง	ได้แก่	พื้นที่อ�าเภอนาดูน	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่	650	ไร่	พื้นที่ต�าบลเกิ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่

ประมาณ	273	ไร่	และพื้นที่บ้านนาสีนวน	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่ประมาณ	1,000	ไร่	

ที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 	 41/20	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150

เขตพื้นที่ในเมือง

		 	 269/2	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000

โทรศัพท	์ :	 0-4375-4333	(ระบบอัตโนมัติ	20	คู่สาย)

โทรสาร	 :	 0-4375-4235	(งานสารบรรณ	กองกลาง)

โฮมเพจ		 :	 www.msu.ac.th
อักษรย่อ		 :	 มมส

ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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อัตลักษณ์
	 นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน

เอกลักษณ์
	 การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

ปรัชญา
	 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน	(พหูน�	ปณฺฑิโต	ชีเว)

วิสัยทัศน ์

	 มหาวิทยาลัยชั้นน�าของเอเชีย

พันธกิจ
	 1)	 จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง	 โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

	 2)	 สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา	 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	 

การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	และน�าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

	 3)	 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	เพื่อให้ชุมชนและสังคม	สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 4)	 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	ปกป้อง	เผยแพร่	และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ค่านิยมองค์กร
 TAKASILA

	 T	 =	 Teamwork		 การท�างานเป็นทีม

	 A	 =	 Accountability		 การได้รับการยอมรับ

	 K	 =	 Knowledge	Based	and	Local	Wisdom	 การใช้ความรู้เป็นพื้นฐานและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 A	 =	 Academic		 ความเป็นวิชาการ

	 S	 =	 Sufficiency	Economy		 เศรษฐกิจพอเพียง

	 I	 =	 Innovation		 นวัตกรรม

	 L	 =	 Learning	Organization	 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

	 A	 =	 Achievement		 การมุ่งสู่ความส�าเร็จ

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร ์

	 1)	 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก

	 2)	 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ

	 3)	 ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม	และภาคประชาสังคม

	 4)	 ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ

	 5)	 บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
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 ตราสญัลกัษณ์ ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	คอื	”ตราโรจนากร„	ซึง่มคีวามหมายว่า	สญัลกัษณ์แห่งความเจรญิรุง่เรอืง	

มอีงค์ประกอบเป็นรปูใบเสมา	ภายในมสีญัลกัษณ์ขององค์พระธาตุนาดนู	ด้านล่าง	มสีรุยิรังสทีีแ่ผ่ขึน้จากลายขดิ	ซึง่อยูเ่หนอืปรัชญา

ภาษาบาลีว่า	”พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว„	มีความหมายว่า	”ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน„

 ใบเสมา		 หมายถึง	 ความรู้หรือภูมิปัญญา

 องค์พระธาตุนาดูน	 เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม	 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรม 

	 	 และความดีงาม

 สุริยรังส	ี	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง

 ลายขิด		 หมายถึง	 ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

 ความหมายโดยสรุปของตราสัญลักษณ	์ คือ	ความเจริญรุ่งเรือง	 อันเป็นผลมาจากความรู้และคุณธรรม	ผสมผสานกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สีประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ สีเหลืองและสีเทา

 “สีเหลือง” 	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง	ความดีงาม	ความอุดมสมบูรณ์

 “สีเทา” 	 	 หมายถึง		 ความคิดหรือปัญญา

 “สีเหลืองเทา” 	 หมายถึง		 การมีปัญญาและความคิดที่ดีงามอันน�าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย คือ ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)

	 พระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก

ตราสัญลักษณ์ สี ต้นไม้ และพระพุทธรูป
ประจํามหาวิทยาลัย
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หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะการบัญชีและการจัดการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

คณะนิติศาสตร์

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ผังเมือง	และนฤมิตศิลป์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ขั้นพื้นฐาน)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายประถม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายมัธยม)

คณะ / หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน 

(สํานักงานอธิการบดี)

ส�านักงานอธิการบดี

กองกลาง

	 งานสารบรรณ

	 งานการประชุม

	 งานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

	 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองคลังและพัสดุ

กองบริการการศึกษา

กองทะเบียนและประมวลผล

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

	 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	(UIC)

	 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	มมส

	 ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 โครงการอนุรักษ์เอกสารใบลาน

	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

	 พระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

	 สยามบรมราชกุมารี	(อพ.สธ.)

กองอาคารสถานที่

	 งานบริการหอพักนิสิต	-	อาคารชุดอาศัยบุคลากร

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

	 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

	 กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์

	 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
ส�านักตรวจสอบภายใน
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
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หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ)

บัณฑิตวิทยาลัย

ส�านักคอมพิวเตอร์

ส�านักวิทยบริการ

ส�านักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานวิจัย / บริการ / ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

ส�านักบริการวิชาการ

วิทยาเขต / ศูนย์ / ฝ่าย / สมาคม

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี

สภาคณาจารย์

สมาคมศิษย์เก่า

หน่วยงานเสริมศึกษา

ร้านยามหาวิทยาลัย

สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต		สาขาวิชาทัศนศิลป์

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :			 Bachelor	of	Fine	and	Applied	Arts	Program	in	Visual	Arts

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต		สาขาวิชาทัศนศิลป์

	 	 (ชื่อย่อ)		 :	 ศป.บ.(ทัศนศิลป์)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Fine	and	Applied	Arts	(Visual	Arts)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.F.A.(Visual	Arts)

หลักสูตร 
	 จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

										 	 	โปรแกรมปกติ			 	 	 ไม่น้อยกว่า		131		หน่วยกิต

										 	 	โปรแกรมสหกิจศึกษา			 ไม่น้อยกว่า		137		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95  หน่วยกิต 101 หน่วยกิต

	 	 2.1	 วิชาแกน 12		หน่วยกิต 12		หน่วยกิต

	 	 2.2	 วิชาเฉพาะด้าน 62		หน่วยกิต 62		หน่วยกิต

	 	 2.3	 วิชาเอก 21		หน่วยกิต 27		หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 131  หน่วยกิต 137  หน่วยกิต

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

	 	 เป ็นไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	(ฉบับปรับปรุง		พ.ศ.	2563)		

 2. หมวดวิชาเฉพาะ  

  โปรแกรมปกติ  ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต

  โปรแกรมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต

  2.1 วิชาแกน  ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต

	 0600	101	 ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	 3(3-0-6)

	 	 Art	and	Culture	of	Isan

	 0600	102	 ศิลปกรรมศาสตร์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Fine	and	Applied	Art

	 0605	104	 ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก	 2(2-0-4)

	 	 History	of	Western	Art	

	 0605	108	 ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันออก	 2(2-0-4)

	 	 History	of	Oriental	Art	

	 0605	302	 สุนทรียศาสตร์	 2(2-0-4)

	 	 Aesthetics

  2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  62  หน่วยกิต

   2.2.1 กลุ่มวิชาทฤษฎี ไม่น้อยกว่า  14  หน่วยกิต

    (1)  วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต

	 0605	203	 ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย	 2(2-0-4)

	 	 History	of	Thai	Art	 	

	 0605	210	 ศิลปะพื้นบ้าน	 2(2-0-4)

	 	 Folk	Art

	 0605	303	 ศิลปะร่วมสมัย	 2(2-0-4)

	 	 Contemporary	Art	

	 0605	304	 วิจัยทางทัศนศิลป์	 2(2-0-4)

	 	 Visual	Art	Research	

	 0605	310	 ศิลปะวิจารณ์	 2(2-0-4)

	 	 Art	Criticism

	 0605	401	 สัมมนาทัศนศิลป์	 2(2-0-4)

	 	 Seminar	in	Visual	Art

       

    (2)  วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต

	 	 	 	 	 ให้นิสิตเลือกศึกษาอย่างน้อย		2		หน่วยกิต		

จากรายวิชาต่อไปนี้

	 0605	316	 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอ	 2(2-0-4)

																					 Communicative	English	for	Presentation

	 0605	317	 พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์	 2(2-0-4)

	 	 Museum	and	Art	Gallery

	 0605	318	 การบริหารจัดการศิลปะ	 2(2-0-4)

	 	 Art	Administration	and	Management

	 0605	319	 ศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน	 2(2-0-4)

	 	 Art	and	Culture	of	Neighboring	Countries

   2.2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต

    (1)  วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

	 0605	101	 ศิลปะเบื้องต้น	1	 3(1-4-4)

	 	 Art	Elementary	1	

	 0605	102	 วาดเส้น	1	 3(1-4-4)

	 	 Drawing	1

	 0605	103	 องค์ประกอบศิลป์	1	 3(1-4-4)

	 	 Composition	1

	 0605	105	 ศิลปะเบื้องต้น	2	 3(1-4-4)

	 	 Art	Elementary	2	

	 0605	106	 วาดเส้น	2	 3(1-4-4)

	 	 Drawing	2

	 0605	107	 องค์ประกอบศิลป์	2	 3(1-4-4)

	 	 Composition	2

	 0605	201	 วาดเส้น	3	 3(1-4-4)

	 	 Drawing	3	

	 0605	202	 องค์ประกอบศิลป์	3	 3(1-4-4)

	 	 Composition	3

	 0605	209	 วาดเส้น	4	 3(1-4-4)

	 	 Drawing	4

	 0605	301	 คอมพิวเตอร์เพื่องานทัศนศิลป์		 3(1-4-4)

	 	 Computer	for	Visual	Art	

    (2)  วิชาเลือก  1          ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต

	 	 	 	 	 ให้นิสิตเลือกศึกษา		จ�านวน		2		กลุ่มวิชา		จากกลุ่ม

วิชาต่อไปนี้

     กลุ่มวิชาจิตรกรรม

	 0605	204	 จิตรกรรม	1	 3(1-4-4)

	 	 Painting	1

	 0605	211	 จิตรกรรม	2	 3(1-4-4)

	 	 Painting	2

     กลุ่มวิชาประติมากรรม

	 0605	205	 ประติมากรรม	1	 3(1-4-4)

	 	 Sculpture	1

	 0605	212	 ประติมากรรม	2	 3(1-4-4)

	 	 Sculpture	2
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   กลุ่มวิชาภาพพิมพ์

	 0605	206	 ภาพพิมพ์	1	 3(1-4-4)

	 	 Printmaking	1

	 0605	213	 ภาพพิมพ์	2	 3(1-4-4)

	 	 Printmaking	2

   กลุ่มวิชาศิลปะไทย

	 0605	207	 ศิลปะไทย	1	 3(1-4-4)

	 	 Thai	Art	1

	 0605	214	 ศิลปะไทย	2	 3(1-4-4)	

	 	 Thai	Art	2

   กลุ่มวิชาศิลปะสื่อประสม 

	 0605	208	 ศิลปะสื่อประสม	1	 3(1-4-4)

	 	 Multimedia	Art	1

	 0605	215	 ศิลปะสื่อประสม	2	 3(1-4-4)

	 	 Multimedia	Art	2

    (3)  วิชาเลือก  2 ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

	 	 	 	 	 ให้นสิติเลอืกศกึษา		จ�านวน		2		รายวชิา		6		หน่วยกติ		

จากรายวิชาต่อไปนี้

	 0605	001	 คอมพิวเตอร์กราฟิก	 3(1-4-4)

																				 Computer	Graphic

	 0605	002	 สีในงานศิลปะ	 3(1-4-4)

	 	 Color	in	Art

	 0605	003	 วัสดุและกลวิธี	 3(1-4-4)

	 	 Material	and	Technique

	 0605	004	 กายวิภาคมนุษย์	 3(1-4-4)

	 	 Human	Anatomy

	 0605	005	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์	 3(1-4-4)

	 	 Local	wisdom	and	creativity

	 0605	006	 วาดเส้นสร้างสรรค์	 3(1-4-4)

	 	 Creative	Drawing

  2.3 วิชาเอก 

   โปรแกรมปกติ ไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกิต

   โปรแกรมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า  27  หน่วยกิต

    (1)  กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกิต

	 	 	 	 	 ให้นิสิตเลือกศึกษา		1		กลุ่มวิชา		จากวิชากลุ่มต่อไป

นี้		โดยกลุ่มวิชาที่นิสิตเลือกจะต้องเป็น		1		ใน		2		กลุ่มวิชา		จากกลุ่มวิชา

เลือก		1		ข้อ		(2.2.2)		

   กลุ่มวิชาจิตรกรรม

	 0605	305	 จิตรกรรม	3	 3(1-4-4)

	 	 Painting	3

	 0605	311	 จิตรกรรม	4	 3(1-4-4)	

	 	 Painting	4

	 0605	402	 โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรม	 4(1-6-5)

	 	 Creative	Project	in	Painting

   กลุ่มวิชาประติมากรรม

	 0605	306	 ประติมากรรม	3	 3(1-4-4)

	 	 Sculpture	3

	 0605	312	 ประติมากรรม	4	 3(1-4-4)

	 	 Sculpture	4

	 0605	403	 โครงการสร้างสรรค์ประติมากรรม	 4(1-6-5)

	 	 Creative	Project	in	Sculpture

   กลุ่มวิชาภาพพิมพ์

	 0605	307	 ภาพพิมพ์	3	 3(1-4-4)

	 	 Printmaking	3

	 0605	313	 ภาพพิมพ์	4	 3(1-4-4)

	 	 Printmaking	4

	 0605	404	 โครงการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์	 4(1-6-5)

	 	 Creative	Project	in	Printmaking

   กลุ่มวิชาศิลปะไทย

	 0605	308	 ศิลปะไทย	3	 3(1-4-4)

	 	 Thai	Art	3

	 0605	314	 ศิลปะไทย	4	 3(1-4-4)	

	 	 Thai	Art	4

	 0605	405	 โครงการสร้างสรรค์ศิลปะไทย	 4(1-6-5)

	 	 Creative	Project	in	Thai	Art

   กลุ่มวิชาศิลปะสื่อประสม

	 0605	309	 ศิลปะสื่อประสม	3	 3(1-4-4)

	 	 Multimedia	Art	3

	 0605	315	 ศิลปะสื่อประสม	4	 3(1-4-4)	

	 	 Multimedia	Art	4

	 0605	406	 โครงการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสม	 4(1-6-5)

	 	 Creative	Project	in	Multimedia	Art

    (2)  กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 8  หน่วยกิต

	 0605	407	 ศิลปนิพนธ์	 8(1-14-9)

	 	 Art	Thesis
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    (3)  ประสบการณ์ภาคสนาม

     โปรแกรมปกติ ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต

     โปรแกรมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต

	 0605	320	 ฝึกงานวิชาชีพ	 3	หน่วยกิต

	 	 Professional	Practice

	 	 ฝึกงานไม่น้อยกว่า		200		ชั่วโมง		การประเมินผลเป็น		S		

หรือ		U

	 	 หรือ

	 0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education

	 	 เข้าร่วมโครงการสหกจิศกึษา		และฝึกประสบการณ์ในสถาน

ประกอบการ		ไม่น้อยกว่า		4		เดือน		การประเมินผลเป็น		S		หรือ		U

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

	 	 ให้นิสิตเลือกศึกษาในรายวิชาดังต่อไปนี้		หรือรายวิชาอื่นๆ		ที่เปิด

สอนในมหาวิทยาลัย		จ�านวนไม่น้อยกว่า		6		หน่วยกิต		

	 0605	010	 ภาพล้อเลียน	 2(1-2-3)

	 	 Caricature

	 0605	011	 ภาพประกอบ	 2(1-2-3)

	 	 Illustration

	 0605	012	 บาติกเบื้องต้น	 2(1-2-3)

	 	 Elementary	Batik

	 0605	013	 จิตรกรรมสีน�้า	 2(1-2-3)

	 	 Watercolor	Painting

	 0605	014	 จิตรกรรมสีอะคริลิก	 2(1-2-3)

	 	 Acrylic	Painting

	 0605	015	 จิตรกรรมภาพทิวทัศน์	 2(1-2-3)

	 	 Landscape	Painting

	 0605	016	 การหล่อประติมากรรม	 2(1-2-3)

	 	 Sculpture	Casting

	 0605	017	 เครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น	 2(1-2-3)

	 	 Elementary	Terracotta

	 0605	018	 การพิมพ์สกรีน	 2(1-2-3)

	 	 Screen	Printing

	 0605	019	 จิตรกรรมจีน	 2(1-2-3)

	 	 Chinese	Painting
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แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่  1  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0600	101 ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
Art	and	Culture	of	Isan

3(3-0-6)

0605	101 ศิลปะเบื้องต้น	1
Art	Elementary	1

3(1-4-4)

0605	102 วาดเส้น	1
Drawing	1

3(1-4-4)

0605	103 องค์ประกอบศิลป์	1
Composition	1

3(1-4-4)

0605	104 ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก	
History	of	Western	Art

2(2-0-4)

14

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ	
Design	Thinking

2

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22

ชั้นปีที่  1  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0600	102 ศิลปกรรมศาสตร์เบื้องต้น
Introduction	to	Fine	and	Applied	Art

3(3-0-6)

0605	105 ศิลปะเบื้องต้น	2
Art	Elementary	2

3(1-4-4)

0605	106 วาดเส้น	2
Drawing	2

3(1-4-4)

0605	107 องค์ประกอบศิลป์	2
Composition	2

3(1-4-4)

0605	108 ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันออก
History	of	Oriental	Art

2(2-0-4)

14

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22
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ชั้นปีที่  2  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0605	201 วาดเส้น	3

Drawing	3

3(1-4-4)

0605	202 องค์ประกอบศิลป์	3

Composition	3

3(1-4-4)

0605	203 ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย

History	of	Thai	Art	

2(2-0-4)

0605	xxx วิชาเลือก		1		(2		รายวิชาๆ	ละ		3		หน่วยกิต) 6

14

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 7

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21

ชั้นปีที่  2  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0605	209 วาดเส้น	4

Drawing	4

3(1-4-4)

0605	210 ศิลปะพื้นบ้าน

Folk	Art

2(2-0-4)

0605	xxx วิชาเลือก		1		(2		รายวิชาๆ	ละ		3		หน่วยกิต) 6

0605	xxx วิชาเลือก		2		(กลุ่มวิชาปฏิบัติ		1		รายวิชา) 3(1-4-4)

14

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 7

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21
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ชั้นปีที่  3  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0605	301 คอมพิวเตอร์เพื่องานทัศนศิลป์	

Computer	for	Visual	Art

3(1-4-4)

0605	302 สุนทรียศาสตร์

Aesthetics

2(2-0-4)

0605	303 ศิลปะร่วมสมัย

Contemporary	Art

2(2-0-4)

0605	304 วิจัยทางทัศนศิลป์

Visual	Art	Research

2(2-0-4)

0605	xxx วิชาเอก 3(1-4-4)

10

xxxx xxx เลือกเสรี 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15

ชั้นปีที่  3  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0605	310 ศิลปะวิจารณ์

Art	Criticism

2(2-0-4)

0605	xxx วิชาเลือก		2		(กลุ่มวิชาปฏิบัติ		1		รายวิชา) 3(1-4-4)

0605	xxx วิชาเลือก		(กลุ่มวิชาทฤษฎี		1		รายวิชา) 2(2-0-4)

0605	xxx วิชาเอก 3(1-4-4)

10

xxxx xxx เลือกเสรี 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 13

ชั้นปีที่  3  ภาคการศึกษาพิเศษ  (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0605	320 ฝึกงานวิชาชีพ

Professional	Practice

3

หรือ	0199	499 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

9

รวมจ�านวนหน่วยกิต 3  หรือ  9
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ชั้นปีที่  4  ภาคด้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0605	401 สัมมนาทัศนศิลป์

Seminar	in	Visual	Art

2(1-2-3)

0605	xxx วิชาเอก 4(1-6-5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 6

ชั้นปีที่  4  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0605	407 ศิลปนิพนธ์

Art	Thesis

8(1-14-9)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 8
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า  92  หน่วยกิต

  2.1 วิชาแกน   ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต

 0600 101 ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 3(3-0-6)

  Art and Culture of Isan

	 	 วิวัฒนาการของสังคมอีสานด้านชาติพันธุ์	 	 การตั้งถิ่นฐาน		

ภูมิศาสตร์		ทรัพยากร		ระบบความเชื่อ		ประเพณี		พิธีกรรม		แบบแผนการ

ด�าเนินชีวิต		การสร้างสรรค์ศิลปกรรมของอีสาน		ให้นิสิตเห็นภาพรวมของ

สังคมและศิลปวัฒนธรรมของสังคมอีสาน	 	 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน		 

ให้เข้าใจปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆ	ที่มีผลต่อชีวิตและสังคมอีสาน

	 	 Evolution	 of	 Isan	 society,	 ethnic,	 settlement,	 

geography,	resources,	beliefs,	traditions,	customs,	lifestyles,	Isan	

creative	art,	illustration	on	overall	Isan	society	and	art	cultural	

patterns	of	the	past	and	present,	understanding	the	influences,	

factors	and	conditions	of	art	on	life	and	Isan	society

 0600 102 ศิลปกรรมศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)

  Introduction to Fine and Applied Art

	 	 รูปแบบ	 	 เนื้อหาและวิวัฒนาการของศิลปกรรมด้าน 

ทัศนศิลป์	 	 ดุริยางคศิลป์และศิลปะการแสดง	 	 ปัจจัย	 	 บริบทของ 

การเปลี่ยนแปลง		ทั้งศิลปกรรมไทยและนานาชาติ		เน้นให้นิสิตเกิดความ

ซาบซึ้งและเกิดแรงบันดาลใจ

	 	 Form,	context,	and	evolution	of	visual	art,	music	

and	performing	art,	factors	and	changes	in	context	of	both	Thai	

and	exotic	art,	with	the	emphasis	on	students’	appreciation	and	

inspiration	

 0605 104 ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก 2(2-0-4)

  History of Western Art 

	 	 รปูแบบและการเคลือ่นไหวของศลิปะตะวนัตกในยคุสมยั

ต่างๆ	ตั้งแต่ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์		ยุคประวัติศาสตร์		จนถึงศิลปะ

ในคริสต์ศตวรรษที่	20		การอภิปราย		เปรียบเทียบศิลปะในแต่ละยุคสมัย

	 	 Style	and	movement	of	Western	arts	from	different	

eras	since	pre-historic,	historic	eras	 	 to	 the	20th	century	arts	

discussion	and	comparison	the	art	in	each	era

 0605 108 ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันออก 2(2-0-4)

  History of Oriental Art

	 	 รูปแบบและพัฒนาการของศิลปะอินเดีย		จีนและประเทศ

ที่ได้รับอิทธิพล	 	 การวิจารณ์	 	 เปรียบเทียบศิลปะในยุคสมัยและประเทศ

เหล่านั้นกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม		

 

	 	 Style	and	development	of	Indian	Art,	Chinese	Art	

and	the	country		has	been	influenced,	discussion	participation,	

art	 comparison	 from	different	 eras	 and	different	 countries	 in	

terms	of	environments,	society	and	culture

 0605 302 สุนทรียศาสตร์ 2(2-0-4)

  Aesthetics

	 	 หลกัการ		แนวคดิ		และทฤษฎสีนุทรยีศาสตร์		การวเิคราะห์

สุนทรียภาพจากผลงานศิลปกรรม		

	 	 Principle,	 concept	 and	 aesthetics,	 analysis	 the	

aesthetic	from	work	of	art

  2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  62  หน่วยกิต

   2.2.1 กลุ่มวิชาทฤษฎี ไม่น้อยกว่า  14  หน่วยกิต

    (1)  วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต

 0605 203 ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย 2(2-0-4)

  History of Thai Art 

  รปูแบบ		วิวัฒนาการ		และวิเคราะห์เปรียบเทียบศลิปะไทย

ต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์	 	 ในรูปแบบงาน

จิตรกรรม	 	 ประติมากรรม	 	 สถาปัตยกรรม	 	 ศึกษาจากศิลปะวัตถุใน

พิพิธภัณฑ์		และโบราณสถาน

	 	 Evolution	 and	comparative	 analysis	 on	Thai	 art	

from	 pre-historic	 until	 Rattanakosin	 periods	 in	 painting,	 

sculpture,	architecture,	discourse	on	artifacts	from	museums,	

ancient	architectures

 0605 210 ศิลปะพื้นบ้าน 2(2-0-4)

  Folk Art

	 	 ความเป็นมา		ระบบคิด		คติความเชื่อ		การสร้างงานศิลปะ

พื้นบ้านของไทยในภูมิภาคต่างๆ	 	ด้านรูปแบบ	 	 วัสดุ	 	 กลวิธี	 	 ตลอดจน

ขนบธรรมเนยีมประเพณใีนด้านคณุค่าทางการใช้สอย		คณุค่าทางด้านความ

งามและความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่น		

	 	 Background,	systematic	thinking,	belief,	creation	

of	 folk	 art	 in	 different	 regions	 in	 relation	 to	 form,	material,	 

techniques	as	well	as	tradition	in	regards	to	utilization	value	and	

aesthetics	value	through	community	uniqueness

 0605 303 ศิลปะร่วมสมัย 2(2-0-4)

  Contemporary Art 

	 	 คุณค่าของศิลปะร่วมสมัย	 	 วิเคราะห์ปัญหาและความ

สัมพันธ์กับปรัชญา	 	ความคิด	 	พัฒนาการและแนวทางในการสร้างสรรค์

ของศิลปินคนส�าคัญในปัจจุบัน
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	 	 Value	 of	 contemporary	 art,	 analyzing	problems	

related	to	philosophy,	concept,	evolution	and	creative	approach	

of	current	recognized	artist

 0605 304 วิจัยทางทัศนศิลป์ 2(2-0-4)

  Visual Art Research 

	 	 หลักการและวิธีวิทยา		การวางแผนงานวิจัย		การรวบรวม

ข้อมูล	 	 การวิเคราะห์ข้อมูล	การสรุปผลและแสดงความคิดเห็น	 	 การท�า

เอกสารวิจัยและเสนอผลงานวิจัยเพื่อให้ใช้วิธีการวิจัยได้อย่างเหมาะสม

	 	 Visual	 art	 research	 principles, 	 research	 

methodologies,	 research	 planning,	 data	 collection,	 data	 

analysis,	 research	 conclusion	 and	 recommendation,	 research	

documentation	 and	 literature	 review,	 research	 proposal	 

presentation	 for	 appropriate	 application	 of	 research	 

methodology

 0605 310 ศิลปะวิจารณ์ 2(2-0-4)

  Art Criticism

	 	 หลักการพ้ืนฐานและหลักการของการวิจารณ์ศิลปะ		 

เรียนรู ้จากบทความ	 	 บทวิจารณ์	 	 และงานเขียนเกี่ยวกับศิลปะ		 

ของนักวิจารณ์ที่ส�าคัญ		โดยการวิเคราะห์โครงสร้าง		เนื้อหา		รูปแบบ	ฯลฯ		

	 	 Basic	principles	and	the	principles	of	art	criticism,	

study	 from	articles,	 criticism	and	academic	writing	on	art	 of	

important	 art	 commentators	by	means	 of	 structure	 analysis,	

content,	form	etc.

 0605 401 สัมมนาทัศนศิลป์ 2(2-0-4)

  Seminar in Visual Art

	 	 การน�าเสนอปัญหา	 	 การอภิปราย	 	 และการวิจารณ์		 

เกี่ยวกับการพัฒนาความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์และศิลปะ

สาขาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง		เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานเฉพาะบุคคล

	 	 Problem	 presentation,	 debate	 participation,	 

discussion,	conceptual	development	for	creative	visual	art	and	

other	art	to	encourage	individual’s	work

    (2)  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต

	 	 	 	 	 ให้นิสิตเลือกศึกษาอย่างน้อย	 	2	 	หน่วยกิต	 	 จาก

รายวิชาต่อไปนี้

 0605 316 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอ 2(2-0-4)

  Communicative English for Presentation

	 	 การน�าเสนอผลงานการค้นคว้า		หรือผลงานทัศนศิลป์เป็น

ภาษาอังกฤษ	

		 	 Practical	to	effectively	present	visual	art	work	and	

research	in	English

 0605 317 พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ 2(2-0-4)

  Museum and Art Gallery

	 	 ประวัติความเป็นมาและความส�าคัญของพิพิธภัณฑ์และ 

หอศลิป์		บทบาทและระบบการจัดการ		แนวคดิและหลกัการของพพิธิภณัฑ์

และหอศิลป์		การจัดนิทรรศการ		การประชาสัมพันธ์		

		 	 History	 and	 importance	 of	 art	 galleries	 and	 

museums,	roles	and	administration,	concepts	and	principles,	the	

art	exhibitions,	promotions

 0605 318 การบริหารจัดการศิลปะ 2(2-0-4)

  Art Administration and Management

	 	 หลกัการ		ทฤษฎ	ี	การพฒันาเป็นผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้อง

กับทัศนศิลป์		การสร้างตราสินค้า		การตลาดยุคใหม่		กฎหมายที่เกี่ยวข้อง		

การด�าเนินธุรกิจและบริการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 	 การวิเคราะห ์

ผู้บริโภค		การน�าเสนอผลงานสู่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย

	 	 Principles,	 theory,	 development	 to	 visual	 art	 

related	 entrepreneur,	 branding,	 new	marketing,	 related	 laws,	

the	business	and	IT	services,	consumer	analysis,	presentation	

to	the	target	audience

 0605 319 ศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน 2(2-0-4)

  Art and Culture of Neighboring 

  Countries

	 	 รูปแบบและพัฒนาการทางศิลปะของประเทศเพื่อนบ้าน

ของไทย	 	 การวิจารณ์	 	 เปรียบเทียบศิลปะของประเทศเหล่านั้นกับ 

สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม		

	 	 Style	 and	 development	 of	 the	 art	 of	 the	 

neighboring	country	of	Thailand,	discussion	participation,	art	

comparison	from	different	countries	in	terms	of	environments,	

society	and	culture

   2.2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต

    (1)  วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

 0605 101 ศิลปะเบื้องต้น 1 3(1-4-4)

  Art Elementary 1 

	 	 ปัจจัยข้ันพืน้ฐานของงานทัศนศลิป์		คณุลกัษณะของศลิปะ

แต่ละสาขา		ศกึษาทดลองปฏบิตัด้ิวยเทคนคิ		วธิกีารเบือ้งต้นทางจติรกรรม		

ประติมากรรม	 	 ศิลปะภาพพิมพ์	 	 ศิลปะไทยและงานศิลปะสื่อประสม		 

เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการสร้างงานทัศนศิลป์	 	 และลักษณะพิเศษ 

ของศิลปะแต่ละสาขา

	 	 Fundamental	 visual	 art,	 characteristics	 of 

individual	 art,	 practical	 techniques,	 basic	painting	methods,	

sculpture	 methods,	 printmaking	methods,	 Thai	 art	 and	 

multimedia	art		procedures,	understanding	of	visual	art	
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 0605 102 วาดเส้น 1 3(1-4-4)

  Drawing 1

	 	 การวาดภาพหุน่นิง่			ด้วยวธิกีารวาดเส้นเบือ้งต้นให้ถกูต้อง

ตามหลักวิชาวาดเส้นและทัศนียวิทยา	 	 ศึกษาโครงสร้าง	 	 ค่าต่างแสง		 

พื้นผิวของวัตถุ		

	 	 Drawing	 on	 still	 life	 and	perspective	principle,	

study	of	structure,	chiaroscuro,	material	texture

 0605 103 องค์ประกอบศิลป์ 1 3(1-4-4)

  Composition 1

	 	 ทฤษฎีเก่ียวกบัทัศนธาตแุละหลกัการทางองค์ประกอบศลิป์		

ฝึกปฏิบัติงานตามกระบวนการและหลักการทางองค์ประกอบศิลป์		

	 	 Theoretical	 study	 on	 visual	 elements	 and	 

compositions,	practical	learning	on	process	and	art	composition

 0605 105 ศิลปะเบื้องต้น 2 3(1-4-4)

  Art Elementary 2 

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 101 ศิลปะเบื้องต้น 1

  Prerequisite : 0605 101 Art Elementary 1

	 	 ปัจจยัขัน้พืน้ฐานของงานทศันศลิป์		คณุลกัษณะของศลิปะ

แต่ละสาขา		ศกึษาทดลองปฏบิตัด้ิวยเทคนคิ		วธิกีารเบือ้งต้นทางจิตรกรรม		

ประติมากรรม	 	 ศิลปะภาพพิมพ์	 	 ศิลปะไทยและงานศิลปะสื่อประสม		 

เพ่ือให้เข้าใจถึงกระบวนการสร้างงานทัศนศิลป์	 	 และลักษณะพิเศษของ

ศิลปะแต่ละสาขาต่อจากรายวิชาศิลปะเบื้องต้น	1

	 	 The	 introduction	 on	 fundamental	 visual	 art,	 

characteristics	 of	 individual	 art,	 practical	 techniques,	 basic	

painting	methods,	sculpture	procedure,	printmaking	methods,	

Thai	art	and	multimedia	art	procedures,	understanding	of	visu-

al	art	processes	and	specific	characteristics	of	individual	art	and	

post	requisition	of	Art	Elementary	1		

 0605 106 วาดเส้น 2 3(1-4-4)

  Drawing 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 102 วาดเส้น 1

  Prerequisite : 0605 102 Drawing 1

	 	 การวาดภาพทิวทัศน์ในสถานท่ีต่างๆ	 	 เช่น	 	 เมือง	 	 สลัม		 

ทุ่งนา		ป่าเขา		ตามหลักวิชาวาดเส้นและทัศนียวิทยา		เน้นการฝึกฝนเพื่อ

ให้เกิดความช�านาญ		

	 	 Landscape	 drawing	 from	 different	 places;	 

cityscape,	 slum,	 paddy	 and	mountain	 with	 drawing	 and	 

perspective	principle,	the	emphasis	on	the	practice	to	develop	

skills	

 0605 107 องค์ประกอบศิลป์ 2 3(1-4-4)

  Composition 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 103 องค์ประกอบศิลป์ 1

  Prerequisite : 0605 103 Composition 1

	 	 หลักการ	 	 แนวคิดทางองค์ประกอบศิลป์และทฤษฎีสี 

มาใช้ในการสร้างสรรค์		จากหัวข้อที่ก�าหนด			

	 	 Principles	concept	and	color	theoretical	practices	

for	creative	ability	of	assigned	topics

 0605 201 วาดเส้น 3 3(1-4-4)

  Drawing 3 

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 106 วาดเส้น 2

  Prerequisite : 0605 106 Drawing  2

	 	 วาดเส้นจากหุ่นปูนและคนจริงแบบครึ่งตัว	 	 ทั้งเพศชาย		

หญิง	 	 วัยเด็กและคนชรา	 	 การเรียนรู้และท�าความเข้าใจเรื่องกายวิภาค		

โครงสร้าง		สัดส่วน		ท่าทาง		

	 	 Model	drawing	and	human	models	as	half	body	of	

male,	female,	girl,	boy	and	elderly	people,	learning	on	anatomy,	

structure,	proportion,	action

 0605 202 องค์ประกอบศิลป์ 3 3(1-4-4) 

  Composition 3

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 107 องค์ประกอบศิลป์ 2

  Prerequisite : 0605 107 Composition 2

	 	 การสร้างสรรค์		การวิเคราะห์		การแก้ปัญหา		การใช้วัสดุ

และสื่อสมัยใหม่	 เพื่อความเป็นเอกภาพของแนวความคิดและการ

แสดงออก		

	 	 Creative,	 the	 use	 of	material	 and	 new	media,	

problematical	solution	analysis,	conceptual	bases	and	expression

 0605 209 วาดเส้น 4 3(1-4-4) 

  Drawing 4

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 201 วาดเส้น 3

  Prerequisite : 0605 201 Drawing 3

	 	 วาดภาพจากหุ่นปูนและคนจริงแบบเต็มตัว	 ทั้งเพศชาย		

หญิง	วัยเด็ก	และคนชรา	เรียนรู้เรื่องกายวิภาค	โครงสร้าง	สัดส่วน		ท่าทาง			

	 	 Model	 drawing	 and	 human	models	 as	 body	 of	 

male,	female,	girl,	boy	and	elderly	people,	learning	on	anatomy	

structure,	proportion,	action
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 0605 301 คอมพิวเตอร์เพื่องานทัศนศิลป์  3(1-4-4)

  Computer for Visual Art 

	 	 ฝึกปฏิบัติการพื้นฐานของโปรแกรมส�าเร็จรูปที่ใช้ในการ

ออกแบบ		ฝึกการใช้เพื่อการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์	

	 	 Practice	on	basic	package	computer	programs	for	

graphic	designs,	practice	on	computer	application	for	visual	art	

works

    (2)  วิชาเลือก  1 ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต

	 	 	 	 	 ให้นิสิตเลือกศึกษา		จ�านวน		2		กลุ่มวิชา		จากกลุ่ม

วิชา		ต่อไปนี้

     กลุ่มวิชาจิตรกรรม

 0605 204 จิตรกรรม 1 3(1-4-4)

  Painting 1

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 105 ศิลปะเบื้องต้น 2

  Prerequisite : 0605 105 Art Elementary 2

	 	 ฝึกปฏิบัติงานจิตรกรรมด้วยกรรมวิธีจิตรกรรมสีน�้า		โดย

ฝึกถ่ายทอดรูปทรงจากแบบหุ่นนิ่งและทิวทัศน์	 	 ฝึกการมองให้เห็น	 	 การ

สังเกตและการถ่ายทอดรปูทรงอย่างแม่นย�า		ด้วยหลกัการจัดองค์ประกอบ		

เน้นการประสานสัมพันธ์กันของเส้น		สี		ค่าต่างแสง		และมิติ

	 	 Practical	 learning	 on	 water	 color	 painting,	 

illustration	 the	 figurative	 form	 from	 still	 life	 and	 landscape,	 

visualization	 practices,	 observation	 for	 accurate	 visual	 

communication,	 composition	 arrangement,	 expressive	 

relationships	of	line,	color,	chiaroscuro	and	dimension

 0605 211 จิตรกรรม 2 3(1-4-4)

  Painting 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 204 จิตรกรรม 1

  Prerequisite : 0605 204 Painting 1

	 	 ปฏิบัติงานจิตรกรรมด้วยกรรมวิธีจิตรกรรมสีอะคริลิก		

และสีน�้ามัน		โดยฝึกถ่ายทอดรูปทรงจากแบบหุ่นนิ่ง	คนและทิวทัศน์นอก

สถานที	่		ฝึกการมองให้เห็น		การสงัเกตและการถ่ายทอดรูปทรงอย่างแม่นย�า		

ด้วยหลกัการจัดองค์ประกอบ		เน้นการประสานสมัพนัธ์กนัของเส้น		ส	ีและ

ค่าต่างแสง		เน้นการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความช�านาญ		และการใช้เครื่องมือ

ต่างๆ		มากยิ่งขึ้น

	 	 Practice	learning		with	acrylic	color	and	oil	color,	

expressive	performance	with	still	life,	human	model	and	outdoor	

image,	 visualization	 practices,	 observation	 for	 accurate	 

expression,	composition	arrangement,	expressive	relationships	

of	line,	color,	chiaroscuro		and	emphasis	on	practice	to	generate	

skills	and	intensive	application	of	artistic	instrument	

    กลุ่มวิชาประติมากรรม

 0605 205 ประติมากรรม 1 3(1-4-4)

  Sculpture 1

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 105 ศิลปะเบื้องต้น 2

  Prerequisite : 0605 105 Art Elementary 2

	 	 ปฏิบัติงานประติมากรรมรูปนูน	ทั้งแบบนูนต�่าและนูนสูง		

จากแบบที่ก�าหนดให้ในลักษณะเหมือนจริง	 เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง		

สัดส่วนและปริมาตร	 โดยปฏิบัติงานด้วยดินเหนียวและกลวิธีการหล่อ

ปนูปลาสเตอร์		เน้นการฝึกฝนเพือ่ให้เกดิความช�านาญและการใช้เครือ่งมอื

ต่างๆ

	 	 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	

and	 plaster	molding	 techniques	 for	 skill	 improvement	 and	 

instrumental	use

 0605 212 ประติมากรรม 2 3(1-4-4)

  Sculpture 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 205 ประติมากรรม 1

  Prerequisite : 0605 205 Sculpture 1

	 	 ปฏิบัติงานประติมากรรมแบบลอยตัว	 จากหุ่นปูนและ

คนจริง	 	 (ครึ่งตัว)	 	 เรียนรู้เรื่องโครงสร้าง	 	สัดส่วนและปริมาตรในท่าทาง

ต่างๆ	ปฏิบัติงานด้วยดินเหนียว		และกลวิธีการหล่อปูนปลาสเตอร์

	 	 Practical	 learning	on	round	relief	sculpture	 from	

model	 and	human	 torso,	 study	 on	 structure,	 proportion	 and	

volume	 in	 various	 gestures,	 practical	works	with	 clay,	 and	 

plaster	molding	techniques	

    กลุ่มวิชาภาพพิมพ์

 0605 206 ภาพพิมพ์ 1 3(1-4-4)

  Printmaking 1

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 105 ศิลปะเบื้องต้น 2

  Prerequisite : 0605 105 Art Elementary 2

	 	 ศึกษาคุณลักษณะท่ัวไปของศิลปะภาพพิมพ์	 การใช้วัสดุ

อปุกรณ์ในการพมิพ์แต่ละประเภท		ฝึกปฏบัิติสร้างภาพพิมพ์ท่ีกระบวนการ

ไม่ซับซ้อน		

	 	 Study	 the	general	 features	 of	 printmaking,	use	 

of	 printing	 materials	 each	 type,	 practical	 learning	 on	 

uncomplicated	process
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 0605 213 ภาพพิมพ์ 2 3(1-4-4)

  Printmaking 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 206 ภาพพิมพ์  1

  Prerequisite : 0605 206 Printmaking 1

	 	 ปฏิบัติงานภาพพิมพ์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคและ

กระบวนการ		การใช้วัสดุ		อุปกรณ์		การจัดท�าภาพร่าง		การสร้างแม่พิมพ์

และวิธีการพิมพ์		

	 		 Practice	 complicated	 and	 technical	 processes	 

in	 printmaking,	use	 of	materials,	 equipment,	 sketches,	mold	

building	and	printing	methods

    กลุ่มวิชาศิลปะไทย

 0605 207 ศิลปะไทย 1 3(1-4-4)

  Thai Art 1

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 105 ศิลปะเบื้องต้น 2

  Prerequisite : 0605 105 Art Elementary 2

	 	 รูปแบบ		แนวคิด		เนื้อหา		วัสดุและกลวิธี		ในการสร้างงาน

ศิลปะไทยเบื้องต้น		การศึกษาศิลปะในภูมิภาค		

	 	 Form,	concept,	content,	material	and	technique	

for	creative	basic	in	Thai	art,	study	in	regional	art

 0605 214 ศิลปะไทย 2 3(1-4-4) 

  Thai Art 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 207 ศิลปะไทย 1

  Prerequisite : 0605 207 Thai Art 1

	 	 กระบวนการเชิงช่างศิลป์ไทย		รูปแบบ		คตินิยม		ลักษณะ

เฉพาะ		และการทดลอง		สร้างงานศิลปะไทย		

	 	 Study	Thai	traditional	art	and	craft	technique,	form,	

ideal,	especially,	experiment	to	creative	Thai	art	works

    กลุ่มวิชาศิลปะสื่อประสม 

 0605 208 ศิลปะสื่อประสม 1 3(1-4-4)

  Multimedia Art 1

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 105 ศิลปะเบื้องต้น 2

  Prerequisite : 0605 105 Art Elementary 2

	 	 หลักการใช้สื่อเพื่อการสร้างสรรค์	 	 เรียนรู้การใช้วัสดุและ

สื่อประเภทต่างๆ	สร้างผลงานทัศนศิลป์

	 	 Principles	of	using	media	for	creation,	study	the	

uses	of	material	and	medias	to	create	as	visual	art	works

 0605 215 ศิลปะสื่อประสม 2 3(1-4-4)

  Multimedia Art 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 208 ศิลปะสื่อประสม  1

  Prerequisite : 0605 208 Multimedia Art 1

	 	 การสร้างสรรค์ภาพถ่าย		ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผ่าน

เครื่องมือ		และโปรแกรมต่างๆ		น�าเสนอเป็นผลงานทัศนศิลป์

	 	 Creating	 photography,	 slide	 and	 animations,	

through	the	tools	and	programs,	present	as	visual	art	works

    (3)  วิชาเลือก  2 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 	 	 ให้นิสิตเลือกศึกษา		จ�านวน		2		รายวิชา		6		หน่วยกิต		จาก

รายวิชาต่อไปนี้

 0605 001 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(1-4-4)

  Computer Graphic

	 	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก		และการ

สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในลักษณะ	2		มิติ	

	 	 Computer	program	to	design	graphics	for	visual	

arts,	creating	graphics	for	2	dimensional	art	works

 0605 002 สีในงานศิลปะ 3(1-4-4)

  Color in Art

	 	 ทฤษฎีสี		จิตวิทยาสี		สัญลักษณ์ของสี		หลักการและความ

ส�าคัญของสีในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม

	 	 Color	 theory,	 color	 psychology,	 symbol	 of	 color	

principle	and	importance	of	colors	in	fine	art

 0605 003 วัสดุและกลวิธี 3(1-4-4)

  Material and Technique

	 	 คุณลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุธรรมชาติ	 	 วัสดุ

ส�าเร็จรูป		และวัสดุสังเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์ทัศนศิลป์

	 	 Characteristics	and	properties	of	natural	materials,	

component	materials,	and	synthesized	materials	for	visual	art

 0605 004 กายวิภาคมนุษย์ 3(1-4-4)

  Human Anatomy

	 	 โครงกระดูกและกล้ามเนื้อของมนุษย์	 	 เรียนรู ้ เรื่อง

โครงสร้างสัดส่วน		ท่าทาง		และการเคลื่อนไหว		

	 	 Human	skeleton	and	muscles,	anatomical	study	

and	 practical	 learning	 on	 structure,	 proportion,	 gesture,	 

movement
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 0605 005 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์ 3(1-4-4)

  Local wisdom and Creativity

		 	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น		วิเคราะห์		ตีความ		เนื้อหาและรูปแบบ		

เพื่อเป็นแรงบันดาลใจสู่ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์

	 	 Local	wisdom,	 analyze,	 interpret	 content	 and	

formatting	to	inspire	the	creation	of	visual	art

 0605 006 วาดเส้นสร้างสรรค์ 3(1-4-4)

  Creative Drawing

	 	 สร้างสรรค์ผลงานวาดเส้นด้วยกลวิธีต่างๆ	การน�าเสนอ

แนวคิดและผลงาน

	 	 Create	 drawing	 with	 various	 technique,	 

presentation	of	ideas	and	art	works

  2.3 วิชาเอก 

   โปรแกรมปกติ ไม่น้อยกว่า       21     หน่วยกิต

   โปรแกรมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า       27     หน่วยกิต

   (1) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า       10     หน่วยกิต

	 	 	 	 ให้นิสิตเลือกศึกษา		1		กลุ่มวิชา		จากวิชากลุ่มต่อไปนี้		

โดยกลุ่มวิชาที่นิสิตเลือกจะต้องเป็น		1		ใน		2		กลุ่มวิชา		จากกลุ่มวิชาเลือก	

1		ข้อ		(2.2.2)		

    กลุ่มวิชาจิตรกรรม

 0605 305 จิตรกรรม 3 3(1-4-4)

  Painting 3

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 211  จิตรกรรม 2

  Prerequisite : 0605 211  Painting 2

	 	 การสร้างสรรค์งานจติรกรรมตามหวัข้อและเนือ้หาทีก่�าหนด		

ศึกษากระบวนวิธีทางจิตรกรรม		การน�าเสนอแนวคิดและผลงาน

	 	 Creative	painting	by	assigned	topics	and	content,	

study	the	process	of	painting,	presentation	of	ideas	and	art	works

 0605 311 จิตรกรรม 4 3(1-4-4)

  Painting 4

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 305  จิตรกรรม 3

  Prerequisite : 0605 305  Painting 3

	 	 การสร้างสรรค์งานจติรกรรมเพือ่ค้นหาแนวคดิและรปูแบบ

เฉพาะตน

	 	 Creative	 painting	 to	 art	 style	 for	 support	 

individualized	concept

 0605 402 โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรม 4(1-6-5)

  Creative Project in Painting

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 311  จิตรกรรม 4

  Prerequisite : 0605 311  Painting 4

	 	 โครงการสร้างสรรค์เฉพาะบุคคล		โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

ควบคุมให้บรรลุแนวคิดและวัตถุประสงค์		สามารถวิเคราะห์		อภิปรายผล		

น�าไปสู่ข้อค้นพบที่พัฒนาสู่การสร้างศิลปนิพนธ์

	 	 Operate	personal	creation	according	to	the	project	

determined	by	each	student	with	the	advisor	to	recommend	the	

concept,	 objective,	 can	 analyze,	 discussions,	 to	 finding,	 and	

developing	the	guideline	for	studying	art	thesis

    กลุ่มวิชาประติมากรรม

 0605 306 ประติมากรรม 3 3(1-4-4)

  Sculpture 3

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 212  ประติมากรรม 2

  Prerequisite : 0605 212  Sculpture 2

	 	 ปฏบัิติงานสร้างรปูทรงแบบลอยตัว		การเรียนรูจ้ากรูปทรง

มนษุย์		ปฏบัิตงิานในแนวเหมอืนจรงิ		หรอืกึง่นามธรรมโดยใช้รปูทรงธรรม

ชาติ		รูปทรงเรขาคณิต		และประกอบสร้างรูปทรงโดยอิสระ

	 	 Practical	 learning	 on	 round	 relief	 sculpture,	 

study	 from	the	human	figure,	practical	works	on	organic	and	 

geometric	 form	 in	 realistic	 or	 semi-abstract	 and	 creative	 

sculpture	form	by	freedom	

 0605 312 ประติมากรรม 4 3(1-4-4)

  Sculpture 4

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 306  ประติมากรรม 3

  Prerequisite : 0605 306  Sculpture 3

							 สร้างรูปทรง		ความสัมพันธ์กับที่ว่าง		โดยเน้นในเรื่องของ

ความคิดและการแสดงออกที่มีลักษณะเฉพาะบุคคล		ปฏิบัติงานด้วยวัสดุ

สังเคราะห์		วัสดุธรรมชาติ		และวัสดุส�าเร็จรูป	

	 	 Creation	form	and	space	relationships,	emphasis	

on	concept,	individual	unique	expression,	practical	works	with	

synthetic	materials,	natural	and	readymade	material

 0605 403 โครงการสร้างสรรค์ประติมากรรม 4(1-6-5)

  Creative Project in Sculpture

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 312 ประติมากรรม 4

  Prerequisite : 0605 312 Sculpture 4

	 	 โครงการสร้างสรรค์เฉพาะบุคคล		โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

ควบคุมให้บรรลุแนวคิดและวัตถุประสงค์		สามารถวิเคราะห์		อภิปรายผล		

น�าไปสู่ข้อค้นพบที่พัฒนาสู่การสร้างศิลปนิพนธ์
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	 	 Operate	personal	creation	according	to	the	project	

determined	by	each	student	with	the	advisor	to	recommend	the	

concept,	 objective,	 can	 analyze,	 discussions,	 to	 finding,	 and	

developing	the	guideline	for	studying	art	thesis

    กลุ่มวิชาภาพพิมพ์

 0605 307 ภาพพิมพ์ 3 3(1-4-4)

  Printmaking 3

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 213 ภาพพิมพ์  2

  Prerequisite : 0605 213 Printmaking 2

	 	 การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์เฉพาะบุคคล	 	 ฝึกการ

สืบค้นข้อมูล		วิเคราะห์และประมวล		ก�าหนดเนื้อหา		รูปแบบ		และกลวิธี		

	 	 Creation	of	 individualized	printmaking,	practice	

data	searching,	analysis	and	processing,	define	content,	style	

and	technique

 0605 313 ภาพพิมพ์ 4 3(1-4-4)

  Printmaking 4

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 307  ภาพพิมพ์  3

  Prerequisite : 0605 307  Printmaking 3

	 	 สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์เฉพาะบุคคล	 	 ใช้ทักษะการ

สืบค้นข้อมูล		วิเคราะห์และประมวล		ก�าหนดแนวความคิดและกลวิธีสร้าง

ผลงาน	

		 	 Creation	of	 individualized	printmaking,	practice	

data	searching,	analysis	and	processing,	define	content,	style	

and	printing	techniques

 0605 404 โครงการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ 4(1-6-5)

  Creative Project in Printmaking

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 313  ภาพพิมพ์  4

  Prerequisite : 0605 313  Printmaking 4

	 	 โครงการสร้างสรรค์เฉพาะบุคคล		โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

ควบคุมให้บรรลุแนวคิดและวัตถุประสงค์		สามารถวิเคราะห์		อภิปรายผล		

น�าไปสู่ข้อค้นพบที่พัฒนาสู่การสร้างศิลปนิพนธ์

	 	 Operate	personal	creation	according	to	the	project	

determined	by	each	student	with	the	advisor	to	recommend	the	

concept,	 objective,	 can	 analyze,	 discussions,	 to	 finding,	 and	

developing	the	guideline	for	studying	art	thesis

    กลุ่มวิชาศิลปะไทย

 0605 308 ศิลปะไทย 3 3(1-4-4)

  Thai Art 3

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 214  ศิลปะไทย 2

  Prerequisite : 0605 214  Thai Art 2

	 	 การสร้างสรรค์งานศิลปะไทยตามหัวข้อและเนื้อหาที่

ก�าหนด		ใช้กลวิธีทางศลิปะไทยท้ังแบบประเพณีและแบบร่วมสมยั		การน�า

เสนอแนวคิดและผลงาน

	 	 Creative	Thai	arts	by	assigned	topics	and	content,	

using	 technique	 of	 Thai	 traditional	and	 contemporary	 arts,	

presentation	of	ideas	and	art	works

 0605 314 ศิลปะไทย 4 3(1-4-4)

  Thai Art 4

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 308  ศิลปะไทย 3

  Prerequisite : 0605 308  Thai Art 3

	 	 การสร้างสรรค์งานศิลปะไทย		บริบททางสังคมที่เกี่ยวข้อง

กับศิลปะไทย		เพื่อค้นหาแนวคิดและรูปแบบเฉพาะบุคคล

	 	 Creative	Thai	arts,	social	context	related	to	Thai	

art,	to	find	the	ideas	and	individual	styles

 0605 405 โครงการสร้างสรรค์ศิลปะไทย 4(1-6-5)

  Creative Project in Thai Art

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 314  ศิลปะไทย 4

  Prerequisite : 0605 314  Thai Art 4

	 	 โครงการสร้างสรรค์เฉพาะบุคคล		โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

ควบคุมให้บรรลุแนวคิดและวัตถุประสงค์		สามารถวิเคราะห์		อภิปรายผล		

น�าไปสู่ข้อค้นพบที่พัฒนาสู่การสร้างศิลปะนิพนธ์

	 	 Operate	personal	creation	according	to	the	project	

determined	by	each	student	with	the	advisor	to	recommend	the	

concept,	 objective,	 can	 analyze,	 discussions,	 to	 finding,	 and	

developing	the	guideline	for	studying	art	thesis

    กลุ่มวิชาศิลปะสื่อประสม

 0605 309 ศิลปะสื่อประสม 3 3(1-4-4)

  Multimedia Art 3

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 215  ศิลปะสื่อประสม 2

  Prerequisite : 0605 215  Multimedia Art 2

	 	 การสร้างสรรค์งานศิลปะสื่อประสมตามหัวข้อและเนื้อหา

ท่ีก�าหนด		ศกึษากระบวนวิธีทางศลิปะสือ่ประสม		การน�าเสนอแนวคดิและ

ผลงาน

	 	 Creative	multimedia	art	by	assigned	topics	and	

content,	 study	 the	process	of	multimedia	art,	presentation	of	

ideas	and	art	works
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 0605 315 ศิลปะสื่อประสม 4 3(1-4-4)

  Multimedia Art 4

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 309  ศิลปะสื่อประสม 3

  Prerequisite : 0605 309  Multimedia Art 3

	 	 การสร้างสรรค์งานศิลปะสื่อประสมจากเนื้อหาต่างๆ		เพื่อ

ค้นหาแนวคิดและรูปแบบเฉพาะบุคคล

	 	 Creative	multimedia	art	from	various	contents,	to	

find	the	ideas	and	individual	styles

 0605 406 โครงการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสม 4(1-6-5)

  Creative Project in Multimedia Art

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 315  ศิลปะสื่อประสม 4

  Prerequisite : 0605 315  Multimedia Art 4

	 	 โครงการสร้างสรรค์เฉพาะบุคคล		โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

ควบคุมให้บรรลุแนวคิดและวัตถุประสงค์		สามารถวิเคราะห์		อภิปรายผล		

น�าไปสู่ข้อค้นพบที่พัฒนาสู่การสร้างศิลปนิพนธ์

	 	 Operate	personal	creation	according	to	the	project	

determined	by	each	student	with	the	advisor	to	recommend	the	

concept,	 objective,	 can	 analyze,	 discussions,	 to	 finding,	 and	

developing	the	guideline	for	studying	art	thesis

   (2) กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  8  หน่วยกิต

 0605 407 ศิลปนิพนธ์ 8(1-14-9)

  Art Thesis

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0605 402 โครงการสร้างสรรค์

จิตรกรรม

   : 0605 403 โครงการสร้างสรรค์

ประติมากรรม 

   : 0605 404  โครงการสร้างสรรค์

ภาพพิมพ์

   : 0605 405 โครงการสร้างสรรค์

ศิลปะไทย 

   : 0605 406 โครงการสร้างสรรค์

ศิลปะสื่อประสม

  Prerequisite : 0605 402 Creative Project in 

Painting

   : 0605 403 Creative Project in 

Sculpture

   : 0605 404 Creative Project in 

Printmaking

   : 0605 405 Creative Project in 

Thai Art

   : 0605 406 Creative Project in 

Multimedia Art

	 	 โครงการศิลปนิพนธ์เฉพาะบุคคลที่มีคณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาและพิจารณาอนุมัติ		ศิลปนิพนธ์ประกอบด้วยผลงานสร้างสรรค์

ทัศนศิลป์และเอกสารประกอบการสร้างสรรค์		

	 	 Personal	art	thesis,	there	is	an	advisory	committee	

for	 submission	 for	 considering	 and	 approving	 from	 the	 

committee,	an	art	thesis	consists	of	creative	work	and	documents	

in	supplement	to	creation	according	to	the	format	of	visual	art	

thesis

   (3) ประสบการณ์ภาคสนาม

    โปรแกรมปกติ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

    โปรแกรมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 0605 320 ฝึกงานวิชาชีพ 3 หน่วยกิต

  Professional Practice

	 	 ฝึกงานไม่น้อยกว่า		200		ชั่วโมง		การประเมินผลเป็น		S		

หรือ		U

	 	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านทัศนศิลป์	 	 ในหน่วย

งานของรฐับาล		รฐัวิสาหกจิ		องค์กรภาคเอกชน		หรอืศลิปินคนส�าคญั		เพือ่

พฒันานสิติให้มคีวามรูท้างวชิาการและทกัษะทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์		

การท�างานในองค์กรต่างๆ	มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการ

คิดอย่างเป็นระบบ	 	 การสังเกต	 	 การตัดสินใจ	 	 ตลอดจนทักษะในการ

วิเคราะห์และการประเมิน

	 	 Experience	on	art	professional	training,	internship	

in	 the	governmental	 service	 sector,	 state	enterprises,	private	

sector,	 in	 order	 to	 gain	 knowledge	 and	 skill	 improvement	 

related	 to	 work	 in	 organization,	 the	 ability	 in	 personal	 

development,	systematic	thinking,	observation,	decision	making,	

skills	in	analysis	and	assessment

	 หรือ

 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education

	 	 เข้าร่วมโครงการสหกจิศกึษา		และฝึกประสบการณ์ในสถาน

ประกอบการ		ไม่น้อยกว่า		4		เดือน		การประเมินผลเป็น		S		หรือ		U

	 	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 	 โดย

ความร่วมมอืระหว่างมหาวิทยาลยักบัสถาบันประกอบการเพือ่พฒันานสิติ

ให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท�างานในสถาน

ประกอบการ	 	มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างมี

ระบบ		การสังเกตการณ์ตัดสินใจ		ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการ

ประเมนิผล		ท�าให้นิสติมคีณุภาพตรงตามความต้องการสถานประกอบการ		

และตลาดแรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	

the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	the	

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	
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systematic	 thinking,	observation,	decision	making,	analytical	

and	evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	

who	are	most	suitable	for	the	work	laces	and	the	labor	market	

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 	 ให้นิสิตเลือกศึกษาในรายวิชาดังต่อไปนี้		หรือรายวิชาอื่นๆ		ที่เปิด

สอนในมหาวิทยาลัย		จ�านวนไม่น้อยกว่า		6		หน่วยกิต		

 0605 010 ภาพล้อเลียน 2(1-2-3)

  Caricature

	 	 ปฏิบัติการวาดภาพล้อเลียนบุคคล		เหตุการณ์		หรือเรื่อง

ราวต่างๆ	เพื่อแสดงความรู้สึกต่างๆ		เกี่ยวกับเรื่องราวและเนื้อหาที่เกิดขึ้น		

ทั้งแบบขาวด�า		และระบายสี

	 	 Practical	 learning	 on	people,	 situation,	 or	 story	

caricatures	with	various	ways	of	expression,	story	and	context	

in	both	black	and	white	and	color	applications

 0605 011 ภาพประกอบ 2(1-2-3)

  Illustration

	 	 แนวคิด	 	 รูปแบบ	 	 เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ภาพ

ประกอบหนังสือ	

	 	 Concept,	 style,	 techniques	 for	 creating	 a	 book	 

illustration

 0605 012 บาติกเบื้องต้น 2(1-2-3)

  Elementary Batik

	 	 ปฏิบัติการท�าบาติกในรูปแบบต่างๆ		เช่น		ผ้าบาติก		บาติก

บนกระดาษสา	ฯลฯ				

	 	 Practical	learning	on	Baltic	in	different	styles	such	

as	Baltic	clothes,	Baltic	on	mulberry	paper,	etc.

 0605 013 จิตรกรรมสีน�้า 2(1-2-3)

  Watercolor Painting

	 	 ปฏิบัติงานจิตรกรรมสีน�้า	 	 เรียนรู้กลวิธี	 	 ขั้นตอนต่างๆ	 

ของการเขียนภาพ		โดยศึกษาจากหุ่นที่ก�าหนดให้

	 	 Practical	learning	on	watercolor	painting,	learning	

on	technical	procedures	of	painting	from	assigned	models

 0605 014 จิตรกรรมสีอะคริลิก 2(1-2-3)

  Acrylic Painting

	 	 ปฏบิตังิานจติรกรรมสอีะครลิกิ		เรยีนรูก้ลวธิ	ี	ขัน้ตอนต่างๆ	

ของการเขียนภาพ		โดยศึกษาจากหุ่นที่ก�าหนดให้

	 	 Practical	 learning	 on	 acrylic	 color	 painting,	 

learning	 on	 technical	 procedures	 of	 painting	 from	assigned	

models

 0605 015 จิตรกรรมภาพทิวทัศน์ 2(1-2-3)

  Landscape Painting

	 	 ปฏิบัติการจิตรกรรมภาพทิวทัศน์	 	 เรียนรู้จากสถานที่จริง		

และการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องเรียน

	 	 Practical	learning	on	landscape	painting	from	real	

locations,		conversation	for	conceptual	exchange	in	class

 0605 016 การหล่อประติมากรรม 2(1-2-3)

  Sculpture Casting

	 	 ปฏบัิติการตามกระบวนการท�าแม่พมิพ์		หล่อ		และตกแต่ง		

เน้นการสร้างรูปทรงโดยอิสระเพื่อตอบสนองแนวความคิด

		 	 Practical	 and	 technical	 learning	 on	 sculpture	 

casting	with	the	emphasis	on	independent	creation	of	figure	in	

accordance	with	concept

 0605 017 เครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น 2(1-2-3)

  Elementary Terracotta

	 	 ปฏิบัติการท�าเครื่องปั้นดินเผาอย่างง่าย	 	การสร้างรูปทรง

โดยอิสระเพื่อตอบสนองแนวความคิด

	 	 Practical	 and	 technical	 learning	 on	 basic	 

terracotta,	the	independent	creation	of	form	in	accordance	with	

concept

 0605 018 การพิมพ์สกรีน 2(1-2-3)

  Screen Printing

	 	 ปฏบัิติการพมิพ์สกรนีอย่างง่าย		สามารถน�าไปประยกุต์ใน

เชิงพาณิชย์ได้

	 	 Practical	learning	on	basic	screen	printing	and	its	

application	for	commercial	aspects

 0605 019 จิตรกรรมจีน 2(1-2-3)

  Chinese Painting

	 	 ปฏิบัติงานจิตรกรรมจีน	 	 เรียนรู้กลวิธี	 	 ขั้นตอนต่างๆ	 

ของการเขียนภาพ		

	 	 Practical	learning	about	Chinese	painting,	learning	

on	technical	procedures	of	painting	
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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต		สาขาวิชาศิลปะการแสดง

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :			 Bachelor	of	Fine	and	Applied	Arts	Program	in	Performing		Arts

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	(ศิลปะการแสดง)

	 	 (ชื่อย่อ)		 :	 ศป.บ.	(ศิลปะการแสดง)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Fine	and	Applied	Arts		(Performing	Arts)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.F.A.	(Performing	Arts)

หลักสูตร 
 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า		136		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

	 	 2.1	 กลุ่มวิชาแกน

	 	 2.2	 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

	 	 2.3	 กลุ่มวิชาเอก

ไม่น้อยกว่า 100  หน่วยกิต

55		หน่วยกิต

16		หน่วยกิต

29	หน่วยกิต											

100  หน่วยกิต

		55		หน่วยกิต

					16		หน่วยกิต

	29		หน่วยกิต											

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 136  หน่วยกิต 136  หน่วยกิต

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า  55 หน่วยกิต

   (1) วิชาแกนคณะ ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

	 0600	101	 ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	 3(3-0-6)

	 	 Arts	and	Culture	of	Isan

	 0600	102	 ศิลปกรรมศาสตร์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Fine	and	Applied	Arts

   (2) วิชาแกนสาขา ไม่น้อยกว่า  49  หน่วยกิต

	 0606	101	 พื้นฐานนาฏยศิลป์ไทย		 3(1-4-4)

	 	 Foundation	of	Thai	Dance

	 0606	102	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารศิลปะการแสดง	 2(2-0-4)

	 	 Communicative	English	for	Performing	Arts

	 0606	111	 ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดง		 3(3-0-6)

	 	 History	of	Performing		Arts

	 0606	112	 พื้นฐานนาฏยศิลป์พื้นเมือง	 3(1-4-4)

	 	 Foundation	of	Folk	Dance

	 0606	201	 สรีระและหลักการเคลื่อนไหวส�าหรับนักแสดง	 3(2-2-5)

	 	 Physiology	and	Principle	Movements	

	 	 for	Performer

	 0606	202	 พื้นฐานนาฏยศิลป์ตะวันตก	 3(1-4-4)

	 	 Foundation	of	Western	Dance

	 0606	203	 การเขียนบทการแสดง	 3(2-2-5)

	 	 Script	Writing

	 0606	204	 การออกแบบการแต่งหน้าส�าหรับศิลปะ	 2(1-2-3)

	 	 การแสดง

	 	 Make-up	Design	for	Performing	Arts

	 0606	217	 สุนทรียศาสตร์	หลักการวิเคราะห์	 3(3-0-6)

	 	 และวิจารณ์ศิลปะการแสดง

	 	 Aesthetics	Principle	of	Analysis

	 	 and	Critics	in	Performing	Arts

	 0606	218	 พื้นฐานศิลปะการละคร	 3(1-4-4)

	 	 Foundation	of	Dramatic	Arts

	 0606	219	 ศิลปะการแสดงกับสื่อเทคโนโลยี	 2(1-2-3)

	 	 Performing	Arts	and	Media	Technology

	 0606	220	 ศิลปะการแสดงอาเซียน	 2(2-0-4)

	 	 ASEAN	Performing	Arts	

	 0606	301	 การวิจัยทางศิลปะการแสดง	 3(2-2-5)

	 	 Research	of	Performing	Arts

	 0606	302	 การก�ากับการแสดง	 3(1-4-4)

	 	 Directing

	 0606	303	 ฉากและแสงในศิลปะการแสดง	 3(1-4-4)

	 	 Scene	and	Stage	lighting	in	Performing	Arts

	 0606	312	 สัมมนาทางศิลปะการแสดง	 2(1-2-3)

	 	 Seminar	in	Performing	Arts

	 0606	313	 นาฏกรรมประดิษฐ์ร่วมสมัย	 3(1-4-4)

	 	 Contemporary	Choreography	

	 0606	401	 การบริหารจัดการศิลปะการแสดง	 3(1-4-4)

	 	 Administration	and	Management	

	 	 of	Performing	Arts

  2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต

   (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  8 หน่วยกิต

	 	 	 	 ให้นสิติเลอืกเรยีนจ�านวน	4	รายวชิาตรงกบักลุม่วชิาเอก

ที่นิสิตเลือกเรียน

	 0606	103	 นาฏยศัพท์และดนตรีส�าหรับการแสดง	 2(2-0-4)

	 	 นาฏยศิลป์ไทย

	 	 Dance	and	Music	Terminology	

	 	 for	Thai	Dance	Performance

	 0606	104	 นาฏยศัพท์และดนตรีส�าหรับการแสดง	 2(2-0-4)

	 	 นาฏยศิลป์พื้นเมือง

	 	 Dance	and	Music	Terminology	

	 	 for	Folk	Dance	Performance

	 0606	105	 ประวัติศาสตร์บัลเลต์	 2(2-0-4)

	 	 History	of	Ballet

	 0606	106	 การฝึกออกเสียงและเสียงในละคร		 2(1-2-3)

	 	 Voice	Training	and	Sound	in	Theatre

	 0606	113	 วรรณกรรมนาฏยศิลป์ไทย		 2(2-0-4)

	 	 Literature	of	Thai	Dance

	 0606	114	 วรรณกรรมนาฏยศิลป์พื้นเมือง	 2(2-0-4)

	 	 Literature	of	Folk	Dance

	 0606	115	 วรรณกรรมการแสดงบัลเลต์	 2(2-0-4)

	 	 Literature	of	Ballet

	 0606	116	 การวิเคราะห์วรรณกรรมและการค้นคว้า	 2(1-2-3)

	 	 ด้านการละคร

	 	 Literature	analysis	and	research	

	 	 for	theatre	performance

	 0606	205	 ระบ�าเบ็ดเตล็ดนาฏยศิลป์ไทย	 2(1-2-3)

	 	 Variety	of	Thai	Dances

	 0606	206	 นาฏยศิลป์ตะวันตกเปรียบเทียบ	 2(2-0-4)

	 	 Comparative	Western	Dances

	 0606	207	 การเล่าเรื่องและการออกแบบเพื่อการแสดง	 2(1-2-3)

	 	 Storytelling	and	Theatre	Production	Design
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	 0606	208	 นาฏยศิลป์พื้นเมืองยุคโลกาภิวัตน์	 2(1-2-3)

	 	 และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

	 	 Folk	Dance	in	Globalization	

	 	 and	Creative	Economy	

	 0606	221	 เครื่องแต่งกายส�าหรับการแสดงนาฏยศิลป์ไทย	 2(1-2-3)

	 	 Costume	for	Thai	Dance	Performance

	 0606	222	 เครื่องแต่งกายส�าหรับการแสดงนาฏยศิลป์	 2(1-2-3)

	 	 พื้นเมือง

	 	 Costume	for	Folk	Dance	Performance

	 0606	223	 เครื่องแต่งกายส�าหรับการแสดงนาฏยศิลป์	 2(1-2-3)

	 	 ตะวันตก

	 	 Costume	for	Western	Dance	Performance

	 0606	224	 การละครสากลและมัลติมีเดียอาร์ต	 2(1-2-3)

	 	 World	Theatre	and	Multimedia	Art

   (2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  8 หน่วยกิต

		 	 	 	 ให้นิสิตเลือก	1	กลุ่มรายวิชาที่ไม่ตรงกับวิชาเอก

    กลุ่มวิชานาฏยศิลป์ไทย

	 0606	121	 นาฏยศิลป์ไทยเบื้องต้น		 2(1-2-3)

	 	 Introduction	to	Thai	Dance	

	 0606	213	 การละเล่นไทย	 2(1-2-3)

	 	 Thai	Plays

	 0606	229	 การละครไทย	 2(1-2-3)

	 	 Thai	Drama

	 0606	308	 หลักการจัดการแสดงนาฏยศิลป์ไทย	 2(2-0-4)

	 	 กับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

	 	 Principle	of	Thai	Dance	Management	

	 	 and	value	added	in	Economy

    กลุ่มวิชานาฏยศิลป์พื้นเมือง

	 0606	122	 นาฏยศิลป์พื้นเมืองเบื้องต้น	 2(1-2-3)

	 	 Introduction	to	Folk	Dance	

	 0606	214	 นาฏยศิลป์พื้นเมืองกับการดนตรี	 2(1-2-3)

	 	 Dance	and	Music	Term	for	Folk	Dance

	 0606	230	 นาฏยศิลป์ชาติพันธุ์ในอีสาน	 2(1-2-3)

	 	 Isan	Ethnics	Dance	

	 0606	309	 มหรสพอีสาน	 2(1-2-3)

	 	 Isan	Entertainment

    กลุ่มวิชานาฏยศิลป์ตะวันตก

	 0606	123	 นาฏยศิลป์ตะวันตกเบื้องต้น	 2(1-2-3)

	 	 Introduction	to	Western	Dance

	 0606	215	 บัลเลต์เบื้องต้น	 2(1-2-3)

	 	 Basic	Ballet	

	 0606	231	 เต้นแจ๊สเบื้องต้น	 2(1-2-3)

	 	 Basic	Jazz	Dance	

	 0606	310	 นาฏยศิลป์ร่วมสมัยเบื้องต้น	 2(1-2-3)

	 	 Basic	Contemporary	Dance

    กลุ่มวิชาศิลปะการละคร

	 0606	124	 การแสดง		 2(1-2-3)

	 	 Acting	

	 0606	216	 การก�ากับการแสดงละคร	 2(1-2-3)

	 	 Theatre	Directing		 	

	 0606	232	 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ส�าหรับละครเวที		 2(1-2-3)

	 	 Creative	Writing	for	Theatre	Play

	 0606	311	 การสร้างสรรค์ละครเวที	 2(1-2-3)

	 	 Creative	Theatre	Production

  2.3  กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต

   (1) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

	 	 	 	 ให้นสิติเลอืกเพยีง	1	กลุม่รายวชิา	โดยเรยีนต่อเนือ่งกนั

จนส�าเร็จการศึกษา		ทั้งนี้นิสิตไม่สามารถเรียนสลับล�าดับรายวิชาได้

    กลุ่มวิชานาฏยศิลป์ไทย

	 0606	107	 ทักษะนาฏยศิลป์ไทย	1		 3(1-4-4)

	 	 Thai	Dance	Skills	1

	 0606	117	 ทักษะนาฏยศิลป์ไทย	2	 3(1-4-4)

	 	 Thai	Dance	Skills	2

	 0606	209	 ทักษะนาฏยศิลป์ไทย	3	 3(1-4-4)

	 	 Thai	Dance	Skills	3

	 0606	225	 ทักษะนาฏยศิลป์ไทย	4	 3(1-4-4)

	 	 Thai	Dance	Skills	4

	 0606	304	 ทักษะนาฏยศิลป์ไทย	5	 3(1-4-4)

	 	 Thai	Dance	Skills	5

	 0606	314	 ทักษะนาฏยศิลป์ไทย	6	 3(1-4-4)

	 	 Thai	Dance	Skills	6

	 0606	402	 ทักษะนาฏยศิลป์ไทย	7	 3(1-4-4)

	 	 Thai	Dance	Skills	7
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    กลุ่มวิชานาฏยศิลป์พื้นเมือง

	 0606	108	 ทักษะนาฏยศิลป์พื้นเมือง	1	 3(1-4-4)

	 	 Folk	Dance	Skills	1

	 0606	118	 ทักษะนาฏยศิลป์พื้นเมือง	2	 3(1-4-4)

	 	 Folk	Dance	Skills	2

	 0606	210	 ทักษะนาฏยศิลป์พื้นเมือง	3	 3(1-4-4)

	 	 Folk	Dance	Skills	3

	 0606	226	 ทักษะนาฏยศิลป์พื้นเมือง	4	 3(1-4-4)

	 	 Folk	Dance	Skills	4

	 0606	305	 ทักษะนาฏยศิลป์พื้นเมือง	5	 3(1-4-4)

	 	 Folk	Dance	Skills	5

	 0606	315	 ทักษะนาฏยศิลป์พื้นเมือง	6	 3(1-4-4)

	 	 Folk	Dance	Skills	6

	 0606	403	 ทักษะนาฏยศิลป์พื้นเมือง	7	 3(1-4-4)

	 	 Folk	Dance	Skills	7

    กลุ่มวิชานาฏยศิลป์ตะวันตก

	 0606	109	 ทักษะบัลเลต์	1	 3(1-4-4)

	 	 Ballet		Skills	1

	 0606	119	 ทักษะบัลเลต์	2	 3(1-4-4)

	 	 Ballet		Skills	2

	 0606	211	 ทักษะบัลเลต์	3	 3(1-4-4)

	 	 Ballet		Skills	3

	 0606	227	 ทักษะบัลเลต์	4	 3(1-4-4)

	 	 Ballet		Skills	4

	 0606	306	 ทักษะบัลเลต์	5	 3(1-4-4)

	 	 Ballet		Skills	5

	 0606	316	 ทักษะบัลเลต์	6	 3(1-4-4)

	 	 Ballet		Skills	6

	 0606	404	 ทักษะบัลเลต์	7	 3(1-4-4)

	 	 Ballet		Skills	7

    กลุ่มวิชาศิลปะการละคร

	 0606	110	 ศิลปะการละคร	1	 3(2-2-5)

	 	 Dramatic	Arts	1

	 0606	120	 ศิลปะการละคร	2	 3(2-2-5)

	 	 Dramatic	Arts	2

	 0606	212	 ศิลปะการละคร	3	 3(2-2-5)

	 	 Dramatic	Arts	3

	 0606	228	 ศิลปะการละคร	4	 3(2-2-5)

	 	 Dramatic	Arts	4

	 0606	307	 ศิลปะการละคร	5	 3(2-2-5)

	 	 Dramatic	Arts	5

	 0606	317	 ศิลปะการละคร	6	 3(1-4-4)

	 	 Dramatic	Arts	6

	 0606	405	 ศิลปะการละคร	7	 3(1-4-4)

	 	 Dramatic	Arts	7

   (2) กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

	 	 	 	 ให้นิสิตเลือกเรียนในรายวิชาที่ตรงกับกลุ่มวิชาเอก	

จ�านวน	6	หน่วยกิต

	 0606	407	 ศิลปนิพนธ์นาฏยศิลป์ไทย	 6(2-8-8)

	 	 Arts	Thesis	in	Thai	Dance

	 0606	408	 ศิลปนิพนธ์นาฏยศิลป์พื้นเมือง	 6(2-8-8)

	 	 Arts	Thesis	in	Folk	Dance

	 0606	409	 ศิลปนิพนธ์นาฏยศิลป์ตะวันตก	 6(2-8-8)

	 	 Arts	Thesis	in	Western	Dance

	 0606	410	 ศิลปนิพนธ์ศิลปะการละคร	 6(2-8-8)

	 	 Arts	Thesis	in	Dramatic	Arts

   (3) ประสบการณ์ภาคสนาม 

     - โปรแกรมปกติ ไม่น้อยกว่า  2 หน่วยกิต

	 0606	406	 ฝึกงานวิชาชีพ	 2(0-4-21)

	 	 Professional	Practice

															 ฝึกงานไม่น้อยกว่า		200		ชั่วโมง		การประเมินผลเป็น		S		

หรือ		U

    - โปรแกรมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต

	 0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education

	 	 การประเมนิผลการเรยีนเป็น	S	หรอื	U	โดยเข้าร่วมโครงการ

สหกจิศกึษาและฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า	4	เดือน

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาเลือกเสรีที่มีการเปิดสอน	โดย

คณะศิลปกรรมศาสตร์หรือคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 0606	001	 นาฏยศิลป์ร่วมสมัยเบื้องต้น	 2(1-2-3)

	 	 Basic	Contemporary	Dance

	 0606	002	 การละครเบื้องต้น	 2(1-2-3)

	 	 Basic	Drama	

	 0606	003	 เต้นแจ๊สเบื้องต้น	 2(1-2-3)

	 	 Basic	Jazz	Dance	

	 0606	004	 บัลเลต์เบื้องต้น	 2(1-2-3)

	 	 Basic	Ballet	

	 0606	005	 หมอล�าเบื้องต้น	 2(1-2-3)

	 	 Basic	Mo	–	Lam
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	 0606	006	 การฝึกพูดและออกเสียงส�าหรับนักแสดง	 2(1-2-3)

	 	 เบื้องต้น

	 	 Basic	Speech	and	Voice	Training	for	Actor

	 0606	007	 การออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า	 2(1-2-3)

	 	 เบื้องต้น

	 	 Basic	Costume	and	Make-up	Design	

	 0606	008	 การออกแบบฉากเบื้องต้น	 2(1-2-3)

	 	 Basic	Scene	Design	

	 0606	009	 ศิลปะการแสดงกับบริบททางสังคม	 2(1-2-3)

	 	 Performing		Arts	and	Social	Context	

	 0606	010	 ธุรกิจบันเทิงเบื้องต้น	 2(1-2-3)

	 	 Basic	Entertainment	Business

	 0606	011	 การออกแบบแสงส�าหรับศิลปะการแสดง	 2(1-2-3)

	 	 เบื้องต้น

	 	 Basic	Lighting	Design	for	Performing	Arts	

	 0606	012	 การละเล่นไทยเบื้องต้น	 2(1-2-3)

	 	 Basic	Thai	Plays	

	 0606	013	 อุปกรณ์ประกอบในศิลปะการแสดงเบื้องต้น	 2(1-2-3)

	 	 Basic	Crafts	and	Property	in	Performing	Arts

	 0606	014	 นาฏยศิลป์ตะวันออกเบื้องต้น	 2(1-2-3)

	 	 Basic	Oriental	Dance		

	 0606	015	 การแสดงละครพื้นฐานส�าหรับนักเรียนต่างชาติ	 2(1-2-3)

	 	 Basic	Acting	for	International	Students

	 0606	016	 การแสดงละครพื้นฐานเพื่อวัตถุประสงค์	 2(1-2-3)

	 	 เฉพาะบุคคล

	 	 Basic	Acting	for	Individual	Purposes

	 0606	017	 การสร้างสรรค์และน�าเสนอโครงการ	 2(1-2-3)

	 	 ทางศิลปะการแสดงเพื่อเพิ่มมูลค่าทุน

	 	 ทางศิลปวัฒนธรรม

	 	 Creative	and	Presentation	for	Increasing	

	 	 Valuation	in	Cultural	Capital

	 0606	018		 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการผลิตศิลปะการแสดง		2(1-2-3)

	 	 Creative	Thinking	for	Performing	Arts	

	 0606	019	 การออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดง	 2(1-2-3)

	 	 เพื่องานส่งเสริมกิจกรรมการตลาด

	 	 Creative	and	Design	in	Performing	

	 	 Arts	Event	for	Promoting	

	 	 Marketing	Activities

	 0606	020	 การออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะ	 2(1-2-3)

	 	 การแสดงส�าหรับงานสื่อสารมวลชน

	 	 Creative	and	Design	in	Performing	

	 	 Arts	for	Mass	Medias

	 0606	021	 การจัดการทรัพยากรศิลปะการแสดงท้องถิ่น		 2(1-2-3)

	 	 Management	of	Local	Performing	

	 	 Arts	Resources	

	 0606	022	 ภูมิปัญญาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน	 2(1-2-3)

	 	 กับการพัฒนา

	 	 Local	Wisdom	of	Performing	Arts	

	 	 and	Development
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แผนการศึกษา

ชั้นปีที่   1   ภาคต้น

รหัสวิชา หมวดวิชา/ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0600		102 ศิลปกรรมศาสตร์เบื้องต้น
Introduction	to	Fine	and	Applied	Arts

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0606	101 พื้นฐานนาฏยศิลป์ไทย
Foundation	of	Thai	Dance

3(1-4-4) 3(1-4-4)

0606	102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารศิลปะการแสดง
Communicative	English	for	Performing	Arts	

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0606  xxx วิชาพื้นฐานวิชาเอก	(1	รายวิชา)	 2 2

0606  xxx วิชาเอก	(1	รายวิชา) 3 2

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ	
Design	Thinking

2

xxxx  xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19 18

ชั้นปีที่   1   ภาคปลาย

รหัสวิชา หมวดวิชา/ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0600		101 ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
Arts	and	Culture	of	Isan

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0606	111 ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดง
History	of	Performing		Arts

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0606	112 พื้นฐานนาฏยศิลป์พื้นเมือง
Foundation	of	Folk	Dance

3(1-4-4) 2(1-2-3)

0606  xxx วิชาพื้นฐานวิชาเอก	(1	รายวิชา)	 2 2

0606  xxx วิชาเอก	(1	รายวิชา) 3 2

0606  xxx วิชาเลือก	(1	รายวิชา) 2 2

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2

xxxx  xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22 21
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ชั้นปีที่   2   ภาคต้น

รหัสวิชา หมวดวิชา/ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0606	201 สรีระและหลักการเคลื่อนไหวส�าหรับนักแสดง	

Physiology	and	Principle	Movements	for	Performer

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0606 202 พื้นฐานนาฏยศิลป์ตะวันตก

Foundation	of	Western	Dance

3(1-4-4) 3(1-4-4)

0606	203 การเขียนบทการแสดง

Script	Writing

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0606	204 การออกแบบการแต่งหน้าส�าหรับศิลปะการแสดง	

Make-up	Design	for	Performing	Arts

2(1-2-3) 2(1-2-3)

0606 xxx วิชาพื้นฐานวิชาเอก	(1	รายวิชา)	 2 2

0606 xxx วิชาเอก	(1	รายวิชา) 3 3

0606 xxx กลุ่มวิชาเลือก	(	1	รายวิชา) 2 2

xxxx  xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 4

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22 22

ชั้นปีที่   2   ภาคปลาย

รหัสวิชา หมวดวิชา/ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0606	217 สุนทรียศาสตร์	หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์ศิลปะการแสดง	

Aesthetics	Principle	of	Analysis	and	Critics	in	Performing	Arts

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0606	218 พื้นฐานศิลปะการละคร

Foundation	of	Dramatic	Arts

3(1-4-4) 3(1-4-4)

0606	219 ศิลปะการแสดงกับสื่อเทคโนโลยี

Performing	Arts	and	Media	Technology

2(1-2-3) 2(1-2-3)

0606 220 ศิลปะการแสดงอาเซียน

ASEAN	Performing	Arts	

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0606 xxx วิชาพื้นฐานวิชาเอก	(1	รายวิชา) 2 2

0606 xxx วิชาเอก	(1	รายวิชา) 3 3

0606 xxx กลุ่มวิชาเลือก	(1	รายวิชา) 2 2

xxxx  xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 4

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 21
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ชั้นปีที่   3   ภาคต้น

รหัสวิชา หมวดวิชา/ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0606	301 การวิจัยทางศิลปะการแสดง	

Research	of	Performing	Arts

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0606	302 การก�ากับการแสดง

Directing

3(1-4-4) 3(1-4-4)

0606	303 ฉากและแสงในศิลปะการแสดง

Scene	and	Stage	lighting	in	Performing	Arts

3(1-4-4) 3(1-4-4)

0606 xxx วิชาเอก	(1	รายวิชา) 3 3

0606 xxx กลุ่มวิชาเลือก	(1	รายวิชา) 2 2

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2 2

xxxx xxx ศึกษาทั่วไป 4 4

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20 20

ชั้นปีที่ 3  ภาคปลาย

รหัสวิชา หมวดวิชา/ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0606	312 สัมมนาทางศิลปะการแสดง

Seminar	in	Performing	Arts

2(1-2-3) 2(1-2-3)

0606	313 นาฏกรรมประดิษฐ์ร่วมสมัย

Contemporary	Choreography

3(1-4-4) 3(1-4-4)

0606 xxx วิชาเอก	(1	รายวิชา) 3		 3		

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2 2

xxxx xxx ศึกษาทั่วไป 6 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 16 16
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ชั้นปีที่ 4   ภาคต้น

รหัสวิชา หมวดวิชา/ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0606	401 การบริหารจัดการศิลปะการแสดง

Administration	and	Management	of	Performing	Arts

3(1-4-4) 3(1-4-4)

0606 xxx วิชาเอก	(1	รายวิชา) 3 -

0606	406 ฝึกงานวิชาชีพ

Professional	Practice

2(0-4-21) -

0606 xxx กลุ่มรายวิชาศิลปนิพนธ์	(1	รายวิชา) - 4(1-6-5)

xxxx xxx เลือกเสรี 2 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 10 9

ชั้นปีที่ 4  ภาคปลาย

รหัสวิชา หมวดวิชา/ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0606 xxx กลุ่มรายวิชาศิลปนิพนธ์	(1	รายวิชา) 6(2-8-8) -

0199	499 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

- 9(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 6 9
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า  55 หน่วยกิต

   (1) วิชาแกนคณะ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต

 0600 101 ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 3(3-0-6)

  Arts and Culture of Isan

	 	 วิวัฒนาการของสังคมอีสานด้านชาติพันธุ์	 การตั้งถ่ินฐาน		

ภูมิศาสตร์		ทรัพยากร		ระบบความเชื่อ		ประเพณี		พิธีกรรม		แบบแผนการ

ด�าเนินชีวิต		การสร้างสรรค์ศิลปกรรมของอีสาน	ให้นิสิตเห็นภาพรวมของ

สังคมและศิลปวัฒนธรรมของสังคมอีสาน	 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 

ให้เข้าใจปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆ	ที่มีผลต่อชีวิตและสังคมอีสาน

	 	 Evolution	 of	 Isan	 society,	 ethnic,	 settlement,	 

geography,	resources,	beliefs,	traditions,	customs,	lifestyles,	Isan	

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

 0600 102 ศิลปกรรมศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)

  Introduction to Fine and Applied Arts

	 	 รูปแบบ	 	 เนื้อหาและวิวัฒนาการของศิลปกรรมด้าน 

ทัศนศิลป์	 	 ดุริยางคศิลป์และศิลปะการแสดง	 	 ปัจจัย	 	 บริบทของการ

เปลีย่นแปลง		ทัง้ศลิปกรรมไทยและนานาชาต	ิ	เน้นให้นสิติเกดิความซาบซึง้

และแรงบันดาลใจ

	 	 Form,	content,	and	evolution	of	visual	arts,	music	

and	performing	arts,	factors	and	changes	in	context	of	both	Thai	

and	exotic	arts,	with	the	emphasis	on	students’	appreciation	

and	inspiration

   (2) วิชาแกนสาขา ไม่น้อยกว่า  49  หน่วยกิต

 0606 101 พื้นฐานนาฏยศิลป์ไทย  3(1-4-4)

  Foundation of Thai Dance

	 	 ประวัติความเป็นมา		นิยาม	หลักการแสดงนาฏยศิลป์ไทย	

	 	 History,	definition	and	principle	of	Thai	dance

 0606 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารศิลปะการแสดง 2(2-0-4)

  Communicative English for Performing Arts

	 	 ศิลปะการแสดงกับการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

เบื้องต้น	อาทิ	การฟัง	พูด	อ่านและเขียนที่มีความสัมพันธ์กับการน�าเสนอ

และสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านรูปแบบของศิลปะการแสดง		 	

	 	 Performing	Arts	with	 basic	 practical	 skills	 in	

English	such	as	listening,	speaking,	reading	and	writing	which	

is	associated	with	the	presentation	and	communication	skills	in	

English	through	a	form	of	Performing	Arts

 0606 111 ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดง  3(3-0-6)

  History of Performing  Arts

	 	 ประวัติความเป็นมา	 	 วิวัฒนาการ	 	 รูปแบบ	 	 จารีต		 

แต่ละยุคสมัยในภูมิภาคต่าง	ๆ	ของโลก	จนถึงปัจจุบัน		

	 	 History,	evolution,	form,	custom	of	performing	arts	

in	different	regions	of	the	world	from	the	past	to	present	

 0606 112 พื้นฐานนาฏยศิลป์พื้นเมือง 3(1-4-4)

  Foundation of Folk Dance

	 	 ประวัติความเป็นมา	 	 นิยาม	 	 หลักการแสดงนาฏยศิลป ์

พื้นเมือง

	 	 History,	definition	and	principle	of	folk	dance

 0606 201 สรีระและหลักการเคลื่อนไหวส�าหรับนักแสดง 3(2-2-5)

  Physiology and Principle Movements 

  for Performer 

	 	 ศึกษาโครงสร้างสรีระของมนุษย์	 	 จิตวิทยา	 รูปแบบ	และ

หลักการเคลื่อนไหวร่างกาย		วิธีการดูแล	ป้องกันและรักษาร่างกายส�าหรับ

นักแสดง

	 	 Study	of	human	physical	 structure,	psychology,	

form	and	Principle		movements,	physical	care,	preventing	and	

treatment	for	performers	

 0606 202 พื้นฐานนาฏยศิลป์ตะวันตก 3(1-4-4)

  Foundation of Western Dance

	 	 ประวัติความเป็นมา	 นิยาม	 	 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ 

ตะวันตก

	 	 History,	definition	and	principle	of	western	dance

 0606 203 การเขียนบทการแสดง 3(2-2-5)

  Script Writing

	 	 หลักการ	 	 องค์ประกอบการเขียนบทการแสดงในรูปแบบ

ต่าง	ๆ									

	 	 Principle	 and	 composition	 of	 script	writing	 in	

various	forms

 0606 204 การออกแบบการแต่งหน้าส�าหรับศิลปะ 2(1-2-3)

  การแสดง

  Make-up Design for Performing Arts

	 	 หลักการ	องค์ประกอบ	 	และฝึกปฏิบัติการออกแบบการ

แต่งหน้าส�าหรับศิลปะการแสดง

	 	 Principle,	 composition	and	practice	of	make-up	

design
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 0606 217 สุนทรียศาสตร์ หลักการวิเคราะห์ 3(3-0-6)

  และวิจารณ์ศิลปะการแสดง

  Aesthetics Principle of Analysis 

  and Critics in Performing Arts

	 	 หลักการทางสุนทรียศาสตร์	 และฝึกปฏิบัติทักษะการ

วิเคราะห์และการวิจารณ์งานด้านศิลปะการแสดงประเภทต่างๆ	ทั้งภายใน

ประเทศและต่างประเทศ

	 	 Principle	of	Aesthetic	in	Performing	Arts	practical	

skill,	critical	analysis	in	various	performing	arts	both	domestic	

and	international

 0606 218 พื้นฐานศิลปะการละคร  3(1-4-4)

  Foundation to Dramatic Arts

	 	 ความหมาย	ที่มา	ลักษณะส�าคัญของละคร	การฝึกปฏิบัติ

การแสดงเบื้องต้น

	 	 Meaning,	 origin,	main	 characteristic	 of	 drama,	

practice	of	basic	acting	

 0606 219 ศิลปะการแสดงกับสื่อเทคโนโลยี 2(1-2-3)

  Performing Arts and Media Technology

	 	 หลักการ	 แนวคิด	 ปฏิบัติทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี	

นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์งานด้านศิลปะการแสดง

	 	 Principle,	concept,	practical	skill	in	applying	media	

technology	innovation	for	creating	performing	arts

 0606 220 ศิลปะการแสดงอาเซียน 2(2-0-4)

  ASEAN Performing Arts

	 	 ประวัติความเป็นมา	นิยาม	หลักการการแสดงนาฏยศิลป์

ในภูมิภาคอาเซียน

	 	 History,	 definition,	 principle	 of	ASEAN	dance	

performance

 0606 301 การวิจัยทางศิลปะการแสดง 3(2-2-5)

  Research of Performing Arts

	 	 ระเบยีบวิธวิีจยั		ประเภทของงานวจิยั		กระบวนการท�าวิจัย

ทางด้านศิลปะการแสดง	พร้อมน�าเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

	 	 Research	 Methodology,	 research	 type	 and	 

research	procedure	in	performing	arts,	presenting	a	completed	

research	paper	

 0606 302 การก�ากับการแสดง 3(1-4-4)

  Directing

	 	 หลักการ	บทบาท	 	ความส�าคัญ	 	ฝึกปฏิบัติการก�ากับการ

แสดง	

	 	 Principle,	 role,	 importance	 and	 practice	 of	 

directing			

 0606 303 ฉากและแสงในศิลปะการแสดง 3(1-4-4)

  Scene and Stage lighting 

  in Performing Arts

	 	 หลักการ	 บทบาท	 หน้าท่ี	 แนวความคิดในการออกแบบ	 

หลักการบริหารจัดการ	 ประเภทวัสดุ	 ทางด้านงานฉากและแสงส�าหรับ 

การแสดงบนเวที

	 	 Principles,	 roles,	 functions,	 concept	 in	 design.	

Principles	 of	management,	material	 type	 of	 scene	 and	 stage	

lighting

 0606 312 สัมมนาทางศิลปะการแสดง 2(1-2-3)

  Seminar in Performing Arts 

	 	 การน�าเสนอ	อภิปราย	วิเคราะห์	วิจารณ์เกี่ยวกับศิลปะการ

แสดงด้านต่างๆ	

	 	 Presentation,	discussion,	analysis	and	criticism	of	

performing	arts	in	various	aspects	

 0606 313 นาฏกรรมประดิษฐ์ร่วมสมัย 3(1-4-4)

  Contemporary Choreography

	 	 กระบวนการความคิดสร้างสรรค์	 ฝึกออกแบบท่วงท่า 

การแสดงทางศิลปะการแสดง	 ตามหลักการ	 	 ทฤษฎี	 แนวความคิดใน 

รูปแบบการแสดงต่างๆ	

	 	 Process	 of	 creative	 thinking,	 practice	 in	 

choreography	based	on	Performing	Arts	principle,	theory	and	

thought	of	various	performance	styles

 0606 401 การบริหารจัดการศิลปะการแสดง 3(1-4-4)

  Administration and Management 

  of Performing Arts

	 	 แนวคดิ	ทฤษฎด้ีานการบริหารจดัการ	กระบวนการของการ

บรหิารจดัการศลิปะการแสดง	จรยิธรรมในการบรหิารจัดการทางศลิปะการ

แสดง	กฎหมายเกี่ยวกับศิลปะการแสดง	การประยุกต์หลักการตลาดและ

การประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารจัดการศิลปะการแสดง	การพัฒนาผู้ชม

การแสดงให้เกิดรสนิยมในการบริโภคการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม

	 	 The	concept,	management	theory,	The	process	of	

performing	 arts	management,	Ethics	 in	management	 art	 to	
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display,	Law	in	performing	arts,	The	application	of	the	principles	

of	marketing	and	public	relations,	arts	management,	Audience	

development	is	shown	to	occur	in	consumer	tastes,	to	show	that	

there	are	cultural	values

  2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  16 หน่วยกิต

   (1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก ไม่น้อยกว่า   8 หน่วยกิต

	 	 	 	 ให้นสิติเลอืกเรยีนจ�านวน	4	รายวชิาตรงกบักลุม่วชิาเอก

ที่นิสิตเลือกเรียน

 0606 103 นาฏยศัพท์และดนตรีส�าหรับ 2(2-0-4)

  การแสดงนาฏยศิลป์ไทย

  Dance and Music Terminology 

  for Thai Dance Performance

	 	 หลักการ	นิยาม	ความหมาย	ประเภทและองค์ประกอบ

นาฏยศัพท์และดนตรีส�าหรับการแสดงนาฏยศิลป์ไทย

	 	 Principle,	definition,	meaning,	type	and	element	

of	dance	and	music	for	Thai	dance	performance

 0606 104 นาฏยศัพท์และดนตรีส�าหรับ 2(2-0-4)

  การแสดงนาฏยศิลป์พื้นเมือง

  Dance and Music Terminology 

  for Folk Dance Performance

	 	 หลักการ	นิยาม	ความหมาย	ประเภทและองค์ประกอบ

นาฏยศัพท์และดนตรีส�าหรับการแสดงนาฏยศิลป์พื้นเมือง	

	 	 Principle,	definition,	meaning,	type	and	element	

of	dance	and	music	for	folk	dance	performance

 0606 105 ประวัติศาสตร์บัลเลต์ 2(2-0-4)

  History of Ballet

	 	 ประวัติ		รูปแบบการแสดง	การศึกษา	ศิลปิน	การประกอบ

อาชีพ	 และบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อประวัติศาสตร์การเต้น 

บัลเลต์	นับแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน

	 	 History,	form,	education,	artists,	career	and	impact	

on	social	context	to	history	of	ballet	from	beginning	period	to	

present

 0606 106 การฝึกออกเสียงและเสียงในละคร  2(1-2-3)

  Voice Training and Sound in Theatre

	 	 การฝึกออกเสียงส�าหรับนักแสดง	 หน้าที่ของเสียงและ

ดนตรี	เพื่อการน�าไปใช้ในละครเวที

	 	 Voice	 training	 for	 actor,	 role	 and	application	 of	

sound	in	theatre	play

  

 0606 113 วรรณกรรมนาฏยศิลป์ไทย  2(2-0-4)

  Literature of Thai Dance

	 	 หลกัการ	องค์ประกอบ	การวเิคราะห์วรรณกรรมนาฏยศิลป์

ไทยประเภทต่างๆ	เช่น	บทโขน	บทละคร		บทขับร้องจากวรรณคดีที่ใช้ใน

การร�าเดี่ยว		ร�าคู่	และระบ�าต่างๆ		และฝึกทักษะ	ปฏิบัติการประพันธ์และ

การวิเคราะห์

	 	 Principle,	 element,	 critical	 analysis	 of	 different	

categories	of	Classical	Thai	dance	such	as	Khon	episode,	Drama	

repertoire,	vocal	music	in	literature	for	solo	and	duo	dance	and	

variety	of	dances.	Practical	skill	in	composition	and	critic

 0606 114 วรรณกรรมนาฏยศิลป์พื้นเมือง 2(2-0-4)

  Literature of Folk Dance

	 	 หลกัการ	องค์ประกอบ	การวเิคราะห์วรรณกรรมนาฏยศิลป์

พื้นเมืองประเภทต่างๆ		วรรณกรรมจากมุขปาฐะ	วรรณกรรมลายลักษณ์		

ฝึกทักษะปฏิบัติการประพันธ์และการวิเคราะห์

	 	 Principle,	element	critical	literature	in	the	variety	

of	 indigenous	 dance	 for	 example	 oral	 literature,	 inscribed	 

literature,	practical	skills	in	composition	and	critic

 0606 115 วรรณกรรมการแสดงบัลเลต์ 2(2-0-4)

  Literature of Ballet

	 	 หลักการ	ประเภท	โครงสร้างและวิเคราะห์วรรณกรรมการ

แสดงบัลเลต์

	 	 Principle,	type,	structure	and	analysis	of	Literature	

of	Ballet

 0606 116 การวิเคราะห์วรรณกรรมและการค้นคว้า 2(1-2-3)

  ด้านการละคร 

  Literature analysis and research for 

  theatre performance

 	 การวิ เคราะห ์ตีความวรรณกรรม	 และการค ้นคว ้า 

เพื่อการสร้างสรรค์ละคร

	 	 Literature	 analysis	 and	 interpretation	 with	 

research	for	creating	a	theatre	performance

 0606 205 ระบ�าเบ็ดเตล็ดนาฏยศิลป์ไทย 2(1-2-3)

  Variety of Thai Dance

	 	 แนวคิด	 	 ประเภท	 รูปแบบ	 องค์ประกอบการแสดง		 

และฝึกปฏิบัติระบ�าเบ็ดเตล็ดชุดต่างๆ	ในนาฏยศิลป์ไทย

	 	 Concept,	type,	form,	composition	and	practice	of	

variety	dance	in	Thai	dance
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 0606 206 นาฏยศิลป์ตะวันตกเปรียบเทียบ 2(2-0-4)

  Comparative Western Dance

	 	 การเปรียบเทียบนาฏยศิลป์ตะวันตกเบื้องต้น	 เน้นความ

ส�าคัญ	ประเภท	รูปแบบ	 เทคนิค	อัตลักษณ์	ศิลปิน	และหลักสูตรที่ใช้ใน

การเรียนการสอน	ในบริบททางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์	

	 	 Comparison	of	preliminary	western	dances	with	

emphasis	 on	 significance,	 genre,	 form,	 technique,	 identity,	 

artists	and	western	dance	pedagogy	in	cultural	and	historical	

contexts

 0606 207 การเล่าเรื่องและการออกแบบเพื่อการแสดง 2(1-2-3)

  Storytelling and Theatre Production Design

	 	 ทฤษฎ	ีและฝึกปฏบิติั	การเล่าเรือ่งละครผ่านการแสดง	และ

การออกแบบโปรดักชั่น

	 	 Theory	 and	practice	 of	 theatre	 storytelling	 and	

production	design

 0606 208 นาฏยศิลป์พื้นเมืองยุคโลกาภิวัตน์ 2(1-2-3)

  และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

  Folk Dance in Globalization 

  and Creative Economy 

	 	 วิสัยทัศน์	 หลักการ	 บริบททางสังคม	 การเพ่ิมมูลค่า 

ศิลปวัฒนธรรม	และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในยุคโลกาภิวัตน์

	 	 Vision,	principle,	social	contexts,	arts	and	culture	

capital	and	creative	economy	in	globalization	

 0606 221 เครื่องแต่งกายส�าหรับการแสดงนาฏยศิลป์ไทย 2(1-2-3)

  Costume for Thai Dance Performance

	 	 หลักการ	ประวัติความเป็นมา	 รูปแบบ	องค์ประกอบและ

ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องแต่งกายส�าหรับนาฏยศิลป์ไทย

	 	 Principle,	history,	form,	composition	and	practice	

of	costume	design	for	Thai	dance	performance	

 0606 222 เครื่องแต่งกายส�าหรับการแสดงนาฏยศิลป์ 2(1-2-3)

  พื้นเมือง

  Costume for Folk Dance Performance

	 	 หลักการ	ประวัติความเป็นมา	 รูปแบบ	องค์ประกอบและ

ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องแต่งกายส�าหรับนาฏยศิลป์พื้นเมือง

	 	 Principle,	history,	form,	composition	and	practice	

of	costume	design	for	Folk	dance	performance	 	

 0606 223 เครื่องแต่งกายส�าหรับการแสดงนาฏยศิลป์ 2(1-2-3)

  ตะวันตก

  Costume for Western Dance Performance

	 	 หลักการ	ประวัติความเป็นมา	 รูปแบบ	องค์ประกอบและ

ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องแต่งกายส�าหรับนาฏยศิลป์ตะวันตก

	 	 Principle,	history,	form,	composition	and	practice	

of	costume	design	for	Western	dance	performance

 0606 224 การละครสากลและมัลติมีเดียอาร์ต 2(1-2-3)

  World Theatre and Multimedia Art

	 	 การวิ เคราะห ์การแสดงละครสากลและเทคโนโลยี

มัลติมีเดียจากประเทศต่างๆในโลก	เพื่อน�าใช้ในการพัฒนาการสร้างละคร		

	 	 Analysis	 of	world	 theatrical	 performance	 and	

multimedia	technology	for	developing	a	theatre	performance

   (2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  8 หน่วยกิต

 	 	 	 	 ให้นิสิตเลือก	1	กลุ่มรายวิชาที่ไม่ตรงกับวิชาเอก

    กลุ่มวิชานาฏยศิลป์ไทย

 0606 121 นาฏยศิลป์ไทยเบื้องต้น  2(1-2-3)

  Introduction to Thai Dance 

	 	 ประวัติความเป็นมา	 	 องค์ประกอบของการแสดงและ

แบบแผนการแสดงนาฏยศิลป์ไทย

	 	 History,	composition	of	performing	and	tradition	

of	Thai	dance	

 0606 213 การละเล่นไทย 2(1-2-3)

  Thai Plays

	 	 ประวัติความเป็นมา		และวิธีการแสดงการละเล่นของไทย

	 	 History	and	performing	method	of	Thai	plays

 0606 229 การละครไทย 2(1-2-3)

  Thai Drama

	 	 ประวัติความเป็นมา	 	 การเขียนบทละครและการฝึกการ

แสดง

	 	 History	 and	practice	 of	 Thai	 drama	 and	 script	

writing	
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 0606 308 หลักการจัดการแสดงนาฏยศิลป์ไทย 2(2-0-4)

  กับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

  Principle of Thai Dance Management 

  and value added in Econom

	 	 หลักการ	 แนวคิด	 รูปแบบ	 กลวิธี	 การจัดการแสดง 

นาฏยศิลป์ไทยทั้งแนวอนุรักษ์และสร้างสรรค์การสร้างมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนจากการจัดการแสดงนาฏยศิลป์ไทย

	 	 Principles,	 concepts,	 patterns,	 strategies	 of	 

Thai	 dance	 and	Thai	Creative	Dance	management,	 creating	

sustainable	economic	value	added	from	the	Thai	Dance	show

    กลุ่มวิชานาฏยศิลป์พื้นเมือง

 0606 122 นาฏยศิลป์พื้นเมืองเบื้องต้น 2(1-2-3)

  Introduction to Folk Dance 

	 	 วสิยัทศัน์	หลกัการ	รูปแบบ	องค์ประกอบ	บริบททางสงัคม

ต่อนาฏยศิลป์พื้นเมือง

	 	 History,	composition	of	performing	and	tradition	

of	folk	dance

 0606 214 นาฏยศิลป์พื้นเมืองกับการดนตรี 2(1-2-3)

  Dance and Music Term for Folk Dance

	 	 หลักการ	 องค์ประกอบ	ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับ

นาฏยศิลป์พื้นเมือง

	 	 Principle,	 element	 relationships	between	music	

and	Folk	dance

 0606 230 นาฏยศิลป์ชาติพันธุ์ในอีสาน 2(1-2-3)

  Isan Ethnics Dance

	 	 วิสัยทัศน์	 หลักการ	ศิลปวัฒนธรรม	บริบททางสังคมต่อ

นาฏยศิลป์พื้นเมือง	และฝึกปฏิบัตินาฏยศิลป์ชนเผ่าในอีสาน

	 	 Vision,	principle,	arts	and	culture,	social	context	

to	folk	dance	and	practical	skill	of	ethnic	dance	in	Isan

 

 0606 309 มหรสพอีสาน 2(1-2-3)

  Isan Entertainment

	 	 ประวัติ	หลักการ	ความส�าคัญ	รูปแบบ	องค์ประกอบและ

ทักษะการแสดง	มหรสพอีสาน

	 	 History,	principle,	significance,	form,	element	and	

skill	of	Mo-Lam	Performance

    กลุ่มวิชานาฏยศิลป์ตะวันตก

 0606 123 นาฏยศิลป์ตะวันตกเบื้องต้น 2(1-2-3)

  Introduction to Western Dance

	 	 ประวัติ	 ประเภท	 องค์ประกอบ	ศิลปิน	 ระบบการศึกษา	 

การแสดงนาฏยศิลป์ตะวันตกในต่างประเทศและในประเทศ

	 	 History,	 category,	 element,	 artists,	 educational	

system	 of	western	 dance	 performance	 both	 domestic	 and	 

international

 0606 215 บัลเลต์เบื้องต้น 2(1-2-3)

  Basic Ballet 

	 	 หลักการ	 และเลือกฝึกทักษะการเต้นบัลเลต์เบื้องต้น	 

ตามที่ก�าหนดได้

	 	 Principle	and	practicing	the	chosen	skills	of	ballet	

as	required

 0606 231 เต้นแจ๊สเบื้องต้น 2(1-2-3)

  Basic Jazz Dance 

	 	 หลกัการและเลอืกฝึกทกัษะการเต้นแจ๊ส		ตามทีก่�าหนดได้

	 	 Principle	and	practicing	the	chosen	skills	of	jazz	

dance	as	required

 0606 310 นาฏยศิลป์ร่วมสมัยเบื้องต้น 2(1-2-3)

  Basic Contemporary Dance

	 	 นยิาม	ประวัติ	เทคนคิ	รปูแบบและฝึกนาฏยศลิป์ร่วมสมยั

ตามที่ก�าหนดได้

	 	 Definition,	history,	technique,	form	and	practicing	

the	chosen	skills	of	contemporary	dance	as	require

    กลุ่มวิชาศิลปะการละคร

 0606 124 การแสดง  2(1-2-3)

  Acting 

	 	 หลักการ	การฝึกปฏิบัติการแสดง	และการตีความส�าหรับ

การแสดงละคร

	 	 Principle	and	practice	of	acting	and	interpretation	

of	theatre	play

 0606 216 การก�ากับการแสดงละคร 2(1-2-3)

  Theatre Directing 

	 	 หลักการ	 และฝึกปฏิบัติการก�ากับการแสดงส�าหรับการ

แสดงละครเวที

	 	 Principle	and	practice	of	directing	for	theatre	play
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 0606 232 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ส�าหรับละครเวที  2(1-2-3)

  Creative Writing for Theatre Play

	 	 หลักการ	และฝึกปฏิบัติการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อใช้ใน

การแสดงละครเวที

	 	 Principle	and	practice	of	creative	writing	for	thea-

tre	play		

 0606 311 การสร้างสรรค์ละครเวที 2(1-2-3)

  Creative Theatre Production

	 	 การศึกษากระบวนการสร้างสรรค์	และฝึกปฏิบัติการสร้าง

ละครเวทีในรูปแบบโปรดักชั่น

	 	 Study	of	creative	process	and	practice	of	creating	

theatre	production	

  2.3 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  29  หน่วยกิต

   (1) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกิต

	 	 	 	 ให้นสิติเลอืกเพยีง	1	กลุม่รายวชิา	โดยเรยีนต่อเนือ่งกนั

จนส�าเร็จการศึกษา		ทั้งนี้นิสิตไม่สามารถเรียนสลับล�าดับรายวิชาได้

    กลุ่มวิชานาฏยศิลป์ไทย

 0606 107 ทักษะนาฏยศิลป์ไทย 1  3(1-4-4)

  Thai Dance Skills 1

	 	 ประวัติความเป็นมา	 	 และฝึกปฏิบัติการขั้นพื้นฐานของ

นาฏยศิลป์ไทย	

	 	 History	and	practice	of	basic	Thai	dance

 0606 117 ทักษะนาฏยศิลป์ไทย 2 3(1-4-4)

  Thai Dance Skills 2

  เงื่อนไขรายวิชา : 0606 107 ทกัษะนาฏยศลิป์ไทย 1

  Prerequisite : 0606 107 Thai Dance Skills 1

	 	 ประวัติความเป็นมา	 	 ฝึกปฏิบัติการนาฏยศิลป์ไทยในรูป

แบบร�าหมู่	และร�ามาตรฐาน

	 	 History	and	practice	of	Thai	dance	in	the	styles	of	

group	dance	and	standard	dance

 0606 209 ทักษะนาฏยศิลป์ไทย 3 3(1-4-4)

  Thai Dance Skills 3

  เงื่อนไขรายวิชา : 0606 117 ทกัษะนาฏยศลิป์ไทย 2

  Prerequisite : 0606 117 Thai Dance Skills 2

	 	 ประวัติความเป็นมา	 	 ฝึกปฏิบัติการนาฏยศิลป์ไทยในรูป

แบบร�าเดี่ยว		ร�าตรวจพลละครใน	

	 	 History	and	practice	of	Thai	dance	in	the	styles	of	

solo	dance,	Truat-Pon	Dance	and		La-Kon	Nai	

 0606 225 ทักษะนาฏยศิลป์ไทย 4 3(1-4-4)

  Thai Dance Skills 4

  เงื่อนไขรายวิชา : 0606 209 ทกัษะนาฏยศลิป์ไทย 3

  Prerequisite : 0606 209 Thai Dance Skills 3

	 	 ประวัติความเป็นมา	 	 ฝึกปฏิบัติการนาฏยศิลป์ไทยในรูป

แบบร�าหน้าพาทย์	ละครนอก	

	 	 History	and	practice	of	Thai	dance	in	the	styles	of	

Na-Paat	dance	and	La-Kon	Nok

 0606 304 ทักษะนาฏยศิลป์ไทย 5 3(1-4-4)

  Thai Dance Skills 5

  เงื่อนไขรายวิชา : 0606 225 ทกัษะนาฏยศลิป์ไทย 4

  Prerequisite : 0606 225 Thai Dance Skills 4

	 	 ประวัติความเป็นมา	ฝึกปฏิบัติการนาฏยศิลป์ไทยในรูป

แบบละครชาตรี

	 	 History	and	practice	of	Thai	dance	in	the	style	of	

La-Kon	Chaa	Tree

 0606 314 ทักษะนาฏยศิลป์ไทย 6 3(1-4-4)

  Thai Dance Skills 6

  เงื่อนไขรายวิชา : 0606 304 ทักษะนาฏยศิลป์ไทย 5

  Prerequisite : 0606 304 Thai Dance Skills 5

	 	 ประวัติความเป็นมา	 	 ฝึกปฏิบัติการนาฏยศิลป์ไทยในรูป

แบบละครพันทาง

	 	 History	and	practice	of	Thai	dance	in	the	style	of	

La-Kon	Pan	Tang

 0606 402 ทักษะนาฏยศิลป์ไทย 7 3(1-4-4)

  Thai Dance Skills 7

  เงื่อนไขรายวิชา : 0606 314 ทักษะนาฏยศิลป์ไทย 6

  Prerequisite : 0606 314 Thai Dance Skills 6

	 	 ประวัติความเป็นมา	 	 ฝึกปฏิบัติการนาฏยศิลป์ไทยในรูป

แบบละครดึกด�าบรรพ์		การออกแบบท่าร�านาฏยศิลป์ไทยแต่ละประเภท

	 	 History	and	practice	of	Thai	dance	in	the	style	of	

La-Kon	Deuk	Dam	Ban,	Thai	dance	convention	in	various	styles

    กลุ่มวิชานาฏยศิลป์พื้นเมือง

 0606 108 ทักษะนาฏยศิลป์พื้นเมือง 1 3(1-4-4)

  Folk Dance Skills 1

	 	 ประวัติ		องค์ประกอบ	นาฏยลักษณ์	และการฝึกปฏิบัติการ

เบื้องต้นนาฏยศิลป์พื้นเมือง

	 	 History,	 elements,	 characteristic,	 practice	 in	 

fundamental	folk	dance
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 0606 118 ทักษะนาฏยศิลป์พื้นเมือง 2 3(1-4-4)

  Folk Dance Skills 2

  เงื่อนไขรายวิชา : 0606 108 ทักษะนาฏยศิลป์

    พื้นเมือง 1

  Prerequisite : 0606 108 Folk Dance Skills 1

	 	 หลักการ	 วิเคราะห์	 การฝึกปฏิบัติการนาฏยศิลป์พื้นเมือง

กลุ่มวัฒนธรรมอีสานเหนือและกลุ่มวัฒนธรรมอีสานใต้

	 	 Principle,	analysis,	practice	in	different	northern	

Isan	cultural	group		styles	and	southern	Isan	cultural	group		styles

 0606 210 ทักษะนาฏยศิลป์พื้นเมือง 3 3(1-4-4)

  Folk Dance Skills 3

  เงื่อนไขรายวิชา : 0606 118 ทักษะนาฏยศิลป์

    พื้นเมือง 2

  Prerequisite : 0606 118 Folk Dance Skills 2

	 	 หลกัการ	นาฏยศลิป์พ้ืนเมอืงในบญุประเพณ	ีและฝึกปฏบิติั

ร่วมกับชุมชนหรือศิลปิน

	 	 Principle,	 folk	 dance	 in	 traditional	 and	practice	

with	the	community	or	artists

 0606 226 ทักษะนาฏยศิลป์พื้นเมือง 4 3(1-4-4)

  Folk Dance Skills 4

  เงื่อนไขรายวิชา : 0606 210 ทักษะนาฏยศิลป์

    พื้นเมือง 3

  Prerequisite : 0606 210 Folk Dance Skills 3

	 	 หลักการ	 การออกแบบ	 การบริหารการจัดการหมอล�า 

เพื่อการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์

	 	 Principle,	choreography,	production	management	

in	Mo-Lam	for	value	added	in	creative	economy

 0606 305 ทักษะนาฏยศิลป์พื้นเมือง 5 3(1-4-4)

  Folk Dance Skills 5

  เงื่อนไขรายวิชา : 0606 226 ทักษะนาฏยศิลป์

    พื้นเมือง 4

  Prerequisite : 0606 226 Folk Dance Skills 4

	 	 หลักการ	และฝึกปฎิบัติการนาฏยศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ	

ภาคกลางและภาคใต้	ในประเทศไทย

	 	 Principle,	and	practice	in	folk	dance	in	the	styles	

of	northern,	central	and	southern	folk	dance	in	Thailand	

 0606 315 ทักษะนาฏยศิลป์พื้นเมือง 6 3(1-4-4)

  Folk Dance Skills 6

  เงื่อนไขรายวิชา : 0606 305 ทักษะนาฏยศิลป์

    พื้นเมือง 5

  Prerequisite : 0606 305 Folk Dance Skills 5

	 	 หลกัการ		วเิคราะห์	นาฏยลกัษณ์	และฝึกปฏบิตันิาฏยศลิป์

พื้นเมืองอาเซียน

	 	 Principle,	 analysis	 dance	 characteristics	 and	

practice	in	ASEAN	folk	dances

 0606 403 ทักษะนาฏยศิลป์พื้นเมือง 7 3(1-4-4)

  Folk Dance Skills 7

  เงื่อนไขรายวิชา : 0606 315 ทักษะนาฏยศิลป์

    พื้นเมือง 6

  Prerequisite : 0606 315 Folk Dance Skills 6

	 	 หลักการ	 การผลิต	 การออกแบบนาฏยศิลป์พื้นเมือง 

เพื่อการเพิ่มมูลค่าทางนาฏยศิลป์พื้นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 และ

นวัตกรรมเทคโนโลยี

	 	 Principle,	 production,	 choreography	 in	 folk	 

dances	 for	 adding	 valuation	 in	 creative	 economy	 and	 

technology	innovation	

    กลุ่มวิชานาฏยศิลป์ตะวันตก

 0606 109 ทักษะบัลเลต์ 1 3(1-4-4)

  Ballet  Skills 1

	 	 ประวัติ	และการฝึกปฏิบัติการเต้นบัลเลต์ขั้นพื้นฐาน

	 	 History	and	practice	in	elementary	ballet

 0606 119 ทักษะบัลเลต์ 2 3(1-4-4)

  Ballet  Skills 2

  เงื่อนไขรายวิชา : 0606 109 ทักษะบัลเลต์ 1

  Prerequisite : 0606 109 Ballet Skills 1

	 	 หลักการ	 และการฝึกปฏิบัติการเต้นบัลเลต์รูปแบบ

มาตรฐาน

				 	 Principle	and	practice	in	ballet	standard

 0606 211 ทักษะบัลเลต์ 3 3(1-4-4)

  Ballet  Skills 3

  เงื่อนไขรายวิชา : 0606 119 ทักษะบัลเลต์ 2 

  Prerequisite : 0606 119 Ballet Skills 2

	 	 หลักการ	 ประวัติ 	 ศิลป ินและนักออกแบบท ่าเต ้น	 

องค์ประกอบโรแมนติกบัลเลต์และ	 ฝึกปฏิบัติการเต้นบัลเลต์รูปแบบ 

โรแมนติกบัลเลต์ตามที่ก�าหนดได้
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	 	 Principle,	 history,	 artists	 and	 choreographer, 

romantic	 ballet	 element	 	 and	practice	 in	 romantic	 ballet	 as	 

required

 0606 227 ทักษะบัลเลต์ 4 3(1-4-4)

  Ballet  Skills 4

  เงื่อนไขรายวิชา  : 0606 211 ทักษะบัลเลต์ 3 

  Prerequisite  : 0606 211 Ballet Skills 3

	 	 ประวัติ 	 หลักการ	 ศิลป ินและนักออกแบบท ่าเต ้น	 

องค์ประกอบคลาสสิคบัลเลต์และฝึกปฏิบัติการเต้นบัลเลต์รูปแบบ

คลาสสิคบัลเลต์	ตามที่ก�าหนดได้

	 	 History,	 principle,	 artists	 and	 choreographer,	 

classical	ballet	element	and	practice	in	classical	ballet	as	required

 0606 306 ทักษะบัลเลต์ 5 3(1-4-4)

  Ballet  Skills 5

  เงื่อนไขรายวิชา : 0606 227 ทักษะบัลเลต์ 4 

  Prerequisite : 0606 227 Ballet Skills 4

	 	 หลักการ	 ประวัติ	 แนวคิด	 องค์ประกอบ	 ศิลปินและ 

นักออกแบบท่าเต้น	 รูปแบบ	 ฟิวชั่นบัลเลต์	 ฝึกปฏิบัติทักษะขั้นต้น 

การเต้นคู่ในบัลเลต์

	 	 Principle,	 history,	 concept,	 element,	 artists	 and	

fusion	ballet	choreographer	and	elementary	pas	de	deux	practice	

 0606 316 ทักษะบัลเลต์ 6 3(1-4-4)

  Ballet  Skills 6

  เงื่อนไขรายวิชา : 0606 306 ทักษะบัลเลต์ 5

  Prerequisite : 0606 306 Ballet Skills 5

	 	 หลักการ	 พื้นฐานการประดิษฐ์ท่าเต้นและการผลิตงาน 

ฟิวชั่นบัลเลต์	และฝึกปฏิบัติทักษะการเต้นคู่ในบัลเลต์ขั้นสูง

	 	 Principle,	 foundation	 of	 choreography	 and	 

producing	fusion	ballet	and	advanced	pas	de	deux	practice	

 0606 404 ทักษะบัลเลต์ 7 3(1-4-4)

  Ballet  Skills 7

  เงื่อนไขรายวิชา : 0606 316 ทักษะบัลเลต์ 6 

  Prerequisite : 0606 316 Ballet Skills 6

	 	 ศึกษาแนวคิดวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมไทย 

ต่องานบัลเลต์	ฝึกการเต้นคู่ในบัลเลต์ขั้นสูง	และสร้างสรรค์ผลงานบัลเลต์ 

เผยแพร่สู่สาธารณชน	

	 	 A	study	of	western	and	thai	discourse	to	ballet,	

advanced	pas	de	deux	practice	and	creation	and	production	of	

ballet	to	public.

    กลุ่มวิชาศิลปะการละคร

 0606 110 ศิลปะการละคร 1 3(2-2-5)

  Dramatic Arts 1

	 	 หลักการ	และฝึกปฏิบัติการแสดงละครเบ้ืองต้น	พื้นฐาน

การวิเคราะห์	ตีความบทละครคลาสสิค

	 	 Principle	and	practice	of	basic	acting,	analysis	and	

interpretation	of	classical	drama

 0606 120 ศิลปะการละคร 2 3(2-2-5)

  Dramatic Arts 2

  เงื่อนไขรายวิชา : 0606 110 ศิลปะการละคร 1

  Prerequisite : 0606 110 Dramatic Arts 1

	 	 หลักการ 	 และฝ ึกปฏิบัติก ารแสดงละครสมจริ ง	 

การวิเคราะห์	ตีความวรรณกรรม	บทละครสมัยใหม่

	 	 Principle	and	practice	of	theatre	acting	in	realistic	

style,	analysis	and	interpretation	of	modern	drama	literatures

 0606 212 ศิลปะการละคร 3 3(2-2-5)

  Dramatic Arts 3

  เงื่อนไขรายวิชา : 0606 120 ศิลปะการละคร 2

  Prerequisite : 0606 120 Dramatic Arts 2

	 	 หลักการ	องค์ประกอบและโครงสร้าง	บทละคร	การเขียน

บทเบื้องต้น	การก�ากับการแสดงละครเวทีเบื้องต้น

	 	 Principle,	element	and	structure	of	a	theatre	play,	

basic	play	writing,	basic	theatre	directing	

 0606 228 ศิลปะการละคร 4 3(2-2-5)

  Dramatic Arts 4

  เงื่อนไขรายวิชา : 0606 212 ศิลปะการละคร 3

  Prerequisite : 0606 212 Dramatic Arts 3

	 	 หลักการ	 และฝึกปฏิบัติการสร้างบทละครขนาดยาว	 

การก�ากับการแสดงละครเพื่อสร้างละครขนาดยาว

	 	 Principle	 and	 practice	 of	 play	writing,	 theatre	 

directing	for	creating	a	completed	script	and	production

 0606 307 ศิลปะการละคร 5 3(2-2-5)

  Dramatic Arts 5

  เงื่อนไขรายวิชา : 0606 228 ศิลปะการละคร 4

  Prerequisite : 0606 228 Dramatic Arts 4

	 	 หลักการ	 และฝึกปฏิบัติการแสดง	 การก�ากับการแสดง	

ละครสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ	 เพื่อพัฒนาการสร้างละครส�าหรับผู้ชม 

ในภูมิภาคอีสาน
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	 	 Principle	and	practice	of	theatre	acting,	directing	

in	various	styles	of	modern	drama,	for	developing	and	creating	

theatre	play	for	audience	in	Isan	region

 0606 317 ศิลปะการละคร 6 3(1-4-4)

  Dramatic Arts 6

  เงื่อนไขรายวิชา : 0606 307 ศิลปะการละคร 5

  Prerequisite : 0606 307 Dramatic Arts 5

	 	 หลกัการ	และฝึกปฏบิตักิารแสดงภายนอกโรงละคร	ละคร

ชุมชน

	 	 Principle	and	practice	of	site-specific,	community	

theatre

 0606 405 ศิลปะการละคร 7 3(1-4-4)

  Dramatic Arts 7

  เงื่อนไขรายวิชา : 0606 317 ศิลปะการละคร 6

  Prerequisite : 0606 317 Dramatic Arts 6

	 	 หลักการ	 และฝึกปฏิบัติ	 การแสดง	 การก�ากับการแสดง	 

การเขียนบทละครขั้นสูง	 กระบวนการสร้างและพัฒนาละคร	 เพื่อน�าเสนอ

ละครในรูปแบบโปรดักชั่นเพื่อน�าเสนอต่อสาธารณชน

	 	 Principle	 and	 practice	 of	 advanced	 theatre	 

acting,	 directing,	 play	 writing,	 creating	 and	 developing	 

process	of	full	theatre	production	opened	for	public	viewers

   (2) กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

	 	 	 	 ให้นิสิตเลือกเรียนในรายวิชาที่ตรงกับกลุ่มวิชาเอก	

จ�านวน	6	หน่วยกิต

 0606 407 ศิลปนิพนธ์นาฏยศิลป์ไทย 6(2-8-8)

  Arts Thesis in Thai Dance

  เงื่อนไขรายวิชา : 0606 402 ทักษะนาฏยศิลป์ไทย 7

  Prerequisite : 0606 402 Thai Dance Skills 7

	 	 การน�าเสนอโครงการ		การสร้างสรรค์		การน�าเสนอผลงาน		

และเอกสารประกอบ	ผลงานสร้างสรรค์

	 	 Project	 proposal	 presentation,	 creating	 and	 

presenting	a	performance	with	documentary	references

 0606 408 ศิลปนิพนธ์นาฏยศิลป์พื้นเมือง 6(2-8-8)

  Arts Thesis in Folk Dance

  เงื่อนไขรายวิชา : 0606 403 ทักษะนาฏยศิลป์

    พื้นเมือง 7

  Prerequisite : 0606 403 Folk Dance Skills 7

	 	 การน�าเสนอโครงการ		การสร้างสรรค์		การน�าเสนอผลงาน		

และเอกสารประกอบผลงานสร้างสรรค์	

	 	 Project	 presentation,	 creation	 presenting	 a	 

performance	with	documentary	references

 0606 409 ศิลปนิพนธ์นาฏยศิลป์ตะวันตก 6(2-8-8)

  Arts Thesis in Western Dance

  เงื่อนไขรายวิชา : 0606 404 ทักษะบัลเลต์ 7

  Prerequisite : 0606 404 Ballet Skills 7

	 	 การน�าเสนอโครงการ		การสร้างสรรค์		การน�าเสนอผลงาน		

และเอกสารประกอบผลงานสร้างสรรค์

	 	 Project	 presentation,	 creation	 presenting	 a	 

performance	with		documentary	references

 0606 410 ศิลปนิพนธ์ศิลปะการละคร 6(2-8-8)

  Arts Thesis in Dramatic Arts

  เงื่อนไขรายวิชา : 0606 405 ศิลปะการละคร 7

  Prerequisite : 0606 405 Dramatic Arts 7

	 	 การน�าเสนอโครงการ	การสร้างสรรค์	 การน�าเสนอผลงาน	

และเอกสารประกอบงานสร้างสรรค์

	 	 Theatre	Project	proposal	 presentation,	 creating	

and	 presenting	 a	 theatre	 performance	with	 documentary	 

references

   (3) ประสบการณ์ภาคสนาม 

     - โปรแกรมปกติ ไม่น้อยกว่า  2 หน่วยกิต

 0606 406 ฝึกงานวิชาชีพ 2(0-4-21)

  Professional Practice

	 	 ฝึกงานไม่น้อยกว่า		200		ชั่วโมง		การประเมินผลเป็น		S		

หรือ		U

	 	 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางศิลปะการแสดงในหน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐ		เอกชน		หรือศิลปินอิสระ	

	 	 Experience	 on	 performing	 arts	 professional	 

training,	 internship	 in	 the	 public	 sector,	 private	 sector,	 or	 

internship	with	independent	artists

     - โปรแกรมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต

 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education

	 	 การประเมนิผลการเรยีนเป็น	S	หรอื	U	โดยเข้าร่วมโครงการ

สหกจิศกึษาและฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า	4	เดือน

	 	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 	 โดย

ความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลัยกบัสถาบนัประกอบการ	เพือ่พฒันานสิติ

ให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท�างานในสถาน

ประกอบการ	 	มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างมี
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ระบบ	 	 การสังเกตการณ์ตัดสินใจ	 ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห  ์

และการประเมินผล	 ท�าให้นิสิตมีคุณภาพ	 ตรงตามความต้องการ 

สถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	

the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	the	

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systematic	 thinking,	observation,	decision	making,	analytical	

and	evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	

who	are	most	suitable	for	the	work	laces	and	the	labor	market

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาเลือกเสรีที่มีการเปิดสอน	 

โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์หรือ	คณะต่างๆ	ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 0606 001 นาฏยศิลป์ร่วมสมัยเบื้องต้น 2(1-2-3)

  Basic Contemporary Dance

	 	 หลักการและเลือกฝึกทักษะนาฏยศิลป์ร่วมสมัยตามท่ี

ก�าหนดได้

	 	 Principle	 and	 practicing	 the	 chosen	 skills	 of	 

contemporary	dance	as	required

 0606 002 การละครเบื้องต้น 2(1-2-3)

  Basic Drama 

	 	 หลักการ		พื้นฐานการละครตะวันตก

	 	 Basic	principle	of	western	drama

 0606 003 เต้นแจ๊สเบื้องต้น 2(1-2-3)

  Basic Jazz Dance 

	 	 หลกัการและเลอืกฝึกทกัษะการเต้นแจ๊ส		ตามทีก่�าหนดได้

	 	 Principle	and	practicing	the	chosen	skills	of	jazz	

dance	as	required

 0606 004 บัลเลต์เบื้องต้น 2(1-2-3)

  Basic Ballet

	 	 หลักการ	 และเลือกฝึกทักษะการเต้นบัลเลต์เบื้องต้น	 

ตามที่ก�าหนดได้

	 	 Principle	and	practicing	the	chosen	skills	of	ballet	

as	required

 0606 005 หมอล�าเบื้องต้น 2(1-2-3)

  Basic Mo – Lam

	 	 หลักการ	 	 และองค์ประกอบการแสดงหมอล�าในมิติของ

ศิลปะการแสดง

	 	 Principle	 and	 composition	 of	 Mo-Lam	 in	 

Performing	Arts	dimension

 0606 006 การฝึกพูดและออกเสียงส�าหรับนักแสดง 2(1-2-3)

  เบื้องต้น

  Basic Speech and Voice Training for Actor

	 	 หลกัการ		และการฝึกปฏบัิติในการพดูและออกเสยีงส�าหรบั

นักแสดง

	 	 Principle	and	practice	of	speech	and	voice	training	

for	actors

 0606 007 การออกแบบเครื่องแต่งกาย 2(1-2-3)

  และแต่งหน้าเบื้องต้น

  Basic Costume and Make-up Design 

	 	 องค์ประกอบ		และฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องแต่งกาย

และแต่งหน้า

	 	 composition	and	practice	of	costume	and	make-up	

design

 0606 008 การออกแบบฉากเบื้องต้น 2(1-2-3)

  Basic Scene Design 

	 	 หลักการ	 และฝึกทักษะการออกแบบฉากเพ่ือการแสดง

ประเภทต่าง	ๆ	

	 	 Principle	and	practice	of	scene	design	for	various	

kinds	of	performances

 0606 009 ศิลปะการแสดงกับบริบททางสังคม 2(1-2-3)

  Performing  Arts and Social Context 

	 	 หลักการและความสัมพันธ์ระหว่างนาฏยศิลป์กับบริบท 

ทางสังคม

	 	 Principle	and	relation	between	dance	and	social	

context

 0606 010 ธุรกิจบันเทิงเบื้องต้น 2(1-2-3)

  Basic Entertainment Business

	 	 หลักการ		รูปแบบ		การน�าเสนอ	และการจัดธุรกิจบันเทิง

	 	 Principle,	 form,	 presentation	 and	 organizing	

method	of	entertainment	business	
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 0606 011 การออกแบบแสงส�าหรับศิลปะ 2(1-2-3)

  การแสดงเบื้องต้น

  Basic Lighting Design for Performing Arts 

	 	 หลักการและฝึกทักษะการออกแบบแสงเพื่อการแสดง

ประเภทต่าง	ๆ	 	

	 	 Principle	 and	 practice	 of	 lighting	 design	 for	 

various	kinds	of	performances	

 0606 012 การละเล่นไทยเบื้องต้น 2(1-2-3)

  Basic Thai Plays 

	 	 ประวัติความเป็นมา		และวิธีการแสดงการละเล่นของไทย

	 	 History	and	performing	method	of	Thai	plays

 0606 013 อุปกรณ์ประกอบในศิลปะการแสดงเบื้องต้น 2(1-2-3)

  Basic Crafts and Property in Performing Arts

	 	 หลักการ	 	 และปฏิบัติการออกแบบและการผลิตอุปกรณ์

การแสดงให้เหมาะสมกับรูปแบบการแสดงต่าง	ๆ	

	 	 Principle	 and	 practice	 in	 design	 and	 create	 

appropriate	 crafts	 and	 property	 for	 various	 styles	 of	 

performances	

 0606 014 นาฏยศิลป์ตะวันออกเบื้องต้น 2(1-2-3)

  Basic Oriental Dance  

	 	 ประวัติความเป็นมา	 นิยาม	 	 หลักการแสดงนาฏยศิลป์ 

ตะวันออก

	 	 History,	definition	and	principle	of	oriental	dance

 0606 015 การแสดงละครพื้นฐานส�าหรับนักเรียนต่างชาต ิ 2(1-2-3)

  Basic Acting for International Students

	 	 ฝึกปฏิบัติการแสดงละครพื้นฐานส�าหรับนักเรียนต่างชาติ	

เพื่อสร้างการแสดงละครขนาดสั้น	

	 	 Practice	 of	 basic	 acting	 for	 international	 

students	to	create	a	short	theatre	piece	

 0606 016 การแสดงละครพื้นฐานเพื่อวัตถุประสงค์ 2(1-2-3)

  เฉพาะบุคคล

  Basic Acting for Individual Purposes

	 	 ฝึกปฏิบัติการแสดงละครพื้นฐานส�าหรับวัตถุประสงค์

เฉพาะของผู้เรียนรายบุคคล	

	 	 Practice	of	basic	acting	for	a	specific	purpose	of	

an	individual	learner	

 0606 017  การสร้างสรรค์และน�าเสนอโครงการ 2(1-2-3)

  ทางศิลปะการแสดงเพื่อเพิ่มมูลค่า

  ทุนทางศิลปวัฒนธรรม

  Creative and Presentation for Increasing

  Valuation in Cultural Capital

	 	 หลักการ	คณุค่า	การคดิเชงิสร้างสรรค์	เศรษฐกจิสร้างสรรค์	

ทุนทางศิลปวัฒนธรรม	 การเพ่ิมมูลค่าศิลปวัฒนธรรมและหลักการ 

วาทวิทยา	การน�าเสนอโครงการ	และนวัตกรรมเทคโนโลยี

	 	 Principles	 of	 creative	 economic	 value,	 creative	

thinking,	 creative,	 value	 added	 arts	 and	 cultural	 capital	 and	

culture	and	the	principles	of	communications,	presentation	of	

the	project	and	the	technology	innovation

 0606 018 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการผลิตศิลปะการแสดง  2(1-2-3)

  Creative Thinking for Performing Arts 

	 	 หลกัการ	คณุค่าของการคดิ	ท่ีมาและธรรมชาติของการคดิ	

การพฒันาทกัษะการคดิแบบต่างๆ	เช่น	การคดิเชงิระบบ	การคดิเชงิวพิากษ์	

การคิดเชิงวิเคราะห์และการใช้เหตุผล	การคิดสร้างสรรค์	 เป็นต้น	เทคนิค

วิธีและเคร่ืองมือในการคิดและการตัดสินใจ	 การสื่อสารความคิด 

สู่การสร้างสรรค์งานทางนาฏกรรม

	 	 Principle	 in	 value	 of	 thinking	 and	 the	nature	 of	

thinking,	 development	 of	 thinking	 skills,	 such	 as	 systems	 

thinking,	critique	thinking,	and	analytical	 reasoning,	creative	

thinking,	etc.	techniques	and	tools	to	think	and	make	decisions,	

communication	is	a	creative	idea	in	performing	arts

 0606 019 การออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดง 2(1-2-3)

  เพื่องานส่งเสริมกิจกรรมการตลาด 

  Creative Design in Performing 

  Arts Event for Promoting Marketing 

  Activities 

	 	 หลักการ	 องค ์ประกอบ	 ทักษะการคิดสร ้างสรรค	์ 

การคัดสรร	การออกแบบ	หลักการตลาดเบื้องต้น	จิตวิทยาเศรษฐศาสตร์	

นวตักรรมเทคโนโลยีศลิปะการแสดงส�าหรบังานส่งเสรมิกจิกรรมการตลาด

	 	 Principles,	 elements,	 design,	 creative	 thinking	

skills,	 allocation	 criteria,	marketing	 principles,	 behavioral	 

economics,	 Innovation,	technology,	performing	arts,	 for	event	

marketing	activities
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 0606 020 การออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะ 2(1-2-3)

  การแสดงส�าหรับงานสื่อสารมวลชน

  Creative and Design in Performing 

  Arts for Mass Medias

	 	 หลักการ	องค์ประกอบ	ประเภทงานสื่อสารมวลชน	ทักษะ

การคิดสร้างสรรค์	 การคัดสรร	 การออกแบบ	 หลักการตลาดเบื้องต้น	

จิตวิทยาเศรษฐศาสตร์	นวัตกรรมเทคโนโลย	ศิลปะการแสดงส�าหรับงาน

สื่อสารมวลชน	อาทิ	ภาพยนตร์	โทรทัศน์	สื่อสิ่งพิมพ์	โฆษณา	สื่อออนไลน์	

ฯลฯ

	 	 Principles,	 elements,	 types	 of	 work	 in	mass	 

medias,	 creative	 thinking	 skills	 to	 refine	 the	 design,	 

marketing,	 economics	 psychology,	 innovation,	 technology,	

performing	arts,	mass	media	 forms	 such	as	work	 for	movies,	

television,	online	media,	advertising,	publications,	etc.

 0606 021 การจัดการทรัพยากรศิลปะการแสดงท้องถิ่น  2(1-2-3)

  Management of Local Performing 

  Arts Resources 

	 	 แนวคิด	 ประเภท	 ลักษณะ	 และกระบวนการจัดการ 

เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรศิลปะการแสดงในท้องถ่ิน	 รวมถึงสามารถ

วิเคราะห์	 สังเคราะห์กระบวนการจัดการทรัพยากรการแสดงในท้องถิ่น	 

เพื่อเพิ่มคุณค่าทางสังคม	และมูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น

	 	 The	 conceptual	 category	 and	process	handling	

about	resources	management	in	local	performing	arts,	including	

synthetic	resources	management	processes	can	be	analyzed	to	

show	local	to	add	value	to	the	social	and	economic	value	of	local

 

 0606 022 ภูมิปัญญาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 2(1-2-3)  

  กับการพัฒนา

  Local Wisdom of Performing Arts 

  and Development

	 	 แนวคิด	หลักการ	กระบวนการ	ความส�าคัญของการศึกษา

เพือ่พัฒนาภมูปัิญญาศลิปะการแสดงพืน้บ้าน	โดยเฉพาะภมูปัิญญาพืน้บ้าน

อีสานที่ต้องอนุรักษ์	สืบสาน	ฟื้นฟู	และพัฒนา	ตลอดจนศึกษาวิวัฒนาการ	

กระบวนการเรียนรู ้ 	 กระบวนการถ่ายทอด	 การพัฒนาภูมิป ัญญา	 

ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี	 ความเช่ือศาสนา	 ภาษา	 วรรณกรรม	

ศิลปกรรม	 การละเล่นพื้นบ้าน	 ชีวิตความเป็นอยู ่และวิทยาการเพื่อ 

ความยั่งยืน	เพิ่มคุณค่าทางสังคม	และมูลค่าทางเศรษฐกิจ

	 	 The	 conceptual	 Principles	 of	 the	 process.	 

The	 importance	 of	 education	 to	 develop	 the	wisdom	of	 folk	 

arts,	 especially	 Isan	 folk	wisdom,	 conservation,	 renewal	 and	

development	as	well	as	the	evolution	process	of	 learning,	the	

process	of	conveying	wisdom	development	aspects	of	tradition,	

religion,	beliefs,	 language,	 literature,	 art	 and	activities,	 living	

and	sustainability,	enhance	the	social	and	economic	value
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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :			 Bachelor	of	Fine	and	Applied	Arts	Program	in	Product	Design	and	Development

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	(การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์)

	 	 (ชื่อย่อ)		 :	 ศป.บ.(การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Fine	and	Applied	Arts	(Product	Design	and	Development)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.F.A.	(Product	Design	and	Development)		

หลักสูตร 
	 จ�านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า	137	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จ�านวนหน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต

	 	 2.1	 วิชาแกนคณะ  6	 หน่วยกิต

	 	 2.2	 วิชาพื้นฐานวิชาเอก 	 63	 หน่วยกิต

	 	 2.3	 วิชาเอกบังคับ 	 23	 หน่วยกิต

  2.4	 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า	 6	 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 4. การฝึกงาน  3 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

	 	 เป ็นไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2563)

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   98  หน่วยกิต

  2.1 วิชาแกนคณะ 6  หน่วยกิต

	 0600	101	 ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	 3(3-0-6)		

	 	 Isan	Arts	and	Culture

	 0600	102	 ศิลปกรรมศาสตร์ปริทัศน์	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Fine	and	Applied	Arts

  2.2 วิชาพื้นฐานวิชาเอก 63  หน่วยกิต

	 0607	111	 วาดเส้นศิลปะประยุกต์	 3(1-4-4)

	 	 Applied	Art	Drawing

	 0607	112	 การวาดเพื่อการออกแบบ	 3(1-4-4)

	 	 Drawing	for	Design

	 0607	113	 การเขียนแบบผลิตภัณฑ์	 3(1-4-4)

	 	 Products	Drawing

	 0607	114	 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์	1	 3(1-4-4)		

	 	 Computer	for	Product	Design	1

	 0607	115	 องค์ประกอบศิลป์เพื่อการออกแบบ	 3(1-4-4)		

	 	 Composition	for	Design

	 0607	116	 ประวัติศาสตร์ศิลปะประยุกต์	 3(3-0-6)		

	 	 History	of	Applied	Arts

	 0607	211	 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์	2	 3(1-4-4)

	 	 Computer	for	Product	Design	2

	 0607	212	 วัสดุและเทคโนโลยีการผลิต	 3(3-0-6)

	 	 Material	and	Manufacturing	Technology

	 0607	213	 การยศาสตร์	 3(1-4-4)			

	 	 Ergonomics

	 0607	214	 การสร้างแบบผลิตภัณฑ์	 3(1-4-4)

	 	 Creating	Product	Prototypes

	 0607	215	 หลักการและทฤษฎีทางการออกแบบผลิตภัณฑ	์ 3(2-2-5)		

	 	 Principles	and	Theory	of	Product	Design

	 0607	216	 ภูมิปัญญาและทุนวัฒนธรรมเพื่อการสร้างสรรค	์ 3(2-2-5)

	 	 Wisdom	and	Cultural	Capital	for	Creativity

	 0607	217	 การตลาดและผู้บริโภค	 3(2-2-5)		

	 	 Marketing	and	Consumer

	 0607	311	 การผลิตสื่อและน�าเสนองาน	 3(1-4-4)		

	 	 Media	Production	and	Presentation

	 0607	312	 วิธีวิทยาพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบชุมชนมีส่วนร่วม	 3(1-4-4)	

	 	 Product	Development	Methodologies	

	 	 through	Community	Engagement

 

	 0607	313	 การพัฒนาธุรกิจศิลปะประยุกต์	 3(2-2-5)

	 	 Applied	Art	Entrepreneurship	Development		

	 0607	314	 สินค้าและการพัฒนาตราสินค้า	 3(1-4-4)

	 	 Product	and	Brand	Development

	 0607	315	 การบรรจุภัณฑ์	 3(1-4-4)

	 	 Packaging

	 0607	316	 นิทรรศการและการจัดแสดง	 3(1-4-4)

	 	 Exhibition	and	Display

	 0607	317	 การวิจัยทางศิลปะประยุกต์		 3(3-0-6)

	 	 Research	in	Applied	Arts

	 0607	411	 สัมมนาทางศิลปะประยุกต์	 3(1-4-4)

	 	 Seminar	in	Applied	Arts

  2.3 วิชาเอกบังคับ   23  หน่วยกิต

	 0607	221	 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั่วไป	 3(1-4-4)

	 	 General	Product	Design	and	Development		

	 0607	222	 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กึ่งระบบกลไก	 3(1-4-4)

	 	 Product	Design	and	Development	

	 	 of	Semi-Mechanical	System

	 0607	323	 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสังคม	 3(1-4-4)

	 	 Product	Design	and	Development	for	Society

	 0607	324	 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 3(1-4-4)

	 	 ในสถานประกอบการ

	 	 Product	Design	and	Developmente

	 	 in	Enterpris

	 0607	412	 ศิลปนิพนธ์	 8(0-16-8)

	 	 Art	Thesis

	 0607	425	 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์		 3(1-4-4)

	 	 เชิงนวัตกรรม		

	 	 Product	Design	and	Development	

	 	 as	Innovation		

  2.4 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 0607	341	 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์	1		 3(1-4-4)

	 	 Packaging	Design	and	Development	1	

	 0607	342	 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์	2		 3(1-4-4)

	 	 Packaging	Design	and	Development	2

	 0607	343	 การออกแบบและพัฒนางานนิเทศศิลป์	1	 3(1-4-4)

	 	 Visual	Art	Design	and	Development	1

	 0607	344	 การออกแบบและพัฒนางานนิเทศศิลป์	2	 3(1-4-4)

	 	 Visual	Art	Design	and	Development	2

	 0607	345	 การออกแบบและพัฒนาเซรามิก	1	 3(1-4-4)

	 	 Ceramic	Design	and	Development	1
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	 0607	346	 การออกแบบและพัฒนาเซรามิก	2	 3(1-4-4)

	 	 Ceramic	Design	and	Development	2

	 0607	347	 การออกแบบและพัฒนาสิ่งทอ	1	 3(1-4-4)

	 	 Textile	Design	and	Development	1

	 0607	348	 การออกแบบและพัฒนาสิ่งทอ	2	 3(1-4-4)

	 	 Textile	Design	and	Development	2

	 0607	351	 การออกแบบและพัฒนาเครื่องเรือน	1	 3(1-4-4)

	 	 Furniture	Design	and	Development	1

	 0607	352	 การออกแบบและพัฒนาเครื่องเรือน	2	 3(1-4-4)

	 	 Furniture	Design	and	Development	2

	 0607	353	 การออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับ	1	 3(1-4-4)

	 	 Jewelry	Design	and	Development	1

	 607	354	 การออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับ	2	 3(1-4-4)

	 	 Jewelry	Design	and	Development	2

3. วิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

	 เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 ไม่น้อยกว่า	 

6	หน่วยกิต	 โดยความ	 เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา	หรือวิชาเลือกเสรี 

ที่เปิดโดยคณะ

	 0607	361	 จิตรกรรมเพื่อการพาณิชย์	 3(2-2-5)

	 	 Painting	for	Commercial	Purposes

	 0607	362	 ประติมากรรมเพื่อการพาณิชย์	 3(2-2-5)

	 	 Sculpture	for	Commercial	Purposes

	 0607	363	 ศิลปะภาพพิมพ์เพื่อการพาณิชย์	 3(2-2-5)

	 	 Printmaking	for	Commercial	Purposes

	 0607	364	 ศิลปะไทยเพื่อการพาณิชย์	 3(2-2-5)

	 	 Thai	Art	for	Commercial	Purposes

	 0607	365	 ศิลปะสื่อประสมเพื่อการพาณิชย์	 3(2-2-5)

	 	 Multimedia	Arts	for	Commercial	Purposes

4.  การฝึกงาน       ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต

	 0607	391	 การฝึกงาน		 3(200	ชั่วโมง)

	 	 Practical	Training

	 	 (การประเมินผลเป็น	S	หรือ	U)
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แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0600	102		 ศิลปกรรมศาสตร์ปริทัศน์	
Introduction	to	Fine	and	Applied	Arts	

3(3-0-6)	

0607	111		 วาดเส้นศิลปะประยุกต์	
Applied	Art	Drawing		

3(1-4-4)			

0607	115		 องค์ประกอบศิลป์เพื่อการออกแบบ	
Composition	for	Design

3(1-4-4)			

0607	116		 ประวัติศาสตร์ศิลปะประยุกต์			
History	of	Applied	Arts			

3(3-0-6)			

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ	
Design	Thinking

2

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 4

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0600	101		 ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
Isan	Arts	and	Culture	

3(3-0-6)

0607	112		 การวาดเพื่อการออกแบบ
Drawing	for	Design

3(1-4-4)		

0607	113		 การเขียนแบบผลิตภัณฑ์
Product	Drawing

3(1-4-4)		

0607	114		 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์	1
Computer	for	Product	Design	1

3(1-4-4)		

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 4

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0607	211		 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์	2

Computer	for	Product	Design	2

3(1-4-4)

0607	213		 การยศาสตร์

Ergonomics	

3(1-4-4)

0607	215		 หลักการและทฤษฎีทางการออกแบบผลิตภัณฑ์

Principles	and	Theory	of	Product	Design

3(2-2-5)

0607	221		 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั่วไป

General	Product	Design	and	Development

3(1-4-4)

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 8

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0607	212		 วัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

Material	and	Manufacturing	Technology

3(3-0-6)

0607	214		 การสร้างแบบผลิตภัณฑ์

Creating	Product	Prototypes

3(1-4-4)		

0607	216		 ภูมิปัญญาและทุนวัฒนธรรมเพื่อการสร้างสรรค์

Wisdom	and	Cultural	Capital	for	Creativity	

3(2-2-5)

0607	217		 การตลาดและผู้บริโภค	

Marketing	and	Consumer	

3(2-2-5)

0607	222		 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กึ่งระบบกลไก

Product	Design	and	Development	of	Semi-Mechanical	System

3(1-4-4)

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21
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ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0607	312		 วิธีวิทยาพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบชุมชนมีส่วนร่วม

Product	Development	Methodologies	through	Community	

Engagement

3(1-4-4)			

0607	314		 สินค้าและการพัฒนาตราสินค้า

Product	and	Brand	Development

3(1-4-4)			

0607	315		 การบรรจุภัณฑ์				

Packaging

3(1-4-4)

0607	317		 การวิจัยทางศิลปะประยุกต์

Research	in	Applied	Arts	

3(3-0-6)

0607	323		 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสังคม

Product	Design	and	Development	for	Society

3(1-4-4)

0607	xxx วิชาเลือก 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0607	311		 การผลิตสื่อและน�าเสนองาน

Media	Production	and	Presentation

3(1-4-4)			

0607	313		 การพัฒนาธุรกิจศิลปะประยุกต์

Applied	Art	Entrepreneurship	Development		

3(2-2-5)

0607	316		 นิทรรศการและการจัดแสดง

Exhibition	and	Display	

3(1-4-4)			

0607	324		 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสถานประกอบการ

Product	Design	and	Development	in	Enterprise

3(1-4-4)

0607	xxx วิชาเลือก 3

0607	xxx วิชาเลือกเสรี 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18

ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0607	391 การฝึกงาน

Practical	Training

3	(200	ชั่วโมง)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 3
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ชั้นปีที่ 4  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0607	411		 สัมมนาทางศิลปะประยุกต์

Seminar	in	Applied	Arts

3(1-4-4)

0607	425		 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม

Product	Design	and	Development	as	Innovation		

3(1-4-4)

0607	xxx วิชาเลือกเสรี 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 9

ชั้นปีที่ 4  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0607	412 ศิลปนิพนธ์	

Art	Thesis

8(0-16-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 8
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต

  2.1 วิชาแกนคณะ   6  หน่วยกิต  

 0600 101 ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 3(3-0-6)  

  Isan Art and Culture

	 	 วิวัฒนาการของสังคมอีสานด้านชาติพันธุ์	 การตั้งถ่ินฐาน	

ภูมิศาสตร์	ทรัพยากร	 ระบบความเชื่อ	ประเพณี	พิธีกรรม	แบบแผนการ

ด�าเนนิชวีติ	การสร้างสรรค์ศลิปกรรมอสีาน	ให้นสิติเหน็ภาพรวมของสงัคม

และศิลปวัฒนธรรมของสังคมอีสาน	ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้เข้าใจ

ปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆ	ที่มีผลต่อชีวิตและสังคมอีสาน

	 	 Development	 of	 Isan	 society:	 ethnicities,	 

settlement,	 geography,	 natural	 resources,	 beliefs,	 traditions,	

rituals,	ways	of	life,	and	artistic	creativity;	overview	of	factors	

and	influences	contributing	to	Isan	culture	and	society	from	the	

past	to	the	present		

 0600 102 ศิลปกรรมศาสตร์ปริทัศน์ 3(3-0-6)  

  Introduction to Fine and Applied Arts

	 	 รูปแบบ	 เนื้อหาและวิวัฒนาการของศิลปกรรมด้าน 

ทัศนศิลป์	ประยุกต์ศิลป์	ดุริยางคศิลป์	และศิลปะการแสดง	ปัจจัย	บริบท

ของการเปลีย่นแปลง	ทัง้ศิลปกรรมไทยและนานาชาต	ิเน้นให้นิสติเกิดความ

ซาบซึ้งและแรงบันดาลใจ

	 	 Forms,	contents,	and	development	of	visual	and	

applied	arts,	music	and	performing	arts;	 factors	and	contexts	

which	inform	changes	in	Thai	and	international	arts;	emphasis	

on	students’	artistic	appreciation	and	inspiration	

 2.2. วิชาพื้นฐานวิชาเอก 63 หน่วยกิต  

 0607 111 วาดเส้นศิลปะประยุกต์ 3(1-4-4)  

  Applied Art Drawing

	 	 หลกัการและทฤษฎกีารวาดเส้น	และฝึกปฏบิตักิารวาดเส้น

ด้วยดินสอด�า	ดินสอสีบนกระดาษ	หรือวัสดุ-อุปกรณ์อื่นๆ	เพื่อตอบโจทย์

การฝึกทกัษะวาดเส้นทางศลิปะประยกุต์ขัน้พืน้ฐานประกอบด้วยการเขยีน	

รูปร่าง	รูปทรง	โครงสร้างสัดส่วน	แสงเงา	พื้นผิวของวัตถุ	เพื่อให้เกิดความ

เข้าใจและความช�านาญทางทักษะการวาด	ที่สามารถตอบสนองความคิด

ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ในระดับเบื้องต้น

	 	 Principles,	theories	and	practices	of	drawing	with	

black	and	color	pencils	on	paper	and	other	materials;	fundamental	

drawing	 elements	 including	 shapes,	 structures,	 	 proportion,	

shade	 and	 shadow,	 textures;	 student’s	 improvement	 of	 

understanding	and	skills	in	drawing	for	product	design

 0607 112 การวาดเพื่อการออกแบบ 3(1-4-4)  

  Drawing for Design

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0607 111 วาดเส้นศิลปะประยุกต์

  Prerequisite : 0607 111 Applied Arts Drawing

	 	 หลกัและวิธกีารวาดเส้นทางการออกแบบ	การเขียนทัศนยี

วิทยา	 (perspective)	 และการจัดภาพ	 เพื่อใช้ส�าหรับงานร่างแบบตาม

แนวคิดรวมทั้งการจัดวางองค์ประกอบศิลปะ	ตัวอกัษร	และเครื่องหมายที่

เกี่ยวข้อง	 และสามารถน�าเสนองานวาดออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่าง 

หลากหลาย

	 	 Principles	and	methods	of	drawing	,	perspective	

drawing	 design;	 positioning	 and	 arrangement	 in	 drawing,	

sketching	and	composition	of	art	works,	lettering,	and	related	

signs;	presentations	and	displays	of	drawing	for	product	design

 0607 113 การเขียนแบบผลิตภัณฑ์ 3(1-4-4)  

  Products Drawing

	 	 หลักการและปฏบิตักิารเขยีนแบบภาพฉายสองมติแิละสาม

มติิ	การก�าหนดมาตราส่วน	การก�าหนดขนาดของรปูทรง	และการเขียนแบบ

เพื่อน�าไปสู่การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์	

	 	 Principles	 and	 practices	 in	 two	 and	 three	 

dimensional	drawing;	preliminary	scaling	and	object	proportion	

in	drawing	to	create	a	product	prototype	

 0607 114 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 3(1-4-4)  

  Computer for Product Design 1

	 	 หลกัการ	ทฤษฎ	ีและวธิกีารคอมพวิเตอร์เพือ่การออกแบบ	

ฝึกปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	เพื่อการออกแบบกราฟิกและ

การออกแบบผลิตภัณฑ์ในลักษณะ	2	มิติ

	 	 Principles,	theories,	and	computing	practices	for	

graphic	design;	 use	 of	 computer	 programs	 to	 generate	 two	 

dimensional	product	designs	

 0607 115 องค์ประกอบศิลป์เพื่อการออกแบบ 3(1-4-4)  

  Composition for Design

	 	 หลักการและทฤษฎีองค์ประกอบศิลปะข้ันพื้นฐานเพื่อ 

การออกแบบ	ทฤษฎสี	ีจติวิทยาการใช้ส	ีหลกัการศลิปะเพือ่จดัการทัศนธาตุ	

คือ	จุด	เส้น	สี	แสง-เงา	รูปร่าง-รูปทรง	พื้นผิว	ขนาด	สัดส่วน	เพื่อประยุกต์ใช้กับ 

งานออกแบบปฏิบติัการออกแบบตามหลกัการทศันศิลป์	คือ	ความกลมกลนื	

ความขัดแย้ง	การสร้างจุดสนใจ	และ	สัดส่วนที่เหมาะสม	เป็นต้น

	 	 Principles	and	theories	of	basic	composition	in	art	

design;	 theories	 of	 colors,	 psychological	 effects	 of	 colors;	 

principles	and	components	of	visual	art	including		dot,	line,	color,	



53

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

shade	 and	 shadow,	 form	and	 shape,	 texture,	 proportion	 and	

application	in	design;	practices	in	design	according	to	visual	art	

principles	 by	 incorporating	 harmony,	 contrast	 (emphasis),	

dominance,	and	appropriate	proportion			

 0607 116 ประวัติศาสตร์ศิลปะประยุกต์   3(3-0-6)  

  History of Applied Arts

	 	 ประวัติศาสตร์ศิลปะประยุกต์ในสังคมวัฒนธรรมตะวัน

ออกและตะวนัตก	ทัง้ในอดตีและปัจจุบนั	โดยเน้นการศกึษาวเิคราะห์กรณี

ศิลปะประยุกต์ที่ส�าคัญๆ	 ให้เห็นถึงลักษณะรูปแบบในฐานะนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์	 ที่สัมพันธ์กับห่วงโซ่การผลิตและจ�าหน่ายแต่ละบริบทสังคม

วัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น	ชาติ	และ	สากล

	 	 History	 of	 applied	 arts	 in	Eastern	 and	Western	

cultures	both	in	the	past	and	the	present;	analyzing	case	studies	

of	 key	 applied	 arts	 to	 understand	 innovations	 of	 products 

related	to	demand	and	supply	chains	in	various	cultural	contexts	

and	at	local,	national,	and	international	levels			

 0607 211 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 3(1-4-4)  

  Computer for Product Design 2 

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0607 114 คอมพิวเตอร์เพื่อการ 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1

  Prerequisite : 0607 114 Computer for 

    Product  Design 1

	 	 หลกัการ	ทฤษฎ	ีและวธิกีารคอมพวิเตอร์เพือ่การออกแบบ

กราฟิกและการออกแบบผลิตภณัฑ์	การสร้างภาพเสมอืนจรงิ	การสร้างภาพ

เคลือ่นไหว	การสร้างต้นแบบผลติภณัฑ์	ในรปูแบบ	3	มติด้ิวยคอมพวิเตอร์	

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างต้นแบบการผลิต	 และการน�าเสนอ

ผลงาน

	 	 Principles,	theories,	and	computing	practices	in	

graphic	 design;	 use	 of	 computer	 programs	 to	 create	 virtual	 

images,	animation,	and	three	dimensional	product	prototypes	

and	presentations

 0607 212 วัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 3(3-0-6)  

  Material and Manufacturing Technology

	 	 หลักการศึกษาและวิเคราะห์คุณสมบัติและความหลาก

หลายของวัสดุ	 เพ่ือใช้ในการผลิต	 เช่น	 เส้นใยพืช	 ไม้	 โลหะ	ดินเหนียว	

กระดาษ	 หนัง	 ผ้า	 เป็นต้น	 รวมทั้ง	 กระบวนการผลิตและการพัฒนา

เทคโนโลยีการผลิตเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและหลากหลาย

	 	 Principles	and	analyses	of	properties	and	varieties	

of	material	 including	 plant	 fiber,	wood,	metal,	 clay,	 paper,	

leather,	 and	 cloth;	manufacturing	 process	 and	 technology	 

development	for	creating	diverse	and	unique	products	

 0607 213 การยศาสตร์ 3(1-4-4)  

  Ergonomics

	 	 ศึกษากายวิภาคของมนุษย์	ขนาด	สัดส่วน	สรีระ	และการ

เคลื่อนไหวพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีสัมพันธ์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์

ประเภทต่างๆ	 	 ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กับ

กายวิภาค	สรีระภาพ	และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับเรือนกายของมนุษย์

	 	 Study	 of	 human	 anatomy	 in	 size,	 proportion,	

physiology,	behavioral	movement	related	to	categorized	product	

design,	 operational	 product	 design	 concerned	with	 human	

anatomy,	physiology	and	behaviors	concerned	with	the	human	

body

 0607 214 การสร้างแบบผลิตภัณฑ์ 3(1-4-4)  

  Creating Product Prototypes

	 	 หลักการและวิธีการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์	 ปฏิบัติการ

สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการและโรงงาน	หลักการเรื่องความ

ปลอดภยัในโรงงาน	การเรยีนรูแ้ละฝึกทกัษะการใช้เครือ่งมอือปุกรณ์ต่างๆ	

ในห้องปฏบิตักิารและโรงงาน	ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัวสัด	ุเทคนคิการผลติ

ผลิตภัณฑ์แบบต่าง	ๆ	อาทิ	งานไม้	งานโลหะ	ไฟเบอร์	งานกระดาษ	งานดิน	

งานปนู	และวสัดผุสม	ฯลฯ	ทีน่�าไปสูก่ารฝึกปฏบิตังิานสร้างแบบจ�าลองหรอื

แบบเสมือนจริงผลิตภัณฑ์

	 	 Principles	 and	methods	 of	 creating	 product	 

prototypes	in	studios	and	shops;	principles	of	industrial	safety,	

instruction	 and	practice,	 application	 of	 tools	 and	equipment;	

fundamental	knowledge	of	material	types;	techniques	in	creating	

wood	works,	metal,	 fiber,	 paper,	 clay,	 cement,	 and	mixed	 

materials;	practice	to	create	models	or	product	prototypes

 0607 215 หลักการและทฤษฎีทางการออกแบบ 3(2-2-5)

  ผลิตภัณฑ์  

  Principles and Theory of Product Design

	 	 หลักการและทฤษฎีทางการออกแบบของตะวันออกและ

ตะวันตก	เพือ่เลอืกและประยุกต์ใช้งาน	การใช้ความคดิสร้างสรรค์และแรง

บนัดาลใจในการออกแบบ	การวเิคราะห์ทีม่าของงานออกแบบ	ปัญหาทีเ่กดิ

ขึ้น	วิธีการแก้ปัญหา	วิเคราะห์การออกแบบ	ที่สัมพันธ์กับลักษณะรูปแบบ

ศิลปะ	(Art	Style)	ทัศนธาตุ	(Visual	Elements)	และหลักการทางศิลปะ	

(Principle	of	Visual	Art)	ทางศิลปะประยุกต์

	 	 Eastern	 and	western	principles	 and	 theories	 of	

product	design	 for	 selection	 and	application;	 inspiration	 and	

creativity	for	design;	analysis	of	origin,	problems,	and	solutions	

in	relation	to	artistic	styles,	visual	elements,	and	principles	of	

applied	arts
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 0607 216 ภูมิปัญญาและทุนวัฒนธรรมเพื่อการสร้างสรรค ์ 3(2-2-5)

  Wisdom and Cultural Capital for Creativity 

	 	 ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมพื้นบ้าน	

เช่น	งานจกัสาน	งานทอผ้า	งานเครือ่งป้ันดนิเผา	งานไม้แกะสลกั	ซึง่ประกอบ

ด้วยการถ่ายทอดความรู้	 เทคโนโลยีการผลิตและการใช้งาน	 รวมทั้งการ

ศกึษาและวเิคราะห์ถึงความเชือ่	ความชาญฉลาดอนัเกดิจากภมูปัิญญาของ

คนในท้องถิ่น	 การศึกษาทุนทางวัฒนธรรมในเชิงพื้นที่เพื่อน�ามาประยุกต์

ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน	การออกแบบผลติภณัฑ์	โดยศกึษาเพิม่เตมิราย

กรณีจากผลงานการออกแบบที่ผ่านมา	การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	และ

การศึกษาเรียนรู้ด้วยวิธีการท�างานสนามในชุมชนท้องถิ่น

	 	 Local	wisdom	 of	 artisans	 in	 handicrafts	 such	 

as	 basketry,	 textile	weaving,	 ceramics,	 and	woodcarving; 

knowledge	 transfer,	production	 technology,	and	usage;	study	

and	analysis	of	beliefs	and	creativity	of	local	wisdom	and	artisans;	

study	of	cultural	capital	 in	 the	 local	area	 to	apply	and	create	

product	design;	review	of	case	studies,	interrelated	researches,	

and	field	work	in	local	communities

 0607 217 การตลาดและผู้บริโภค 3(2-2-5)  

  Marketing and Consumer

	 	 หลักการและทฤษฎีการศึกษา	วิเคราะห์	และวิจัยเบื้องต้น

กรณีการตลาดและผู้บริโภค	 เพื่อถอดรหัสเชื่อมโยงสู่การออกแบบ	และ

พัฒนาผลิตภัณฑ์	 รวมทั้งการน�าเสนอผลิตภัณฑ์สู่ตลาดและผู้บริโภค 

เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ		

	 	 Principles,	 theories,	 and	 basic	 research	 of	 

marketing	and	consumers	to	design	and	develop	products;	an	

effective	launch	of	new	products	to	target	groups	in	the	market

 0607 311 การผลิตสื่อและน�าเสนองาน 3(1-4-4)  

  Media Production and Presentation

	 	 หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการผลิตสื่อน�าเสนองาน

ผลิตภัณฑ์ในฐานะสินค้า	การน�าเสนอหรือโฆษณาสินค้า	ด้วยวิธีการและ

กระบวนการที่หลากหลาย	อาทิ	การถ่ายภาพ	การสร้างสรรค์สื่อ	หรือภาษา	

สาร	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการภาพ	 ฯลฯ	 เพื่อน�าเสนอ

ผลิตภัณฑ์สู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 Principles	 and	 theory	 related	 to	media	 using	 

designed	products,	Principles	and	theories	of	media	production,	

presentation	of	products	and	advertisement;	various	methods	

and	 processes	 of	media	 including	 photography,	 language	 

creativity,	and	computer	programs	for	photo	editing	in	order	to	

effectively	publicize	products	to	target	groups

 0607 312 วิธีวิทยาพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบชุมชนมีส่วนร่วม 3(1-4-4)  

  Product Development Methodologies

  through Community  Engagement

	 	 หลกัการและปฏบัิติการ	ท�างานพฒันาผลติภณัฑ์แบบชุมชน

มส่ีวนร่วม	ภายใต้ห่วงโซ่การผลติและจ�าหน่าย	โดยการท�างานร่วมกบัชมุชน	

ทั้งระดับบุคคล	กลุ่มคน	และวิสาหกิจชุมชน		

	 	 Principles	and	operations	of	product	development	

with	community	engagement	 in	 relation	 to	a	production	and	

distribution	 cycle;	 cooperation	with	 communities	 at	 various	

levels	 including	 an	 individual,	 groups,	 and	 community	 

enterprises	

 0607 313 การพัฒนาธุรกิจศิลปะประยุกต์ 3(2-2-5)  

  Applied Art Entrepreneurship Development  

	 	 หลักการ	 ทฤษฎี	 และปฏิบัติการ	 เพื่อพัฒนาการเป็น 

ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ศิลปะประยุกต์	 การพัฒนาความ

สามารถในการออกแบบ	การผลติสนิค้า	ประเมนิตลาดการค้า			ค้นหาโอกาส	

เขียนแผนธุรกจิ	การหาแหล่งเงินทุน	การลงทุน	การบริหารจดัการธุรกจิผ่าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 	 การบริหารความเสี่ยง	 การบริหารงานบุคคล	 

การพัฒนาระบบธุรกิจ	ความรบัผิดชอบต่อสงัคม	และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	

เป็นต้น

	 	 Principles,	theories,	and	operations	in	entrepreneurial 

development	of	applied	art	products;	development	of	capacity	

in	design,	manufacturing,	and	marketing	evaluation;	marketing	

opportunities,	business	planning,	funding	sources,	investment,	

business	management	 through	 information	 technology,	 risk	

management,	human	resource	management,	business	system	

development,	societal	responsibilities	and	related	laws

 0607 314 สินค้าและการพัฒนาตราสินค้า 3(1-4-4)  

  Product and Brand Development

	 	 ทฤษฎีและหลักการเรื่องสินค้า	 และการพัฒนาตราสินค้า	

ประกอบด้วย	การวางแผน	การก�าหนดกลยุทธ์	 การน�าสินค้าเข้าสู่ตลาด	 

การสร้าง	อตัลกัษณ์ให้สนิค้า	การคดิค้นรปูแบบการจดจ�าสนิค้าให้กบัลกูค้า

ในลักษณะต่างๆ	 เช่น	 ชื่อสินค้า	 การสร้างค�าหรือข้อความโฆษณาสินค้า	 

ตราสินค้า	 สี	 การก�าหนดข้อความ	 การออกแบบตัวอักษร	 การก�าหนด 

รูปแบบบรรจุภัณฑ์	รวมทั้งเทคนิควิธีการน�าเสนอสินค้า	เป็นต้น

	 	 Principles	 and	 theories	 of	 goods	 and	 brand	 

development	including	planning	and	strategies,	launch	of	new	

products	to	the	market,	creating	product	 identities;	branding	

techniques	such	as	naming,	copywriting	and	advertising,	logo	

design,	colors	and	wording,	lettering,	packaging,	and	product	

presentation
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 0607 315 การบรรจุภัณฑ์ 3(1-4-4)  

  Packaging

	 	 หลกัการและความส�าคญัของบรรจภุณัฑ์	ประเภทของบรรจุ

ภัณฑ์	จิตวิทยาในการออกแบบ	กฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง	และ/

หรือปรากฏบนบรรจุภัณฑ์	 	 การออกแบบโครงสร้างวัสดุและกรรมวิธีการ

ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์	เงื่อนไขของบรรจุภัณฑ์ต่าง	ๆ	อาทิ	รูปแบบ	

วัสดุ	 กรรมวิธี	 การขนส่ง	 การตลาด	คุณสมบัติบรรจุภัณฑ์	 และการผลิต

บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ

	 	 Principles,	 significance,	and	 types	of	packaging	

regarding	design	and	psychology,	laws	and	related	regulations	

appearing	on	a	product	package;	structural	and	material	design	

and	production	of	packages;	conditions	of	packaging	including	

format,	material,	method,	transportation,	marketing,	properties	

and	the	production	of	package	prototype	

 0607 316 นิทรรศการและการจัดแสดง 3(1-4-4)  

  Exhibition and Display

	 	 ความส�าคัญ	 รูปแบบ	 และประเภทของนิทรรศการและ 

การจัดแสดงผลิตภัณฑ์	วัสดุอุปกรณ์ในการจัดแสดง	การตกแต่งหน้าร้าน	

งานเรขศลิป์ในการจดัแสดงและตกแต่ง	การน�าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ

	 	 Significance,	formats,	and	types	of	exhibitions	and	

product	displays;	materials,	equipment	and	props	for	exhibition,	

exterior	design	and	decoration,	graphic	design	for	display,	and	

various	ways	of	product	presentation

 0607 317 การวิจัยทางศิลปะประยุกต์ 3(3-0-6)

  Research in Applied Arts

	 	 วิธีวิทยาการแสวงหาความรู้เพื่อการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์	การก�าหนดหัวข้อวิจัย	การศึกษา	และรวบรวมข้อมูล	เครื่องมือ

วิจัยและการเก็บข้อมูลภาคสนาม	การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง	การวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติ	การประเมินผล	การอ้างอิง	การเขียนโครงการและรายงาน

ผลการวิจัย	จรรยาบรรณนักวิจัย

	 	 Methodologies	 in	 knowledge	 acquisition	 for	 

product	 design	 and	 development;	 research	 topic,	 literature	 

review,	research	tools	and	data	collection,	sample	groups,	data	

analysis	 and	 statistics,	 evaluation,	 citation,	writing	 research	

proposal	and	report,	and	researcher’s	ethics

 0607 411 สัมมนาทางศิลปะประยุกต์ 3(1-4-4)  

  Seminar in Applied Arts

	 	 สัมมนาสาระส�าคัญเฉพาะเรื่อง	 ในสาขาวิชาการออกแบบ

และพัฒนาผลิตภัณฑ์	การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น	อภิปราย	และ

การเสนอรายงาน	 เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 และการ

ท�าศิลปนิพนธ์

	 	 Seminar	in	selected	topics	of	product	design	and	

development;	 sharing	 knowledge,	 opinions,	 discussion,	 and	

presentation	to	apply	in	product	development	and	art	thesis	

 

 0607 412 ศิลปนิพนธ์ 8(0-16-8)

  Art Thesis

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0607 317 การวิจัยทางศิลปะ

ประยุกต์

  Prerequisite : 0607 317 Research in Applied 

Arts  

	 	 ประมวลความรู ้จากการศึกษาในหลักสูตรร ่วมกับ 

การรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการในภาคสนาม	 น�าสู่การจัดท�า

โครงการศิลปนิพนธ์เพ่ือการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 โดยการระบุ

ปัญหาและความเป็นไปได้ของโครงการ	 แนวทางแก้ปัญหา	 ขอบเขต 

การศกึษา	วธิกีารศกึษาหาข้อมลู	การวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่ใช้ในการออกแบบ	

การประเมินผลิตภัณฑ์	และน�าเสนอผลงาน

	 	 Integrating	 the	 body	 of	 knowledge	 in	 the	 

curriculum	with	research	in	entrepreneurship	and	a	field	study	

to	create	an	art	thesis	project	of	product	design	and	development	

according	 to	 the	 research	 procedure:	 identifying	 problems,	

feasibility,	solutions,	scope	of	study,	data	collection,	analysis,	

evaluation,	and	presentation		

 2.3 วิชาเอกบังคับ 23 หน่วยกิต

 0607 221 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั่วไป 3(1-4-4) 

  General Product Design and Development

	 	 หลักการ	 ขั้นตอน	 และแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ	์

ความคิดสร้างสรรค์	ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กที่ไม่มีกลไก

และไม่ซบัซ้อน	ประเภทของใช้	ของตกแต่งภายในอาคาร	ของเดก็เล่น	เครือ่ง

ประดับร่างกาย	เน้นรูปทรง	รูปร่าง	สีสัน	และประโยชน์ใช้สอยขั้นพื้นฐาน

	 	 Principles,	processes,	and	guidelines	of	product	

design,	creativity,	and	operation	at	a	small	and	simple	scale;	

utility	 design,	 interior	 design,	 toys,	 costume-jewelry	with	 

emphasis	on	form	and	shape,	colors	and	functional	usage

 0607 222 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(1-4-4)

  กึ่งระบบกลไก

  Product Design and Development 

  of Semi-Mechanical System

	 	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์	 แนวความคิดในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์	 ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กท่ีมีกลไกอย่างง่าย	

ประเภท	 เครื่องมือเครื่องใช้ในที่พักอาศัยหรือส�านักงาน	 เครื่องมืออ�านวย

ความสะดวกต่างๆ	 รวมถึงการออกแบบร้านค้าขนาดเล็ก	 เน้นความงาม	

ความหมาย	มีประโยชน์ใช้สอยที่สอดคล้องกับกายภาพเชิงกล
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	 	 Concepts	 and	 development	 of	 product	 design;	

operation	of	product	design	with	simple	and	small	scale	items;	

household	and	office	items	such	as	facilitating	equipment	for	

small	scale	enterprise	offices	with	emphasis	on	aesthetics,	mean-

ing,	functionality	and	physical	mobility

 0607 323 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสังคม 3(1-4-4)

  Product Design and Development for Society 

	 	 ศึกษาทฤษฎีและค้นคว้าข้อมูลประกอบการออกแบบ	 

การวิเคราะห์ข้อมูล	 ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม	 

การออกแบบผลติภณัฑ์ทีต่อบสนองความต้องการของผู้บรโิภคเฉพาะกลุม่

และเพื่อคนทั้งมวล	

	 	 Study	of	theories	and	data	investigation	for	design	

and	analysis;	operation	of	eco-friendly	product	design;	operation	

of	product	design	in	response	to	the	satisfaction	of	target	groups	

and	the	general	public

 0607 324 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(1-4-4)

  ในสถานประกอบการ

  Product Design and Development

  in Enterprise 

	 	 ออกแบบผลิตภัณฑ์	 โดยลงพื้นที่และใช้ข้อมูลจากสถาน

ประกอบการ	ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมกับผู้ผลิตใน

ชุมชน	หรือผู้ขาย	ฝึกทักษะการใช้อัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประยุกต์ใช้ใน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย

	 	 Product	 design	 and	 field	work	 as	 a	 practical	 

research;	 using	 participatory	 operational	 design	with	 local	

manufacturers	or/and	production	dealers	or	sellers;	practice	and	

use	of	local	identity	in	contemporary	art	and	product	design.	

 0607 425 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(1-4-4)

  เชิงนวัตกรรม

  Product Design and Development 

  as Innovation  

	 	 ศึกษาค ้นคว ้าและปฏิบัติการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม	การจัดแสดงสินค้า	การตลาด	ภายใต้บริบทของ

สถานประกอบการที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติการของนิสิต

	 	 Study,	practice,	and	development	of	product	design	

for	innovation,	exhibition/	displays,	and	marketing	in	contexts	

of	entrepreneurship	in	the	area	of	study

 2.4 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

 0607 341 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 1 3(1-4-4)  

  Packaging Design and Development 1

														 การออกแบบบรรจุภัณฑ์	 บทบาทของบรรจุภัณฑ์	 หน้าที่

ของนักออกแบบบรรจุภัณฑ์	 ความสัมพันธ์ของบรรจุภัณฑ์กับการตลาด	

การก�าหนดต�าแหน่งและจุดขายสินค้า	 ความรู้เรื่องกฎหมายที่สัมพันธ์กับ

บรรจุภัณฑ์	 องค์ประกอบพื้นฐานในแบบบรรจุภัณฑ์ลักษณะกราฟิกบน

บรรจุภัณฑ์	การพิมพ์บรรจุภัณฑ์	ที่มีกระดาษเป็นส�าคัญ	เช่น	ซอง	กล่อง

กระดาษแข็ง	 ฯลฯ	หลักการ	 ขั้นตอน	 และวิธีปฏิบัติในการวางแผนและ

ออกแบบบรรจุภณัฑ์เพ่ือผลทางการตลาด	จัดให้มกีารศกึษาท้ังภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติการ

	 	 Packaging	 Design.	 The	 role	 of	 packaging	 

designers.	The	packaging	of	the	packaging	market.	Positioning	

and	 selling	 points.	 Knowledge	 of	 the	 law	 in	 relation	 to	 the	 

packaging.	 The	 basic	 components	 of	 the	 packaging	 style	 

graphics	on	the	packaging,	packaging	printing.	The	paper	 is	

important,	such	as	cardboard	boxes,	envelopes,	etc.,	principles,	

procedures,	and	practices	 in	 the	planning	and	design	 for	 the	

packaging	market.	 Provide	 education,	 both	 theoretical	 and	

practical.

 0607 342 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 2 3(1-4-4)  

  Packaging Design and Development 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0607 341 การออกแบบและพัฒนา 

บรรจุภัณฑ์ 1

  Prerequisite : 0607 341 Product Design and  

Development 1

	 	 กระบวนการออกแบบบรรจุภณัฑ์เพือ่การจัดจ�าหน่าย	บรรจุ

ภัณฑ์ขนส่ง	บรรจุภัณฑ์ของขวัญ	 เรียนรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ผลิต

จากวัสดุต่างๆ	เช่น	พลาสติก	แก้ว	เซรามิก	กระดาษ	วัสดุธรรมชาติ	รวมทั้ง

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม	เน้นฝึกปฏิบัติการออกแบบและ

จัดท�าต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถน�าไปใช้ได้ในเชิงพาณิชย์

	 	 Processes	of	product	design	for	sales,	packaging	

transportation,	gift	packaging;	learning	and	practice	of	product	

design	 from	 various	materials	 including	 plastic,	 glasses, 

ceramic,	 paper,	 and	 natural	materials;	 product	 design	 for	 

environmental	concerns	with	emphasis	on	designing	product	

prototype	applicable	for	commercial	purposes
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 0607 343 การออกแบบและพัฒนางานนิเทศศิลป์ 1 3(1-4-4)   

  Visual Arts Design and Development 1

	 	 พฤติกรรมผู้บริโภค	จิตวิทยา	กลยุทธ์	การประเมินมูลค่า

งานโฆษณา	จรรยาบรรณในการผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา	ฝึกคิดและ

ปฏิบัติการออกแบบ

	 	 Consumer	 behavior,	 psychology,	 strategy,	 

and	 evaluation	 of	 advertisement;	 ethics	 for	 production	 and	 

dissemination	of	advertising	media;	practice	of	critical	thinking	

and	advertisement	design

 

 0607 344 การออกแบบและพัฒนางานนิเทศศิลป์ 2 3(1-4-4)  

  Visual Arts Design and Development 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0607 343 การออกแบบและพฒันา 

งานนิเทศศิลป์ 1

  Prerequisite :  0607 343 Visual Arts Design  

and Development 1  

	 	 หลักการและกระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล	แอนนิเมชั่นเพื่อ

การโฆษณา

	 	 Principles	and	production	process	of	digital	media	

and	animation	for	advertisement

 0607 345 การออกแบบและพัฒนาเซรามิก 1 3(1-4-4)  

  Ceramic Design and Development 1

	 	 ความหมาย	ประวตั	ิชนดิหรอืประเภท	วตัถดุบิ	กระบวนการ

ผลิต		หลักการออกแบบ	การฝึกขึ้นรูปด้วยมือ	การขึ้นรูปอิสระ	การขึ้นรูป

ด้วยดินเส้น	ดินแผ่น	และการตกแต่งชิ้นงาน

	 	 Definitions,	history,	and	types	or	categories	of	raw	

materials,	production	process;	principles	of	ceramic	design	in-

cluding	hand	forming,	free-form	shaping,	shaping	with	clay	stick,	

clay-pad	and	decorating	pieces	

 

 0607 346 การออกแบบและพัฒนาเซรามิก 2 3(1-4-4)  

  Ceramic Design and Development 2

  เงื่อนไขของรายวิชา :  0607 345 การออกแบบและพฒันา 

เซรามิก 1     

  Prerequisite : 0607 345 Ceramic Design and  

Development 1

	 	 ศึกษาเนื้อดินปั้น	 วัตถุดิบ	และส่วนผสมของเนื้อดินชนิด

ต่างๆ	 ศึกษาเรื่องเคลือบ	 วัตถุดิบที่ใช้ท�าน�้ายาเคลือบ	 การค�านวณสูตร

เคลือบ	ศึกษาเคลือบชนิดต่างๆ	 เช่น	 เคลือบอุณหภูมิสูงและเคลือบชนิด

พิเศษ	ปฏิบัติการออกแบบและขึ้นรูปด้วยมือ

	 	 Study	of	clay,	raw	materials,	components	of	various	

clay	 types;	 study	 of	 glazing,	material	 of	 glazing	 solution,	 

formulation	 of	 clay	 formation	 such	 as	 clay	 glazing	 in	 high	 

temperature	material,	special	glazing	material	and	practice	of	

design	and	hand-formation	of	clay	

 0607 347 การออกแบบและพัฒนาสิ่งทอ 1 3(1-4-4)  

  Textile Design and Development 1

	 	 สิ่งทอ	 วัสดุ	 เครื่องทอผ้า	 และอุปกรณ์	 สีย้อมธรรมชาติ	

เทคโนโลยีการทอผ้าและการออกแบบลวดลายผ้า	 งานออกแบบสิ่งทอ 

ร่วมสมัยในอีสาน	ศึกษา	และท�างานสนามในชุมชนแหล่งเรียนรู้พื้นถิ่น

	 	 Textile,	material,	and	weavers	and	manufacturing	

equipment,	natural	dye,	technology	in	textile,	design	of	fabric	

patterns,	 design	 in	 contemporary	 Isan	 styles;	 study	 and	field	

work	in	local	communities

 0607 348 การออกแบบและพัฒนาสิ่งทอ 2  3(1-4-4)  

  Textile Design and Development 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0607 347 การออกแบบและพัฒนา 

สิ่งทอ 1

  Prerequisite : 0607 347 Textile Design and  

Development 1 

	 	 การออกแบบสิ่งทอ	 เช ่น	 รูปแบบ	 วัสดุ	 การใช้สอย	 

การสร้างสรรค์ผลงาน	 เทคโนโลยีส่ิงทอพื้นฐาน	 เทคนิคการตกแต่งสิ่งทอ	

งานสิ่งทอร่วมสมัย

	 	 Textile	design	including	format,	material,	utility,	

creativity,	basic	textile	technology,	techniques	in	contemporary	

textile	production	and	decoration	

 0607 351 การออกแบบและพัฒนาเครื่องเรือน 1 3(1-4-4)  

  Furniture Design and Development 1

	 	 ศกึษาความรู้พืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกับผลติภณัฑ์เฟอร์นเิจอร์	

การจดัแบ่งประเภทของเฟอร์นเิจอร์จากวสัดทุีใ่ช้	การศกึษาวสัดใุนการผลติ

เคร่ืองเรือน	 เช่น	 ไม้	 โลหะ	 งานจักสาน	 เส้นใยพืช	 เคร่ืองหนัง	 และวัสดุ

สงเคราะห์	อุปกรณ์พื้นฐานที่น�ามาใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์	กระบวนการผลิต	

การคัดลอกรูปแบบผลงาน	ฝึกปฏิบัติการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในแต่ละ

ประเภท

	 	 Study	 of	 basic	 knowledge	 related	 to	 furniture	

production,	furniture	categorizing	based	on	material	use;	study	

of	materials	such	as	wood,	metal,	basketry,	plant	fabric,	leather,	

and	 synthetic	material	 for	 household	 furniture	 production;	 

fundamental	 equipment	 for	 furniture	production;	 duplication,	

design	and	practice	of	various	types	of	furniture	design
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 0607 352 การออกแบบและพัฒนาเครื่องเรือน 2 3(1-4-4)  

  Furniture Design and Development 2

  เงื่อนไขของรายวิชา :  0607 351 การออกแบบและพฒันา 

เครื่องเรือน 1

  Prerequisite : 0607 351 Furniture Design  

and Development 1

	 	 การสร้างแนวความคิดทางด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร	์

กระบวนการออกแบบและการผลิตในเชงิพาณชิย์	การท�าธรุกจิเครือ่งเรอืน	

ฝึกปฏิบัติการท�าแบบจ�าลองขนาดย่อ	 การพัฒนาผลงานการออกแบบ 

จากแบบจ�าลอง	และการท�าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

	 	 Conceptualization	of	furniture	design;	processes	

of	design	and	production	for	commercial	purposes;	household	

furniture	business,	 practice	 of	 creating	 small	 scale	 furniture	

models;	 development	 and	 creation	 of	 product	 design	 and	 

prototype

 0607 353 การออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับ 1 3(1-4-4)  

  Jewelry Design and Development 1

	 	 ศึกษาวิวัฒนาการการใช ้ เครื่องประดับของมนุษย	์ 

การจ�าแนกประเภทเครื่องประดับ	 การศึกษาวัสดุและกระบวนการผลิต

เคร่ืองประดับ	 การศึกษาตลาดเครื่องประดับของไทยและต่างประเทศ	 

หลักการออกแบบเคร่ืองประดับอย่างง่าย	สัดส่วนมนุษย์กับการใช้เครื่อง

ประดับ	ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น

	 	 Study	 of	 development	 of	manmade	 costume	 

jewelry,	classification,	materials,	and	production	of	jewelry;	study	

of	jewelry	markets	in	Thailand	and	international	markets;	basic	

principles	 of	 costume	 jewelry	 design;	 human	proportion	 and	

jewelry	decoration;	fundamental	practice	of	jewelry	design

 0607 354 การออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับ 2 3(1-4-4)  

  Jewelry Design and Development 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0607 353 การออกแบบและพฒันา 

เครื่องประดับ 1

  Prerequisite : 0607 353 Jewelry Design and  

Development 1

	 	 การวิเคราะห์เครื่องประดับ	 การค้นหาแรงบันดาลใจ 

ในการออกแบบเครื่องประดับ	 การออกแบบเคร่ืองประดับ	 การผลิตงาน

ต้นแบบเครื่องประดับ	การท�าธุรกิจเครื่องประดับ	ฝึกปฏิบัติการออกแบบ

เครื่องประดับเชิงพาณิชย์

	 	 Analysis	 of	 costume	 jewelry,	 investigation	 of	 

inspiration	and	practice	of	costume	jewelry	design;	creation	of	

a	jewelry	model,	business	in	costume	jewelry	and	design	practice	

for	commercial	purposes

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ	 ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 ไม่น้อยกว่า	 6					

หน่วยกิต	 โดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาหรือรายวิชาเลือกเสรี 

ที่เปิดสอนโดยคณะ

 -  รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนโดยคณะ

 0607 361 จิตรกรรมเพื่อการพาณิชย์ 3(2-2-5)

  Painting for Commercial Purposes

	 	 การท� างานจิตรกรรมเพื่อการพาณิชย ์ 	 การศึกษา 

ความต้องการทางการตลาดและผู้บริโภค	 การก�าหนดราคา	 การจ�าหน่าย 

ผลงาน	 จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ปฏิบัติการฝึกทักษะด้าน 

การวาดเส้น	การวาดรูปเหมือน	การวาดด้วยเทคนิคต่างๆ

	 	 Painting	 for	 commercial	 production,	 study	 of	

market	and	consumer	needs,	pricing	 for	sales,	distribution	of	

painting	for	sales,	ethics	in	pictorial	usages	and	related	laws;	

practice	 of	 drawing,	 portrait	 painting,	 and	 various	 drawing	

techniques

 0607 362 ประติมากรรมเพื่อการพาณิชย์ 3(2-2-5)

  Sculpture for Commercial Purposes

	 	 การท�างานประติมากรรมเพื่อการพาณิชย์	การศึกษาความ

ต้องการทางการตลาดและผู้บริโภค	การก�าหนดราคา	การจ�าหน่ายผลงาน	

จรรยาบรรณ	 และกฎหมายที่ เกี่ยวข ้อง	 ปฏิบัติการฝึกทักษะด้าน 

การออกแบบและสร้างประตมิากรรม	เพือ่ตอบสนองผูบ้รโิภคเป้าหมายด้วย

เทคนิคต่างๆ	รวมทั้งการตกแต่งผลงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

	 	 Sculpture	production	 for	 commercial	 purposes;	

study	 of	 market	 and	 consumer	 needs,	 pricing	 for	 sales,	 

distribution	channels,	ethics	and	related	laws;	practice	and	skills	

of	 sculpture	 design	with	 various	 techniques	 in	 response	 to	

customer	needs;	decoration	of	sculpture	for	added	value	

 0607 363 ศิลปะภาพพิมพ์เพื่อการพาณิชย์ 3(2-2-5)

  Printmaking for Commercial Purposes

	 	 การท�างานศลิปะภาพพมิพ์เพือ่การพาณชิย์	การศกึษาความ

ต้องการทางการตลาดและผู้บริโภค	การก�าหนดราคา	การจ�าหน่ายผลงาน	

จรรยาบรรณ	 และกฎหมายที่ เกี่ยวข ้อง	 ปฏิบัติการฝึกทักษะด้าน 

การออกแบบ	 การพิมพ์ภาพด้วยเทคนิคต่างๆ	 การออกแบบและสร้าง 

ศลิปะภาพพมิพ์เพ่ือตอบสนองผู้บรโิภคเป้าหมายด้วยเทคนคิต่างๆ	รวมทัง้

การตกแต่งผลงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

	 	 Printmaking	for	commercial	purposes;	market	and	

consumer	needs	in	printmaking,	pricing	for	sales,	distribution,	

ethics	and	related	laws;	practice	and	skills	of	printmaking	with	

various	techniques;	various	design	and	printing	techniques	in	

response	to	consumer	needs	and	decoration	for	added	value
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 0607 364 ศิลปะไทยเพื่อการพาณิชย์  3(2-2-5)

  Thai Art for Commercial Purposes

	 	 การท�างานศิลปะไทยเพื่อการพาณิชย ์ 	 การศึกษา 

ความต้องการทางการตลาดและผู้บริโภค	 การก�าหนดราคา	 การจ�าหน่าย 

ผลงาน	 จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ปฏิบัติการฝึกทักษะด้าน 

การออกแบบ	 การผลิตงานศิลปะไทยและพื้นบ้านด้วยเทคนิคต่างๆ	 

การออกแบบและสร้างสรรค์ศลิปะไทยและพืน้บ้านเพือ่ตอบสนองผูบ้รโิภค

เป้าหมายด้วยเทคนิคต่างๆ	รวมทั้งการตกแต่งผลงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

	 	 		Creation	of	Thai	art	for	commercial	purposes	in	

response	 to	market	 and	 customer	 needs,	 pricing	 for	 sales,	 

distribution,	ethics	and	related	laws;	practice	of	various	design	

techniques	of	Thai	traditional	and	folk	arts	and	decorations	for	

added	value

 0607 365 ศิลปะสื่อประสมเพื่อการพาณิชย์ 3(2-2-5)

  Multimedia Arts for Commercial Purposes

	 	 การท�างานศิลปะสื่อประสมเพื่อการพาณิชย์	 การศึกษา 

ความต้องการทางการตลาดและผู้บริโภค	 การก�าหนดราคา	 การจ�าหน่าย 

ผลงาน	จรรยาบรรณ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ปฏิบัติการฝึกทักษะด้าน

การออกแบบสื่อประสม	 การออกแบบและสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสม																			

เพื่อตอบสนองผู้บริโภคเป้าหมายด้วยเทคนิคต่างๆ	 รวมทั้งการตกแต่ง 

ผลงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

	 	 Multimedia	arts	 for	commercial	purposes;	study	

of	market	and	consumer	needs,	pricing	for	sales,	distribution,	

ethics	and	related	laws;	practice	and	skills	of	multimedia	design	

in	 response	 to	 customer	needs	with	various	 techniques,	 and	

decoration	for	added	value	

4. การฝึกงาน  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต

 0607 391 การฝึกงาน   3(200 ชั่วโมง)

  Practical Training

	 	 การฝึกงานในสถานประกอบการของรัฐหรือเอกชน	 

ทางสาขาวิชาศิลปะประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์	 โดยความ 

เห็นชอบจากคณะวิชา	เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	45	วันท�างาน	

	 	 Practical	training	of	applied	arts	and	product	design	

in	government	and/or	private	sectors	approved	by	Faculty	of	

Fine	and	Applied	Arts	with	a	minimum	period	of	45	working	

days
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Arts	Program	in	Cultural	Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(การจัดการวัฒนธรรม)	

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 ศศ.บ.	(การจัดการวัฒนธรรม)	

	 ภาษาอังกฤษ		(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Arts	(Cultural	Management)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.A.	(Cultural	Management)

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า		135		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน

		 	 2.1		วิชาบังคับ

		 	 2.2	 วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต

	81	หน่วยกิต

	15	หน่วยกิต

90 หน่วยกิต

	78	หน่วยกิต

	12	หน่วยกิต

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  6 หน่วยกิต

 4.  การฝึกประสบการณ์  3 หน่วยกิต                                -

 5.  สหกิจศึกษา               -  9 หน่วยกิต

รวมไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 135 หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โปรแกรมปกติ  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  โปรแกรมสหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  (เป ็นไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 มหาวิทยาลัย 

	 มหาสารคาม	ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.2563)

 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

  2.1 วิชาบังคับ โปรแกรมปกติ   ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต

   โปรแกรมสหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 

	 1607	101		 พื้นฐานอารยธรรมและวัฒนธรรม		 3(3-0-6)

	 	 Foundation	of	Culture	and	Civilization

	 1607	102		 มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา		 3(3-0-6)

	 	 Anthropology	and	Sociology

	 1607	103		 วัฒนธรรม	วิถีชีวิต	และภูมิปัญญาไทย		 3(3-0-6)

	 	 Culture	Way	of	Life	and	Thai	Wisdom

	 1607	104		 ศิลปะพื้นบ้านไทย	 3(3-0-6)

	 	 Thai	Folk	Culture

	 1607	105	 มรดกวัฒนธรรมทางศาสนา	 3(3-0-6)

	 	 Cultural	Heritage	in	Religion	

	 1607	106		 การเขียนสื่อทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

	 	 Cultural	Media	Writing

	 1607	201		 กระบวนทัศน์	และทฤษฎีทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

	 	 Concepts	and	Cultural	Theories

	 1607	202		 พื้นฐานวัฒนธรรมอาเซียน		 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	ASEAN	culture

	 1607	203		 ภาษาอังกฤษส�าหรับการจัดการวัฒนธรรม		 3(3-0-6)

	 	 English	for	Cultural	Management	

	 1607	204		 ภาษาอังกฤษเฉพาะทางวัฒนธรรม		 3(3-0-6)

	 	 English	for	Cultural	Study

		 1607	205		 ประวัติศาสตร์ไทยเบื้องต้น		 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Thai	History	

	 1607	206		 ปฏิบัติการทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม	 3(2-2-5)

	 	 Cultural	Anthropology	Practicum

	 1607	207		 หลักฐานโบราณคดีทางวัฒนธรรม	 3(2-2-5)	

	 	 Cultural	Archeological	Evidence

	 1607	208		 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม		 3(3-0-6)

	 	 Laws	Related	to	Culture

	 1607	209		 หลักธรรมาภิบาลและองค์กรทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

	 	 Good	Governance	and	Cultural	Organizations

	 1607	210		 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและการจัดการ	 3(3-0-6)

	 	 ทางวัฒนธรรม		

	 	 Local	History	and	Cultural	Management

	 1607	211		 การวิจัยทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

	 	 Cultural	Research	 	

	 1607	301	 ภูมิปัญญาด้านโภชนาการ	 3(3-0-6)

	 	 Nutritional	Wisdom

	 1607	302		 สมุนไพรและการรักษา	 3(3-0-6)

	 	 Herbs	and	Therapeutics

	 1607	303		 การจัดการและปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์	 3(2-2-5)

	 	 เชิงบูรณาการ		 	

	 	 	Integrated	and	Museum	Management	Practicum

	 1607	304		 หลักการจัดการและปฏิบัติการการท่องเที่ยว	 3(2-2-5)

	 	 ทางวัฒนธรรม

	 	 Management	and	Cultural	Tourism	Practicum

	 1607	305		 การจัดการโครงการเชิงปฏิบัติการและกิจกรรม	 3(2-2-5)

	 	 ทางวัฒนธรรม	 	

	 	 Project	Management	and	Cultural	Activities

	 1607	306		 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการข้อมูล		 3(2-2-5)

	 	 ทางวัฒนธรรม	 	

	 	 Computer	for	Cultural	Information	Management

	 1607	307	 การบัญชีเพื่อการจัดการทางวัฒนธรรม				 3(3-0-6)	

	 	 Managerial	Accounting	for	Cultural	Management

	 1607	308		 การสัมมนาการจัดการทางวัฒนธรรม	 3(2-2-5)

	 	 Seminar	in	Cultural	Management

	 1607	309		 การจัดการส�าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์	 3(3-0-6)

	 	 ทางวัฒนธรรม	 	

	 	 Management	for	the	Cultural	Product	Design

	 1607	401		 โครงการศึกษาเฉพาะกรณี		 3(2-2-5)

	 	 Case	Study	 	

  2.2 วิชาเลือก โปรแกรมปกติ  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

   โปรแกรมสหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

   กลุ่มวิชาเลือกสารสนเทศทางวัฒนธรรม

	 1607	310		 การผลิตสื่อสารสนเทศทางวัฒนธรรม		 3(3-0-6)

	 	 Production	of	Cultural	Information	Media

	 1607	311		 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 3(3-0-6)	

	 	 English	for	Communication

	 1607	312		 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Cultural	Tourism

	 1607	313		 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

	 	 Chinese	for	Cultural	Tourism

	 1607	402		 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

	 	 Japanese	for	Cultural	Tourism

	 1607	403		 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	3(3-0-6)

	 	 Vietnamese	for	Cultural	Tourism

   กลุ่มวิชาเลือกอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์

	 1607	314		 วัสดุผลิตภัณฑ์เพื่องานหัตถกรรม	 3(3-0-6)	

	 	 Material	Products	for	Handicraft
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	 1607	315		 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบผลิตภัณฑ์	 3(2-2-5)	

	 	 Computer	Aided	Product	Design

	 1607	316		 การจัดการและปฏิบัติการส�าหรับการออกแบบ	 3(2-2-5)	

	 	 การจัด	นิทรรศการทางวัฒนธรรม

	 	 Management	and	Practicum	

	 	 for	Cultural	Exhibition	Design	

	 1607	317		 การจัดการความรู้และปฏิบัติการ	 3(2-2-5)

	 	 เศรษฐกิจสร้างสรรค์	 	

	 	 Knowledge	Management	and	Practicum

	 	 Creative	Economy

	 1607	318	 การพัฒนาและการจัดการทางธุรกิจวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

	 	 Development	and	Management	

	 	 in	Cultural	Business	

	 1607	404		 การศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิต

	 	 เพื่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรม	 3(3-0-6)	

	 	 Comparative	Study	of	Technology	for	Handicraft	

	 	 Production

	 1607	405		 การจัดการโลจิสติกส์	 3(3-0-6)	

	 	 ทางอุตสาหกรรรมวัฒนธรรม	 	

	 	 Logistics	Management	in	Cultural	Industries

   กลุ่มวิชาเลือกสื่อและศิลปะการแสดง

	 1607	319		 การออกแบบการแสดงทางวัฒนธรรม	 3(2-2-5)	

	 	 Design	of	Cultural	Performances

	 1607	320		 การจัดการดนตรีและการแสดง	 3(2-2-5)	

	 	 Management	of	Music	and	Performing	Art

	 1607	321		 การจัดการอุตสาหกรรมบันเทิง	 3(3-0-6)	

	 	 Entertainment	Industry	Management

	 1607	322		 การประยุกต์งานด้านดนตรีและการแสดง	 3(2-2-5)	

	 	 เพื่อธุรกิจบันเทิง	 	

	 	 Application	of	Music	and	Performing	Arts	for	

	 	 Entertainment	Business

	 1607	323		 การน�าเสนอสื่อเชิงปฏิบัติการทางวัฒนธรรม	1	 3(2-2-5)	

  Presentation	of	Media	for	Cultural	Purposes	1

	 1607	406		 การน�าเสนอสื่อเชิงปฏิบัติการทางวัฒนธรรม	2	 3(2-2-5)	

	 	 Presentation	of	Media	for	Cultural	Purposes	2

	 1607	407		 การแสดงพื้นถิ่น	(ผญา	และกลอนล�า)	 3(2-2-5)	

  Performing	Local	(Phaya	and	Klon-Lam)

   กลุ่มวิชาเลือกวัฒนธรรมศึกษา

	 1607	324		 การจัดการการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

	 	 ในสถานศึกษา	 	

	 	 Cultural	Management	in	Educational	Institutions

	 1607	325	 การพัฒนาหลักสูตรทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)	

	 	 Development	of	Cultural	Curriculum

	 1607	326		 การสอนและการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม	 3(2-2-5)

	 	 Teaching	and	Cultural	Transmission

	 1607	327		 การวัดและประเมินผลทางการศึกษาวัฒนธรรม	3(3-0-6)	

	 	 Measurement	and	Evaluation	in	Cultural	Studies

	 1607	408	 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

	 	 Research	and	development	of	Learning	Culture

	 1607	409	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(2-2-5)

	 	 ส�าหรับการศึกษาวัฒนธรรม	 	

	 	 Innovation	and	Information	Technology	

	 	 for	Cultural	Studies

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  ให้เลอืกเรยีนในรายวชิาอืน่ๆ	ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั	จ�านวนไม่ 

น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 4.  การฝึกประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

 1607	410		 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 3(300	ชม.)	

	 	 Student	Practicum

 5.  สหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

	 0199	499		 สหกิจศึกษา		 9(0-40-0)

	 Cooperative	Education	

หมายเหต ุฝึกประสบการณ์วชิาชพีไม่น้อยกว่า	300	ชัว่โมง	โดยจะต้องเรยีน

หมวดวิชาเฉพาะด้านมาแล้วไม่น้อยกว่า	90	หน่วยกิต	การประเมินผลการ

เรียนเป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต
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แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ
โปรแกรม

สหกิจศึกษา

0600	102		 ศิลปกรรมศาสตร์ปริทัศน์	
Introduction	to	Fine	and	Applied	Arts	

2

0607	111		 วาดเส้นศิลปะประยุกต์	
Applied	Art	Drawing		

2

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 8 12

1607	101

1607	102

1607	103

พื้นฐานอารยธรรมและวัฒนธรรม

Foundation	of	Culture	and	Civilization

มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา	

Anthropology	and	Sociology

วัฒนธรรม	วิถีชีวิต	และภูมิปัญญาไทย

Culture	Way	of	life	and	Thai	Wisdom

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 21

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ
โปรแกรม

สหกิจศึกษา

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 8 12

1607	104

1607	105

1607	106	

ศิลปะพื้นบ้านไทย

Thai	Folk	Culture

มรดกวัฒนธรรมทางศาสนา	

Cultural	Heritage	in	Religion	

การเขียนสื่อทางวัฒนธรรม

Cultural	Media	Writing

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 21
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ
โปรแกรม

สหกิจศึกษา

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 6 6

1607	201

1607	202

1607	203

1607	205

1607	206

กระบวนทัศน์	และทฤษฎีทางวัฒนธรรม

Concepts	and	Cultural	Theories	

พื้นฐานวัฒนธรรมอาเซียน

Introduction	to	ASEAN	Culture	

ภาษาอังกฤษส�าหรับการจัดการวัฒนธรรม	

English	for	Cultural	Management	

ประวัติศาสตร์ไทยเบื้องต้น	

Introduction	to	Thai	History

ปฏิบัติการทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม

Cultural	Anthropology	Practicum

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 21

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ
โปรแกรม

สหกิจศึกษา

1607	204

1607	207

1607	208

1607	209

1607	210

1607	211

ภาษาอังกฤษเฉพาะทางวัฒนธรรม	

English	for	Cultural	Study	

หลักฐานโบราณคดีทางวัฒนธรรม	

Cultural	Archeological	Evidence

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

Laws	Related	to	Culture

หลักธรรมาภิบาลและองค์กรทางวัฒนธรรม

Good	Governance	and	Cultural	Organizations

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและการจัดการทางวัฒนธรรม

Local	History	and	Cultural	Management

การวิจัยทางวัฒนธรรม

Cultural	Research

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี	(ตามคณะวิชาอื่นๆ	ที่ต้องการเรียน) 6 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 24 24
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ
โปรแกรม

สหกิจศึกษา

1607	301

1607	302

1607	303

1607	304

1607	305

1607	306

1607	307

ภูมิปัญญาด้านโภชนาการ

Nutritional	Wisdom	

สมุนไพรและการรักษา

Herbs	and	Therapeutics	

การจัดการและปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์เชิงบูรณาการ

Integrated	and	Museum	Management	Practicum	

หลักการจัดการและปฏิบัติการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

Management	and	Cultural	Tourism	Practicum	

การจัดการโครงการเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมทางวัฒนธรรม	

Project	Management	and	Cultural	Activities

คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการข้อมูลทางวัฒนธรรม

Computer	for	Cultural	Information	Management

การบัญชีเพื่อการจัดการทางวัฒนธรรม

Managerial	Accounting	for	Cultural	Management

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 21

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ
โปรแกรม

สหกิจศึกษา

1607	308

1607	309

การสัมมนาการจัดการทางวัฒนธรรม

Seminar	in	Cultural	Management

การจัดการส�าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

Management	for	the	Cultural	Product	Design

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

xxxx xxx วิชาเลือก 12 12

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 18
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ปีที่ 4 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ
โปรแกรม

สหกิจศึกษา

1607	401 โครงการศึกษาเฉพาะกรณี	

Case	Study

3(3-0-6) -

xxxx xxx วิชาเลือก 3 -

0199	499 สหกิจศึกษา		 	

	Cooperative	Education

- 9(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 6 9

ปีที่ 4 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม

สหกิจศึกษา

1607	410 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Student	Practicum

3	(300ชม.) -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 3 -
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โปรแกรมปกติ  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  โปรแกรมสหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  (เป ็นไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.2563)

 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

  2.1 วิชาบังคับ โปรแกรมปกติ   ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต

   โปรแกรมสหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 

 1607 101 พื้นฐานอารยธรรมและวัฒนธรรม  3(3-0-6)

  Foundation of Culture and Civilization

	 	 ความหมาย	 ประวัติความเป็นมา	 การแยกประเภทของ

อารยธรรมสากล	อารยธรรมตะวนัตก	อารยธรรมตะวนัออก	และอารยธรรม

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ทีม่อีทิธพิลต่อวฒันธรรมไทย	ทัง้ด้านศลิปวฒันธรรม 

การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

		 	 Meanings,	 history	 of	 universal	 civilizations,	 

Eastern	 civilization,	Western	 civilization,	 South	 East	Asian	

civilization	that	 influence	Thai	culture	with	regard	to	art	and	

cultural	changes

 1607 102 มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา  3(3-0-6)

  Anthropology and Sociology 

	 	 ความเป็นมา	 ความหมาย	 ความส�าคัญ	 และมโนทัศน์ 

พื้นฐานทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา	 ซึ่งรวมสาขาย่อยต่างๆ	 คือ	

มานษุยวทิยาชวีภาพ	มานษุยวทิยา	ภาษาศาสตร์	โบราณคดก่ีอนประวตัศิาสตร์ 

และมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม

	 	 History,	meaning,	 importance	and	 fundamental	

concepts	in	anthropology	and	sociology.	It	consists	of	various	

sub-branches,	 namely,	 biological	 anthropology,	 anthropology,	

linguistics,	 prehistoric	 archeology.	And	 social	 and	 cultural	 

anthropology

 1607 103   วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย  3(3-0-6)

  Culture Way of Life and Thai Wisdom 

	 	 ความหมาย	 ประวัติความเป็นมา	 ศิลปวัฒนธรรมที่เป็น 

บ่เกิดวัฒนธรรมไทย	และความส�าคัญของประวัติศาสตร์ไทย	ลักษณะ 

องค์ประกอบทางวัฒนธรรมไทย	ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

	 	 Meanings	and	history	of	Thai	culture,	the	importance	 

of	Thai	history	characteristics	of	Thai	cultural	elements	In	the	

past	to	the	present

 1607 104  ศิลปะพื้นบ้านไทย  3(3-0-6)

  Thai Folk Culture

	 	 ความเป็นมา	 ศิลปะ	 วัฒนธรรม	 หัตถกรรมพื้นบ้าน	 

แหล่งก�าเนิดที่มีในแต่ละท้องถิ่น	เครื่องมือ	เครื่องใช้	การปั้น	การแกะสลัก	 

การจักสาน	การถักทอ	 งานฝีมือพื้นบ้านท่ีมีความจ�าเป็นกับการด�ารงชีวิต	

ความเกี่ยวเนื่องสภาพภูมิศาสตร์วัฒนธรรม	ความเชื่อและศาสนา	น�าความรู้ 

ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 

ในปัจจุบัน

	 	 History	 and	 origin	 are	 available	 locally.	 Tools,	

sculpture,	 carving,	 basketry	 Knitting	 local	 crafts	 that	 are	 

essential	to	life.	Geography,	culture	Beliefs	and	religions	Apply	

knowledge	gained	from	the	study	to	the	current	economic	and	

social	benefits

 1607 105 มรดกวัฒนธรรมทางศาสนา 3(3-0-6)

   Cultural Heritage in Religion  

	 	 ประวัติและความส�าคัญของพระพุทธศาสนา	ความหมาย

และหน้าที่ของพิธีกรรมทางศาสนาในสังคมไทย	พิธีกรรมทางพุทธศาสนา

และศาสนาพราหมณ์ในสงัคมไทย	ความสมัพนัธ์ระหว่างศาสนากบัพธีิกรรม	

วิถีชีวิต	 ความเชื่อ	 ค่านิยม	 ภูมิปัญญา	 และการสร้างสรรค์พิธีกรรม 

ในสังคมไทย

	 	 History	and	significance	of	Buddhism,	Meanings	

and	functions	of	religious	rituals	in	Thai	society;	Buddhist	and	

Hindu	rituals	in	Thai	society;	relationship	between	religions	and	

rituals,	ways	 of	 life,	 beliefs,	 values,	wisdom,	 and	 creation	 of	 

rituals	in	Thai	society

 1607 106 การเขียนสื่อทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)

   Cultural Media Writing

	 	 ฝึกเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ	 ทางวัฒนธรรม	 โดยใช้

ภาษาได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์เขียนบันทึกรายงาน	การศึกษาค้นคว้า

ตามหลกัการเขยีนเชงิวชิาการ	ใช้ข้อมลูสารสนเทศในการอ้างองิ	ผลติผลงาน 

ของตนเองในรูปแบบสารคดี	 วรรณคดีและวรรณกรรมรวมท้ังประเมิน 

งานเขียนของผู้อื่น	 และน�ามาพัฒนางานเขียนของตนเอง	 และมีมารยาท 

การเขียน

	 	 Communication	skills	in	various	forms	of	culture.	

The	language	is	correct	for	the	purpose.	Write	a	report	Study	

based	on	academic	writing.	Use	reference	information.	Produce	

their	own	works	in	the	form	of	documentary,	literary	and	literary	

works,	as	well	as	evaluate	the	writings	of	others	and	develop	

their	own	writings.	And	etiquette	in	writing
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 1607 201  กระบวนทัศน์ และทฤษฎีทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)

  Concepts and Cultural Theories

	 	 ความหมาย	ลักษณะและความส�าคัญของปรัชญา	ปรัชญา

ศาสนา	พุทธปรัชญา	ปรัชญาตะวันออก	ปรัชญาตะวันตก	และปรัชญากับ

สังคมสมัยใหม่	 แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีทางวัฒนธรรม 

ประวัติความเป็นมาและการใช้ประโยชน์ทฤษฎี	และหลักปรัชญาสมัยใหม่	

	 	 Meaning,	 characteristics	 and	 significance	 of	 

philosophy;	religious	philosophy;	Buddhist	philosophy,	Eastern	

philosophy,	Western	 philosophy,	 philosophy	 and	modern	 

society,	concepts	and	cultural	theories;	history	and	the	use	of	

theories	and	modern	philosophical	concept

 1607 202  พื้นฐานวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6)

  Introduction to ASEAN Culture

	 	 ความหมาย	 และความส�าคัญของมรดกทางวัฒนธรรม 

ของไทยและอาเซียน	ประเภทของมรดกทางวัฒนธรรม	ประวัติความเป็นมา 

การอนรุกัษ์	การส่งเสรมิ	และการใช้ประโยชน์ของมรดกทางวฒันธรรมของ

แต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน

	 	 Meaning	 and	 significance	 of	 cultural	 heritage;	

types,	 history,	 conservation,	 promotion	 and	 utilization	 of	 

cultural	heritage	of	ASEAN

 1607 203  ภาษาอังกฤษส�าหรับการจัดการวัฒนธรรม  3(3-0-6)

  English for Cultural Management 

	 	 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้านวัฒนธรรม	

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับทักษะการฟัง	พูด	อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

ในงานด้านวัฒนธรรม	การศึกษาศัพท์เฉพาะทางวัฒนธรรมและวิชาการ

ด้านวัฒนธรรม

	 	 Use	 of	 English	 to	 study	 cultural	 education;	 

knowledge	 and	 understanding	with	 the	 skills	 of	 listening,	 

speaking,	 reading	 and	writing	 in	English	 regarding	 cultural	

education;	 study	 of	 the	 cultural	 terminologies	 and	 academic	

works	related	to	culture

 1607 204  ภาษาอังกฤษเฉพาะทางวัฒนธรรม  3(3-0-6)

   English for Cultural Study

  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการศึกษาค้นคว้า

ในงานด้านวัฒนธรรม	ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการฟัง	พูด	อ่าน

และเขียนภาษาอังกฤษในงานด้านวัฒนธรรม	 และการน�าเสนอรายงาน 

ด้านวัฒนธรรม

	 	 Use	 of	English	 for	 communication	 and	 cultural	

studies;	academic	articles	and	abstract	writing	as	well	as	giving	

presentations	of	cultural	papers	in	academic	situations

 1607 205  ประวัติศาสตร์ไทยเบื้องต้น  3(3-0-6)

  Introduction to Thai History 

	 	 ความหมาย	 ประวัติความเป็นมา	 และความส�าคัญของ

ประวัติศาสตร์ไทย	ลกัษณะองค์ประกอบทางวัฒนธรรมไทย	ในอดตีจนถึง

ปัจจุบัน

	 	 Meaning,	 history,	 significance,	 characteristics;	

cultural	components	in	the	past	and	present	and	Thai	History

 1607 206  ปฏิบัติการทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

   Cultural Anthropology Practicum 

	 	 แนวคดิ	ทฤษฎ	ีความหมายของมานุษยวทิยา	และขอบเขต

เนื้อหา-โบราณคดีชาติพันธุ์วรรณนา	 ภาษา	 เศรษฐกิจการเมือง	 ระบบ

ครอบครัวและเครือญาติ	 เครือข่ายทางสังคมวัฒนธรรม	ความเช่ือและ

ศาสนา	

		 	 Concepts,	 theories,	 meaning	 and	 content	 

areas	 –	 Archaeology,	 Ethnography,	 Linguistics,	 Political	 

Economy,	 families	 and	 kinship;	 social	 and	 cultural	 network;	

beliefs	and	religions

 1607 207  หลักฐานโบราณคดีทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

   Cultural Archeological Evidence

	 	 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับโบราณคด	ีประวัติแนวคดิและทฤษฎ ี

ความสมัพนัธ์ระหว่างวชิาโบราณคดีกบัการศึกษาวฒันธรรม	แหล่งโบราณคดี 

ก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์	

	 	 Fundamentals	of	archaeology;	the	history	of	ideas	

and	theory	through	the	methodology;	the	relationship	between	

archaeology	and	cultural	studies

   

 1607 208  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม  3(3-0-6)

  Laws Related to Culture

	 	 ประเภทและลกัษณะของกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัวฒันธรรม

พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ	 พระราชกฤษฎีกา	 อนุสนธิสัญญา	

ระเบียบ	ความหมาย	 ขอบข่ายของธุรกิจวัฒนธรรม	กฎหมายท่ีเก่ียวกับ 

การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	การคุ้มครองสิทธิธุรกิจทางวัฒนธรรม	 

ตลอดจนการระงับข้อพิพาท

	 	 Types	and	characteristics	of	cultural	laws	related	

to	the	National	Culture	Act,	The	convention	on	the	rules	of	origin	

of	 cultural	 business;	 Laws	 relating	 to	 the	management	 of	 

intellectual	property;	Protection	of	cultural	business	rights	As	

well	as	dispute	resolution
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 1607 209  หลักธรรมาภิบาลและองค์กรทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)

  Good Governance and Cultural Organizations

  แนวคิดและทฤษฎี	 หน่วยงานภาระหน้าที่	 โครงสร้าง 

การบริหารงาน	 นโยบายของหน่วยงาน	 การบริหารจัดการองค์กร 

ทางวัฒนธรรม	รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรและเปรียบเทียบนโยบาย

ทางวัฒนธรรมจากนานาประเทศ	 หลักธรรมาภิบาล	 หลักคุณธรรม 

หลกันติธิรรม	หลกัความโปร่งใส	หลกัความมส่ีวนร่วม	หลกัความรบัผดิชอบ 

หลกัความคุม้ค่า	รวมทัง้คณุธรรม	จรยิธรรมส�าหรบัองค์กร	ผลกระทบของ

นโยบายทางวฒันธรรมต่อองค์กรทางวฒันธรรม	ศกึษาประเภทขององค์กร

บรหิารงานวฒันธรรมทัง้ในระดับชมุชน	ระดบัประเทศและระดบันานาชาติ	

	 	 Concepts	 and	 theories	 Agency	 obligations	 

Management	Structure	Agency	policy	Cultural	Management	

Organizational	management	model	and	comparison	of	cultural	

policies	 from	different	 countries	Good	Governance	Principle	

Integrity	Principle	Principle	Transparency	Principle	of	participation	 

Accountability	Principles	of	Value	Including	morality	Ethics	for	

the	organization	Impact	of	Cultural	Policy	on	Cultural	Organizations 

Study	 the	 types	of	cultural	management	organizations	at	 the	

community	level.	National	and	international

 1607 210  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 3(3-0-6)

  และการจัดการทางวัฒนธรรม 

  Local Historical and Cultural Management

	 		 ความหมาย	 วิธีการศึกษา	 ความส�าคัญและบทบาทของ

ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	

การเมือง	และวัฒนธรรม	ของชุมชนท้องถิ่น	

	 	 The	meaning	and	method,	the	importance	and	role	

of	local	history	Changes	in	the	economy,	society,	politics,	and	

culture	of	the	local	community

 1607 211  การวิจัยทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)

   Cultural Research

	 		 หลักการ	แนวคิด	ทฤษฎี	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย

ทางวัฒนธรรม	การตัง้โจทย์วจิยั	การก�าหนดและออกแบบงานวจิยั	ระเบียบ

วิจัย	 การออกเก็บข้อมูลภาคสนามและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

และเชิงปริมาณ	 หลักการพื้นฐานของการวิจัยแบบผสมทางวัฒนธรรม	

ตลอดจนการน�าเสนอในรูปแบบของการรายงานผล

 		 Principles,	 concepts,	 theories,	 basic	 knowledge	

about	cultural	research.	Establishing	a	research	plaintiff;	design	

and	design	 research,	 research,	 fieldwork	 and	qualitative	 and	

quantitative	data	 analysis;	basic	principles	of	mixed	cultural	

research.	Including	presentation	in	the	form	of	reporting

 1607 301  ภูมิปัญญาด้านโภชนาการ 3(3-0-6)

   Nutritional Wisdom

	 		 ศึกษาประวัติ	รูปแบบ	เอกลักษณ์	และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของอาหารไทยในแต่ละภูมิภาค	 อิทธิพลของอารยะธรรมต่างประเทศ 

ต่อวัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคของไทย	 อาหารทางเลือกและ 

ข้อควรรูใ้นการพจิารณาเลอืกซือ้อาหารทีม่คีณุค่าทางโภชนาการ	โภชนาการ

ของอาหารและวิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์	

	 	 Study	the	history,	identity	and	wisdom	of	food	in	

Thailand	identity	patterns	and	local	wisdom	of	Thai	cuisine	in	

each	region.	The	influence	of	foreign	cultures	on	Thai	consumption 

behavior.	Information	for	food	purchasing	consideration	according 

to	nutrition.	Nutrition	of	 food	and	 life	 style	 according	 to	 the	

globalization

 1607 302  สมุนไพรและการรักษา 3(3-0-6)

   Herbs and Therapeutics

	 		 ความหมาย	ความส�าคญั	สรรพคณุและข้อก�าหนดของการ

ใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้าน	ศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์และสมุนไพรพื้นบ้านที่

มคีวามสมัพนัธ์กบักบัการดแูลสขุภาพ	การป้องกนัและการรกัษาอาการเจบ็

ป่วยเบ้ืองต้นให้แก่ตนเองและบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง	

การน�าสมุนไพรมาประยุกต์ประกอบอาหาร	 เคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพและ

อาหารเสริม	 การตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์และพัฒนา

ภูมิปัญญาการแพทย์และพืชสมุนไพรพื้นบ้าน

	 		 Meaning,	importance	and	properties	by	using	the	

local	herbs.	Study	of	medicinal	and	folk	medicinal	herbs	that	are	

associated	with	 health	 care.	 Prevention	 and	 treatment	 of	 

primary	illnesses	for	themselves	and	others	appropriately	and	

correctly.	Herbs	 for	 cooking,	 health	 drink	 and	 supplements.	

Recognizing	and	appreciating	the	conservation	and	development	

of	local	wisdom	and	medicinal	plants

 1607 303  การจัดการและปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์  3(2-2-5)

  เชิงบูรณาการ 

  Integrated and Museum Management Practicum

	 	 ประวัติ	 ความหมาย	 และประเภทของพิพิธภัณฑสถาน	

หน้าที่และบทบาท	 โครงสร้าง	 กระบวนการในการจัดการวัตถุจัดแสดง	 

การจัดนิทรรศการ	 การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการและ 

การน�าเสนอ	 การจัดกิจกรรมและการบริการการศึกษาภายในตลอดจน 

การศกึษากลยทุธ์การประชาสมัพันธ์และสือ่สารการตลาดไปสูก่ลุม่ผูเ้ข้าชม

พิพิธภัณฑ์เชิงบูรณาการ		

		 	 History,	meaning	and	type	of	museum;	Functions	

and	 roles	 of	 process	 structures	 in	managing	display	 objects;	

Exhibition	Using	 computer	 technology	 for	management	 and	
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presentation;	 Organizing	 activities	 and	 services,	 including	 

education,	 public	 relations	 strategies,	 and	 marketing	 

communications,	to	museum	visitors

 1607 304  หลักการจัดการและปฏิบัติการ 3(2-2-5)

  การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  

  Management and Cultural Tourism Practicum

	 	 ความหมาย	 ขอบข่ายของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	 

หลักการในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 

อย่างยัง่ยนื	โดยเน้นศกึษากระบวนการการมส่ีวนร่วมของชุมชน	การจดัการ 

การท่องเที่ยวเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ค�านึง

ดุลยภาพที่เอื้อประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมในทิศทางของการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

  Meaning,	scope	of	cultural	tourism;	principles	of	

management	of	cultural	resources	for	sustainable	tourism	with	

emphasis	of	process	and	community	participation;	Management	

tourism	for	enhancement	and	conservation	of	cultural	heritage	

with	 a	 consideration	 of	 social	 and	 economic	 balances	 and 

sustainable	development

 1607 305  การจัดการโครงการเชิงปฏิบัติการ 3(2-2-5)

  และกิจกรรมทางวัฒนธรรม  

  Project Management and Cultural Activities

	 	 แนวคดิ	เทคนคิวิธกีาร	การจดัการโครงการทางวฒันธรรม	

การจัดท�าและน�าเสนอโครงการทางวัฒนธรรม	 กิจกรรมทางวัฒนธรรม	 

การบรหิารจดัการคณะท�างาน	การจดัการงบประมาณโครงการและการประเมิน 

โครงการ	สามารถน�าความรู้ไปบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 	 Technical	concept,	methodology	Cultural	project	

management;	 The	 preparation	 and	 presentation	 of	 cultural	

projects,	Cultural	activities	Management	of	the	working	group	

project	budget	management	and	project	evaluation	Knowledge	

can	be	effectively	managed

1607 306  คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการข้อมูล  3(2-2-5)

  ทางวัฒนธรรม

  Computer for Cultural Information Management

	 	 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปในงานอาชีพ	 

การจัดการเอกสาร	การจัดการฐานข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	การน�าเสนอ

ผลงานด้วยคอมพิวเตอร์สื่อผสมและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อ

ประเภทต่างๆ	การพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลในการสืบค้นสารสนเทศ 

เพื่อพัฒนางานอาชีพทางวัฒนธรรมด้วยคอมพิวเตอร์

  Using	 computer	 program	 in	 career	 document	

management	Database	management;	data	analysis	Presentations	

by	computer,	mixed	media	and	computer	use	for	the	production	

of	various	media;	development	and	management	of	searchable	

databases;	 Information	 for	 the	development	of	cultural	career	

with	computer

 1607 307  การบัญชีเพื่อการจัดการทางวัฒนธรรม    3(3-0-6) 

  Managerial Accounting 

  for Cultural Management

	 		 บทบาทของการบัญชีบริหาร	 การบัญชีต้นทุน	 ต้นทุน

มาตรฐาน	การคิดต้นทุนตามกิจกรรม	การงบประมาณ	การงบประมาณ

ยดืหยุน่	การวิเคราะห์ต้นทุน-ปรมิาณ-ก�าไร	การบัญชตีามความรบัผดิชอบ	

การจัดท�ารายงานตามส่วนงาน	 การก�าหนดราคา	 การใช้สารสนเทศ 

ทางการบัญชีเพื่อการจัดการ

		 	 Role	of	management	accounting;	cost	accounting;	

standard	 costing’	 activity	 based	 costing;	 budgeting;	 flexible	

budgeting;	cost-volume-profit	analysis;	responsibility	accounting; 

segment	reporting;	pricing	decision;	use	of	accounting	information 

of	management

 1607 308  การสัมมนาการจัดการทางวัฒนธรรม 3(2-2-5)

  Seminar in Cultural Management

	 	 การวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาทางวฒันธรรมในปัจจบุนั	และ

วัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียน	 การระดมความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมใน

การวางแผนและจัดการเพ่ือแก้ปัญหาด้านวัฒนธรรมเฉพาะกรณีด้วยวิธี

การต่างๆ	 การจัดโครงการสัมมนาทางวัฒนธรรม	การวางแผนเพื่อจัด

โครงการด้านวัฒนธรรมเฉพาะกรณีด้วยการปฏิบัติจริง	 ตลอดจน 

การติดตามประเมินผลโครงการทางวัฒนธรรม

	 	 Analysis	 of	 current	 cultural	 issues	 and	ASEAN	

culture;	 brainstorming	 and	participating	 in	 the	planning	 and	

management	to	resolve	the	particular	case	by	means	of	various	

cultural	 programs,	 organize	 the	 cultural	 seminar	 projects,	 

planning	of	the	specific	cultural	project	through	a	real	practice	

as	well	as	the	follow	up	and	evaluation	of	seminar	projects

1607 309  การจัดการส�าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)

  ทางวัฒนธรรม 

  Management for the Cultural Product Design

	 	 ศึกษาบทบาทขององค์กรที่ เกี่ยวข ้องกับผลิตภัณฑ์ 

ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น	 ระบบการบริหารงานในองค์กรที่ให้ความส�าคัญ

ต่อการออกแบบ  จรรยาบรรณของผู้ออกแบบและผู้ใช้	แนวปฏิบัติวิชาชีพ

ทางการออกแบบ	 ปัญหาและอุปสรรคขององค์กรและนักออกแบบ	 

ระบบการตลาดท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์	 ให้ความส�าคัญและกฎระเบียบของ

ทรัพย์สินทางปัญญาและขั้นตอนของการจดสิทธิบัตร	

	 	 Study	on	the	role	of	the	related	cultural	products	

stand	 out.	 The	management	 system	 in	 the	 commitment	 to	 
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design.	The	ethics	 of	 the	designer	 and	user.	The	practice	 of	

professional	design.	The	problems	and	obstacles	of	enterprise	

and	 designers.	Marketing	 system	 towards	 the	 products.	 

The	importance	of	intellectual	property	rights	regulations	and	

procedures	of	patent

 1607 401  การศึกษาเฉพาะกรณี  3(2-2-5)

  Case Study  

	 	 ศึกษาค้นคว้าอิสระเฉพาะกรณีศิลปวัฒนธรรมตามความ

ถนัด	 เฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการจัดการโครงงาน	ภายใต ้

การควบคมุของอาจารย์ทีป่รกึษา	ประเดน็ทีศ่กึษา	กรอบการท�างาน	ทบทวน

เอกสาร	แนวคดิทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง	การเลอืกประเด็น	เพือ่เตรียมความพร้อม

ในการศึกษา	พัฒนางานโครงงานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา	

น�าเสนอผลงาน	รายงานผลการศึกษาและนิทรรศการ

	 		 Independent	study	on	art	and	culture	according	

to	 aptitude.	Only	 individuals	with	 content	 related	 to	project	

management.	Under	 the	 supervision	of	 an	 advisor.	 Issues	 of	

study,	 framework,	document	 review,	 theory,	 related	 theories.	

Selection	issues	To	prepare	for	the	study.	Develop	project	work	

under	 the	 supervision	 of	 an	 advisor,	 presentations,	 reports,	 

studies	and	exhibitions

 2.2  วิชาเลือก โปรแกรมปกติ   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

   โปรแกรมสหกิจศึกษา   ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาเลือกสารสนเทศทางวัฒนธรรม

1607 310  การผลิตสื่อสารสนเทศทางวัฒนธรรม  3(3-0-6)

  Production of Cultural Information Media

	 	 ความหมาย	 และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	 สื่อ	 สิ่งพิมพ์	 

ท�ารายการวิทยุ	 โทรทัศน์	 การรวบรวมข้อมูล	 การออกแบบ	การเขียนบท	

การท�าสารคดีทางวัฒนธรรม	การท�าโฆษณาทางวัฒนธรรม	การปฏิบัติการ

การจดัรายการวทิย	ุโทรทศัน์	โดยใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์เข้ามาเกีย่วข้อง	

ประโยชน์และคุณค่าของสิ่งพิมพ์	 การออกแบบสิ่งพิมพ์ทางวัฒนธรรม 

ในบริบทต่าง	 ๆ	 กระบวนการผลิตและจัดจ�าหน่ายสิ่งพิมพ์	 ตลอดจน 

การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าวทางวัฒนธรรม

	 	 Meaning	 and	basic	 knowledge	 of	 print	media,	

radio	and	television	programs,	collection	of	design	information,	

script	writing,	cultural	documentary	making.	Cultural	advertising	 

the	operation	of	television	programs	using	computer	technology	

was	concerned.	The	benefits	and	value	of	the	publication.	Design	

of	 cultural	 publications	 in	 various	 contexts,	 production	 

processes	and	distribution	of	publications.	As	well	as	publicity	

and	dissemination	of	cultural	news

1607 311  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

  English for Communication

	 	 ความหมายและความส�าคัญ	ทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น:	

การอ่าน	การฟัง	 การพูด	 และการเขียน	การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ	

การกล่าวการตอนรบั	การแนะน�าตวัเองหรอืหมูค่ณะ	การประกาศ	การกล่าว

รายงานในที่ประชุม	การนัดหมายต่างๆ	การสนทนา สาระส�าคัญ	:	สุขภาพ

อนามัย	การศึกษา	ศาสนา	กีฬา	อาหารเสื้อผ้า	ศิลปวัฒนธรรม

	 	 Meaning	 and	 importance;	 basic	 skills:	 reading,	

listening,	speaking,	and	writing;	situational	English:	greetings,	

introduction-	self	or	group;	making	announcement;	giving	reports	

in	meetings,	making	 appointments;	 discussion	 on	 important	

issues:	health,	 education,	 religion,	 sports,	 food,	 clothing,	 arts	

and	culture

1607 312  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)

  English for Cultural Tourism

	 	 ความหมายและความส� าคัญ	 การ เตรียมสื่ อ เพื่ อ 

การท่องเทีย่วทางวฒันธรรม	แผ่นปลวิ	แผ่นพบั	การแนะน�าสถานทีท่่องเทีย่ว 

การเขียนการสรปุด�าเนนิงาน	การสนทนาในโอกาสต่างๆ	การแนะน�าบุคคล	

สถานท่ีท่องเท่ียว	การติดต่อโรงแรมท่ีพัก	การขอบคุณ	 (การเขียนบันทึก	

หรือการกล่าวด้วยวาจา)	การสัมภาษณ์โดยใช้ภาษาอังกฤษ

	 		 	Meaning	and	importance;	related	material	making:	

leaflets,	 description	 on	 various	 situations;	 introductions	 of	 

tourist	attractions;	writing	summaries	and	reports;	conversation	

on	 various	 situations;	 introduction	 of	 tourist	 personnel	 and	 

tourist	 attractions;	 booking	 rooms;	 thank	 you	 in	 notes	 or	 in	

person	and	interviews	by	English	language

 1607 313  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)

   Chinese for Cultural Tourism

	 	 ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร	 โดยเรียนรู้และฝึกฝน

ทักษะด้านการฟัง	พูด	 อ่าน	 และเขียน	การเตรียมสื่อเพื่อการท่องเที่ยว 

ทางวัฒนธรรม	แผ่นปลิว	แผ่นพับ	การแนะน�าสถานที่ท่องเที่ยว	การเขียน	 

การสรุปด�าเนินงาน	การสนทนาในโอกาสต่าง	ๆ	การแนะน�าบุคคล	สถานที่

ท่องเที่ยว	 การติดต่อโรงแรมท่ีพัก	 การขอบคุณ	 (การเขียนบันทึก	 หรือ 

การกล่าวด้วยวาจา)	การสัมภาษณ์โดยใช้ภาษาจีน

	 		 Chinese	 for	 communication	 by	 learning	 and	 

practicing	 listening,	 speaking,	 reading	 and	writing	 skills;	 

related	material	making:	 leaflets,	 description	 on	 various	 

situations;	introductions	of	tourist	attractions;	writing	summaries	

and	reports;	conversation	on	various	situations;	introduction	of	

tourist	personnel	and	tourist	attractions;	booking	rooms;	thank	

you	in	notes	or	in	person	and	interviews	by	Chinese	language
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 1607 402  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)

   Japanese for Cultural Tourism

		 	 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร	 โดยเรียนรู้และฝึกฝน

ทักษะด้านการฟัง	 พูด	 อ่าน	 และเขียน	การเตรียมสื่อเพื่อการท่องเที่ยว 

ทางวัฒนธรรม	แผ่นปลิว	แผ่นพับ	การแนะน�าสถานที่ท่องเที่ยว	การเขียน	

การสรุปด�าเนินงาน	การสนทนาในโอกาสต่างๆ	การแนะน�าบุคคล	สถานที่

ท่องเที่ยว	 การติดต่อโรงแรมที่พัก	 การขอบคุณ	 (การเขียนบันทึก	 หรือ 

การกล่าวด้วยวาจา)	การสัมภาษณ์โดยใช้ภาษาญี่ปุ่น	 		

	 	 Japanese	 for	 communication	 by	 learning	 and	

practicing	 listening,	 speaking,	 reading	 and	writing	 skills;	 

related	material	making:	 leaflets,	 description	 on	 various	 

situations;	introductions	of	tourist	attractions;	writing	summaries	

and	reports;	conversation	on	various	situations;	introduction	of	

tourist	personnel	and	tourist	attractions;	booking	rooms;	thank	

you	in	notes	or	in	person	and	interviews	by	Japanese	language

 1607 403  ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  ทางวัฒนธรรม 

   Vietnamese for Cultural Tourism

		 	 ภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร	 โดยเรียนรู้และ

ฝึกฝนทักษะด้านการฟัง	 พูด	 อ ่าน	 และเขียน	 การเตรียมสื่อเพื่อ 

การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	 แผ่นปลิว	 แผ่นพับ	 การแนะน�าสถานท่ี 

ท่องเที่ยว	 การเขียนการสรุปด�าเนินงาน	 การสนทนาในโอกาสต่าง	 ๆ 

การแนะน�าบุคคล	สถานที่ท่องเที่ยว	การติดต่อโรงแรมที่พัก	การขอบคุณ	

(การเขียนบันทึก	 หรือการกล่าวด้วยวาจา)	 การสัมภาษณ์โดยใช้ภาษา

เวียดนาม

	 		 Vietnamese	 for	communication	by	 learning	and	

practicing	 listening,	 speaking,	 reading	 and	writing	 skills;	 

related	material	making:	 leaflets,	 description	 on	 various	 

situations;	introductions	of	tourist	attractions;	writing	summaries	

and	reports;	conversation	on	various	situations;	introduction	of	

tourist	personnel	and	tourist	attractions;	booking	rooms;	thank	

you	in	notes	or	in	person	and	interviews	by	Vietnamese	language

  กลุ่มวิชาเลือกอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์

 1607 314  วัสดุผลิตภัณฑ์เพื่องานหัตถกรรม 3(3-0-6) 

   Material Products for Handicraft

	 	 ประเภทวัสดุ	คุณสมบัติ	 วัสดุที่ใช้ในงานหัตถกรรมต่างๆ	

รวมถึงวัสดุท่ีแปรรูปมา	 ศึกษากระบวนการและเทคนิคในการแปรรูป

วัตถุดิบเพ่ือใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์	 เรียนรู้เครื่องมือ	 เครื่องจักรต่างๆ	 

ที่ใช้ในงานหัตถกรรม	เรียนรู้เทคนิคการสร้างและการประยุกต์หัตถกรรม	

	 		 Material	type,	property,	materials	used	in	handicrafts. 

Include	processed	materials	 to	 study	materials,	 process	 and	

techniques	 in	 processing	 raw	materials	 for	 use	 in	 creating	

products,	learn	the	tools,	machines.	Used	in	handicrafts.	Learn	

techniques	to	build	and	application	of	handicraft

1607 315  คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 

   Computer Aided Product Design

	 	 หลักการออกแบบ	 สร้างสรรค์	 โดยใช้คอมพิวเตอร์ 

เข้าช่วยงาน	 เรียนรู้ทักษะและความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมด้านกราฟิก	

สร้างสรรค์ชิ้นงานและผลิตภัณฑ์

	 	 Principles	of	computer-aided	design.	Learn	skills	

and	knowledge	about	using	graphics	programs.	Workspaces	and	

Products

 1607 316 การจัดการและปฏิบัติการส�าหรับการออกแบบ 3(2-2-5) 

  การจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรม 

   Management and Practicum 

  for Cultural Exhibition Design 

	 	 แนวคดิการออกแบบการจดัแสดงและนทิรรศการ	ประเภท

การจัดแสดง	 เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้จัดงาน	กระบวนการการจัดแสดง	

การใช้วัสดุกราฟิกส่งเสริมรูปแบบและนิทรรศการ	 การวางแผนและ 

การจัดการที่เกี่ยวข้อง	 และเทคนิควิธีการสมัยใหม่	 ศึกษานอกสถานที่

ประกอบการเรียน

	 	 Concept,	 design,	 exhibition	 and	 exhibition	 

Exhibit	Type	Techniques	 and	 tools	 used	 to	 organize.	 Show	

process	 Use	 of	 graphic	materials	 to	 promote	 themes	 and	 

exhibitions.	Planning	and	management	involved.	And	modern	

techniques	Study	outside	the	classroom

 1607 317  การจัดการความรู้และปฏิบัติการ 3(2-2-5)

  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

  Knowledge Management  

  and Practicum Creative Economy

	 	 ประวัติความเป็นมา	 สมาชิกกลุ ่มอาเซียน	 พัฒนาการ

ประชาคมอาเซียน	กลไกอาเซียน	กฎบัตรอาเซียน	วิสัยทัศน์	วัตถุประสงค์	

เป้าหมาย	 โครงสร้าง	 และที่มาของเขตการค้าเสรี	 (AFTA)	 และสภาพ

เศรษฐกิจ	พื้นฐานประชาคมอาเซียนที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม	

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการความรู้ในประเด็น	 ด้านการค้นหาความรู	้ 

รสร้างและการแสวงหาความรู ้ใหม่	 การจัดการความรู ้และข้อมูลทาง 

ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นระบบ	การประมวลผลและการกลั่นกรองความรู้

ความคิดสร้างสรรค์มาสร้างให้เกิดนวัตกรรมในงานศิลปวัฒนธรรม	

	 	 History	ASEAN	members	Development	of	ASEAN	

Community	ASEAN	Vision,	Objectives,	Goals,	 Structure	 and	

Source	of	Free	Trade	Area	(AFTA)	 ;	and	The	basic	economic	
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conditions	of	the	ASEAN	community	are	linked	to	the	cultural	

basis	Concepts	and	theories	of	knowledge	management.	Search	

for	 knowledge	 Creating	 and	 acquiring	 new	 knowledge,	 

Knowledge	management	 and	 cultural	 information	 system.	 

Processing	and	Modernizing	knowledge	and	creativity	to	create	

innovations	in	art	and	culture

 1607 318 การพัฒนาและการจัดการทางธุรกิจวัฒนธรรม 3(3-0-6)

  Development and Management 

  in Cultural Business 

  หลักการเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ	และการตลาด	แนวคิด	

ทฤษฎีและหลักเศรษฐศาสตร์ในการจัดการธุรกิจและการวางแผนธุรกิจ

ศึกษาหลกัการ	กจิกรรมทางเศรษฐกจิของชุมชน	ด้านการผลติ	ธรุกจิขนาด

ย่อม	 ขนาดกลาง	 ธุรกิจสังคม	และบริษัทประชารัฐ	 รูปแบบการจ�าหน่าย	 

และในระดับที่แตกต่างกัน	ทั้งขนาดใหญ่	ขนาดกลาง	ขนาดย่อม	รูปแบบ

การบริหารจัดการธุรกิจท้องถ่ิน	 การสร้างจิตส�านึกในการจัดการธุรกิจ	 

ระบบการจัดการธุรกิจ	 และจัดท�าแผนวิถีชีวิต	 ระบบการจัดการธุรกิจ	 

และแผนธุรกิจชุมชน

	 		 Principles	of	business	management	and	marketing,	

concepts,	theories	and	economics	in	business	management	and	

business	planning.	Economic	activity	of	the	community	in	the	

production	of	small	and	medium	businesses,	social	enterprises	

and	public	companies.	Sales	model	and	at	different	levels,	large,	

medium,	small,	local	business	management	model.	Creating	a	

conscious	mind	in	business	management	Business	management	

system	and	make	a	lifestyle	plan.	Business	management	system	

And	the	community	business	plan

 1607 404  การศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิต 3(3-0-6) 

  เพื่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 

   Comparative Study of Technology 

  for Handicraft Production

	 	 เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาท	 กระบวนการผลิต	 อุปกรณ์	

แปรรูปวัสดุ	เครื่องมือหรือเครื่องจักรเพื่อปรับใช้กับกระบวนการผลิตและ

วัสดุเฉพาะหัตถกรรมวัฒนธรรม	 ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ศึกษาเปรียบเทียบจากหลายท้องถิ่น

	 	 The	technology	that	comes	in	the	manufacturing	

process,	materials	processing	equipment.	A	tool	or	machine	to	

adapt	production	processes	and	 specific	 cultural	material.	In	

creating	community.	A	comparative	study	on	several	issues	of	

local

 1607 405  การจัดการโลจิสติกส์ทางอุตสาหกรรรม 3(3-0-6) 

  วัฒนธรรม 

  Logistics Management in Cultural Industries 

  แนวคิดทฤษฎีการจัดการการส่งสินค้าทางวัฒนธรรม	 

ข้อมูล	 จากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า 

การผสมผสานของข้อมูล	การขนส่ง	 การบริหารวัสดุคงคลัง	 การจัดการ

วัตถุดิบ	 การบรรจุหีบห่อ	 การเพิ่มมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของเวลา 

และสถานที่

	 	 The	 concept	 of	management	 theory,	 cultural	 

information.	From	the	point	of	origin	to	the	point	of	consumption	

according	 to	 the	 requirements	 of	 customers.	Combination	 of	

information.	Transport	management,	inventory	management	of	

raw	materials,	packaging.	Increasing	the	value	of	the	use	of	a	

time	and	a	place

  กลุ่มวิชาเลือกสื่อและศิลปะการแสดง

 1607 319  การออกแบบการแสดงทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

   Design of Cultural Performances

	 	 แนวคิด	ทฤษฎี	การบริหารจัดการศิลปะการแสดง	การน�า

เทคโนโลยเีข้ามาประยกุต์ใช้ในกระบวนการจดัการแสดง	การวางโครงสร้าง

ของการแสดง	 การออกแบบร่าง	 การพัฒนาองค์ประกอบการแสดง	 

การฝึกซ้อม	การแสดงจริง	การประเมินผลตามเกณฑ์	การปรับปรุงแก้ไข	

การสรุปผล

   The	 conceptual	Theory	 of	 arts	management.	 

Access	 to	 technology	 in	 the	 process	Manager	 displays	 the	

structure	 of	 the	 draft	 design	 development	 display	 element,	

display	 the	 actual	 training	 assessment	 criteria.	The	 update	 

fixes.	The	summary	of	results

 1607 320  การจัดการดนตรีและการแสดง 3(2-2-5) 

   Management of Music and Performing Art

	 	 แนวคิด	 วิธีการ	 การจัดการองค์ความรู้	 เรียนรู้	 เข้าใจ 

เกีย่วกบัดนตรแีละการแสดง	แต่ละกลุม่วฒันธรรม	เลอืกกรณศึีกษาดนตรี

และการแสดงนาฏศิลป์อย่างใดอย่างหนึ่ง	 เพื่อเข้าใจในหลักการสามารถ 

น�าองค์ความรู้มาใช้ในการจัดการได้อย่างเป็นระบบ

	 	 Concepts,	methods,	 knowledge	management,	

learning,	understanding,	music	and	acting.	Each	culture	group	

Choose	one	case	study	of	music	and	dance.	To	understand	the	

principles	can	apply	knowledge	to	be	used	in	management



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

74

 1607 321  การจัดการอุตสาหกรรมบันเทิง 3(3-0-6) 

   Entertainment Industry Management

	 	 ความหมาย	ขอบข่าย	ประวัติและพฒันาการของอุตสาหกรรม 

บันเทิงอีสานแนวบันเทิงและกลุ่มผู้ชม	สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อค่านิยม

ของกลุ่มผูช้ม	ต่องานบนัเทงิอสีาน	โครงสร้างของอตุสาหกรรมบนัเทงิอสีาน	

หลกัการในการบรหิารอตุสาหกรรมบนัเทงิในประเดน็ด้านกระบวนการผลติ

และจัดจ�าหน่าย	 งานบันเทิง	 การตลาด	อุตสาหกรรมบันเทิง	 การจัดการ

แสดงรายการบันเทิง	 การศึกษาแนวโน้มในอนาคต	การออกแบบธุรกิจ	 

และการบริหารจัดการอุตสาหกรรมบันเทิงอีสาน

	 	 Definition	of	the	history	and	development	of	the	

Isan	entertainment	industry.	Entertainment	and	audience	The	

environment	affects	the	values			of	the	audience	The	structure	 

of	 the	Northeast	 entertainment	 i n dustry	 Principles	 in	 the	 

management	 of	 the	 entertainment	 i ndustry	 in	 the	 areas	 of	 

production	process	and	distribution,	entertainment,	marketing,	

entertainment	 industry.	 Entertai nment	Management	 Study	 

future	 trends	 Business	 Design	 an d 	management	 of	 the	 

entertainment	industry

 1607 322  การประยุกต์งานด้านดนตรีและการแสดง 3(2-2-5) 

  เพื่อธุรกิจบันเทิง 

   Application of Music and Performing Arts 

  for Entertainment Business

	 	 ความหมาย	ประเภท	 ลักษณะร่วม	 และลักษณะเฉพาะ 

ของดนตรีและการแสดงท้องถิ่นความสัมพันธ์ระหว่างสังคมวัฒนธรรม	 

การปรับตัว	 การควบคุม	 การปรับ	 ภายใต้คุณค่าและมูลค่าการน�าไป

ประยุกต์ใช้กับธุรกิจเพื่อการผลิตสื่อความบันเทิงในสังคมอย่างเหมาะสม

	 	 Meaning	genre	characteristics	and	characteristics	

of	Music	and	Performing	Arts.	Northeastern	Region	The	relationship 

between	society,	culture,	adaptation,	control,	adjustment,	values			

and	values.	Apply	to	the	business	for	the	production	of	entertainment 

media	in	society	appropriately

 1607 323  การน�าเสนอสื่อเชิงปฏิบัติการทางวัฒนธรรม 1 3(2-2-5) 

   Presentation of Media for Cultural Purposes 1

	 	 แนวคดิ	หลกัการ	องค์ประกอบ	และกระบวนการออกแบบ

และผลิตส่ือสมัยใหม่โดยบูรณาการแนวคิดทฤษฎีทางการสื่อสาร	 ศิลปะ	

ภาพ	 เสียง	และดนตรีในการสร้างสื่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับ

ยุคสมัย	

	 	 Concepts,	principles,	elements	and	processes	of	

designing	 and	producing	modern	media.	 By	 integrating	 the	

concepts	 of	 communication,	 visual	 arts,	 sound	and	music	 in	

creating	creative	media

 1607 406  การน�าเสนอสื่อเชิงปฏิบัติการทางวัฒนธรรม 2 3(2-2-5) 

   Presentation of Media for Cultural Purposes 2

	 	 การน�าเสนอสือ่เชงิปฏบิตักิารทางวฒันธรรม	1	ไปประยกุต์

ใช้เพื่องานเผยแพร่	 โฆษณาประชาสัมพันธ์	งานวัฒนธรรมที่ให้เกิดคุณค่า

และมูลค่า

	 	 Presentation	of	Media	for	Cultural	Purposes	1	to	

apply	for	publishing.	Advertising,	public	relations,	value	culture	

and	value

 1607 407  การแสดงพื้นถิ่น (ผญาและกลอนล�า) 3(2-2-5) 

   Performing Local (Phaya and Klon-Lam)

 		 ความหมาย	ที่มา	ประเภท	และความส�าคัญของการแสดง

พืน้ถิน่ทางภาคอสีาน	โดยใช้การฟัง	การพดู	การอ่านและการเขยีน	ฝึกปฏบิตัิ

การโต้ตอบสุภาษิตค�าคมอีสาน	 (ผญา)	 และศิลปะในการใช้ถ้อยค�า	 

(กลอนล�า)

	 		 Meaning,	genre,	and	importance	of	local	theater	

performances	in	northeast	by	listening,	speaking,	reading,	and	

writing.	Practical	Action	Interactive	Proverbs	in	northeast	(Phaya)	

and	the	art	of	using	words	(Klon-Lam)

  กลุ่มวิชาเลือกวัฒนธรรมศึกษา

 1607 324  การจัดการการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)

  ในสถานศึกษา  

  Cultural Management in Educational Institutions

	 		 หลกัการ	แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการวฒันธรรม	ความส�าคัญ 

และการประยกุต์ใช้องค์ความรู	้ภมูปัิญญาด้านวฒันธรรม	การวางแผนและ

การจัดการวัฒนธรรมในสถานศึกษาในประเดน็ต่างๆ	เช่น	อาชีพ	ภมูปัิญญา

ท้องถิ่น	ศิลปวัฒนธรรม	ประเพณี	เป็นต้น	ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการจัด

โครงการทางวัฒนธรรม	การติดตามและการประเมินผลการจัดโครงการ

ทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา

	 		 Principals	and	concepts	of	cultural	management,	

the	 importance,	 application	 of	 knowledge	and	 local	wisdom,	

planning	and	management	of	culture	in	educational	institutions	

on	issues,	such	as,	a	career,	local	wisdom,	arts	and	culture,	and	

traditions	etc.	including	cultural	training	programs,	the	follow	

up	and	evaluation	of	cultural	programs	of	cultural	in	educational 

institutions

 1607 325  การพัฒนาหลักสูตรทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

   Development of Cultural Curriculum

	 	 แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาหลักสูตร	ลักษณะส�าคัญ

ของหลักสูตรทางวัฒนธรรมการพัฒนาหลักสูตรทางวัฒนธรรมส�าหรับ

หน่วยงาน	 สถานศึกษา	 และชุมชน	 การบริหารจัดการหลักสูตรและ 

การประเมินผลหลักสูตรทางวัฒนธรรม
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	 		 Concepts	and	theories	of	curriculum	development;	

a	key	aspect	of	the	cultural	curriculum;	development	of	cultural	

curriculum	 for	 organizations,	 educational	 institutions	 and	 

community;	management	and	assessment	of	curriculum

 1607 326  การสอนและการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม 3(2-2-5)

   Teaching and Cultural Transmission

	 	 แนวคดิ	หลกัการและทฤษฎเีกีย่วกบัวธีิการสอนในรปูแบบ

ต่างๆ	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	การใช้สื่อและเคร่ืองมือ

ประกอบการสอน	การวัดและการประเมินผลการสอน	และการวางแผน 

การสอนอย่างเป็นระบบ	การประยุกต์ใช้หลักการทางวัฒนธรรมประกอบ

การสอนในรูปแบบต่างๆ

	 		 Concepts,	 principles	 and	 theories	 of	 various	 

teaching	methods,	organize	cultural	 learning	activities,	apply	

the	use	of	media	and	teaching	aids;	teaching	measurement	and	

evaluation,	organize,	a	systematic	lesson	plan,	the	application	

of	cultural	principles	to	the	various	teaching	methods

 1607 327  การวัดและประเมินผล 3(3-0-6) 

  ทางการศึกษาวัฒนธรรม

  Measurement and Evaluation 

  in Cultural Studies

	 		 ความหมาย	ขอบข่ายการวดัและประเมนิผลการศึกษาทาง

วัฒนธรรม	หลักการและเทคนิคของการประเมินผล	การสร้างและการใช้

เครื่องมือวัดและประเมินผล	การประเมินตามสภาพจริง	 การประเมินผล

ภาคปฏิบัติ	

		 		 Meaning,	scope,	measurement	and	evaluation	of	

cultural	 studies,	 principles	 and	 techniques	 of	 evaluation,	 

construction	and	use	of	measurement	and	evaluation	tools	under	

authentic	Assessment	and	actual	conditions	of	cultural	studies

 1607 408 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)

   Research and Development of Learning Culture

	 		 ความหมาย	 และหลักการวิจัย	 รูปแบบการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	กระบวนการวิจัย	 การออกแบบการวิจัย	

สถิตเิพือ่การวจิยั	การวางแผนการวจิยั	การเขยีนรายงานการวจิยั	การศกึษา

ค้นคว้าและน�าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ทาง

วัฒนธรรม

	 		 The	meaning	 and	 principal	 research	Pattern	 

research	 for	 cultural	 development	The	 research	process	 the	 

research	design,	statistics,	research,	planning,	research,	report	

writing,	 research.	The	 research	 and	 the	 research	 results	 to	 

develop	a	cultural	learning	management	process

 1607 409 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)

  ส�าหรับการศึกษาวัฒนธรรม 

   Innovation and Information Technology

   for Cultural Studies

	 	 ศกึษาแนวคดิ	ทฤษฎ	ีนวตักรรม	เทคโนโลยแีละสารสนเทศ

ทางวัฒนธรรม	ที่ส่งเสริมการเรียนรู้	การวิเคราะห์	ปัญหาที่เกิดจากการใช้

นวัตกรรม	 เทคโนโลยีและสารสนเทศ	 แหล่งการเรียนรู้และเครือข่าย 

การเรียนรู้	 การสร้าง	ออกแบบ	การน�าไปใช้	 การประเมินผลการปรับปรุง

นวัตกรรม	สามารถเลือกใช้	ออกแบบ	สร้าง	ปรับปรุงนวัตกรรม	เทคโนโลยี

และสารสนเทศส�าหรับการจัดการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม	

	 	 Study	concepts,	theories,	innovation,	technology	

and	cultural	information.	Promoting	learning,	analyzing	problems	

arising	from	the	use	of	innovation.	Technology	and	Information	

Learning	 resources	 and	 learning	 networks.	 Designing, 

implementing.	 Innovation	 Assessment	 Can	 be	 used	 to 

design	 innovation.	Technology	 and	 information	 for	 culturally	

appropriate	learning

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่นๆ	 ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

 4. การฝึกประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

 1607 410  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  3 (300 ชม.) 

  Student Practicum

	 	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้อง

กับวัฒนธรรมและเสนอรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

	 		 The	course	is	designed	to	provide	students	with	

practical	 experience;	 students	 are	 required	 to	 submit	 their	

professional	internship	report	to	the	Faculty	of	Cultural	Science	

 5. สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

  0199 499  สหกิจศึกษา  9(0-40-0)

  Cooperative Education

		 		 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดย 

ความร่วมมอืระหว่างมหาวิทยาลยักบัสถาบันประกอบการเพือ่พฒันานสิติ

ให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท�างานในสถาน

ประกอบการ	มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างมี

ระบบการสังเกตการณ์ตัดสินใจ	 ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และ 

การประเมินผล	 ท�าให้นิสิตมีคุณภาพ	 ตรงตามความต้องการของ 

สถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน
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76

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	

the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	the	

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systematic	 thinking,	observation,	decision	making,	analytical	

and	evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	

who	are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market



ภาคผนวก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1.1  ปรัชญา
	 	 ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่รู้จักตนเอง	เข้าใจผู้อื่น	และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 1.2  ความส�าคัญ
	 	 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2558	 ก�าหนดไว้ว่า	 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป	 หมายถึง	 หมวดวิชา 

ท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง	และเห็นคุณค่าของตนเอง	ผู้อ่ืน	 สังคม	 ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ	 ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง	 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	ด�าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือ

เพือ่นมนษุย์	และเป็นพลเมอืงทีม่คีณุค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก	หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนระดับ

ปรญิญาตรทีกุหลกัสตูรจงึมีความส�าคญัในการสร้างและผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ	สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมไทยและสงัคม

โลก

	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งม่ันผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	 มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ	 

มีศักยภาพในการสร้างงานสร้างอาชีพ	มีความรับผิดชอบในการท�างานและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้	 มีความใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้

ด้วยตนเองตลอดชีวิต	 และมีสมรรถนะระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย	 ดังปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า	 “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่

เพ่ือมหาชน”	 เพ่ือให้บรรลุปณิธานที่ตั้งไว้	 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มุ่งม่ันผลิตบัณฑิตให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง	 อย่างไรก็ตามในสภาวการณ์ปัจจุบันที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป	

การปรบัตวัเพือ่การด�ารงชวีติอยู่ได้อย่างมคีณุภาพและความสขุนบัเป็นส่ิงส�าคัญ	ในการประชมุคณะกรรมการปรบัปรงุหมวดวชิาศกึษา

ท่ัวไปเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการสร้างผู้เรียนมีทักษะท่ีจ�าเป็นใน

ศตวรรษที่	21	รวมถึงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	

มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับปี	พ.ศ.	2561	อันได้แก่	การเป็นบุคคลผู้เรียนรู้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง	

และมีความเป็นผู้น�าเพื่อสร้างสัมมาอาชีพที่ดีต่อตนเอง	ครอบครัวและสังคม	การเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง	

มั่งคั่ง	ยั่งยืน	ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม	โดยบูรณาการข้ามศาสตร์	สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่า	และเป็นผู้ประกอบการที่เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสังคมโลก	 การเป็นผู้มีความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง	 สร้างสันติสุข	 กล้าต่อต้านการกระท�าในส่ิงท่ีผิด	 

ร่วมมือเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาที่ย่ังยืน	 ขจัดความขัดแย้งและสร้างสันติสุขในสังคมไทยและประชาคมโลก	 โดยมุ่งเน้นการ 

จดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส�าคญั	การจดัการเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนมส่ีวนร่วม	โดยให้นสิติได้ลงมือปฏบิตัด้ิวยตนเอง

ผ่านการท�าโครงการ	 การจัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา	 การจัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้อภิปรายและสะท้อนการเรียนรู้	 การจัดการ 

เรยีนรูบ้นฐานนวัตกรรม	การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้กจิกรรมเป็นฐาน	การจดัการเรยีนรูโ้ดยให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ	การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้

กรณีศึกษา	 เพื่อส่งเสริมให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	สังคม	ตลอดจนสภาพแวดล้อมของ 

ผู้เรยีน	เพือ่ให้สอดคล้องกับการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่น้นการพัฒนาคนให้สามารถด�ารงชวิีตอยูร่่วมกนัอย่างเกือ้กลูกนัในสังคม

ได้อย่างมีความสุข	มีความสามารถในการด�าเนินชีวิต	เป็นผู้มองโลกในแง่ดีและเป็นคนที่มีความสุข	มีความรู้	ความเข้าใจในเอกลักษณ์

วฒันธรรมท้องถิน่อสีานและสามารถถ่ายทอดได้	และมคีวามสามารถประยุกต์ใช้ความรูน้�าพาให้เกิดประโยชน์กบัท้องถิน่	ประเทศชาติ	

และนานาชาติได้	
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	 ส�านักศึกษาทั่วไปในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี 

ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 และคณะหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในมหาวิทยาลัยจึงร่วมมือกันปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 

โดยน�าเอาแนวคิดที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนดังกล่าวมาสร้างเป็นวัตถุประสงค์ของหมวดวิชา	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการปรับปรุง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 (ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	 2563)	ทั้งการก�าหนดกลุ่มวิชา	 โครงสร้างของหมวดวิชา	 ตลอดจนการจัดท�ารายละเอียด	

และเน้ือหาของรายวิชา	 โดยมีจุดประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนไปสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	 

มีความรู้รอบทั้งศาสตร์และศิลป์	เข้าใจตนเองและผู้อื่น	และด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 1.3 วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
	 	 1.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สามารถ 

คิดวิเคราะห์ได้อย่างมีระบบ	

	 	 2.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต	 สามารถน�าองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง	

ครอบครัว	ชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อม	

	 	 3.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นผู้ประกอบการ	

	 	 4.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม	จริยธรรม	ส�านึกสาธารณะ	ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง	

	 	 5.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู ้เรียนให้มีความรู้	 ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 

ศิลปวัฒนธรรม	วิถีชุมชน	รักษาความเป็นไทยและเข้าใจความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1  จ�านวนหน่วยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

 2.2  โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	แบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้

กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ�านวนรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1.	กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

	 1.1	ภาษาและการสื่อสาร

	 1.2	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21

8

4 

2	

2.	กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 14 4 

3.	กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	 10 4 

4.	กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	 10 4 

5.	กลุ่มวิถีสังคม	 14 4 

*เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากกลุ่มวิชาที่	1	-	5	 8

รวม 77 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

*หมายเหตุ :	เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า	8	หน่วยกิต	ในกลุ่มวิชาที่	1	-	5	ได้แก่	

1.	 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 2.	 กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	 3.	 กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	 4.	 กลุ่มพลเมือง 

เข้มแขง็	และ	5.	กลุม่วิถสีงัคม	เพือ่ให้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกติ	ทัง้นีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร

แต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
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รายวิชา
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  6 หน่วยกิต

 1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  4 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

	 0041	001		ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม		 2(1-2-3)

  Preparatory English

		 0041	002		ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Communicative English

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

		 0041	003		ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

	 	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		 2(1-2-3)

   English for Humanities and Social Sciences

		 0041	004		ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะ

	 	 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		 2(1-2-3)

   English for Science and Technology

		 0041	005		ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะ

	 	 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		 2(1-2-3)

   English for Health Science

		 0041	006		ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อม

	 	 ในการประกอบอาชีพ		 2(1-2-3)

   English for Career Preparation

		 0041	007		ภาษาอังกฤษส�าหรับสื่อ

	 	 และความบันเทิงสากล		 2(1-2-3)

   English for Global Media and Entertainment

		 0041	008		ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้สร้างสรรค์

	 	 เนื้อหาสื่อสังคม		 2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

		 0041	009		ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ประกอบการออนไลน์		2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

		 0041	010		ภาษาอังกฤษส�าหรับนักเดินทางรอบโลก		 2(1-2-3)

   English for World Travelers

		 0041	011		ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอเชิงวิชาการ		 2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

		 0041	012		ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อมใน

		 	 การประกอบอาชีพ		 2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

		 0041	013		ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและ

	 	 ความคิดสร้างสรรค์		 2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

		 0041	014		ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Chinese for Communication

		 0041	015		ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Korean for Communication

		 0041	016		ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Japanese for Communication

		 0041	017		ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Vietnamese for Communication

	 0041	018		ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Khmer for Communication

		 0041	019		ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

		 0041	020		ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Laos for Communication

		 0041	021		ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   French for Communication

 1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

	 	0041	022		ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง	2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

		 0041	023		พลเมืองดิจิทัล		 2(2-0-4)

   Digital Citizens

		 0041	024		โปรแกรมประยุกต์ส�าหรับส�านักงานดิจิทัล		 2(2-0-4)

		 	 Digital	Office	Software	Application	

		 0041	025		การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์เบื้องต้น		2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

		 0041	026		การวิเคราะห์และการน�าเสนอข้อมูลเบื้องต้น		2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

		 0041	027		คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล		 2(2-0-4)

   Content and Digital Media

		 0041	028		วทิยาศาสตร์สมยัใหม่และนวตักรรมเพือ่ชวีติ	2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

 0041	029		วิศวกรรมในชีวิตประจ�าวัน		 2(1-2-3)

   Everyday Engineering

2. กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  4 หน่วยกิต

		 0042	001		ประชากรโลก	ไร้โรค		 2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention



ก-5

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 0042	002		ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ		 2(2-0-4)

		 	 Health	Awareness

		 0042	003		การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพ

	 	 แบบองค์รวม		 2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

		 0042	004		การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย		 2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

		 0042	005		อาหารและการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ

	 	 และความงาม		 2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

		 0042	006		ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ		 2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical 

  and Health Products

		 0042	007		การเรียนร่วมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน		 2(2-0-4)

		 	 Inter-professional	Learning	for	

  Community Health

		 0042	008		ทักษะชีวิต	 	2(2-0-4)

  Life Skills

		 0042	009		บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม		 2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

		 0042	010		ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ		 2(2-0-4)

   Disaster Survivor

		 0042	011		วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		 2(2-0-4)

		 	 Environmental-Friendly	Lifestyle

		 0042	012		การจดัท่ีอยูอ่าศยัเพือ่เสรมิสร้างคณุภาพชวีติ	2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

		 0042	013		กัญชาวิทยา		 2(2-0-4)

   Cannabis Science

		 0042	014		สัตว์เลี้ยงกับชีวิต		 2(2-0-4)

   Pets and Life

3. กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  4 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

		 0043	001		การคิดเชิงออกแบบ		 2(2-0-4)

   Design Thinking 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ�านวน 2 หน่วยกิต

		 0043	002		การจัดการความคิดสร้างสรรค์และ

	 	 นวัตกรรม		 2(2-0-4))

   Creativity and Innovation Management

		 0043	003		การลงทุนอย่างชาญฉลาด		 2(2-0-4)

   Smart Investment

		 0043	004		ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์		 2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

	 0043	005	 ผู้ประกอบการทางสังคม		 2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

		 0043	006		ธุรกิจออนไลน์		 2(2-0-4)

   Online Business

		 0043	007		แก่นการน�าเสนออย่างตรงเป้า		 2(2-0-4)

   Essence of Pitching 

		 0043	008		การเงินส่วนบุคคล		 2(2-0-4)

   Personal Finance 

		 0043	009		การด�ารงชีวิตอัจฉริยะ		 2(2-0-4)

   Smart Living 

		 0043	010		นวัตกรรมเกษตรและอาหาร		 2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

4. กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง  4 หน่วยกิต

		 0044	001		พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน		 2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

		 0044	002		ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง		 2(1-2-3)

   Leadership for Change

		 0044	003		พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข		 2(2-0-4)

		 	 Citizenship	for	Well-Being

		 0044	004		กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิตประจ�าวัน		 2(2-0-4)

		 	 Laws	and	Everyday	Rights

		 0044	005		กฎหมายในการประกอบอาชีพ		 2(2-0-4)

		 	 Laws	for	Employees

		 0044	006	 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน		 2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

		 0044	007		ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการด�ารงชีวิต		2(2-0-4)

		 	 Religion	and	Reasoning	for	Living

		 0044	008		ชีวิตและสันติสุข		 2(2-0-4)

   Life and Peace

		 0044	009		สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต		 2(1-2-3)

   Meditation for Life Development

		 0044	010		จิตอาสาสิ่งแวดล้อม		 2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 
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5. กลุ่มวิถีสังคม  4 หน่วยกิต

		 0045	001		ศิลปะกับชีวิต		 2(2-0-4)

   Art Appreciation

		 0045	002		ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน		 2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

		 0045	003		ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต	 2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

		 0045	004		รู้จักอาเซียน		 2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

		 0045	005		มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคม

	 	 และวัฒนธรรม		 2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

		 0045	006		พหุวัฒนธรรมลุ่มน�้าโขง		 2(2-0-4)

		 	 Plural	Culture	of	Mekong	Region

		 0045	007		อีสานทันโลก		 2(2-0-4)

   Globalized Isan 

		 0045	008		การบริหารจัดการวัฒนธรรม:	การแปร

	 	 วัฒนธรรมเป็นสินค้า		 2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

		 0045	009		การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม		 2(2-0-4)

   Cultural Tourism

		 0045	010		อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน		2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

		 0045	011		ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน		 2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

		 0045	012		พระเครื่องสยาม	การวิเคราะห์และอนุรักษ์		 2(1-2-3)

		 	 Siam	Amulets:	Identification	and	Conservation	

		 0045	013		คติความเชื่อตะวันออกส�าหรับการอยู่อาศัย		2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

		 0045	014		การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น		 2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

หมายเหตุ :	เลอืกเรียนรายวชิาเพิม่เตมิอกีไม่น้อยกว่า	8	หน่วยกติ	

ในกลุ่มวิชาที่	 1	 -	 5	 ได้แก่	 1.	 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 

2.	 กลุ่มคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม	 3.	 กลุ่มนวัตกรรมและ 

การสร้างสรรค์	 4.	 กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	 และ	 5.	 กลุ่มวิถีสังคม	 

เพื่อให้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	 30	 หน่วยกิต	 ท้ังน้ีให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร 

ในระดับปริญญาตรี
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แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

0041	001		 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

 Preparatory English

2

0041	022		 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

  Digital Literacy and Life for Transformation

2

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2

รวม 8

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

0041	002		 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  Communicative English

2

0043	001		 การคิดเชิงออกแบบ

  Design Thinking

2

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2

รวม 8
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 2

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง

เลือกกลุ่มวิถีสังคม

2

รวม 8

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง

เลือกกลุ่มวิถีสังคม

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม	ทั้งนี้นิสิตต้องเก็บหน่วยกิตให้ครบตามกลุ่มวิชา
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ค�าอธิบายรายวิชา
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  6 หน่วยกิต

 1.1  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  4 หน่วยกิต

  วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม  2(1-2-3)

   Preparatory English

  ค�าศัพท์	 ส�านวน	 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

เบื้องต้นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน	 การฟังบทสนทนา 

เบื้องต้นเพื่อจับใจความ	 การอ่านข้อความหรือเนื้อหาสั้น	 ๆ	 

เพื่อความเข้าใจ

  Basic English vocabulary, expressions, and 

sentence	 structures	 for	 daily-life	 communication;	 

listening	to	basic	conversations	for	main	ideas;	reading	

short messages or texts for comprehension 

 0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงบูรณาการ

โดยการใช้ค�าศัพท์	ส�านวน	และไวยากรณ์ทีพ่บบ่อยในสถานการณ์

ต่าง	ๆ 	ทางสังคม	ฝึกฟังและโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	การอ่าน

เนื้อหาเพื่อความเข้าใจและเขียนตอบโต้แบบสั้น	ๆ

  Integrated English communication skills 

by using vocabulary, expressions, and grammar  

frequently	found	in	different	social	situations;	practice	

of	listening	and	responding	in	various	situations;	reading	

for	 comprehension	 and	writing	 short	messages	 in	 

response to texts

  วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

 0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social 

  Sciences

  ทักษะการใช ้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสาร 

เชิงวิชาการและการท�าความเข ้าใจในศาสตร ์ เฉพาะด ้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  Skills in using English for academic  

communication	and	comprehension	in	a	specific	field	of	

Humanities and Social Sciences

 0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

  ทักษะการใช ้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร 

เชิง วิชาการและการท�าความเข ้าใจในศาสตร ์ เฉพาะด ้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  Skills in using English for academic  

communication	and	comprehension	in	a	specific	field	of	

Science and Technology

 0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

  ทักษะการใช ้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร 

เชิง วิชาการและการท�าความเข ้าใจในศาสตร ์ เฉพาะด ้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

  Skills in using English for academic  

communication	and	comprehension	in	a	specific	field	of	

Health Science

 0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการ

  ประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

  ความรู ้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ

การเตรยีมความพร้อมในการประกอบอาชพีในอนาคต	เช่น	ภาษา

อังกฤษท่ีใช้ในการสัมภาษณ์งาน	การส่ือสารในองค์กร	การส่ือสาร

กับลูกค้า	และการเดินทาง

  Understanding uses of English for career 

preparation for future careers, such as English for job 

interview,	office	communication,	and	travel

 0041 007  ภาษาอังกฤษส�าหรับสื่อและความบันเทิง

  สากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and 

  Entertainment

  ค�าศัพท์และส�านวนภาษาอังกฤษที่พบในสื่อและ

ความบันเทิงสากล	 โครงสร้างไวยากรณ์และรูปประโยคพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ	การฟังและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ	เทคนิค

การอ่านเพื่อความเข้าใจเบื้องต้น
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  English vocabulary and expressions found 

in	 global	media	 and	 entertainment;	 basic	 English	 

grammatical	and	sentence	structures;	English	listening	

and	 pronunciation;	 basic	 techniques	 of	 reading	 for	 

comprehension

 0041 008  ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้สร้างสรรค์เนื้อหา

  สื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  ค� า ศั พ ท ์ แ ล ะ ส� า น ว น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ 

การสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสังคม	ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค ์

ในการบรรยาย	 พรรณนาและโน้มน้าวใจ	 ภาษาอังกฤษเพื่อ 

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

social	media	 content	 creation;	 English	 for	 narrative,	

descriptive	 and	 persuasive	 purposes;	 English	 for	 

cross-cultural	communication	

 0041 009  ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ประกอบการ

  ออนไลน์  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  ค�าศัพท์และส�านวนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทางธุรกิจเบื้องต้น	การเขียนค�าบรรยายสินค้าและบริการเบื้องต้น	

การโต้ตอบอีเมลทางธุรกิจเบ้ืองต้น	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ข้ามวัฒนธรรม	

  English vocabulary and expressions for 

basic	business	communication;	basic	writing	for	product	

and	 service	 description;	 basic	 business	 email	 

cor respondence ; 	 Eng l i sh 	 fo r 	 c ross -cu l tu ra l	 

communication 

 0041 010  ภาษาองักฤษส�าหรบันกัเดนิทางรอบโลก 2(1-2-3)

   English for World Travelers

  ค�าศพัท์และส�านวนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารใน

สถานการณ์การท่องเที่ยวต่าง	 ๆ	 เทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจ

เบ้ืองต้น	การฟังและการออกเสยีงภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทีม่ี

ประสิทธิภาพ	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

various	 travel	situations;	basic	 reading	techniques	 for	

comprehension;	English	listening	and	pronunciation	for	

effective	 communication;	 English	 for	 cross-cultural	 

communication

 0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

  ค�าศัพท์และส�านวนภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอ

เชิงวิชาการ	การฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทีม่ปีระสทิธภิาพ	เทคนคิการอ่านต�าราทางวชิาการเพ่ือความเข้าใจ

เบื้องต้น	การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น

  English vocabulary and expressions for 

academic	 presentation;	 English	 listening	 and	 

pronunciation	for	effective	communication;	basic	reading	

techniques	 for	 academic	 text	 comprehension;	 basic	

academic	writing	

 0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อม

  ในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

  แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาไทยเฉพาะด้าน	

ทั้งการฟัง	การพูด	การอ่านและการเขียนภาษาไทย	การบูรณาการ

ทกัษะภาษาไทยเพือ่สร้างเสรมิศกัยภาพการสือ่สารและ	โอกาสใน

การพัฒนาอาชพีในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน	และอาชพีอิสระ

  Approaches	 in	 developing	 specific	Thai	

skills	including	listening,	speaking,	reading	and	writing	

Thai;	 integration	 of	 Thai	 skills	 for	 communicative	 

competence enhancement and opportunities in career 

development	 in	 public	 and	 private	 organizations;	 

self-employment

 0041 013  ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและความคิด

  สร้างสรรค์  2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

  วัฒนธรรมและศิลปะการสื่อสารภาษาไทย 

เพื่อสร้างสรรค์ความสุขและความรื่นรมย์ในบริบทสังคมไทย	 

การสร้างสรรค์และการละเล่นทางภาษาและการประยุกต์ใช้เพื่อ

สร้างมูลค่าและนวัตกรรมในบริบทสังคมทันสมัยและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์
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  Culture and communicative arts for  

happiness	and	pleasure	creation	in	Thai	social	contexts;	

creativity	and	language	play;	applications	for	value	and	

innovation creation in modern and creative business 

contexts 

 0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Chinese for Communication

  ทักษะทั่วไปของภาษาจีน	 อักษรโรมันที่ใช้แทน 

เสียงพยัญชนะ	สระ	 วรรณยุกต์ภาษาจีน	 (อักษร	 Pinyin)	 เส้น 

พ้ืนฐานของอักษรจีน	 การทักทาย	 การแนะน�าตัว	 เครือญาติ	

จ�านวนนับ	 การบอกเวลา	 ห้องเรียน	 การเล่าเรียน	 สถานที่ใน

มหาวิทยาลัย	ส่วนต่าง	ๆ	ของร่างกาย	

  General	characteristics	of	Chinese;	Roman	

alphabets used to transcribe sounds of Chinese  

consonants;	 vowels	 and	 tones	 (Pinyin);	 basic	 lines	 of	

Chinese	 alphabets;	 greetings;	 introducing;	 counting;	

time;	classroom	activity;	studying;	places	in	university;	

various parts of body

 0041 015  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Korean for Communication

  ค�าศัพท์	 ส�านวนและบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิต

ประจ�าวัน	 เพ่ือการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐาน	 การเรียนรู้

วัฒนธรรมและประเพณีที่ส�าคัญ

  Korean  vocabu la ry ,  express ions ,  

conversations often used in daily life for basic  

communication;	 learning	 of	 culture	 and	 prominent	 

traditions

 0041 016  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for Communication

  ค�าศพัท์	ส�านวนและบทสนทนาภาษาญีปุ่น่ท่ีจ�าเป็น

ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท่ี

เกี่ยวข้อง	

  Japanese vocabulary, expressions and 

conversation	necessary	in	daily	life;	learning	of	culture	

and relevant traditions

 0041 017  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Vietnamese for Communication

  ค�าศัพท์และการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Vietnamese vocabulary and language use 

in	 daily-life	 communication;	 learning	 of	 culture	 and	 

relevant traditions

 0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Khmer for Communication

  ค�าศัพท์และการใช้ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 

ในชีวิตประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Khmer vocabulary and language use in 

daily-life	communication;	learning	of	culture	and	relevant	

traditions

 0041 019  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

  ค�าศพัท์และการใช้ภาษาพม่าเพือ่การส่ือสารในชวีติ

ประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรม	และประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Myanmar vocabulary and language use in 

daily-life	communication;	learning	of	culture	and	relevant	

traditions

 0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Laos for Communication

  ค�าศพัท์และการใช้ภาษาลาวเพือ่การสือ่สารในชวีติ

ประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Laos vocabulary and language use in  

daily-life	communication;	learning	of	culture	and	relevant	

traditions

 0041 021  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   French for Communication

  ค�าศัพท์	 โครงสร้างไวยากรณ์	 การฟัง	 การพูด	 

การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน

  Vocabulary;	 grammatical	 structures;	 

listening,	 speaking,	 reading,	 and	writing	 for	daily	 life	

communication
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1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for 

  Transformation 

  การใช้งานคอมพิวเตอร์	 การใช้งานอินเทอร์เน็ต	
การใช้งานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย	ความสามารถในการ
ใช้สื่อ	 การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภท 
ต่าง	ๆ	การสืบค้น	วิเคราะห์	ประเมินค่า	สิทธิและการสร้างสรรค์	
การใช้โปรแกรมประมวลค�า	 การใช้โปรแกรมตารางค�านวณ	 
การใช้โปรแกรมการน�าเสนองาน	การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
เบื้องต้น	การท�างานร่วมกันแบบออนไลน์	ตระหนักรู้ถึงจริยธรรม
และความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการสื่อสาร	กฎหมาย
และจริยธรรมในโลกดิจิทัล
		 Computer	applications;	internet	usability;	
digital	security	usability;	media	usability;	computer	and	
communication	device	usability;	searching;	analyzing;	
evaluating;	 rights	 and	 creativity;	 text	 processing	 
usability;	 Spreadsheet	 program	 usability;	 program	 
usability;	digital	media	creation	program	usability;	online	 
collaborative	 work;	 awareness	 of	 ethics	 and	 self	 
responsibility	from	communication	behavior;	digital	laws	
and ethics

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

 0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

	 ความหมาย	ความส�าคญัและแนวคดิของความเป็น
พลเมืองดิจิทัล	 ทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัล	 การรักษา 
อัตลกัษณ์พลเมอืงดจิทิลั	การรกัษาข้อมลูส่วนตวั	การคดิวเิคราะห์
อย่างมวีจิารณญาณ	การจัดสรรเวลาหน้าจอ	การรับมอืการคุกคาม
ทางโลกออนไลน์	 การจัดการข้อมูลท่ีทิ้งไว้บนโลกออนไลน	์ 
การรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน์	การใช้เทคโนโลยีอย่าง
มีจริยธรรม	ทักษะและการรู้เท่าทันสารสนเทศ	 สื่อ	 และดิจิทัล	 
การสืบค้นและการใช้งาน	การสร้างสรรค์นวัตกรรม	 เอกลักษณ์
และคุณภาพชีวิต	การเรียนรู้เทคโนโลยี	 การใช้เคร่ืองมือสื่อสาร 
ในการร่วมมือในชีวิตประจ�าวันของพลเมืองดิจิทัล
		 Definition,	 importance,	 and	 concepts	 of	
digital	citizenship;	digital	citizenship	skills;	digital	citizen	

identities;	privacy	management;	critical	thinking;	screen	

time	management;	cyberbullying	management;	digital	

footprints;	cybersecurity	management;	digital	empathy;	

information,	media,	 and	 digital	 skills	 and	 literacies;	

searching	and	usage;	innovation	creation;	identity	and	

quality	of	life;	technology	learning;	digital	citizens’	use	

of technology as tools for daily life cooperation 

 0041 024  โปรแกรมประยุกต์ส�าหรับส�านักงาน

  ดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Office Software Application 

		 ความหมายและความส�าคัญระบบสารสนเทศ	
ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร	 การจัดการระบบสารสนเทศ	 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	 การใช้งาน
โปรแกรมส�าเร็จรูปในส�านักงานดิจิทัล	
		 Definition	and	importance	of	information;	
data	 and	 information	 in	 organization;	 information	 
management	 system;	 effective	 use	 of	 information	 
technology;	digital	office	tools	usability
 

 0041 025  การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์

  เบื้องต้น  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

		 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคิดเชิงค�านวณ	การใช้
เหตุผลเชิงตรรกะ	 ข้อมูลน�าเข้า	 ผลลัพธ์	 ขั้นตอนวิธีและการ 
แก้ปัญหา	 การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการทดสอบการแก้ไข
ปัญหา
		 Basic	 computational	 thinking;	 logical	 
reasoning;	 input;	 output;	 Algorithms	 and	 problem	 
solving;	 use	 of	 package	 software	 in	 problem	 solving	 
testing 

 0041 026  การวิเคราะห์และการน�าเสนอข้อมูล

  เบื้องต้น  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

		 ความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล	ความส�าคัญ
ของการวิเคราะห์ข้อมูล	 ประเภทของข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างง่าย	การใช้เครื่องมือส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล	การน�า
เสนอข้อมูลด้วยกราฟประเภทต่าง	ๆ	การประเมินประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ข้อมูล	กรณีศึกษา
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	 Definition	of	data	analytics;	importance	of	
data	analytics;	types	of	data;	basic	data	analytics;	data	
analytical	tool	usability;	data	presentation	using	graphs;	
data	analytics	evaluation;	case	studies

 0041 027  คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  ความหมายของสื่อดิจิทัล	ประเภทคอนเทนต์และ
สื่อดิจิทัล	 หลักการและแนวคิดในการออกแบบและการสร้าง 
คอนเทนต์	 เคร่ืองมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้าง 
คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล	การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
และธุรกิจ	 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการสร้างคอนเทนต์และ 
สื่อดิจิทัล
  Definition	of	digital	media;	types	of	content	
and	digital	media;	principles	and	approaches	in	content	
design	and	creation;	 tools	 and	computer	 software	 for	
content	 and	 digital	media	 creation;	 applications	 of	 
digital	media	for	learning	and	business;	relevant	laws	on	
content and digital media creation

 0041 028  วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และนวัตกรรม

  เพื่อชีวิต  2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

  วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือก้าวทันแนวโน้ม
มหภาค	 พัฒนาชีวิตอัจฉริยะ	 วิถีชีวิตดิจิทัลและเทคโนโลยี	
นวัตกรรมพลังงานทดแทน	ดีไอวาย	คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาชีวิต
ในสังคมปัจจุบันและอนาคต
 Science	and	innovations	for	mega	trends;	
smart	life	development;	digital	lifestyle	and	technology;	
renewable	energy	 innovations;	D.I.Y;	mathematics	 for	
life development in present and future society

 0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจ�าวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

  ระบบไฟฟ้า	การสือ่สาร	การใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดพลังงาน	 การใช้และดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์	 
การใช้และบ�ารุงรักษารถจักรยานยนต์	 รถยนต์	 เครื่องจักรกล
เกษตร	 พื้นฐานในงานก่อสร้าง	 ระบบประปาและสุขาภิบาล 
เบื้องต้น	 การจัดการส่ิงแวดล้อมในชีวิตประจ�าวัน	 การจัดการ 

ขยะมูลฝอย	ความปลอดภัยในการท�างาน

 Electrical	system;	communication;	use	of	
energy-saving	 electrical	 devices;	 use	 and	 care	 of	 
computers;	 use	 and	maintenance	 of	 motorcycles,	 
cars	 and	 agricultural	machinery;	 fundamentals	 of	 
construction;	basic	water	supply	and	sanitation	systems;	
environmental	management	 in	 daily	 life;	 solid	waste	
management;	safety	at	work

2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 0042 001  ประชากรโลก ไร้โรค  2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention

		 นิยาม	 ขอบเขตความหมายสุขภาพประชากรโลก	
ปัญหาความเส่ียงด้านสุขภาพของประชากรโลก	ปัจจัยความไม ่
เท่าเทยีมด้านพฤตกิรรมสงัคมและเศรษฐกจิ	ระบบด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข	ผลกระทบของภาวะท่ีมีทรัพยากรของโลก
จ�ากัดต่อภาวะโภชนาการ	 โลกไร้พรมแดน	การระบาดของโรค 
จากระดับประเทศสู่นานาชาติ	 โรคเกิดจากการใช้ชีวิตประจ�าวัน 
ในยุคดิจิทัล	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 	 ในการป ้องกัน	 
การเสริมสร้างสุขภาพที่ใช้วิชาชีพด้านสาธารณสุข	 การแพทย	์
วทิยาศาสตร์สขุภาพ	และวศิวกรรมมาท�างานร่วมกนัเพือ่ประชากร
โลกตามบริบทของสังคม
		 Definition,	 scope	 and	meaning	 of	 global	
health;	risk	and	problems	of	 international	populations;	
inequality	in	social	and	economic	behavior;	medical	and	
public	 health	 system;	 effects	 of	 natural	 resource	 
limitations;	 borderless	 globe;	 disease	 epidemics	 from	
national	 to	 international	 levels;	 digital-age	 lifestyle	 
diseases;	 disease	 prevention	 innovations	 and	 
technology;	health	promotion	in	areas	of	public	health;	
context-specific	 collaborations	 of	medicine,	 health	 
science, and engineering for global population health

 0042 002  ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ  2(2-0-4)

   Health Awareness

  แนวคิด	 ความหมายและความส� าคัญของ 
ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในการจัดการสุขภาพ	 การสร้างเสริม 
สุขภาพ	 และป้องกันโรค	 เพศศึกษา	 การปฐมพยาบาลและ 
การช่วยฟื ้นคืนชีพเบื้องต้น	 การดูแลตนเองเรื่องเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์	บหุรีแ่ละยาสบู	การรบัรูข้้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัสขุภาพ	

วจิารณญาณในการตดัสนิใจด้านสุขภาพและการแพทย์ทางเลอืก 
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		 Concepts,	 definition	 and	 importance	 of	

health literacy in health management, health promotion 

and	illness	prevention;	sex	education;	first	aid	care	and	

basic	 resuscitation;	 self	 care	 in	 alcohol,	 cigarette	 and	

tobacco	consumption;	perception	of	health	information;	

judgment	 in	 decision	 making	 regarding	 health;	 

alternative medicine 

 0042 003  การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพ

  แบบองค์รวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

 แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม	สุขอนามัย

และการป้องกนัโรค	การดแูลสขุภาพกายและการป้องกนัโรคทีพ่บ

บ่อยในช่วงวยัต่าง	ๆ 	ในระดบัเบือ้งต้น	การประเมนิสขุภาพจติและ

การจัดการปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น	 ความสัมพันธ์	 ความรัก	

การเตรียมความพร้อมสู ่การมีครอบครัวและการวางแผน

ครอบครัว	 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ	 

การดูแลสุขภาพด ้ วยภูมิป ัญญาไทยและสากลภายใต  ้

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่อดคล้องกับบริบทไทยและวถีิชวีติไทย	

สิทธิประกันสุขภาพในประเทศไทยและสิทธิและหน้าที่ของผู้ป่วย

  Concepts	 of	 holistic	 health	 promotion;	

hygienic	and	disease	prevention;	basic	health	care	and	

disease	prevention	in	different	age	groups;	basic	mental	

health	evaluation	and	management;	relationships,	love,	

preparation	for	family	establishment	and	family	planning;	

laws	 involving	 sexual	 abuse;	 health	 care	 under	 the	 

principles	 of	 Thai	 traditional	medicine;	 sufficient	 

economy	and	Thai’s	 life	style;	health	insurance	rights	 

in Thailand and patient’s rights

 0042 004  การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

		 การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจแต่ละ 

ช่วงวัย	โรค	อาหาร	กิจกรรม	การดูแลรักษาสุขภาพกาย	สุขภาพ

จิตและการปฐมพยาบาลแต่ละช่วงวัย	

  Physical and mental changes at different 

stages	 of	 life;	 illnesses;	 food;	 activities;	 physical	 and	

mental	 health	 care,	 and	 first	 aid	 care	 for	 people	 of	 

different age groups 

 0042 005  อาหารและการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

  หลักโภชนาการ	 การเลือกอาหาร	 อาหารท่ีอยู่ใน

กระแสความนิยม	การควบคุมอาหารเพื่อลดน�้าหนักแบบต่าง	ๆ	

หลักการและความส�าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย

ศาสตร์เบ้ืองต้นของการออกก�าลังกาย	 การออกก�าลังกายและ 

การฝึกปฏิบัติกีฬาเพื่อสุขภาพและความงาม	 การวางแผนและ 

การประเมินผลการออกก�าลังกาย	 การส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อ 

การออกก�าลงักายและการฝึกปฏบิตักิฬีาเพือ่สขุภาพและความงาม

  Nutrition;	 food	 selection;	 popular	 food;	 

dietary	control	for	weight	loss;	principles	and	importance	

of	health	and	physical	fitness;	doing	exercise	and	playing	

sports	 for	 health	 and	 beauty;	 exercise	 planning	 and	

evaluation;	promoting	positive	attitudes	towards	doing	

exercise and playing sports for health and beauty

 0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical and 

  Health Products

  หลักการใช้ยาท่ัวไป	 การใช้ยาและผลิตภัณฑ์

สุขภาพในการรักษาอาการและโรคท่ัวไป	ข้อเท็จจรงิของผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร	ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น	ๆ	

ท่ีอยูใ่นกระแสนิยมและการเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่าง

มีวิจารณญาณ

  General	 principles	 of	 drug	 use;	 use	 of	 

pharmaceutical and health products in treatment of 

symptoms	and	common	diseases;	facts	on	popular	dietary	

supplements,	 cosmetics	 and	 other	 health	 products;	

choosing	drugs	and	health	products	with	discretion
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 0042 007  การเรียนร่วมสหวิชาชีพ

  เพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ	 

หลกัการเวชศาสตร์ครอบครัว	การออกแบบบ้านและปรับภูมทิศัน์	

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน	สุขภาพหนึ่งเดียว	โรคจากสัตว์

สู่คน	การสื่อสารกับผู้ป่วย	การเข้าชุมชน	ยาและสมุนไพรท้องถิ่น	

การวางแผนดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม	 การจัดท�าสื่อและ

จรยิธรรมในการจดัท�าส่ือ	ความปลอดภยัในการใช้อปุกรณ์ในบ้าน 

  Concepts	of	 inter-professional	education;	

principles	 of	 family	 medicine;	 house	 design	 and	 

landscape	development;	environmental	management	for	

communities;	 one	 health;	 transmitted	 diseases	 from	

animals	 to	 humans;	 communicating	with	 patients;	 

community	 visits;	 local	medicine	 and	herbs;	 holistic	

community	health	promotion	planning;	media	creation	

and	ethics	in	media	creation;	safety	in	use	of	household	

appliances 

 0042 008  ทักษะชีวิต  2(2-0-4)

   Life Skills

  ความหมาย	ความส�าคัญและองค์ประกอบของ

ทักษะชีวิตในศตวรรษที่	 21	 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ	 

การคิดสร้างสรรค์	 การคิดเชิงบวก	การคิดวิเคราะห์	 ความฉลาด

ทางอารมณ์	การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล	ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรัก	 การวางตัวด้านความรัก	

การเลือกคู่ครอง	การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ	การเผชิญและจัดการ

ความผิดหวัง	 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่าง

สร้างสรรค์	

  Definition,	importance,	and	components	of	

the	21st	century	life	skills;	thinking	and	decision	making	

skills;	 creativity;	 positive	 thinking;	 critical	 thinking;	

emotional	 quotient;	 l i fe	 skil l 	 development	 for	 

interpersonal	relationships;	Triangular	Theory	of	Love;	

positioning	oneself	 in	a	 romantic	 relationship;	 spouse	

selection;	 resilience	quotient;	 facing	and	coping	with	

disappointments;	 constructive	 life	 problem-solving	

abilities

 0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

  แนวคิดและความส�าคัญของบุคลิกภาพต่อการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ	 การเสริมสร้าง
บุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ท่ีดี	 ความรู้และทักษะพื้นฐานอ่ืน	 ๆ	 
ที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและความส�าเร็จในอาชีพ	 รวมถึง
มารยาททางสังคมเก่ียวกับการเข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจ	 
งานสังสรรค์และงานจัดเลี้ยงลักษณะต่าง	 ๆ	 บุคลิกภาพเพื่อ 
การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
  Concepts	 and	 importance	of	 personality;	
factors	influencing	personality;	personality	improvement	
for	 enhancing	 positive	 image;	 other	 skil ls	 for	 
self-development	and	career	success	including	general	
social	 etiquette	 associated	with	 business	meetings,	
events	 and	 banquets;	 personality	 for	 effective	 
interpersonal relations

 0042 010  ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

  ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ	 ผลกระทบต่อสุขภาพ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม	 กรณีภัยธรรมชาติ	 สภาวะโลกร้อน	 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	การเตรยีมพร้อมรบัมอือทุกภยั	
วาตภัย	อัคคีภัย	กรณีภัยจากมนุษย์สร้างขึ้น	อุบัติเหตุการจราจร	
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร	สารพิษ	การจลาจล
		 Knowledge	of	disasters;	impacts	of	disasters	
on	health	 and	 environment;	 global	warming;	 climate	
change;	 preparing	 for	 floods,	 storms,	 fires,	man-made	
disasters,	traffic	accidents,	electrical	short	circuit,	toxins	
and riots

 0042 011  วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4)

   Environmental - Friendly Lifestyle

  สถานการณ์	 สาเหตุและผลกระทบของปัญหา 
สิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนและระดับโลก	 การร่วมรับผิดชอบ 
การจัดการมลพิษ	แนวทางการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน	 
วิถีชีวิตและลักษณะของชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  Situat ions,  causes and ef fects  of  
environmental problems at the community and global 
levels;	collective	responsibility	for	pollution	management;	
sustainable	 solutions	 to	 environmental	 problems;	 

environmental-friendly	lifestyles	and	communities 
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 0042 012  การจัดที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้าง

  คุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  การจัดสวนและการจัดห้อง	 ประตู	 หน้าต่าง	 

เครื่องเรือน	แสง	สี	ช่องทางถ่ายเทลม	และอุณหภูมิให้เหมาะสม

กับการยศาสตร์และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	

  Gardening and arrangements of rooms, 

doors,	windows,	furniture,	lighting,	colors,	aperture	for	

ventilation	and	temperature	for	ergonomics;	life	quality	

enhancement

 0042 013  กัญชาวิทยา  2(2-0-4)

   Cannabis Science

  ประวัติและความรู ้ เบื้องต ้นเ ก่ียวกับกัญชา	

กฎหมายที่ เกี่ยวข ้อง	 สายพันธุ ์กัญชา	 การขยายพันธุ ์และ 

การปรับปรุงพันธุ์	วิธีการปลูกและการดูแล	การสกัดน�้ามันกัญชา	 

การวิเคราะห์องค์ประกอบและการหาปริมาณสารกลุ่มไฟโตแคน

นาบินอยด์	 การวิเคราะห์สารปนเปื้อน	 การประยุกต์ใช้กัญชา

ทางการแพทย์	นวัตกรรมกัญชา	

  History	 and	 knowledge	 of	 cannabis;	 

relevant	laws;	cannabis	strains;	cannabis	propagation,	

breeding,	planning	and	care;	extraction	of	cannabinoid	

oil;	phytochemical	qualitative	and	quantitative	analysis	

of	 cannabis	 related	 compound	 and	 contaminant;	 

applications	 in	 cannabinoid	medicine;	 cannabis	 

innovation

 0042 014  สัตว์เลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life 

  ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นเพื่อนและ

ปศุสัตว์	ชนิดและการจ�าแนกสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนและปศุสัตว์	

การเลือกสัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นเพื่อนและปศุสัตว์ที่เหมาะสม	พันธุ์	

อาหาร	 การเลี้ยงและการจัดการสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนและ

ปศสุตัว์	การดแูลสขุภาพเบือ้งต้น	การจดัสวสัดภิาพสตัว์	โรคสตัว์

สูค่นทีส่�าคญัในสตัว์เล้ียง	การท�าวคัซนีและการป้องกันโรคในสตัว์

เลี้ยงและปศุสัตว์	

  Benefits	of	companion	animal	and	livestock;	

classification	of	companion	animal	and	livestock;	pet	and	

livestock	selection;	breeding,	feed,	raising	and	livestock	

management	of	companion	animal	and	livestock;	health	

care;	animal	welfare;	 important	zoonosis,	vaccine	and	

prevention for companion animal and livestock

3.  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

 0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

  กระบวนการคิด	 การใช้และการท�าความเข้าใจ

ปัญหาต่าง	ๆ	การออกแบบ	การแก้ปัญหาขนาดใหญ่	 การน�าเอา

ความคดิสร้างสรรค์และมุมมองจากหลาย	ๆ 	ส่วนมาสร้างแนวทาง

ในการแก้ปัญหา	การน�าแนวทางมาทดสอบ	การพัฒนานวัตกรรม

เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้และสถานการณ์ที่เป็นปัญหา	การออกแบบ

ประสบการณ์ผู้ใช้	

  Conceptualization, applications, and  

understanding	 of	 problems;	 design;	 large-scale	 

problem-solving;	 using	 creativity	 and	 different	 

perspectives	 to	 construct	 problem-solving	methods;	

method	testing	and	redefining;	developing	innovations	

to	address	users’	needs	and	problematic	situations;	user	

experience design 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

 0043 002  การจัดการความคิดสร้างสรรค์

  และนวัตกรรม  2(2-0-4)

   Creativity and Innovation Management 

  ตัวแบบจ�าลองและวิธีการจัดการความคิด

สร้างสรรค์	ตลอดจนกระบวนการอนัก่อให้เกดิความคดิสร้างสรรค์

ที่ส ่งเสริม	 สนับสนุนและเพิ่มพูนประสิทธิผลขององค์การ	 

การประเมินโอกาสทางธุรกจิ	การวิเคราะห์ทิศทางการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ	 เทคนิคการจัดการนวัตกรรม	 การประเมินมูลค่า

นวัตกรรม	การแปลงนวัตกรรมสู่กระบวนการทางธุรกิจ	

  A study of models and methods of  

creativity	and	creativity	management	through	which	the	

creative process can be encouraged and increased for 

enhanced organizational effectiveness using sound 

management techniques
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 0043 003  การลงทุนอย่างชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  ข้อมูลทางธุรกิจ	 ประเภทของการลงทุน	 ทฤษฎ ี
การเงินที่ใช้เพื่อการลงทุน	 การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน	 
หลักการวิ เคราะห ์การลงทุนเพื่อสร ้ างความมั่ งคั่ งสูง สุด	 
การประเมินผลตอบแทน	 การน� า เสนอข ้อมูลทางธุรกิจ	 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ	
  Business	data;	types	of	investment;	finance	
theories	 related	 to	 investment;	 risk	management;	 
analysis	of	investment	for	cost	effectiveness;	evaluating	
rate	of	return;	presenting	business	data;	data	analysis	
for decision making

 0043 004  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

  นวัตกรรมและการสร้างสรรค์	เศรษฐกจิสร้างสรรค์	
กระบวนการประเมินแนวความคิด	 แนวโน้มธุรกิจเริ่มต้นใหม่	
โอกาสในการท�าธุรกิจ	 การเปลี่ยนจากแนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์
หรือบริการ	การเขียนแผนธุรกิจ	การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน
การท�าธุรกิจ	
  Innovation	and	creativity;	creative	economy; 
idea	 evaluation	 process;	 trends;	 startups;	 business	 
opportunities;	translating	ideas	to	products	and	services;	
writing	business	plans;	analyzing	business	possibilities	

 0043 005  ผู้ประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  บทบาทการเป็นผูป้ระกอบการกับปัญหาของสงัคม	
การเพ่ิมคุณค่าในการประกอบการทางสังคม	หลักการในการท�า
ธุรกิจเพื่อสังคม	 การจัดระบบทางธุรกิจเพ่ือบรรลุเป้าหมายใน 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเพิ่มทุนทางสังคมโดยเน้น 
ผลประโยชน์ของชมุชนมากกว่าก�าไรส่วนบคุคล	การคดิค้นวธิคีดิ
ใหม่	ๆ	ในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดีขึ้น
  Entrepreneurship	 and	 social	 problems;	
adding	value	 to	 social	 entrepreneurship;	principles	 of	
social	entrepreneurship;	business	process	management	
for	social	change	and	social	capital	construction	with	
priority	given	to	community	benefits	over	personal	profits;	
seeking	innovative	ideas	to	solve	problems	with	the	aim	

to further develop the community 

 0043 006  ธุรกิจออนไลน์  2(2-0-4)

   Online Business

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท�าธุรกิจและธุรกิจ

ออนไลน์	 โอกาสในการท�าธุรกิจ	การสร้างสรรค์เนื้อหาการขาย	 

รูปแบบการสร้างรายได้	 การตลาด	 การประมูล	 กฎหมายและ

จริยธรรมกับการค้าและธุรกิจออนไลน์

  Introduction to business and online  

business;	business	opportunities;	sales	content	creation;	

revenue	generation	models;	marketing;	auction;	trading	

and	online	business	laws	and	ethics

 0043 007  แก่นการน�าเสนออย่างตรงเป้า  2(2-0-4)

   Essence of Pitching

  การน�าเสนอที่ดึงดูดลูกค้าหรือนักลงทุนที่สนใจ	

การน�าเสนอคุณสมบัติบริษัท	 รูปแบบต่าง	 ๆ	 ในการสื่อสาร	 

การส่ือสารด้วยการเขียนและการพูด	 เทคนิคการส่ือสารส�าหรับ 

ผู้ประกอบการ	การเจรจาต่อรอง	การโน้มน้าว	 ทักษะการส่ือสาร 

ให้ประสบความส�าเร็จและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ	

  Pitching business ideas to attract  

interested	 customers	 or	 investors;	 showcasing	 

a	 company’s	 capabilities	 and	 expertise;	 types	 of	 

communication;	written	 and	 spoken	 communication;	

communication	 techniques	 for	 entrepreneurs;	 

negotiations;	 persuasion;	 successful	 communication	

skills;	personality	development

 0043 008  การเงินส่วนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

  เทคนิคการเงินส่วนบุคคล	การวางแผนการใช้เงิน

อย่างเป็นระบบ	 การจัดท�างบประมาณการเงินส่วนบุคคล	 

การวางแผน	 การประกันภัย	 การออม	 การลงทุนในที่ดินและ 

หลักทรัพย์	ภาษี	 เงินได้บุคคลธรรมดา	การจัดการสินทรัพย์และ

หนี้สิน	การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ	

  Personal	 financial	 planning	 techniques;	

systematic	 financial	 planning;	 personal	 budgeting;	 

personal	 financial	 planning;	 insurance;	 savings;	 

property	 and	 securities	 investment;	 personal	 income	 

tax;	asset	and	liability	management;	financial	planning	

for retirement
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 0043 009  การด�ารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  การประยุกต ์ใช ้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารส�าหรับการด�ารงชีวิตอัจฉริยะ	 องค์ประกอบของ

โครงสร้างพ้ืนฐานและแพลตฟอร์มการด�ารงชีวิตอัจฉริยะ	

มาตรฐานการสื่อสารและระบบเครือข่าย	 อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง	

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล	 กรณีศึกษา 

ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส�าหรับ

การด�ารงชีวิตอัจฉริยะ

  A p p l i c a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  

communication	technology	in	smart	living;	smart	living	

infrastructure	and	platforms;	standards	of	communication	

and	networking	system;	internet	of	things;	privacy	and	

data	 security;	 case	 studies	 of	 the	 application	 of	 

information and communication technology in smart 

living 

 0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร  2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

		 ความส�าคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร	

การเกษตรกบัสงัคมไทยและการเปลีย่นแปลงในอนาคต	การผลิต

อาหารท่ีปลอดภัย	ฟาร์มอัจฉริยะในการผลิตอาหารจากพืชและ

สัตว์	แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในปัจจุบัน	เทคโนโลยี

ในการแปรรูปและถนอมอาหาร	 นวัตกรรมเพื่อการบรรจุภัณฑ์

อาหาร	 การแสดงฉลากอาหาร	 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใน 

การผลิตอาหาร	นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหาร

  Importance of agricultural and food  

innovation;	 agriculture	 and	Thai	 society	 and	 future	

changes;	safe	 food	production;	 smart	 farming	 for	 food	

production	 from	plants	and	animals;	current	 trends	 in	

food	 product	 development;	 technologies	 in	 food	 

processing	 and	 preservation;	 innovation	 in	 food	 

packaging;	food	labeling;	Good	Manufacturing	Practice	

(GMP),	biotechnology	innovation	in	food	production

4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 

 0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

		 ความหมายและความส�าคัญของพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย	 บทบาทของมหาวิทยาลัยในการรับใช้ชุมชน	 

การท�างานร่วมกับชุมชมกับภาคีในพื้นที่และเป็นผู ้มีส่วนได  ้

ส่วนเสีย	 การสร้างการเรียนรู้บนฐานของสังคมและชุมชนผ่าน 

การบูรณาการหลักสูตร	 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	

การสร้างจิตสาธารณะ	การน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการช่วย

เหลือชุมชนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาและอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 Definit ion	 and	 importance	 of 	 the	 

University’s	mission;	roles	of	the	University	in	serving	

communities;	 collaborations	with	 communities	 and	

stakeholders;	 community-based	 learning	with	 the	 

integration of diverse disciplines to strengthen  

communities;	 development	 of	 public-mindedness;	 

applications	 of	 knowledge	 for	 community	 service	 in	 

accordance	with	Mahasarakham	University’s	philosophy	

and identity

 0044 002  ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

  ภาวะผู้น�า	ผูน้�าในยคุการเปลีย่นแปลง	คณุลกัษณะ

และบทบาทหน้าที่ของผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 บทบาทของผู้น�าใน

การท�างานเป็นทีม	การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ	 บุคลิกภาพ	

เทคนคิในการเป็นผูน้�า	การสร้างความภมูใิจให้ทมีงาน	การจัดการ

ความขัดแย้ง	 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการท�างาน 

เป็นทีม

  Leadership;	leaders	in	the	disruption	era;	

the	characteristics	and	roles	of	 leadership	 for	change;	

the	 roles	 of	 team	 leader;	 building	 an	 effective	 team;	

personality;	leadership	techniques;	creating	team	pride	

and	 building	 team	 spirit;	 conflict	 management;	 

team-based	problem-solving	and	decision-making	
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 0044 003  พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being 

  นิยามและความหมายเก่ียวกับความเป็นพลเมือง	

คณุลกัษณะพลเมอืง	การส่งเสรมิให้เกดิการตระหนกัรูใ้นประเดน็

ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่น	ระดับชาติ	รวมไปถึงระดับโลก	

มุ ่งสร้างให้เกิดจิตส�านึกสาธารณะ	 ความเข้าใจในพหุสังคม

วัฒนธรรม	 การเป็นพลเมืองเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข	 

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี

		 Definition	 and	meaning	 of	 citizenship;	

characteristics	of	citizenship;	promoting	an	awareness	

of	 current	 issues	 at	 the	 local	 and	 national	 levels;	 

promoting	public-mindedness;	understanding	of	plural	

culture	 and	 society;	 citizenship	with	 an	 orientation	 

towards	well-being;	 capabilities	 in	 seeking	 peaceful	

solutions to problems 

 0044 004  กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิต

  ประจ�าวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  ความรู ้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย	 กระบวนการ 

ทางกฎหมายในการใช้สทิธิประเภทต่าง	ๆ 	อนัเป็นสทิธแิละเสรภีาพ

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ	ความยุติธรรม	 สิทธิใน

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา	สทิธใินกระบวนการยตุธิรรมทาง

แพ่ง	สทิธใินกระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง	การเรยีกร้องสทิธิ

กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาจากภาครัฐ	 

สิทธิของผู้บริโภค	 สิทธิคนพิการ	 สิทธิของผู้ประสบภัยจากรถ	 

สิทธิมนุษยชน

  General 	 knowledge	 of 	 laws; 	 legal	 

proceedings related to exercising constitutional rights 

and	 freedom;	 justice;	 rights	 in	 criminal	 proceedings;	

rights	 in	 civil	 proceedings;	 rights	 in	 administrative	 

proceedings;	 claiming	 rights	 in	an	effort	 to	denounce	

injustice	and	denied	compensation;	consumer’s	rights;	

disability	rights;	rights	of	accident	victims;	human	rights	

 0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Laws for Employees

  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช้

กฎหมาย	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	

กฎหมายท่ีจ�าเป็นในการประกอบอาชีพ	 เช่น	 กฎหมายเกี่ยวกับ

ข้าราชการพลเรือน	กฎหมายแรงงานและประกันสังคม	กฎหมาย

ธุรกิจ	 กฎหมายภาษีอากร	 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

		 General	 knowledge	 of	 laws	 and	 law	 

enforcement;	laws	related	to	daily	life;	relevant	laws	for	

employment	such	as	laws	related	to	civil	servants,	labor	

and	 social	 security	 laws,	 business	 laws,	 tax	 laws,	 

information	technology	 laws,	and	intellectual	property	

laws

 0044 006  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

		 พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	ศาสตร์พระราชาและ

หลกัการทรงงาน	หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	เกษตรทฤษฎี

ใหม่	 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	การประยุกต์ศาสตร์พระราชา

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	

  Biography of His Majesty King Bhumibol 

Adulyadej	 The	 Great;	 the	 King’s	 philosophy;	 His	 

Majesty	the	King’s	Working	Principles;	philosophy	of	the	

sufficiency	 economy;	 New	 Theory	 Agriculture;	 

sustainable	development	goals;	application	of	the	King’s	

philosophy in sustainable development

 0044 007  ศาสนาและการใช้เหตุผล

  เพื่อการด�ารงชีวิต  2(2-0-4)

   Religion and Reasoning for Living

  ความหมายและพัฒนาการทางความเชื่อและ

ศาสนา	ศาสนากับชีวิตประจ�าวัน	การใช้เหตุผลและการวิเคราะห์

ปรากฏการณ์	ความหลากหลายทางศาสนาและความเชือ่	การเรยีน

รู ้เข้าใจตนเองและผู้อื่นในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางพหุสังคม

วัฒนธรรม
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  Definition	and	development	of	beliefs	and	

religions;	religions	and	daily	life;	reasoning	and	analyzing	

religious	and	belief	diversity;	understanding	of	self	and	

others to foster peaceful coexistence 

 0044 008  ชีวิตและสันติสุข  2(2-0-4)

   Life and Peace

  สมองของมนษุย์กบัการเรียนรู	้การพฒันาทางกาย	

ใจ	คิด	 รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่นผ่านกระบวนการจิตตปัญญา

ศึกษาและสุนทรียสนทนา	การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

จากภายใน	 มองเห็นเป้าหมายชีวิตและการคิดแบบองค์รวมสู ่

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

  Human	brain	and	human	learning;	physical,	

mental	and	cognitive	development;	the	understanding	

of self and others through contemplative education and 

dialogue;	transformative	learning	;	being	able	to	set	life	

goals;	 practicing	 holistic	 thinking	 for	 peaceful	 

coexistence

 0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(1-2-3)

   Meditation for Life Development

  ความระลึกได้	 (สติ)	 ท�าใจให้สงบตั้งมั่น	 (สมาธิ)	

ความหมายของพลังจิต	 ประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจ�าวัน	

ความสัมพันธ์ของสติ	-	สมาธิ	-	ปัญญา	การบริหารจัดการอารมณ์

การฟังอย่างมีสติ	สมาธิกับสันติสุขโลก

  Mindfulness;	concentration;	the	meaning	

of	mind	power;	the	benefits	of	meditation	in	daily	life;	

the relationship of mindfulness, concentration and  

wisdom;	 emotional	management;	mindful	 listening;	

meditation	and	world	peace	

 0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 

 หลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎี เกี่ยวกับจิตอาสา 

สิง่แวดล้อม	เข้าใจในหลกัของการท�างานด้านจติอาสาสิง่แวดล้อม	

สร้างแนวคิดและกระบวนการด้านจิตอาสาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	

กจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์	การเป็นอาสาสมคัร	การท�างานจติอาสา

ร่วมกับชุมชน	การส่งเสริมจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม

 

 Pr incip les ,  concepts ,  theor ies  o f  

environmental	 volunteerism;	 understanding	 the	 

principles	 of	 environmental	 volunteerism;	 creating	 

concepts and processes for environmental volunteerism 

in	 the	 community;	 service	 activities,	 volunteerism;	 

volunteering	 with	 the	 community;	 promoting	 

environmental volunteerism 

5.  กลุ่มวิถีสังคม 

 0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

 สุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์	ดุริยางคศิลป์และ

ศลิปะการแสดง	ทักษะและกระบวนการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ศิลปกรรมศาสตร์ในศตวรรษที่	 21	การเชื่อมโยงการเรียนรู้และ

ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน

  Aesthetics in Visual Arts, Musical Arts and 

Performing	Arts;	skills	and	process	of	Fine	and	Applied	

Arts	 creation	 and	 innovation	 in	 the	 21st	 century;	 

integrating	 learning	with	 the	 application	of	Thai	 and	

foreign cultures to achieve sustainable development of 

quality of life and social quality

 0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน  2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

  ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัดนตรแีละศลิปะการแสดง

ภาคต่าง	 ๆ ความหมาย	 ความส�าคัญ	 ประวัติความเป็นมา	

พัฒนาการและประเภทของดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน	

วัฒนธรรมการแต่งกาย	 ประวัติของศิลปินผู้ที่มีผลงานโดดเด่น	

แนวคิดการต่อยอดเชิงธุรกิจบันเทิง	

 Introduction to regional music and  

performing	 art;	 definition,	 importance,	 background,	

development and types of music and Isan performing 

arts;	culture	of	clothing;	biography	of	most	outstanding	

artists;	commercialization	of	entertainment	business	
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 0045 003  ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

		 ความหมาย	ลักษณะและประเภทของภูมิปัญญา	

ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับความเชื่อ	 วัฒนธรรม	ประเพณี

อีสาน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	การปรับใช้

ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พบในภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

ชีวิตประจ�าวัน	

		 Definition,	condition	and	types	of	wisdom;	

wisdom	and	its	relationships	with	beliefs,	culture	and	

Isan	traditions;	environment	and	natural	resources	in	the	

community;	 application	 of	 knowledge	 of	 science	 and	

technology	embedded	in	local	wisdom	in	daily	life	

 0045 004  รู้จักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซยีน	ลกัษณะ

ทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของ

ประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีน	ลกัษณะร่วมและความแตกต่าง	

		 Basic	 information	 of	ASEAN;	 the	 social,	

economic, political and cultural characteristics of  

ASEAN member	countries;	commonalities	and	differences 

 0045 005  มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคมและ

  วัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

 ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม	

ลักษณะส�าคัญของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก	มนุษย์กับ

คุณค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม	

การปรับตัวและการด� ารงอยู ่ ของมนุษย ์ภายใต ้กระแส 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

 Social	 and	 cultural	 diversity;	 important	

characteristics	of	Eastern	and	Western	cultures;	humans	

and	values	and	beauty	in	the	midst	of	cultural	diversity;	

human adaptation and existence under the constant 

social and cultural change

 0045 006  พหุวัฒนธรรมลุ่มน�้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

  ภูมิหลัง	ความสัมพันธ์	ชาติพันธุ์	การตั้งถิ่นฐานใน

มติสิมัพนัธ์กบัภูมศิาสตร์	ภมูปัิญญา	ศลิปวฒันธรรมอตัชวีประวตัิ

บุคคลส�าคัญในท้องถิน่	กระบวนการทางความคิด	อัตลักษณ์ร่วม

ในกลุ ่มประเทศลุ ่มน�้ าโขง	 การพัฒนาภูมิภาคเป ็นมรดก 

ทางวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจเชิงท่องเที่ยว

  Background,	 relationship,	 ethnicity;	 

settlements	 in	relation	to	geography;	wisdom;	art	and	

culture;	 autobiography	 of	 local	 dignitaries;	 thought	 

processes;	 co-identities	 among	Mekong	 countries;	 

regional	 development	 for	 cultural	 heritage;	 tourism	 

business development

 0045 007  อีสานทันโลก  2(2-0-4)

   Globalized Isan 

  อีสานในบริบทโลกาภิวัตน์	กลุ่มสังคมวัฒนธรรม	

ภูมิปัญญา	 วิถีชีวิตและทุนทางวัฒนธรรม	 การปรับประยุกต ์

จากอีสานคลาสสิกสู ่ อีสานทันสมัย	 การจัดสรรทรัพยากร	 

กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์	สินค้าวัฒนธรรมและอีสานม่วนซื่น	

  Isan	in	a	globalized	context;	sociocultural	

groups;	 local	wisdom;	 livelihood	 and	 cultural	 capital;	 

a	 transition	 from	 classical	 to	modern	 Isan;	 resource	 

allocation;	 creative	 economy;	 cultural	 products	 and	

healthy Isan

 0045 008  การบริหารจดัการวฒันธรรม: การแปรวฒันธรรม

  เป็นสินค้า  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ 

ในโลกปัจจุบันและการบริหารจัดการต้นทุนทางวัฒนธรรม 

เพื่อสร้างมูลค่า

  Cultural	diversity	and	beliefs;	management	

of cultural capital to create value
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 0045 009  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Cultural Tourism

  ความหมาย	ความส�าคญั	องค์ประกอบและรปูแบบ

ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	แหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	การจัดการวัฒนธรรม

และการท่องเที่ยว	

  Definition,	importance,	elements,	and	types	

of	cultural	tourism;	tourist	attractions	and	organizations	

involved	 in	 cultural	 tourism;	 cultural	 and	 tourism	 

management

 0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญา

  พื้นบ้าน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  ประวัติ	 ความส�าคัญ	ภูมิปัญญาของอาหารและ

เครือ่งดืม่พืน้บ้าน	กรรมวธิแีละสขุวทิยาในการผลติ	ประโยชน์และ

คณุค่าทางโภชนาการ	นวตักรรมและบรรจภุณัฑ์อาหารและเคร่ือง

ดื่มพื้นบ้านที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่า

  History,	 importance	and	wisdom	of	 food	

and	 local	 beverages;	 process	 and	 hygiene	 in	 the	 

production;	 benefits	 and	 nutrients;	 innovation	 and	 

appropriate packaging of local food and beverages for 

value addition

 0045 011  ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

		 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอภาคต่าง	ๆ	ประวัติ

ความเป็นมาและภมูปัิญญาผ้าทออสีาน	นวตักรรมและการพฒันา

ผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานเพื่อสร้างมูลค่า

		 Introduction	 to	 regional	 textiles;	 history,	

background	and	wisdom	of	Isan	textile;	innovation	and	

Isan textile product development for value creation

 0045 012  พระเครื่องสยาม การวิเคราะห์และ

  อนุรักษ์  2(1-2-3)

   Siam Amulets: Identification and 

  Conservation 

  หลักการ	 ความหมาย	 ประวัติ	 พัฒนาการและ

ประเภทของพระเครื่องสยาม	 เทคนิคการอนุรักษ์	 กรรมวิธ ี

การสร้าง	 วัตถุดิบในการสร้าง	 การพิสูจน์หลักฐานและความจริง

ด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์	 การตลาดและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ 

การอนุรักษ์พระเคร่ืองสยาม	กรณีศึกษาการอนุรักษ์และท�านุบ�ารุง 

พระเครื่องในประเทศไทย

  Principles,	definition,	history,	development,	

and	 types	 of	 Thai	 Buddha	 amulets;	 preservation	 

techniques;	production	methods;	materials	used	to	make	

amulets;	 amulet	 identifications	 and	 confirmation	 by	

using	 scientific	methods,	marketing	 and	 businesses	

related	 to	Thai	 amulets;	 case	 studies	 of	 Thai	 amulet	

conservation and preservation

 0045 013  คติความเชื่อตะวันออกส�าหรับ

  การอยู่อาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

  ท่ีมาและเหตุผลของคติความเชือ่ตะวนัออกส�าหรบั

ท่ีอยู่อาศัยและการค้า	 ฮวงจุ้ยตามหลักชัยภูมิ	การจัดวางทิศทาง

และการเลือกท�าเลท่ีต้ัง	การออกแบบจดัวางพืน้ท่ีในแต่ละส่วนของ

บ้านและท่ีท�างานโดยค�านึงถึงพลังมงคล	พลังไม่เป็นมงคล	และ

วิธีการผสมผสาน	 การประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบในชีวิต

ประจ�าวันและการท�างานได้

  The origin and logic of the Eastern beliefs 

for	 living	 and	 trading;	 feng	 shui	 based	 on	 strategic	 

locations;	 building	 orientation	 and	 location	 selection;	

space design for different areas of the house and  

workplace	by	considering	good	and	bad	power	and	the	

mixed	methods;	 applications	 of	 design	 principles	 in	

daily	life	and	work

 0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

	 แนวคดิและภมูปัิญญา	การจดัการสภาพแวดล้อม

และภูมิทัศน์ของที่อยู่อาศัย	ชุมชน	และท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า

		 Concept	 and	wisdom;	management	 of	

environment, residential and community landscapes for 

value addition
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โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ส�าหรับนิสิตชาวต่างชาติ (ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ)

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้

กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ�านวนรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1.	กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

	1.1	ภาษาและการสื่อสาร

	1.2	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1

1

4 

2	

2.	กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 1 6

3.	กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	 1 6

4.	กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	 1 6

5.	กลุ่มวิถีสังคม	 1 6

รวม 6 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

รายวิชา

1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  6 หน่วยกิต

 1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  4 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนเรียน

	 0041	030		ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

	 	 ในชีวิตประจ�าวัน	 4(4-0-8)

   English for Daily Communication

 1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนเรียน

	 0041	022		ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง		2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation 

2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  6 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนเรียน

	 0042	015		บุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	

	 	 ในสังคมไทยยุคใหม่	 6(6-0-12)

   Personality Improvement for Positive 

	 	 Self-	Image	in	Modern	Thai	Society

3.  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  6 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนเรียน

	 0043	011		การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตร	

	 	 และอาหาร	 6(6-0-12)

   Design Thinking for Agricultural and Food  

  Innovation 

4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง  6 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนเรียน

	 0044	011		เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน		 6(6-0-12)

   Sustainable Development Goals

5.  กลุ่มวิถีสังคม  6 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนเรียน

	 0045	015		ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบท

	 	 ทางวัฒนธรรมสังคม	สภาพแวดล้อมและ

		 	 การท่องเที่ยวไทย	 6(6-0-12)

   Thai Language for Communication in 

  Cultural, Social, Environmental, 

   and Tourism Contexts
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ค�าอธิบายรายวิชา
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  6 หน่วยกิต

 1.1  ภาษาและการสื่อสาร  4 หน่วยกิต

  วชิาท่ีก�าหนดใหน้สิติชาวตา่งชาตติอ้งลงทะเบยีนเรยีน

 0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  ในชีวิตประจ�าวัน 4(4-0-8)

   English for Daily Communication

 ค�าศัพท์	 ส�านวน	 โครงสร้างไวยากรณ์ที่ เป ็น
ประโยชน์ต่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน	ทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษเชงิบรูณาการโดยการฝึกฟัง	พดู	อ่าน	และเขยีนผ่านเนือ้หา
ที่เป็นหัวข้อในชีวิตประจ�าวันเป็นภาษาอังกฤษ
  Useful English vocabulary, expressions and 
grammatical	 structures	 for	 daily	 communication;	 
integrated English communication skills by practicing 
listening,	speaking,	reading	and	writing	through	English	

texts on everyday topics

 1.2  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 หน่วยกิต

  วชิาท่ีก�าหนดใหน้สิติชาวตา่งชาตติอ้งลงทะเบยีนเรยีน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ 

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

  Digital Literacy and Life for Transformation

	 การใช้งานคอมพิวเตอร์	 การใช้งานอินเทอร์เน็ต	
การใช้งานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย	ความสามารถในการ
ใช้สื่อ	 การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภท 
ต่าง	ๆ	การสืบค้น	วิเคราะห์	ประเมินค่า	สิทธิและการสร้างสรรค์	
การใช้โปรแกรมประมวลค�า	 การใช้โปรแกรมตารางค�านวณ	 
การใช้โปรแกรมการน�าเสนองาน	การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
เบื้องต้น	การท�างานร่วมกันแบบออนไลน์	ตระหนักรู้ถึงจริยธรรม
และความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการสื่อสาร	กฎหมาย
และจริยธรรมในโลกดิจิทัล
		 Computer	applications;	internet	usability;	
digital	security	usability;	media	usability;	computer	and	
communication	device	usability;	searching;	analyzing;	
evaluating;	 rights	 and	 creativity;	 text	 processing	 
usability;	 Spreadsheet	 program	 usability;	 program	 
usability;	digital	media	creation	program	usability;	online	
collaborative	 work;	 awareness	 of	 ethics	 and	 self	 
responsibility	from	communication	behavior;	digital	laws	

and ethics

2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  6 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนเรียน

 0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  

  ในสังคมไทยยุคใหม่  6(6-0-12)

   Personality Improvement for Positive  

  Self- Image in Modern Thai Society

 แนวคิดและความส�าคัญเกี่ยวกับการพัฒนา

บุคลิกภาพเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	 บุคลิกภาพด้านการแต่งกาย

และรูปลักษณ์ภายนอก	มารยาทสังคมและการวางตัวที่เหมาะสม	

ท่วงท่าท่ีสง่างามในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	การสร้างมนุษยสัมพันธ์และ

การส่ือสารระหว่างบุคคลและองค์กร	การบรหิารบุคลิกภาพภายใน	

(สติปัญญา	 อารมณ์	 และทัศนคติ)	 การปรับตัวให้เข้ากับสภาพ

แวดล้อมและสังคมยุคใหม่

 The	 concepts	 and	 significance	 of	 

personality	improvement	for	positive	image;	grooming	

and	physical	appearance;	maintaining	social	etiquette	

and	 proper	 conduct;	 good	 postures	 for	 different	 

situations;	 building	 human	 relationships	 and	 

interpersonal	 and	 organizational	 communication;	 

internal	 personality	 management	 (intellectuality,	 

emotion,	 and	 attitude);	 self-adaptation	 in	modern	 

society and surroundings

3.  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  6 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนเรียน

 0043 011  การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรม

  เกษตรและอาหาร 6(6-0-12)

   Design Thinking for Agricultural and Food  

  Innovation 

 ความส�าคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร	

การเกษตรกับสังคมไทยและการเปล่ียนแปลงในอนาคต	 

การสร้างสรรค์นวัตกรรมและโมเดลธุรกิจใหม่ผ่านกระบวน 

การคิด	การใช้และการท�าความเข้าใจปัญหาต่าง	ๆ	การออกแบบ

การแก้ปัญหา	 การน�าเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจาก 

หลาย	ๆ	ส่วนมาสร้างแนวทางในการแก้ปัญหา	การน�าแนวทางมา

ทดสอบ	การพฒันานวัตกรรมเพือ่ตอบโจทย์ผูใ้ช้และสถานการณ์

ที่ เป ็นป ัญหาเกี่ยวกับการเกษตรและอาหารในสังคมไทย	

กระบวนการประเมินแนวความคิด	 แนวโน้มธุรกิจเริ่มต้นใหม่	
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โอกาสในการท�าธุรกิจ	 การเปลี่ยนจากแนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์

หรือบริการ

  Importance of agricultural and food  

innovation;	 agriculture	 and	Thai	 society	 and	 future	

changes;		 innovation	 creation	 and	 business	model	 

generation through conceptualization, applications, and 

understanding	 of	 problems;	 design;	 problem-solving;	

using creativity and different perspectives to construct 

problem-solving	methods;	method	testing	and	redefining;	

developing innovations to address users’ needs and 

problematic	situations;	idea	evaluation	process;	trends;	

startups;	 business	 opportunities;	 translating	 ideas	 to	

products and services

4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง  6 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนเรียน

 0044 011  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  6(6-0-12)

   Sustainable Development Goals

  การพฒันาทีย่ัง่ยนื	เป้าหมายของการพฒันาทีย่ั่งยืน	

ศาสตร์พระราชา	ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	เกษตรทฤษฎใีหม่	

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน	พันธกิจมหาวิทยาลัยกับ

ชุมชน

  Sustainable	 development;	 sustainable	 

development	goals;	 the	King’s	philosophy;	philosophy	

of	 sufficiency;	 new	 theory	 of	 agriculture;	 the	 King’s	

philosophy	 and	 sustainable	 development;	University	

engagement

5. กลุ่มวิถีสังคม  6 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนเรียน

 0045 015  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบท 

  ทางวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดล้อม 

  และการท่องเที่ยวไทย 6(6-0-12)

   Thai Language for Communication in  

  Cultural, Social, Environmental, and  

  Tourism Contexts

  ทักษะการฟัง	พูด	อ่านและเขยีนภาษาไทยเบ้ืองต้น	

การใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในบริบททางวัฒนธรรม	 สังคม	

สภาพแวดล้อมและการท่องเที่ยวไทย

  Basic listening, speaking, reading,  

and	writing	 skills	 in	 Thai	 language;	 Thai	 used	 for	 

communication in cultural, social, environmental, and 

tourism contexts
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แผนการศึกษานิสิตต่างชาติ ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

0045	015	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบททางวัฒนธรรม	สังคม	สภาพแวดล้อม	

		 และการท่องเที่ยวไทย		 6(6-0-12)

  Thai Language for Communication in Cultural, Social, 

  Environmental, and Tourism Contexts

6

0041	030		 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน		 4(4-0-8)

  English for Daily Communication

4

รวม 10

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

0041	022	 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง		 2(2-0-4)
  Digital Literacy and Life for Transformation 

2

0042	015		 บุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสังคมไทยยุคใหม่		 6(6-0-12)

		 Personality	Improvement	for	Positive	Self-	Image	in	Modern	Thai	Society

6

รวม 8
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ชั้นปีที่  2  ภาคต้น

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

0043	011			 การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตรและอาหาร	 6(6-0-12)

               Design Thinking for Agricultural and Food Innovation 

6

รวม 6

ชั้นปีที่  2  ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

0044	011			 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน																																									 6(6-0-12)
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6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม	ทั้งนี้นิสิตต้องเก็บหน่วยกิตให้ครบตามกลุ่มวิชา




