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             : นศ.บ.
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 ปรัชญาของหลักสูตร
          ผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะการปฏิบัติงานนิเทศศาสตร รูรอบดานนวัตกรรม  การสื่อสาร
 และศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของในยุคดิจิทัล สามารถปรับตัว รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันและอนาคต 
 มีทักษะการคิด ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจิตอาสา ตระหนักถึงจรรยาวิชาชีพและรับผิดชอบตอสังคม 

วัตถุประสงคของหลักสูตร
 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคดังนี้
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม วินัยและความรับผิดชอบตอสังคม
 2. มีความรูดานนิเทศศาสตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม
 3. มีความคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห ใชภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดี         
 4. มีมนุษยสัมพันธและทัศนคติที่ดี ยอมรับความแตกตางและทำงานรวมกับผูอื่นได

คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2565
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โครงสรางหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  129  หนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไมนอยกวา   30 หนวยกิต
 1.1 วิชาบังคับ       23 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร      6  หนวยกิต
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม  2(1/1-1/2-0)
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)
 ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร      6 หนวยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก    2(2/2-0-0) 
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0) 
GE 1142 จีนศึกษา     2(2/2-0-0) 
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    2  หนวยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2/2-0-0)
 ง. กลุมวิชาภาษา      9 หนวยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)          GE 1053
 1.2 วิชาเลือก       7 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต    2(2/2-0-0)
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2/2-0-0)
GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน  2(2/2-0-0)
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   2(2/2-0-0)
 ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
GE 2202 กฎหมายกับสังคม    2(2/2-0-0)
GE 2102 เพศวิถีศึกษา     2(2/2-0-0)
GE 2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ    2(2/2-0-0)
GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา  2(2/2-0-0)
GE 2142 อาเซียนศึกษา     2(2/2-0-0)
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม    2(2/2-0-0)
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  1(0-1/2-0)
  ในชีวิตประจำวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม    2(2/2-0-0)
 ง. กลุมวิชาภาษา 
GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    2(2/2-0-0)

-  -
-  -
-  -

-  -
-  -
-  -

-  -

-  -
-  -

-  -
-  -
-  -
-  -
-  -
-  -
-  -
-  -
-  -
-  -
-  -

-  -

-  -

-  -

-
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2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา   93  หนวยกิต
 2.1) วิชาชีพพื้นฐาน   ไมนอยกวา   63 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
CA 1083 นวัตกรรมการสื่อสาร    3(3/3-0-0)     -      -
CA 1063 การถายภาพดิจิทัล     3(2/2-1/2-0)     -      -
CA 1203 ความคิดสรางสรรคเพื่อนวัตกรรม     3(3/3-0-0)     -      -
CA 2223 การสรางสรรคเนื้อหาสื่อดิจิทัล     3(3/3-0-0)     -      -
CA 1183 การออกแบบสื่อดิจิทัล       3(2/2-1/2-0)     -      -
CA 2253 สื่อสารการแสดงดิจิทัล                3(3/3-0-0)     -      -
CA 1193 การนำเสนออยางมืออาชีพ        3(2/2-1/2-0)     -      -
CA 2213 การตัดตอสื่อดิจิทัล          3(2/2-1/2-0)     -      -
CA 2243 การตลาดดิจิทัล      3(3/3-0-0)     -      -
CA 2233 การออกแบบ UX และ UI                           3(2/2-1/2-0)     -      -
CA 4003 การวิจัยทางนิเทศศาสตร          3(3/3-0-0)     -      -
CA 4043 โครงงานนวัตกรรมการสื่อสาร       3(0-3/9-0)           -
CA 4056 สหกิจศึกษา           6(0-0-6/40)           -

EG 2243 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร   3(3/3-0-0)          GE 1063      -
EG 2253 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร  3(3/3-0-0)          GE 1063      -
LA 2223 กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารดิจิทัล     3(3/3-0-0)     -      -
CA 1093 การเลาเรื่องขามสื่อ      3(3/3-0-0)     -      -
CA 2203 เจาะลึกผูบริโภคยุคดิจิทัล     3(3/3-0-0)     -      -
CA 2263 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมยุคดิจิทัล    3(3/3-0-0)     -      -
CA 3503 กลยุทธการวางแผนสื่อดิจิทัล       3(3/3-0-0)     -      -
 2.2) วิชาชีพเลือก   ไมนอยกวา   30 หนวยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
CA 3533 การผลิตสื่อดิจิทัล           3(2/2-1/2-0)     -      -
CA 3513 พอดแคสตและไลฟสตรีมมิ่ง   3(2/2-1/2-0)     -      -
CA 3583 การแสดง     3(3/3-0-0)     -      -
CA 3573 การเปนผูกำกับ         3(3/3-0-0)     -      -
CA 3523      การเตรียมผลิตสื่อดิจิทัล     3(2/2-1/2-0)     -      -
CA 3543 อุตสาหกรรมสื่อจีน     3(3/3-0-0)     -      -
CA 3553 สื่อสารสุขภาพ        3(3/3-0-0)     -      -
CA 3563 การจัดการสื่อบันเทิงและกิจกรรมพิเศษ  3(3/3-0-0)     -      -
CA 3593 นวัตกรรมเพื่อชุมชน         3(3/3-0-0)     -      -
CA 3603 ผูประกอบการสื่อดิจิทัล      3(3/3-0-0)     -      -
CA 3613 การศึกษาอิสระ         3(3/3-0-0)     -      -

 ศึกษาวิชาชีพเลือกไมนอยกวา 15 หนวยกิต

คะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา   6 หนวยกิต
 นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเลือกเรียนรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัย   สำหรับนักศึกษา
หลักสูตรอื่นสามารถเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้เปนวิชาเลือกเสรี
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite  
CA 1933 ศิลปะการเชิดหุนคน    3(2/2-1/2-0)     -      -
CA 1943 การเตนรำรวมสมัย    3(2/2-1/2-0)     -      -
CA 1953 ศิลปะการแสดงเบื้องตน    3(3/3-0-0)     -      -
CA 1963 การแสดงละครเวที    3(2/2-1/2-0)     -      -
CA 1973 ศิลปะการแสดงและการประยุกตใชในวิชาชีพ 3(3/3-0-0)     -      -
CA 1983 คอมพิวเตอรกราฟก    3(2/2-1/2-0)     -      -
CA 1083 นวัตกรรมการสื่อสาร             3(3/3-0-0)     -      -
CA 1093 การเลาเรื่องขามสื่อ           3(3/3-0-0)     -      -
CA 1203 ความคิดสรางสรรคเพื่อนวัตกรรม               3(3/3-0-0)     -      -
CA 1183 การออกแบบสื่อดิจิทัล                   3(2/2-1/2-0)     -      -
CA 2233 การออกแบบ UX และ UI                             3(2/2-1/2-0)     -      -
CA 3513 พอดแคสตและไลฟสตรีมมิ่ง   3(2/2-1/2-0)     -      -
CA 3553 สื่อสารสุขภาพ                        3(3/3-0-0)     -      -
CA 1193 การนำเสนออยางมืออาชีพ           3(3/3-0-0)     -      -
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แผนการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา      หนวยกิต         Pre       Co

CA 1063 การถายภาพดิจิทัล    3(2/2-1/2-0)  - -
CA 1183 การออกแบบสื่อดิจิทัล    3(2/2-1/2-0)  - -

CA 1193 การนำเสนออยางมืออาชีพ    3(2/2-1/2-0)  - -
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม  2(1/1-1/2-0)  - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)  - -
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู     2(2/2-0-0)  - -
GE เลือก หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (1)   2(2/2-0-0)  - -
   รวม 17 หนวยกิต จำนวน 20 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา      หนวยกิต         Pre       Co

CA 1083 นวัตกรรมการสื่อสาร    3(3/3-0-0)  - -
CA 1093 การเลาเรื่องขามสื่อ    3(3/3-0-0)  - -
CA 1203 ความคิดสรางสรรคเพื่อนวัตกรรม   3(3/3-0-0)  - -
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)  - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)  - -
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต    2(2/2-0-0)  - -
   รวม 17 หนวยกิต 18 ชั่วโมง/สัปดาห
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แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา      หนวยกิต         Pre       Co

CA 2233 การออกแบบ UX & UI    3(2/2-1/2-0)  - -
CA 2243 การตลาดดิจิทัล     3(3/3-0-0)  - -
CA 2253 สื่อสารการแสดงดิจิทัล    3(3/3-0-0)  - -
CA 2263 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมยุคดิจิทัล  3(3/3-0-0)  - -
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก    2(2/2-0-0)  - -
GE เลือก หมวดวิชาวิชาการศึกษาทั่วไป (3)   2(2/2-0-0)  - -
.............. หมวดวิชาเลือกเสรี (1)    3(3/3-0-0)  - -
   รวม 19 หนวยกิต จำนวน 19 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา      หนวยกิต         Pre       Co

CA 2203 เจาะลึกผูบริโภคยุคดิจิทัล    3(3/3-0-0)  - -
CA 2213 การตัดตอสื่อดิจิทัล    3(2/2-1/2-0)  - -
CA 2223 การสรางสรรคเนื้อหาสื่อดิจิทัล   3(3/3-0-0)  - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)  - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง     2(2/2-0-0)  - -
GE เลือก หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (2)   2(2/2-0-0)  - -
.............. หมวดวิชาเลือกเสรี (1)    3(3/3-0-0)  - -
   รวม 19 หนวยกิต จำนวน 21 ชั่วโมง/สัปดาห
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา      หนวยกิต         Pre       Co

CA 4003 การวิจัยนิเทศศาสตร    3(3/3-0-0)  - -
CA ……… วิชาชีพเลือก  (5)     3(2/2-1/2-0)  - -
CA ……… วิชาชีพเลือก  (6)     3(3/3-0-0)  - -
CA ……… วิชาชีพเลือก  (7)     3(2/2-1/2-0)  - -
CA ……… วิชาชีพเลือก  (8)     3(3/3-0-0)  - -
EG 2253 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร 3(3/3-0-0)      GE 1063 -
   รวม18 หนวยกิต จำนวน 20 ชั่วโมง/สัปดาห

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา      หนวยกิต         Pre       Co

  - -

CA 3503 กลยุทธการวางแผนสื่อดิจิทัล   3(3/3-0-0)  - -
CA ……… วิชาชีพเลือก  (1)     3(2/2-1/2-0)  - -
CA ……… วิชาชีพเลือก  (2)     3(3/3-0-0)  - -
CA ……… วิชาชีพเลือก  (3)     3(3/3-0-0)  - -
CA ……… วิชาชีพเลือก  (4)     3(3/3-0-0)  - -
EG 2243 การฟง-พูดภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร  3(3/3-0-0)      GE 1063 -
GE 1142 จีนศึกษา     2(2/2-0-0)  - -
   รวม 20 หนวยกิต จำนวน 21 ชั่วโมง/สัปดาห



แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
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รหัสวิชา  รายวิชา      หนวยกิต         Pre       Co

CA 4056 สหกิจศึกษา     6(0-0-6/40)    -
   รวม 6 หนวยกิต 40 ชั่วโมง/สัปดาห

รหัสวิชา  รายวิชา      หนวยกิต         Pre       Co

CA 4043 โครงงานนวัตกรรมการสื่อสาร   3(0-3/9-0)    -
CA ……… วิชาชีพเลือก (9)     3(3/3-0-0)  - -
CA ……… วิชาชีพเลือก (10)    3(3/3-0-0)  - -
LA 2223 กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารดิจิทัล       3(3/3-0-0)  - -
GE เลือก หมวดการศึกษาทั่วไป (4)    1(1/1-0/0)  - -
   รวม 13  หนวยกิต จำนวน 13 ชั่วโมง/สัปดาห

มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมนอยกวา 2.00

ศึกษาวิชาชีพเลือก
ไมนอยกวา 15หนวยกิต
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คำอธิบายรายวิชา
CA 1063 การถายภาพดิจิทัล    3(2/2-1/2-0)
 (Digital Photography) 
Prerequisite: None 
  ทฤษฎี หลักการ เทคนิคและวิธีการถายภาพ ฝกปฏิบัติการถาย
ภาพเพื่อใหมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับกลองและอุปกรณถายภาพ
ระบบดิจิทัล การเลาเรื่องและการสื่อสารดวยภาพ  การจัดองคประกอบ
และตกแตงภาพถาย การจัดการไฟลภาพถายใหมีคุณภาพเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคการใชงาน

CA 1083 นวัตกรรมการสื่อสาร  3(3/3-0-0)
 (Innovative Communication)  
Prerequisite: None  
 ความหมาย ความสำคัญ พัฒนาการของนวัตกรรมการสื่อสาร
ผานสื่อออฟไลน  และสื่อดิจิทัล  นวัตกรรมการสื่อสารในบริบทของการ
สื่อสารภายในบุคคล  การสื่อสารระหวางบุคคล  การสื่อสารในองคการ  
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม การสื่อสารสาธารณะ การสื่อสารมวลชน
การสื่อสารการตลาด และการสื่อสารผานสื่อใหม

CA 1093 การเลาเรื่องขามสื่อ    3(3/3-0-0)
 (Transmedia Storytelling) 
Prerequisite: None 
           แนวคิด ความหมาย เทคนิค วิธีการ รูปแบบและองคประกอบ
ของการเลาเรื่องขามสื่อ ผานมีเดียแพลตฟอรมที่หลากหลายทั้งสื่อออฟ
ไลนและสื่อออนไลน เชน รายการโทรทัศน ละคร ซีรีส และสื่อโซเชียล     

CA 1183 การออกแบบสื่อดิจิทัล  3(2/2-1/2-0)
 (Digital Media Design) 
Prerequisite: None 
 แนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ และฝกปฏิบัติสรางสรรคสื่อ
ดิจ ิทัล เพื ่อใหมีความรู และความเขาใจเกี ่ยวกับการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสื่อดิจิทัล การจัดองคประกอบศิลปะ การ
ใชสีและประยุกตใชหลักการออกแบบเพื่อออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
ประเภทตาง ๆ 

CA 1203 ความคิดสรางสรรคเพื่อนวัตกรรม 3(3/3-0-0)
 (Creative Ideas for Innovation) 
Prerequisite: None 
 หลักการ ความหมาย รูปแบบ กระบวนการพัฒนาความคิด
สรางสรรคและการคิดเชิงออกแบบเพื่อสรางสรรคนวัตกรรม สอดคลองกับ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 รองรับสังคมยุคดิจิทัล  

CA 1193 การนำเสนออยางมืออาชีพ  3(3/3-0-0)
 (Professional Presentation) 
Prerequisite : None 
 แนวคิด หลักการ ความสำคัญ และเทคนิคการนำเสนออยางมือ
อาชีพ เตรียมความพรอม วิเคราะหบริบทและกลุมเปาหมาย พัฒนาทักษะ
การพูด บุคลิกภาพ การผลิตส่ือและใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการนำเสนอ

CA 1853 การออกแบบ UX และ UI  3(2/2-1/2-0)
 (User experience and User Interface Design 
      (UX and UI Design)) 
Prerequisite: None 
 แนวคิด หลักการ ขั ้นตอน เทคนิคการออกแบบสวนตอ
ประสานกับผูใชและการออกแบบประสบการณของผูใชเชิงปฏิสัมพันธโดย
มีมนุษยเปนศูนยกลาง การเรียนรูพฤติกรรมผูใช การเก็บขอมูล การสราง
แบบจำลอง การทดสอบและการประเมินผลทดสอบผูใชเพื่อใชในการ
ออกแบบสื่อดิจิทัลใหเหมาะสมกับผูใชงาน การฝกปฏิบัติการออกแบบ 
ผสมผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด        

CA 1193 การนำเสนออยางมืออาชีพ  3(3/3-0-0)
 (Professional Presentation) 
Prerequisite: None         
   แนวคิด หลักการ ความสำคัญ และเทคนิคการนำเสนออยางมือ
อาชีพ เตรียมความพรอม วิเคราะหบริบทและกลุมเปาหมาย พัฒนาทักษะ
การพูด บุคลิกภาพ การผลิตส่ือและใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการนำเสนอ

CA 1933 ศิลปะการเชิดหุนคน   3(2/2-1/2-0)
             (The Arts of Human Puppet Performing)
Prerequisite: None 
 ศึกษากระบวนการและวิธีการเชิดหุนไทยในประเภทตาง ๆ 
อาทิ  หุนกระบอก หุนหลวง หุนละครเล็ก เปนตน กลวิธีในการประดิษฐ
สรางสรรคการเชิดหุนคน ฝกปฏิบัติเชิดหุนคน

CA 1943 การเตนรำรวมสมัย    3(2/2-1/2-0)
 (Contemporary Dancing)              
Prerequisite: None 
 การฝกทักษะการเคลื่อนไหว การเตนรำเบื้องตน วิธีการคิด 
ออกแบบ สรางสรรคศิลปะการเตนรำโดยการหลีกหนีธรรมเนียมปฏิบัติ
จากกรอบจารีตดั้งเดิม และนำเสนอรูปแบบวัฒนธรรมบันเทิงใหมแกสังคม
ปจจุบัน
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CA 1953 ศิลปะการแสดงเบื้องตน  3(3/3-0-0)
 (Introduction to Performing Arts) 
Prerequisite :  None 
 แนวคิด หลักการ ความสำคัญ รูปแบบ วิวัฒนาการของศิลปะ
การแสดงในประเทศและตางประเทศ  ระบบการทำงาน  บทบาท  ความ
รับผิดชอบและอิทธิพลของศิลปะการแสดงที่มีตอสังคม  การใชศิลปะและ
การแสดงในงานนิเทศศาสตร

CA 1963 การแสดงละครเวที   3(2/2-1/2-0)
 (Stage Acting)
Prerequisite:  None 
 รูปแบบ องคประกอบ จุดมุงหมายในการแสดงละครเวที  ฝก
ปฏิบัติเทคนิคการแสดง ในดานทาทาง  สีหนา  การเคล่ือนไหว  การพูด  การ
กำหนดทิศทาง  การแสดงออกของตัวละคร ฝกปฏิบัติการแสดงละครเวที

CA 1973 ศิลปะการแสดงและ   3(3/3-0-0)
             การประยุกตใชในวิชาชีพ 
            (Performing Art and Professional Application)
Prerequisite:  None 
 รูปแบบ องคประกอบ เรียนรูเครื่องมือทางการละครเพื่อชวย
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาระดับบุคคลและระดับกลุม กระบวนการภายใน 
จิต ปญญา รวมถึงการพัฒนาทางกายเพื่อความเขาใจตนเองและผูอื่นและ
เขาใจความเปนมนุษย ผานการสรางผลงานละคร การใชละครในงานสราง
เสริมสุขภาพ การเสริมสรางพัฒนาการของเยาวชนและผูปวย ละครจาก
ประเด็นปญหาของชุมชน ละครบำบัด และการใชละครเปนเครื่องมือ
สื่อสารขอมูลเพื่อสรางความเขาใจและใหความรูแกกลุมเปาหมาย

CA 1983 คอมพิวเตอรกราฟก   3(2/2-1/2-0)
             (Computer Graphic)
Prerequisite: None 
 แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิวัฒนาการคอมพิวเตอรเพื่อการ
ออกแบบ การวิเคราะหการใชอุปกรณและการใชโปรแกรมเพื่อการ
ออกแบบ รูปแบบไฟล ฝกปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสื่อ 
การพิมพและการเตรียมตนฉบับสำหรับสงพิมพ

CA 2203 เจาะลึกผูบริโภคยุคดิจิทัล  3(3/3-0-0)
 (Digital Consumer Insight) 
Prerequisite: None 
    แนวคิด หลักการ ความสำคัญ จิตวิทยาและพฤติกรรมผูบริโภค
ยุคดิจิทัล วิเคราะหบริบทและปจจัยที่มีผลกระทบตอผูบริโภค และสราง
เสนทางประสบการณของผูบริโภค

CA 2213 การตัดตอสื่อดิจิทัล    3(2/2-1/2-0)
 (Editing for Digital Media) 
Prerequisite: None 
 แนวคิด หลักการ รูปแบบ และฝกปฏิบัติการตัดตอสื่อดิจิทัล 
เพื่อใหมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อ
การตัดตอสื่อดิจิทัล การลำดับภาพเพื่อเลาเรื่องและสื่อความหมาย การ
จัดการภาพและเสียงเพื่อการตัดตอ ประยุกตใชเทคนิคการตัดตอสื่อดิจิทัล
ประเภทตาง ๆ และการจัดการไฟลวิดีโอใหมีคุณภาพเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคการใชงาน 

CA 2223 การสรางสรรคเนื้อหาสื่อดิจิทัล  3(3/3-0-0)
 (Digital Content Creation) 
Prerequisite: None  
 แนวคิด หลักการ องคประกอบการสรางสรรคเนื ้อหาสื ่อ
ดิจิทัล รูปแบบแพลตฟอรม วิธีการคิดประเด็น ใชภาษา ออกแบบกราฟก 
สรางสรรคภาพประกอบอยางมีประสิทธิภาพ การเขียนเพื่อนำเสนอสื่อ
ดิจิทัล เชน การเขียนบท การเขียนแบนเนอร การเขียนบทความ เปนตน 

CA 2233 การออกแบบ UX และ U  3(2/2-1/2-0)
 (User experience and User Interface Design 
 (UX and UI Design))
Prerequisite: None   
 แนวคิด หลักการ ข้ันตอน เทคนิคการออกแบบสวนตอประสาน
กับผูใช และการออกแบบประสบการณของผูใชเชิงปฏิสัมพันธโดยมี
มนุษยเปนศูนยกลาง การเรียนรูพฤติกรรมผูใช การเก็บขอมูล การสราง
แบบจำลอง การทดสอบและการประเมินผลทดสอบผูใชเพ่ือใชในการ
ออกแบบส่ือดิจิทัลใหเหมาะสมกับผูใชงาน การฝกปฏิบัติการออกแบบ 
ผสมผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด

CA 2243 การตลาดดิจิทัล                            3(3/3-0-0)
 (Digital Marketing) 
Prerequisite: None 
  แนวคิด หลักการ ความสำคัญของการตลาดสื่อดิจิทัล พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส  (E-commerce) การเก็บขอมูลและวิเคราะหกลุมเปาหมาย 
การวางแผนการตลาดและงบประมาณ การซื้อโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย 
การใชเครื ่องมือสื่อสารการตลาดผานสื่อดิจิทัล การสื่อสารแบรนด 
ส วนประสมทางการตลาด การประย ุกต ใช การตลาดสื ่อด ิจ ิท ัล
อยางมีคุณธรรมและจริยธรรม 

CA 2253 สื่อสารการแสดงดิจิทัล   3(3/3-0-0)
 (Performing Arts for Digital Communication)
Prerequisite: None 
 แนวคิด หลักการ ความสำคัญ เทคนิค บทบาทของสื่อสารการ
แสดงในมิติตาง ๆ รวมถึงสื่อดิจิทัล การบริหารจัดการโครงการดานสื่อสาร
การแสดง เชน ภาพยนตรโฆษณา การแสดงละครเวที รายการโทรทัศน 
ภาพยนตรสั้น เปนตน 



CA 2263 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมยุคดิจิทัล 3(3/3-0-0)
            (Digital Intercultural Communication) 
Prerequisite: None 
  แนวคิด หลักการ ความสำคัญของการเปลี ่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม แนวโนม ความนิยม ความเชื่อ และการดำเนินชีวิตของบุคคล
ตางวัฒนธรรม การสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธกับผูบริโภคยุคดิจิทัล นำ
ไปสูวัฒนธรรมสรางสรรค

CA 3503 กลยุทธการวางแผนสื่อดิจิทัล   3(3/3-0-0)  
 (Strategic Planning for Digital Media) 
Prerequisite: None 
 แนวคิด หลักการ ความสำคัญ กลยุทธการวางแผนสื่อดิจิทัล 
การศึกษาวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายขององคการเพื่อกำหนดและ
วางแผนกลยุทธ เนื้อหา รูปแบบ การบริหารจัดการชองทางสื่อดิจิทัลที่
สอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคทั้งออฟไลนและออนไลน

CA 3513 พอดแคสตและไลฟสตรีมมิ่ง  3(2/2-1/2-0)
 (Podcast and Live Streaming) 
Prerequisite: None 
 แนวคิด หลักการ รูปแบบของพอดแคสตและไลฟสตรีมมิ่ง 
วิเคราะหกลุมเปาหมายเพื่อวางแผนการนำเสนอ ใชอุปกรณและโปรแกรม
สำหรับการพอดแคสตและไลฟสตรีมมิ่ง ใชภาษา นำเสนอขอมูล ดำเนิน
รายการ ฝกปฏิบัติพอดแคสตและไลฟสตรีมมิ่งประเภทตาง ๆ เชน 
รายการปกิณกะ เกมแคสท อีสปอรต กิจกรรมพิเศษ เปนตน

CA 3523 การเตรียมผลิตสื่อดิจิทัล  3(2/2-1/2-0)
 (Digital Media Pre-Production) 
Prerequisite: None 
 แนวคิด หลักการ กระบวนการเตรียมงานกอนผลิตสื่อดิจิทัล 
วางแผน เตรียมเนื้อหา เขียนบท สตอรี่บอรด งบประมาณ หนาที่และ
ความรับผิดชอบของฝายตาง ๆ ตารางถายทำ ฉาก สำรวจสถานที่ คัด
เลือกนักแสดง อุปกรณและเครื่องแตงกายประกอบการถายทำ เตรียม
เทคนิคพิเศษและเอฟเฟกตตาง ๆ ฝกปฏิบัติการเตรียมผลิตสื่อดิจิทัล

CA 3533 การผลิตสื่อดิจิทัล   3(2/2-1/2-0)
 (Digital Media Production) 
Prerequisite: None 
  แนวคิด หลักการ กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล การใชเครื่องมือ
และอุปกรณ การวางองคประกอบภาพ การถายทำ การปฏิบัติงานตาม
หนาที่และความรับผิดชอบของฝายตาง ๆ การตัดตอ การใชภาพ เพลง 
และเสียงประกอบ การใชเทคนิคพิเศษ ฝกปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิทัล
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CA 3543 อุตสาหกรรมสื่อจีน   3(3/3-0-0)
 (Chinese Media Industry) 
Prerequisite: None 
 แนวคิด หลักการ พัฒนาการของสื่อจีน วิเคราะหภูมิทัศน
อุตสาหกรรมสื่อจีนยุคเปลี่ยนผานสูดิจิทัล การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อผลิตสื่อ บทบาทความสำคัญ แนวโนม อิทธิพล
ของสื่อจีนที่มีตอโลกและประเทศไทยในมิติของการสื่อสาร เศรษฐกิจและ
สังคม ผลกระทบของโซเชียลมีเดียที่มีตออุตสาหกรรมสื่อจีน อิทธิพล และ
ปจจัยที่สงผลใหนักแสดง นักรองไทย เปนที่นิยมในสื่อบันเทิงของจีน

CA 3553 สื่อสารสุขภาพ   3(3/3-0-0)  
 (Health Communication) 
Prerequisite: None 
 แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสื่อสารสุขภาพ การ
ออกแบบและผลิตเนื ้อหาสื ่อสุขภาพดวยกลวิธีสื ่อสาระบันเทิง การ
รณรงคการสงเสริมสุขภาพ เทคนิคและวิธีการในการสงเสริมสุขภาพ การ
จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพตามกลุมเปาหมายภายใตปจจัยเสี่ยงตอ
สุขภาพ การยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจ

CA 3563 การจัดการสื่อบันเทิงและกิจกรรมพิเศษ 3(3/3-0-0)
 (Popular Entertainment Management) 
Prerequisite: None 
 แนวคิด หลักการ การสรางภาพลักษณศิลปนและนักแสดงผาน
สื่อออฟไลนและออนไลน การทำการตลาด การจัดกิจกรรมพิเศษ การ
บริหารจัดการองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวงการบันเทิง เชน คายเพลง 
คายละคร คายภาพยนตร โรงเรียนสอนดนตรีและการแสดง บริษัทผลิต
โฆษณา เปนตน 

CA 3573 การเปนผูกำกับ   3(3/3-0-0)
 (Directing) 
Prerequisite: None 
 แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ศิลปะการกำกับและการเปนผูกำกับ 
เชน ภาพยนตรโฆษณา การแสดงละครเวที รายการโทรทัศน ภาพยนตร
สั้น เปนตน ขั้นตอนการทำงาน การวางแผน การกำหนดหนาที่ของแตละ
ฝาย การสรางภาพรวม การวิเคราะห การเลือกบท การตีความ การ
กำหนดแนวคิด การแสดง คัดเลือกนักแสดง หนาที่ความรับผิดชอบ 

CA 3583 การแสดง    3(3/3-0-0)
 (Acting) 
Prerequisite: None 
 แนวคิด หลักการ บทบาท คุณสมบัติ หนาที่ กระบวนการ ขั้น
ตอนการแสดง การวิเคราะหและแกไขปญหาทางการแสดง เชน ละคร
เวที ละครโทรทัศน รายการโทรทัศน ภาพยนตรสั้น โฆษณา ยูทูบเบอร 
พิธีกร ผูประกาศ เปนตน 
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CA 3593 นวัตกรรมเพื่อชุมชน   3(3/3-0-0)
 (Innovation for Community) 
Prerequisite: None 
 หลักการ แนวคิด ความสำคัญของนวัตกรรมเพื่อชุมชน การใช
ชุมชนเปนแหลงเรียนรูและเปนโจทย ออกแบบ สรางสรรค ประยุกตใช
ความรูและประสบการณมาพัฒนานวัตกรรม ฝกปฏิบัติวางแผน สราง
นวัตกรรม ติดตามและประเมินผล เพื่อตอบสนองความตองการและแก
ปญหาของชุมชน 

CA 3603 ผูประกอบการสื่อดิจิทัล  3(3/3-0-0)
 (Digital Media Entrepreneurship) 
Prerequisite: None 
 แนวคิด หลักการเปนผูประกอบการดิจิทัลดวยนวัตกรรม การ
สรางแผนธุรกิจ นวัตกรรม การพัฒนาสินคาและบริการ โดยใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัล กรณีศึกษาเสนทางการเปนผูประกอบ
การยุคใหม

CA 3613 การศึกษาอิสระ   3(3/3-0-0)
             (Independent Study) 
Prerequisite: None 
             การคนควา รวบรวม วิเคราะห สังเคราะหขอมูลเฉพาะเรื่อง 
หัวขอและขอบเขตตามความสนใจของผูเรียน การรายงานความกาวหนา 
นำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดทำรายงาน มีอาจารยใหคำปรึกษา

CA 4003 การวิจัยทางนิเทศศาสตร       3(3/3-0-0)  
 (Communication Arts Research) 
Prerequisite: None  
 แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ความสำคัญและประเภทของการ
วิจัย กำหนดประชากรและตัวอยาง สรางเครื่องมือ เก็บรวบรวมขอมูล 
วิเคราะหขอมูล ประยุกตใชสถิติสำหรับการวิเคราะห สรุปผล เขียน
รายงานและบทความ นำเสนองานวิจัย  

CA 4043 โครงงานนวัตกรรมการสื่อสาร  3(0-3/9-0)
 (Innovative Communication Project) 
Prerequisite: ศึกษาวิชาชีพเลือกไมนอยกวา 15 หนวยกิต หรืออยูในดุลยพินิจ

        อาจารยประจำกลุมวิชาชีพ  
 การทำโครงงานนวัตกรรมการสื่อสารรายบุคคล บูรณาการ
ความรูจากศาสตรตาง ๆ ใหเกิดทักษะและความชำนาญ รายงานความ
กาวหนา นำเสนอผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน โดยมีอาจารยที่
ปรึกษาใหคำปรึกษา

CA 4056 สหกิจศึกษา   6(0-0-6/40)
 (Co-operative Education) 
Prerequisite: นักศึกษาชั้นปที่ 4 ศึกษารายวิชากลุมวิชาชีพเลือกไมนอยกวา 21 หนวยกิต 

         มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป  
 การฝกปฏิบัติงานนิเทศศาสตรไมนอยกวา 16 สัปดาหในสถาน
ประกอบการเพื่อใหมีประสบการณและทักษะวิชาชีพ การเขียนรายงาน
และการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประเมินผลโดย
พนักงานที่ปรึกษาและคณะกรรมการสหกิจศึกษา

CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป    1(0-1/2-0) 
 ในชีวิตประจำวัน                                                
 (Application of Software in Daily Life)
Prerequisite: None
        วิธีการใชงานโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทตาง ๆ อาทิ โปรแกรม
ประมวลผลคำ โปรแกรมตารางการคำนวณ โปรแกรมเพื่อการนำเสนอ
งาน โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล โปรแกรมสำหรับการพัฒนา
เว็บเพจ การประยุกตใชงานในชีวิตประจำวัน หลักคุณธรรมและจริยธรรม
ในการใชงาน

EG 2243 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ            3(3/3-0-0)
 สำหรับนิเทศศาสตร 
 (English Listening-Speaking 
 for Communication Arts) 
Prerequisite: GE 1063 
 ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจเนื้อหาสาระจากการสื่อประเภท
ตาง ๆ ทักษะการสนทนา   การนำเสนอในที่ประชุม และการอภิปรายเปน
ภาษาอังกฤษหัวขอที่เกี่ยวของกับนิเทศศาสตร

EG 2253 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ  3(3/3-0-0)
 สำหรับนิเทศศาสตร 
 (English Reading-Writing 
 for Communication Arts) 
Prerequisite: GE 1063 
            ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตำรา 
วารสารและบทความ  ทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน หลักและ
เทคนิคการแปลอังกฤษเปนไทยและไทยเปนอังกฤษการแปลขาวสาร 
โฆษณา บทความ โดยใชศัพท สำนวนที่เกี่ยวของกับนิเทศศาสตร  

GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร                      3(3/3-0-0)
 (Thai Language and Communication) 
Prerequisite: None
 ฝกทักษะการใชภาษาไทยในชีวิตและสังคม ดานการฟง การ
พูด การอานและการเขียน การฟงและการอานจับใจความ  การพูดในที่
ประชุม การเขียนรูปแบบตาง ๆ การใชภาษาสื่อมวลชน การอานสิ่งพิมพ
ประเภทตาง ๆ เพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรู และการใชภาษา
ไทยในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงทาง
ภาษาไทยที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งฐานะผูรับสารและผูสงสาร
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GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(2/2-1/2-0)
 (English for Communication I)
Prerequisite: None
 การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอานและ
การเขียน โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน
 
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2  3(2/2-1/2-0)
 (English for Communication II)
Prerequisite: GE 1053
 การใชทักษะภาษาท้ัง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และ
การเขียนในระดับท่ีสูงข้ึน โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน

GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(2/2-0-0)
 (Worldviews and Ways of Life) 
Prerequisite:  None 
 ความหมายและความสำคัญของโลกทัศน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
โลกทัศน โลกทัศนกับการดำเนินชีวิตที่ดีงามเพื่อเขาใจและเห็นคุณคาของ
ตนเอง ผูอื่น สังคม และสิ่งแวดลอม ทามกลางพหุวัฒนธรรม โลกทัศนที่
มีตอการอุทิศตนเพื่อสวนรวม และการเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม
และของโลก

GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(2/2-0-0)
 (Psychology for Living) 
Prerequisite: None
       ศาสตรเกี่ยวกับความเขาใจตนเอง การตระหนักในคุณคาของ
ตน ความเขาใจผูอื่น การสรางความสัมพันธ การมีสุขภาพจิตที่ดีในการ
ดำรงชีวิต เสริมสรางการทำงานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ การ
จัดการกับปญหา และการพัฒนาศักยภาพแหงตน

GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก  2(2/2-0-0)
 (Thailand in Contemporary World Events) 
Prerequisite: None 
 การปรับตัวของไทยดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม การสื่อสารและเทคโนโลยียุคดิจิทัล การเปลี ่ยนแปลง
วัฒนธรรมทางธุรกิจ โอกาสและผลกระทบจากการรวมกลุ มทาง
เศรษฐกิจ แนวโนมของภูมิภาคเอเชียและสถานการณโลกในอนาคต 
ตลอดจนความรวมมือในการแกปญหาของประชาคมโลก เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืน

GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง  2(2/2-0-0)
 (Life and Sufficiency Economy) 
Prerequisite:  None
 ความเปนมา และความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชฯ การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน แนวทางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตาม
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธระหวางเกษตรทฤษฎีใหม
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในโครงการพระราชดำริ การ
ประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
กรณีตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียงและการรวมเปนพลังขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

GE 1142 จีนศึกษา     2(2/2-0-0)
 (Chinese Studies)       
Prerequisite:  None
 ลักษณะภูมิประเทศ เหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตร การ
ปกครอง ชนชาติ ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาและวิถีแหงจีน

GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู    2(2/2-0-0)
 (Information Technology and Learning) 
Prerequisite: None
       การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและโปรแกรม
ประยุกตในการสืบคนขอมูล การแสวงหาความรู การสื่อสารและการแลก
เปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายคอมพิวเตอร  ฐานขอมูลและ
แหลงขอมูลเพื่อการเรียนรู คุณธรรม จริยธรรมในการใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพ  2(1/1-1/2-0)
 แบบองครวม 
 (Holistic Health Care)
Prerequisite:  None 
 การดูแลสุขภาพแบบองครวม องคประกอบของสุขภาพองค
รวม การดูแลสุขภาพและการดำเนินชีวิตแบบองครวม โครงสรางและ
หนาที่การทำงานของรางกายมนุษย ชีวิตกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน การเลือกบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพ การนำความรู และทักษะการออกกำลังกายไป
ประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม การฝกภาคปฏิบัติที่เนน
การเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม
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GE 2102 เพศวิถีศึกษา   2(2/2-0-0)
 (Sexuality Education)
Prerequisite: None
        ความรู ความเขาใจในเรื่องเพสที่ครอบคลุมถึงพัฒนาการในแตละ
ชวงวัยของนักศึกษา การมีความสัมพันธกับผูอื่น การพัฒนาทักษะสวน
บุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ มติทางสังคมและวัฒนธรรม
ที่สงผลกระทบตอเรื่องเพศ รวมทั้งสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารและความ
รูเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุที่ใหความสำคัญกับความหลากหลายและความ
เสมอภาคทางเพศ ทางเลือกในการดำเนินชีวิตทางเพศไดอยางปลอดภัย

GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(2/2-0-0)
 (Chinese for Communication)
Prerequisite: None
           สัทอักษรพินอิน โดยเนนการฟง พูดคำศัพท รูปประโยคภาษา
จีนในสถานการณประจำวัน และวิชาชีพพื้นฐาน ความรูดานไวยากรณ
เบื้องตน

GE 2142 อาเซียนศึกษา            2(2/2-0-0)                                    
 (Asean Studies)
Prerequisite: None
 พัฒนาการของอาเซียน ความเปนมาของชาติสมาชิกอาเซียน 
โอกาส ผลกระทบ และความรวมมือระหวางประชาคมอาเซียนใน 3 เสา
หลัก ดานความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม

GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม  2(2/2-0-0)                                 
 (Modern Entrepreneurship)
Prerequisite: None 
        แนวคิดในการจัดการธุรกิจ ความสำคัญของธุรกิจ พื้นฐาน
ความรูทางธุรกิจที่สามารถนำไปใชในการเปนผูประกอบการ การวางแผน
ธุรกิจเพ่ือใชในการดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม 
โดยการใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหยั่งยืน

GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 2(2/2-0-0)                      
 (Learning Skills in Higher Education)
Prerequisite: None
       ความสำคัญของทักษะการเรียน คุณลักษณะของผูที่ประสบผล
สำเร็จในการเรียน  เตรียมพรอมที่จะเรียนดวยการสรางแรงจูงใจและ
ทัศนคติที่ดีตอการเรียน การตั้งเปาหมายในการเรียน  การวางแผนการ
เรียนและการบริหารเวลา การสรางสมาธิในการเรียน การจดบันทึกคำ
บรรยาย การอาน การเตรียมตัวสอบ การทำขอสอบ และทักษะการเรียน
รูในศตวรรษที่ 21

GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต  2(2/2-0-0)
 (Aesthetics for Life)
Prerequisite: None
 ความหมาย ประวัติและพัฒนาการแนวคิดทางสุนทรียศาสตร 
ความสัมพันธระหวางความงาม ความดีและความจริง ความซาบซึ้งใน
คุณคาแหงความงามตามธรรมชาติและความงามที่มนุษยสรางขึ้น ศิลปะ
กับศีลธรรม คุณคาแหงความงามของชีวิต

GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  2(2/2-0-0)
 (Thai Culture and Wisdom)
Prerequisite:  None
          ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาไทย บทบาทหนาที่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ไทย ความหลากหลายและลักษณะรวมทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
วิถีชีวิตและแบบแผนความคิดความเชื่อทางวัฒนธรรมในปจจุบัน การเห็น
คุณคา การอนุรักษ พัฒนาและสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยกับ
การแกไขปญหาสังคมอยางสรางสรรคในยุคโลกาภิวัตน

GE 2202 กฎหมายกับสังคม   2(2/2-0-0)          
 (Law and Society)
Prerequisite: None
 ความสัมพันธระหวางสังคม รัฐกับกฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิด
ทางสังคมวิทยาทางกฎหมาย ปฏิสัมพันธระหวางกฎหมายกับสังคมตอ
การสรางกฎเกณฑแหงกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และการปฏิบัติ
ตามกฎหมายในสภาพความจริงของสังคม กรณีศึกษาและสถานการณ
จำลอง บทบาทของกฎหมายกับสังคมในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม    

GE 2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ  2(2/2-0-0)                  
 (Leadership and Management)
Prerequisite: None
        ลักษณะของผูนำและภาวะความเปนผู นำ การพัฒนาและ
บูรณาการ กระบวนการทางการจัดการเพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและ
ทักษะทางดานการทำงานรวมกับผูอื่น

GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม  2(2/2-0-0)
 Humans and Environments)                                       
Prerequisite: None
        ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ปญหาและ
ผลกระทบจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทาง
การแกปญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืนและสรางความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม
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GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม  2(2/2-0-0)                                                                        
 (Intercultural Communication)
Prerequisite: None
 วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี คานิยม ความเช่ือและการ
ดำเนินชีวิตของบุคคลตางวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพลตอการส่ือสาร กระบวนการ
ส่ือสารเพ่ือสรางความสัมพันธ ความสำคัญ การตระหนักถึงวัฒนธรรมท่ีแตก
ตาง  การเลือกใชส่ือและเตรียมสารใหเหมาะกับผูรับสาร

GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหา 2(2/2-0-0)
 ในชีวิตประจำวัน                    
 (Systematic Thinking and 
 Problem Solving in Daily Life)
Prerequisite:  None
        ความหมายและคุณคาของการคิด การคิดเชิงวิเคราะหกับการ
คิดเชิงระบบ หลักและวิธีการคิดเชิงระบบ การใชปญญาหาเหตุผลและ
การวิเคราะหการใชเหตุผลผิดที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน

LA 2223 กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารดิจิทัล 3(3/3-0-0)
 (Law and Ethics in Digital Communication) 
Prerequisite: None             
 กฎหมายและจริยธรรมของสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล เสรีภาพ
ของสื่อสารมวลชนกับสิทธิความเปนสวนตัว การกำกับดูแลสื่อโดยรัฐ 
กฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการคา กฎหมายวา
ดวยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร กฎหมายหมิ่นประมาทและการ
ละเมิดทำใหผูอื่นเสียหายซึ่งชื่อเสียง เกียรติยศ และศักดิ์ศรี จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบตอสังคมในการผลิตและใชสื่อดิจิทัล
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