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ก 

คํานํา 
 

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งน้ีเกิดข้ึนจากการครบรอบ 5 ปของการใชหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลปซึ่งตองมีการปรับปรุงตามขอกําหนดของกรอบมาตรฐานของทุก
หลักสูตรและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาศิลปกรรมพ.ศ. 
2558(มคอ.1) ของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม จําเปนตองปรับปรุงหลักสูตร
ให เปนไปตามเกณฑมาตรฐานตามมคอ. 1เชนเดียวกัน ซึ่งจากการพิจารณารวมกันของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเดิมทั้งสองหลักสูตรไดสรุปความเห็นวาทั้งสองหลักสูตรมีหมวดวิชาเฉพาะ กลุม
วิชาแกนที่ใกลเคียงกันและเพื่อเปนการใชทรัพยากรบุคคลและครุภัณฑรวมกันในหลายวิชา ดังน้ันเมื่อถึง
วาระตองปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานมคอ. 1 จึงสมควรที่จะปรับปรุงหลักสูตรเดิมจากสอง
หลักสูตร โดยรวมเปนหลักสูตรเดียวกัน แตแบงแยกออกเปน 2 แขนง เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรใน
สวนที่มีลักษณะเฉพาะทางของแตละแขนงวิชาตามความเหมาะสม โดยไดตัดและเพิ่มรายวิชาบางสวน
เพื่อความสมบูรณของหลักสูตร ซึ่งเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาศิลปกรรม
ศาสตรพ.ศ.2558 (มคอ.1) โดยคงไวซึ่งลักษณะเดนของแขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลปและแขนง
วิชาการออกแบบกราฟก ที่เนนถึงสาระวิชาที่สรางความเขาใจ และตระหนักถึงบทบาทของการพัฒนาบน
ฐานของภูมิปญญาทองถ่ินและสากลในสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต  

รายละเอียดในหลักสูตรประกอบดวยขอมูล 8 หมวด คือ 1)หมวดขอมูลทั่วไป 2)หมวดขอมูล
เฉพาะของหลักสูตร 3) หมวดระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 4)หมวด
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล  5)หมวดหลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 6)
หมวดการพัฒนาการคณาจารย 7)หมวดการประกันคุณภาพหลักสูตร และ 8)หมวดการประเมินและ
ปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร หลักสูตรเลมน้ีไดปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตจากการวิพากษ
หลักสูตรของผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหหลักสูตรมีความถูกตอง สมบูรณและสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ในนามของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปและ
การออกแบบ ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษหลักสูตร คณาจารยและนักศึกษา ตลอดจนผูที่
เกี่ยวของที่แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ และขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิที่เปนคณะกรรมการ
พิจารณาและกลั่นกรองหลักสูตรที่ไดพิจารณาตรวจสอบและใหคําแนะนําในการปรับแกหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ใหสมบูรณ
ย่ิงข้ึน 
 
 

(นางสาวจริาพร  เกียรตินฤมล) 
ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 



 
 

ข 

สารบัญ 
 

   หนา 

คํานํา   ก 

สารบัญ   ข 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 1 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสรางของหลกัสูตร 9 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล 66 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 84 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 85 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 85 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 94 

   

ภาคผนวก ก สรปุการปรบัปรุงหลกัสูตร  96 

ภาคผนวก ข คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2169/2559 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
พัฒนา/ปรับปรงุหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม และ
สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรม 

205 

ภาคผนวก ค คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2809/2559 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
วิพากษหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 

208 

ภาคผนวก ง หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษหลักสูตร 210 

ภาคผนวก จ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 25/2556 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลกัสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

215 

ภาคผนวก ฉ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเรื่องแนวปฏิบัติงานการจดัการเรียนการสอน  217 

ภาคผนวก ช ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเรื่องหลักเกณฑการกําหนดรหสัวิชา 222 

ภาคผนวก ซ ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวาดวยการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรี  228 

ภาคผนวก ฌ ตารางแสดงขอสงัเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 247 

ภาคผนวก ฐ ตารางแสดงขอสงัเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครัง้ที1่/2561เมื่อวันที9่ เดือนกุมภาพันธพ.ศ. 2561 

254 

ภาคผนวก ฑ ตารางแสดงขอสงัเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครัง้ที1่/2561เมื่อวันที2่เดือน มีนาคมพ.ศ. 2561 

259 

ภาคผนวก ฒ ตารางแสดงขอสงัเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

ในคราวประชุมครัง้ที3่/2561เมื่อวันที2่3เดือน มีนาคมพ.ศ. 2561 

263 

ภาคผนวก ณ ประวัติอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 266 
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  รายละเอียดของหลกัสตูร 
หลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ (หลักสูตร 4 ป) 
หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2561 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

หมวดที่ 1ขอมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ 
ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Fineand Applied Arts Program in Visual Art and  

Design 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ช่ือเต็ม :  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ทัศนศิลปและการออกแบบ) 
ช่ือยอ :  ศป.บ. (ทัศนศิลปและการออกแบบ) 

ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม :  Bachelor of Fineand AppliedArts(Visual Artand  
Design) 

ช่ือยอ :  B.F.A. (Visual Art and Design) 
 

3. วิชาเอก 
แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป 
แขนงวิชาการออกแบบกราฟก 

 
4. จํานวนหนวยกิต 

ไมนอยกวา 127 หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป  
5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาท่ีใช 

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย 
 5.4 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศทีส่ามารถสื่อสารภาษาไทยได 
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5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  
เปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
ใหปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลกัสตูร 
6.1 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561 
6.2 เริ่มใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561เปนตนไป 
6.3 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเห็นสมควรใหเสนอหลกัสูตร 
     ตอมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย  
     ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลกัสูตร เห็นชอบในการนําเสนอหลกัสูตรตอสภามหาวิทยาลัย

ในคราวประประชุมที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 
6.6 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลกัสูตร 
 ในคราวประชุมครัง้ที ่3/2561 เมื่อวันที่23 มีนาคม พ.ศ. 2561  
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลกัสตูรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะไดรบัการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปรญิญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร พ.ศ. 2558 ในปการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
8.1 นักออกแบบดานศิลปะการออกแบบ และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ   
8.2 นักออกแบบดานโฆษณาสือ่สิง่พิมพออกแบบผลิตภัณฑเครือ่งแตงกายตกแตงหนาราน 

และหรือดานพาณิชยศิลปอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 
8.3 ศิลปนดานทัศนศิลปชางถายภาพ และหรือ นักวาดภาพประกอบ  
8.4 บุคลากรในสายการสอน และหรือนักวิชาการดานศิลปะ การออกแบบ และทัศนศิลป 

ประจําสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน 
8.5 บุคลากรทีเ่กี่ยวของทางดานการสรางสรรคทางศิลปะและการออกแบบตามสือ่ประเภทตางๆ 
8.6 อาชีพอิสระดานศิลปะการออกแบบ และหรือดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ 
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9. ช่ือนามสกุล เลขบตัรประจําตัวบตัรประชาชน ตาํแหนงและคณุวุฒิของอาจารย
ผูรบัผดิชอบหลักสตูร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลยั ป พ.ศ. 

แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป 
1. นายปราโมทย   ศรีปลั่ง 
อาจารย 
3 7601 00693 56 1 

ค.ม.(ศิลปศึกษา) 
ศศ.บ.(ศิลปกรรม) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏเพชรบุร ี
 

2543 
2538 

2. นายวินัย  สุขวิน 
อาจารย 
3 9007 00222 37 1 

ศ.ม.(ทัศนศิลปศึกษา) 
ค.บ.(ศิลปศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถาบันราชภัฏยะลา 

2556 
2542 

3. นายธนวัฒน    พรหมสุข  
อาจารย 
1959900145542 

ศ.ม.(ทัศนศิลป) 
ศ.บ.(ภาพพิมพ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2554 

4. นางสาวสุวัสสา  เภอทอง 
อาจารย 
1949900027761 
 

ศ.ม.(ทัศนศิลปศึกษา) 
ศษ.บ.(ศิลปศึกษา ) 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

2555 
2552 

แขนงวิชาการออกแบบกราฟก 
1. นายศฤงคาร  กิติวินิต 
อาจารย 
3 9299 00314 24 3 

ศ.ม .(ออกแบบนิเทศ
ศิลป) 
ศ.บ.(ออกแบบนิเทศ
ศิลป) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 

2549 
 

2540 

2. นางสาวพอหทัย  ซุนสั้น 
อาจารย 
3 9203 00520 70 7 

MFA.  
 
ศ.บ.(ออกแบบนิเทศ
ศิลป) 

Aligarh 
MuslimUniversity,India 
มหาวิทยาลัยรังสิต  

2549 
 

2545 

3. นางสาวจริาพร  เกียรตินฤมล 
อาจารย 
4950100003120 

ศป.ม (การออกแบบ
ตกแตงภายใน) 
คอ.บ. (ครุศาสตร
อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั 

2556 
 

2548 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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11. สถานการณภายนอกหรอืการพฒันาที่จําเปนในการวางแผนหลกัสูตร 
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การปรับปรุงหลักสูตรมีความสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งมีหลักการสําคัญ 
คือ การเพิ่มคุณคาของสินคาและบริการ โดยใชองคความรูและความคิดสรางสรรค อีกทั้งความ
หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนไทยซึ่งปจจุบันรัฐบาลไดให
ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจดวยแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) มากข้ึน 
เพราะเศรษฐกิจสรางสรรคมีองคประกอบรวมในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจหลายประการ  
อาทิการใชองคความรูการศึกษาการสรางสรรคงานการใชทรัพยสินทางปญญา ที่เช่ือมโยงกับพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรมการสั่งสมความรูของสังคม และเทคโนโลยีนวัตกรรมใหมซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรคจะสามารถขับเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดน้ันจําเปนตองมุงเนนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเปนหัวใจหลักที่สําคัญโดยสถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทยจาก
แนวโนมของตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และตาม
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป อนาคตประเทศไทย เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืนสถานะดานเศรษฐกิจ   
โครงสรางการผลิตมีการเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสูบริการมากข้ึน มีสัดสวนภาค
บริการตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศสูงสุด เปดโอกาสใหประเทศกาวสูความเปนชาติการคา
และบริการ เศรษฐกิจสรางสรรคและดิจิทัล แมวาตกอยูในฐานะที่มีคูแขงทางการคาในตลาดโลกจาน
วนมากข้ึน แตมีแนวโนมขยายอุปสงคภายในประเทศโดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ การผลิตสินคา
อุตสาหกรรม ศักยภาพที่เปนฐานรายไดเดิมกําลังปรับตัวเขาสูการใชเทคโนโลยีช้ันสูงในทุกข้ันตอน
ของการผลิต และสรางอุตสาหกรรมใหมที่เนนการใชเทคโนโลยีช้ันสูง เพื่อรองรับการเปนเศรษฐกิจ
ฐานความรูสรางสรรคและดิจิทัล 

ดังน้ันการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลปและการ
ออกแบบ เปนการเตรียมความพรอมในการผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในดานศิลปะ  
ทัศนศิลปการออกแบบและงานสรางสรรคประเภทตางๆซึ่งจะนําไปสูการเปนบุคลากรที่สําคัญตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคและมีสวนในการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ เพื่อตอบรับ
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ตามกรอบแนวทางที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห
คิดสรางสรรค ทักษะการทางานและการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงานการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจตอไป  

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
ศิลปะสังคม และวัฒนธรรมเปนสวนหน่ึงของกันและกันซึ่งทั้งสามสวนลวนเช่ือมโยง

และมีสวนเกี่ยวของกับวิถีชีวิตและการดําเนินชีวิตที่สัมพันธกับชุมชนและพื้นที่ซึ่งพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตนับวาเปนพื้นที่หน่ึงที่มีอัตลักษณชัดเจนโดยเฉพาะความหลากหลายทางวัฒนธรรม  วิถีการ
ดําเนินชีวิตสภาพสังคมชุมชนและสิ่งแวดลอมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ ใหความสําคัญกับการเรียนรูและเขาถึงองคความรูดานตางๆ 
ทางสังคมและวัฒนธรรมของทองถ่ินในแตละพื้นที่เพื่อเปนฐานขอมูลในการวิจัยและพัฒนาใหไดมาซึ่ง
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องคความรูใหมดานการศิลปะการออกแบบรูปแบบตางๆที่มีสวนตอการนําไปประยุกตใชปรับเปลี่ยน
หรือพัฒนาที่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของยุคสมัย 
 

12. ผลกระทบจากขอ 11ตอการพฒันาหลกัสตูรและความเกีย่วของกบัพนัธกิจของสถาบนั 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรทําข้ึนภายใตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2552และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรม 
พ.ศ. 2558 (มคอ.1)เพื่อตอบสนองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) และตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป อนาคตประเทศไทย เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน สอดคลอง
กับ Thailand 4.0 : สรางความเขมแข็งจากภายใน เช่ือมโยงเศรษฐกิจไทยสูโลกความตองการของ
สังคมในจังหวัดชายแดนภาคใตตลอดจนนโยบายการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ตามบริบทที่เหมาะสมกับ
สังคมพหุวัฒนธรรม  

12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน  
การผลิตบัณฑิตเปนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซึ่งเปนมหาวิทยาลัย

เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  ที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งเปนพื้นที่ที่มีเอกลักษณ
และอัตลักษณเฉพาะในดานของสังคมพหุวัฒนธรรมและจากสถานการณความไมสงบในพื้นที่ทําให
รัฐบาลมีนโยบายเฉพาะ เพื่อแกปญหาและพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะการขยายโอกาสและพัฒนาทาง
การศึกษาการสรางอาชีพและการเยียวยาและสรางขวัญกําลังใจใหกับคนในพื้นที่หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบมุงเนนผลิตบัณฑิตที่สามารถสราง
อาชีพอิสระไดดวยตนเองและสามารถเปนบุคลากรในการพัฒนาทองถ่ินในดานของการสอนศิลปะ  
การออกแบบ และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของซึ่งที่ผานมาหลักสูตรไดมีการทําวิจัยและงานสรางสรรคที่ใช
ทองถ่ินเปนฐานและไดใหการบริการวิชาการในดานศิลปะและการออกแบบใหกับบุคคลภายนอกตาม
วาระตางๆและยังมีสวนในการนํากิจกรรมทางศิลปะเขาไปบําบัดใหกับเยาวชนที่ประสบปญหาจาก
ความไมสงบในพื้นที่ ตลอดจนมีสวนในการจัดแสดงงานศิลปะเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง
จากสวนหน่ึงที่กลาวมาลวนเปนพันธกิจหลักที่สําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

13. ความสัมพนัธกบัหลกัสตูรอืน่ทีเ่ปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จัดการเรียนการสอนโดยคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีนักศึกษาเลอืกเรียนตามความสนใจ ซึง่จัดการเรียนการสอนโดย

ภาควิชาที่รายวิชาน้ันสังกัด 
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13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหหลักสูตรอ่ืนมาเรียน 
รายวิชาในหลักสูตร เปดโอกาสใหนักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ สามารถเลือกเรียนเปน

รายวิชาเลือกและเสรีไดดังน้ี  
1) 2143205 การถายภาพดิจิทลั  3(2-2-5) 
2) 2144305 การออกแบบผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช 3(2-2-5) 
3) 2144202 บาติก   3(2-2-5) 
 

13.3 การบริหารจัดการ 
ในการจัดการเรียนการสอนน้ันหลักสูตรจะตองมีการประสานงานกับสาขาวิชาตางๆที่

จัดรายวิชาซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรน้ีตองเรียนโดยมีการวางแผนรวมกันระหวางผูบริหารหลักสูตรและ
อาจารยผูสอนในสาขาวิชาอื่นที่นักศึกษาตองเรียนเพื่อกําหนดเน้ือหาและกลยุทธการสอนตลอดจน
การวัดและประเมินผลทั้งน้ีเพื่อใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรูตามที่หลักสูตรไดกําหนด 

 
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลกัสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 “บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถ
สรางสรรคงานทัศนศิลปและการออกแบบจากวิถีวัฒนธรรมทองถ่ินและสากลในรูปแบบรวมสมัย” 

1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบพัฒนาข้ึนจาก

ฐานความคิดของบริบททางสังคมและปรากฏการณทางศิลปะที่มีพัฒนาการทางแนวคิด และรปูแบบที่
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยซึ่งภายใตแนวทางของการพัฒนาประเทศ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพและรูเทากันกับความเปลี่ยนแปลงและความเจริญทางเทคโนโลยี โดย
มุงเนนใหคนมีความคิดและใชความคิดทางสรางสรรคเพื่อสรางองคความรูใหม หรือนวัตกรรมตาง ๆ 
ใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจสรางสรรคที่จะเปนทางเลือกใหมในการพัฒนา
เศรษฐกิจไทยซึ่งศาสตรทางดานศิลปะและการออกแบบ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาความคิด
สรางสรรค จําเปนตองพัฒนาการจัดการศึกษาใหสัมพันธกับการพัฒนาประเทศ เพื่อสรางการเรียนรูสู
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งหมายถึงการเรียนรูเพื่อใหเกิดทักษะที่แทจริงกับตนเองทั้ง 3 ดาน คือ ดานทักษะ
ชีวิตและการทํางานดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และดานสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ ซึ่งเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีทักษะความสามารถในการคิดคน สรางสรรค เพื่อผลิตผลงานทัศนศิลปและการออกแบบโดย
สามารถนําความรูไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความเขาใจและตระหนักถึงบทบาท
ของศิลปะการออกแบบบนฐานของภูมิปญญาทองถ่ินและสากล ที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม 
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1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
วัตถุประสงคของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ

ตองการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่สําคัญดังน้ี 
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะในสาขาวิชาชีพทางศิลปะและการ

ออกแบบ  
1.3.2 มีทักษะความรูความสามารถทางดานทัศนศิลปและการออกแบบกราฟกเพื่อการ

ประกอบอาชีพได  
1.3.3 มีทักษะทางปญญาในการคิดวิเคราะหสรางสรรคและบูรณาการ ในการจัดการทาง

ทัศนศิลปและการออกแบบผลงานในแบบลักษณะเฉพาะตนได  
1.3.4 มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นและสามารถใชภาษาและเทคโนโลยีที่

เหมาะสมในการสื่อสารและนําเสนอผลงานไดอยางดี 
1.3.5 มีทักษะในการประเมินคุณคาทางสุนทรียะในผลงานทัศนศิลปและงานออกแบบได

อยางมีวิจารณญาณ  
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ  หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1. ปรับปรงุหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลปและ
การออกแบบใหได
มาตรฐานตามเกณฑที่ 
สกอ.กําหนด 

1. ปรับปรงุหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดโดยอิง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ 
สกอ. และจากหลกัสูตรใน
ระดับสากล 

2. ติดตามประเมินการใชหลักสูตร
ตัวบงช้ีที่กําหนดอยางสม่ําเสมอ 

1. เอกสารปรับปรงุหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 
 

2. ปรับปรงุหลักสูตรให
สอดคลองกบัความตองการ
ของทองถ่ิน และการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปจจบุัน 

 

1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงความ
ตองการของสถานประกอบการ
ในวิชาชีพที่เกี่ยวของ และ
ความกาวหนาทางวิชาการ 

1. รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช
บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ  

2. การสํารวจความพึงพอใจใน
ทักษะ ความรู
ความสามารถในการทํางาน
ของบัณฑิต โดยเฉลี่ยใน
ระดับดี 
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ  หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

3. พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการสายสนับสนุน และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูให
ไดมาตรฐาน เพื่อรองรับ
การจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย และบรกิาร
วิชาการในหลักสูตร 

 

1. สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ
ใหทําผลงานทางวิชาการและ
ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  

2. สนับสนุนบุคลากรสาย
สนับสนุน เขารบัการฝกอบรม 
เพื่อพฒันาทักษะทางวิชาชีพ 

3. สนับสนุนใหบุคลากร ทํางาน
วิจัย งานสรางสรรคและบริการ
วิชาการแกสังคม 

 

1. แผนพัฒนาบุคลากรของ
หลักสูตร 

2. รายงานผลการอบรมหรือ
สัมมนาวิชาการของ
อาจารยในหลักสูตร 

3. วุฒิบัตรการอบรมหรือ
สัมมนาวิชาการ 

4. คําสั่งไปราชการเพื่อเขารวม
อบรมหรือสมัมนาทาง
วิชาการ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การดําเนนิการ และโครงสรางของหลกัสตูร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
ระบบทวิภาคโดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

 ไมม ี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมม ี

2. การดําเนนิการหลักสตูร 
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน:  

   ภาคเรียนที่ 1กรกฎาคม - ตุลาคม 

   ภาคเรียนที2่ธันวาคม– มีนาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่6หรือเทียบเทาและมีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด 
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรเกือบทั้งหมด เปนบุคคลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ซึ่งสวนใหญมีปญหาเรื่องทักษะความสามารถและความพรอม ในทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการ
เรียนรู เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทักษะทางตัวเลขและทักษะทางดานศิลปะ ตลอดจนปญหาใน
การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาที่เปนระบบที่เนนการเรียนรูโดยผูเรียนเปนสําคัญและการมี
อิสระในการแสวงหาความรูและการจัดการศึกษาดวยตนเอง 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
สําหรับนักศึกษาใหมที่มีปญหาความพรอมดานทักษะพื้นฐานในการเรียน มหาวิทยาลัย

ไดจัดใหมีการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานทักษะในดานตาง ๆ และในสวนของทักษะทางดานศิลปะ
ทางหลักสูตรมีการปรับพื้นฐานการเรียนรูดานศิลปะและการออกแบบใหกับนักศึกษา กอนเขาเรยีนใน
ภาคการศึกษาแรกและการพัฒนาทักษะของผูเรียนในดานตางๆ เปนระยะๆ  

จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับหลักสูตร เพื่อช้ีแจงขอระเบียบและแนวปฏิบัติในการจดั
การศึกษาและการใชชีวิตระดับอุดมศึกษารวมทั้งมีระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําทั้งในการ
จัดการวิชาชีพและดานอื่นๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาทักษะการใชชีวิตในดานตางๆ
ใหกับนักศึกษาใหม 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5ป 
ระดับช้ันป 

 
จํานวนนักศกึษาในแตละปการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
แขนงวิชาการออกแบบทศันศิลป 

ระดับปริญญาตรี (4 ป)      
ชั้นปที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปที่ 2  30 30 30 30 
ชั้นปที่ 3   30 30 30 
ชั้นปที่ 4    30 30 

แขนงวิชาการออกแบบกราฟก 
ระดับปริญญาตรี (4 ป)      

ชั้นปที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปที่ 2  30 30 30 30 
ชั้นปที่ 3   30 30 30 
ชั้นปที่ 4    30 30 

รวมจํานวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะ

สําเร็จการศึกษา 
- - - 60 60 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หนวยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณที่ตองการ 

2561 2562 2563 2564 2565 
คาธรรมเนียมการศึกษาคนละ 
9,000 บาทตอภาคการศึกษา 

1,080,000 2,160,000 3,240,000 4,320,000 4,320,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาทตอป 

42,000 84,000 126,000 168,000 168,000 

รวมรายรับ 1,122,000 2,244,000 3,366,000 4,488,000 4,488,000 
 

2.6.2 รายละเอียดรายจาย (หนวยบาท) 

รายละเอียดรายจาย 
งบประมาณที่ตองการ 

2561 2562 2563 2564 2565 
เงินคงคลัง รอยละ 20 224,400 448,800 673,200 897,600 897,600 
รายจายระดับมหาวิทยาลัย 
รอยละ 40 

448,800 897,600 1,346,400 1,795,200 1,795,200 

คาใชจายในการดําเนินงาน 
รอยละ 40 

448,800 897,600 1,346,400 1,795,200 1,795,200 

รวม 1,122,000 2,244,000 3,366,000 4,488,000 4,488,000 
จํานวนนักศกึษา 60 120 180 240 240 

คาใชจายตอหัวนักศกึษา 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 
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2.7 ระบบการศึกษา 
แบบช้ันเรียน  

2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนขาม มหาวิทยาลัย 
ใหเปนไปตามขอบังคับระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา127หนวยกิต 
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบประกอบดวย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีโดยมีโครงสรางหลักสูตร ดังน้ี  

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษาและการสือ่สาร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

1.2 กลุมวิชาวิถีแหงชีวิต  6 หนวยกิต 

1.3 กลุมวิชาพลเมืองโลก    6 หนวยกิต 

1.4 กลุมวิชาอัตลักษณของคณะ  3 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 91 หนวยกิต 

2.1 วิชาแกน  11 หนวยกิต 

2.2 วิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 27 หนวยกิต 

2.3 วิชาเอก ไมนอยกวา 53 หนวยกิต 

ใหเลอืกแขนงใดแขนงหน่ึงดังตอไปน้ี    

2.3.1) แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป    

- วิชาเอกบังคับ  28 หนวยกิต 

- วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 14 หนวยกิต 

2.3.2) แขนงวิชาการออกแบบกราฟก    

- วิชาเอกบังคับ  33 หนวยกิต 

- วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

         2.3.3) กลุมวิชาศิลปนิพนธ  7 หนวยกิต 

         2.3.4) กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ  4 หนวยกิต 

 

 

 

 



12 
 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

3.1.3รายวิชา 
รายวิชาตามโครงสราง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลปและ 

การออกแบบ ดังน้ี 

1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร       ไมนอยกวา  15   หนวยกิต 

1) วิชาบังคับ                    12   หนวยกิต 

 5100101  ภาษา ความคิดและการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  Language Thought and Communication 
 5100102  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*       3(3-0-6)

 Thai for Communication 
 5100103  ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ*  3(3-0-6) 

Thai for Careers 
 5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา  3(3-0-6) 
  English for Fun 
 5100106 การใชภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน          3(3-0-6) 
  English Usage for Social Network 
 5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
  พัฒนาการเรียนรู*   2(1-2-3) 

 English for Communication and 
 Learning Development 

 5100108ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1*     2(1-2-3) 
 English for Communication 1 

 5100109   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2*    2(1-2-3)   
English for Communication 2 

 5100113 กาวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ       3(3-0-6) 
  Technology and Media Literacy  
 

2)วิชาเลือก  ไมนอยกวา    3 หนวยกิต 

 5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
  ภาษาไทย     3(3-0-6) 
  Developments of Thai Speaking and 
  Writing Skills 
 5100110 การพัฒนาทักษะการสือ่สารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  
  English Communication Skills 
  Development  

___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาขึ้นไป 
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 5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
 5100112 ภาษามลายูเพื่อการสือ่สาร   3(3-0-6) 
  Melayu for Communication 
  

1.2กลุมวิชาวิถีแหงชีวิต ไมนอยกวา     6 หนวยกิต 

1) วิชาบังคับ   3 หนวยกิต 

  5100116 อยูดี กินดี มีสุข    3(3-0-6) 
   Well-being 
  5100117 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน*  3(3-0-6) 
   Science in Daily Life 

 

2) วิชาเลือก                 ไมนอยกวา     3 หนวยกิต 

 5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนําเสนอ 3(3-0-6) 
   Information Technology for 
   Presentation 
 5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน* 3(3-0-6) 
   Information Technology in Daily Life 
 5100118 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน*  3(3-0-6) 
   Mathematics in Daily Life 

 5100119 การบริหารรางกาย   1(0-2-2) 
 Body Exercise 

 5100120 การกีฬาเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต*  2(1-2-3) 
   Sports for the Quality of 
   Life Development 
 5100121 ศาสตรพระราชากบัการพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6)  
  King’s Philosophy for Local 
  Development 
 5100122 ช้ีชองทางดี ช้ีชองทางรวย   3(3-0-6)  
   Introduction of Ethics and Wealth    
 5100123 ความงดงามแหงตน   3(3-0-6) 
   Beauty of Life 

 5100124 กาวสูโลกกวาง    2(1-2-3) 
   Step to the World 
 5100125 ความจริงของชีวิต*   3(3-0-6)
   Truth of Life 
 

___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาขึ้นไป 
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 5100126 การพัฒนาตน*    2(2-0-4) 
   Self Development 
 5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต*   3(3-0-6) 
   Aesthetics for Life 
 5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*   2(1-2-3) 
   Life and Thai Culture 
  

1.3 กลุมวิชาพลเมืองโลก  ไมนอยกวา     6  หนวยกิต 

1) วิชาบังคับ                  3  หนวยกิต 

 5100129   พหุวัฒนธรรมกบัสันติภาพ   3(3-0-6) 
 Multiculture  and Peace 

 

2) วิชาเลือก            ไมนอยกวา    3  หนวยกิต 

5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสงัคม   3(3-0-6)  
  Life Skill for Society 

 5100131 สังคมภิวัตน*     3(3-0-6) 
 Socialization 

 

1.4กลุมวิชาอัตลักษณของคณะ   3  หนวยกิต 

1) คณะครุศาสตร    3   หนวยกิต 
 5100132 ครูแหงแผนดิน    3(3-0-6)   
   Teachings of King Rama 9 

 หรือ 
 

2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  3    หนวยกิต 
 5100133 วิถีไทย วิถีถ่ิน    3(3-0-6)  

   Thai and Local Ways 
  หรือ 
 

3) คณะวิทยาการจัดการ    3    หนวยกิต 
   5100134 ผูประกอบการรุนเยาว   3(3-0-6)  

   Young Enterpreneurs 
  หรือ 

 

4) คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 3    หนวยกิต 
  5100135 วิทยาศาสตรเพือ่ทองถ่ิน   3(3-0-6) 

  Science for Community 
   
 

___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาขึ้นไป 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 91 หนวยกิต 

 2.1 วิชาแกน   11 หนวยกิต 

  2140101 สุนทรียศาสตรและภูมิปญญาศิลปกรรมทองถ่ิน* 2(1-2-3) 
   Aesthetic and Local Wisdom Arts  
  2140209 การจัดการธุรกจิศิลปะและการออกแบบ*  2(1-2-3) 
   Art and Design Business Management  
  2140305 ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ 2(2-0-4) 
   Research Methodology in Art and design  
  2141101 ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ  3(3-0-6) 
   History of Art and Design 
  2141102 การคิดสรางสรรคและการบรูณาการ 
   ทางศิลปกรรม   2(1-2-3) 
   Creative Thinking and Art Integration  
2.2 วิชาเฉพาะดาน   27  หนวยกิต 
  2141214 ศิลปะอสิลาม*   3(2-2-5) 
   Islamic Arts  
  2142101 วาดเสนพื้นฐาน   3(1-4-4) 
   Basic Drawing  
  2142102 หลักการออกแบบ   3(1-4-4) 
   Principles of Design  
  2142103 จิตรกรรมพื้นฐาน   3(1-4-4) 
   Basic Painting  
  2142104 ประติมากรรมพื้นฐาน   3(1-4-4) 
   Basic Sculpture  
  2142105 ภาพพิมพพื้นฐาน   3(1-4-4) 
   Basic Print Making  
  2143101 เขียนแบบพื้นฐาน   3(1-4-4) 
   Basic Drafting  
  2143102 การถายภาพเพื่องานออกแบบ  3(1-4-4) 
   Photography for Design  
  2143203 คอมพิวเตอรกราฟกพื้นฐานเพื่องานออกแบบ 3(1-4-4) 
   BasicComputer Graphic for Design   
 
 
 
 

___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาอัตลักษณของหลักสูตร 
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2.3 วิชาเอก  ไมนอยกวา 53 หนวยกิต 

 2.3.1) วิชาเอกบังคับ  

 แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป  28 หนวยกิต 

  2140304 การนําเสนอผลงานออกแบบทัศนศิลป 2(1-2-3) 
   Visual Art Design Project Presentation 
  2141306 ทัศนศิลปวิจารณ   2(1-2-3) 
   Visual Art Criticism   
  2141310 ทฤษฎีสีสรางสรรค   3(1-4-4) 
   Creative ColorTheory  
  2142106 เทคนิคองคประกอบศิลป  3(1-4-4) 
   Technique Composition of Art  
  2142207 วาดเสนสรางสรรค   3(1-4-4) 
   Creative Drawing  
  2142310 จิตรกรรมสรางสรรค  3(1-4-4) 
   Creative Painting   
  2142311 ประติมากรรมสรางสรรค  3(1-4-4) 
   Creative Sculpture   
  2142312 ภาพพิมพสรางสรรค  3(1-4-4) 
   Creative Print Making  
  2142318 สื่อผสมทางทัศนศิลป  3(1-4-4) 
   Mixed Media in Visual Art  
  2143204 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานทัศนศิลป 3(1-4-4) 
   Computer Graphics for Visual Art  

 แขนงวิชาการออกแบบกราฟก  33 หนวยกิต
  2140215 การนําเสนอผลงานการออกแบบกราฟก 2(1-2-3) 

   Graphic Design Project Presentation 
  2141111 ทุนทางวัฒนธรรมในงานออกแบบกราฟก* 2(1-2-3)

   Cultural Asset in Graphic Design 
  2143210 คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบกราฟกข้ันสูง 3(1-4-4) 
   Computer for Advance Graphic Design   
  2143211 การออกแบบและจัดตัวอักษร  3(1-4-4) 
   Lettering Design  
  2143212 การเขียนภาพประกอบ  3(1-4-4) 
   Illustration  
  2143213 การออกแบบตราสญัลกัษณ  3(1-4-4) 
   Logo Design  

___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาอัตลักษณของหลักสูตร 
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  2143218 การออกแบบลวดลาย*  3(1-4-4) 
   Pattern Design  
  2143222 การถายภาพเพื่องานโฆษณา  3(1-4-4) 
   Photography for Advertisement  
  2143314 การวิเคราะหขอมลูการออกแบบ  2(1-2-3) 
   Analytical Data in Design  
  2143315 การออกแบบสิ่งพมิพ  3(1-4-4) 
   Printing Design  
  2143316 การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ  3(1-4-4) 
   Graphics Design for Packaging  
  2143317 การออกแบบโฆษณา  3(1-4-4) 
   Advertising Design  
 

 2.3.2) วิชาเอกเลือก  

 แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลปและแขนงวิชาการออกแบบกราฟก
โดยแขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป ใหเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปน้ี ไมนอยกวา 14 หนวยกิต                  
แขนงวิชาการออกแบบกราฟกใหเลอืกเรียนรายวิชาดังตอไปน้ีไมนอยกวา     9 หนวยกิต  

  2140306 นิทรรศการและการจัดการแสดง  2(1-2-3) 
   Exhibition and Display  
  2140412 สัมมนาการออกแบบทางทัศนศิลป  2(1-2-3) 
   Seminar in Visual Art Design 
  2141204 จิตวิทยาการออกแบบ  2(1-2-3) 
   Psychology in Design  

2141205 ภูมิปญญาทางศิลปกรรมและทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 ชายแดนใต*   2(1-2-3) 

   Fine Arts Wisdom and Local Southern Border 
   Cultural Asset Capital   

  2141308 มโนทัศนศิลปะหลังสมัยใหม  2(2-0-4) 
   Post-Modern Arts Concept  
  2142209 ซิลคสกรีน   3(2-2-5) 
   Silk Screen  
  2142313 จิตรกรรมไทย   3(1-4-4) 
   Thai Painting  
  2142314 จิตรกรรมหุนน่ิง   3(1-4-4) 
   Still Life Painting  
  2142315 จิตรกรรมภาพเหมือน  3(1-4-4) 
   Portrait Painting  

___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาอัตลักษณของหลักสูตร 
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  2142316 จิตรกรรมภาพทิวทัศน  3(1-4-4) 
   Landscape painting  
  2142317 เทคนิคผสมทางภาพพิมพ  3(1-4-4) 
   Mixed Techniques in Print Making  
  2142319 วาดเสนภาพรางสถาปตยกรรม  2(1-2-3) 
   Architectural Sketch Drawing 
  2143205 การถายภาพดิจทิลั   3(2-2-5) 
   Digital Photography  
  2143306 การถายภาพสรางสรรค  3(1-4-4) 
   Creative Photography  
  2143307 การใชโปรแกรมสําเรจ็รปูเพื่องานออกแบบ 3(1-4-4) 
   Application  for Graphic Design  
  2144202 บาติก   3(2-2-5) 
   Batik  
  2144304 การออกแบบภาพรางผลิตภัณฑ  3(1-4-4) 
   Product Sketch Design   
  2144305 การออกแบบผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช 3(2-2-5) 
   Re-used Material in Product Design  
  2140316 สัมมนาการออกแบบกราฟก  2(1-2-3) 
   Seminar in Graphic Design 
  2140419 การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 2(1-2-3) 
   Exhibition and Display Design  
  2143319 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว  3(1-4-4) 
   Animation Design 
  2141213 สีเพื่อการออกแบบ   3(1-4-4) 
   Colors for Design 
  2141215 ศิลปะรวมสมัย   2(1-2-3) 
   Contemporary Art 
  2141315 การออกแบบลายผาสรางสรรค  3(1-4-4) 
   Creative Textile Design  
  2143321 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร  3(1-4-4) 
   Computer for Drafting  
  2143324 การออกแบบมัลติมเีดีย  3(1-4-4) 
   Multimedia Design  
  2143327 การออกแบบอัตลักษณองคกร*  3(1-4-4) 
   Corporatate Identity Design  
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  2143329 การตัดตอภาพและเสียง  3(1-4-4) 
   Video and Audio Editing  
  2143330 การออกแบบผลิตภัณฑ  3(1-4-4) 
   Product Design  
2.3.3) กลุมวิชาศิลปนิพนธ  7 หนวยกิต 
  2140410 การเตรียมศิลปนิพนธการออกแบบทัศนศิลป 2(1-2-3) 
                 Art Thesis Preparation in Visual Art Design  
  2140411 ศิลปนิพนธการออกแบบทัศนศิลป*           5(0-10-5) 
                 Art Thesis in Visual Art Design  
  หรือ 
  2140317 การเตรียมศิลปนิพนธการออกแบบกราฟก 2(1-2-3) 
   Art Thesis Preparation in Graphic design  
  2140418 ศิลปนิพนธการออกแบบกราฟก* 5(0-10-5) 
   Art Thesis in Graphic Design 
2.3.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 4 หนวยกิต 

  2140413 ประสบการณวิชาชีพ 
    การออกแบบทัศนศิลป  4(360) 

   Professional Experience in Visual Art Design  
  

  หรือ 
  2140420 ประสบการณวิชาชีพ 
   การออกแบบกราฟก  4(360) 
   ProfessionalExperience in Graphic Design  

 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา    6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต รวมในเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาอัตลักษณของหลักสูตร 
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3.1.4 แผนการศึกษาแขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 2140101สุนทรียศาสตรและภูมปิญญาศิลปกรรม

ทองถ่ิน 

2(1-2-3) 

2141101ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ 3(3-0-6) 

2142101วาดเสนพื้นฐาน 3(1-4-4) 

2142102หลักการออกแบบ 3(1-4-4) 

2143101เขียนแบบพื้นฐาน 3(1-4-4) 

รวม  20 หนวยกิต 

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 2142103 จิตรกรรมพื้นฐาน 3(1-4-4) 

2142104 ประติมากรรมพื้นฐาน 3(1-4-4) 

2142105 ภาพพิมพพื้นฐาน 3(1-4-4) 

2143102 การถายภาพเพื่องานออกแบบ 3(1-4-4) 

2143203 คอมพิวเตอรกราฟกพืน้ฐานเพื่องาน

ออกแบบ 

3(1-4-4) 

รวม 21 หนวยกิต 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 2141102 การคิดสรางสรรคและการบรูณาการทาง

ศิลปกรรม  

2(1-2-3) 

2141214 ศิลปะอิสลาม* 3(2-2-5) 

2142106 เทคนิคองคประกอบศิลป 3(1-4-4) 

2142207 วาดเสนสรางสรรค 3(1-4-4) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี  3 หนวยกิต 

รวม 20 หนวยกิต 

 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 2140209 การจัดการธุรกจิศิลปะและการออกแบบ* 2(1-2-3) 

2141306 ทัศนศิลปวิจารณ  2(1-2-3) 

2141310 ทฤษฎีสีสรางสรรค 3(1-4-4) 

2143204 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานทัศนศิลป 3(1-4-4) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี  3 หนวยกิต 

รวม 19 หนวยกิต 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 2142310 จิตรกรรมสรางสรรค 3(1-4-4) 

2142311 ประติมากรรมสรางสรรค 3(1-4-4) 

2142312  ภาพพิมพสรางสรรค 3(1-4-4) 

วิชาเอกเลือก  3 หนวยกิต 

รวม 18 หนวยกิต 

 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2   

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 2140304 การนําเสนอผลงานออกแบบทัศนศิลป 2(1-2-3) 

2140305 ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ 2(2-0-4) 

2140410 การเตรียมศิลปนิพนธการออกแบบ

ทัศนศิลป 

2(1-2-3) 

2142318สื่อผสมทางทัศนศิลป 3(1-4-4) 

วิชาเอกเลือก  8 หนวยกิต 

รวม   17 หนวยกิต 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 2140411 ศิลปนิพนธการออกแบบทัศนศิลป 5(0-10-5) 

วิชาเอกเลือก  3 หนวยกิต 

รวม 8 หนวยกิต 

 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 2140413  ประสบการณวิชาชีพการออกแบบ

ทัศนศิลป  

4(360) 

รวม 4 หนวยกิต 
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แขนงวิชาการออกแบบกราฟก 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 2140101สุนทรียศาสตรและภูมปิญญาศิลปกรรม

ทองถ่ิน 

2(1-2-3) 

2141101ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ 3(3-0-6) 

2142101วาดเสนพื้นฐาน 3(1-4-4) 

2142102หลักการออกแบบ 3(1-4-4) 

2143101เขียนแบบพื้นฐาน 3(1-4-4) 

รวม 20 หนวยกิต 

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 2142103 จิตรกรรมพื้นฐาน 3(1-4-4) 

2142104 ประติมากรรมพื้นฐาน 3(1-4-4) 

2142105 ภาพพิมพพื้นฐาน 3(1-4-4) 

2143102 การถายภาพเพื่องานออกแบบ 3(1-4-4) 

2143203 คอมพิวเตอรกราฟกพืน้ฐานเพื่องาน

ออกแบบ 

3(1-4-4) 

รวม 21 หนวยกิต 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 2141102 การคิดสรางสรรคและการบรูณาการทาง

ศิลปกรรม  

2(1-2-3) 

2141111 ทุนทางวัฒนธรรมในงานออกแบบกราฟก* 2(1-2-3) 

2143210 คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบกราฟก 3(1-4-4) 

2143322 การถายภาพเพื่องานโฆษณา 3(1-4-4) 

2141214 ศิลปะอิสลาม 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี   3 หนวยกิต 

รวม 22 หนวยกิต 

 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 2140209 การจัดการธุรกจิศิลปะและการออกแบบ 2(1-2-3) 

2140215 การนําเสนอผลงานการออกแบบกราฟก 2(1-2-3) 

2143211 การออกแบบและจัดตัวอักษร 3(1-4-4) 

2143212 การเขียนภาพประกอบ 3(1-4-4) 

2143213 การออกแบบตราสัญลักษณ 3(1-4-4) 

2143218 การออกแบบลวดลาย 3(1-4-4) 

รวม  22 หนวยกิต 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 2140305 ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะและการ

ออกแบบ 
2(2-0-4) 

2143314 การวิเคราะหขอมลูการออกแบบ 2(1-2-3) 

2143315 การออกแบบสิ่งพิมพ 3(1-4-4) 

วิชาเอกเลือก  6 หนวยกิต 

รวม 19 หนวยกิต 

 
ปท่ี 3ภาคการศึกษาท่ี 2   

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 2140317 เตรียมศิลปนิพนธการออกแบบกราฟก 2(1-2-3) 

2143316 การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ 3(1-4-4) 

2143317 การออกแบบโฆษณา 3(1-4-4) 

วิชาเอกเลือก   3  หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสร ี  3 หนวยกิต 

รวม   14 หนวยกิต 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 2140418 ศิลปนิพนธการออกแบบกราฟก  5(0-10-5) 

รวม 5 หนวยกิต 

 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 2140420ประสบการณวิชาชีพการออกแบบกราฟก  4(360) 

รวม 4 หนวยกิต 
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
1)บังคับเรียน  12 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Language Thought and Communication  

ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธของภาษากับ ความคิดและการสื่อสาร ทักษะ 
การฟงและการอาน การลําดับความคิด การสรุปความคิด และการถายทอดความคิด 
เพื่อการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใชภาษาไทยผานบทเพลงหรือการละเลน  
การเลานิทานพื้นบาน  

Language and Communication, relation between languages with 
ideas and communication, listening and reading skills, idea organization, 
idea conclusion, expressing ideas for communication for both speaking 
and writing, Thai use through songs, plays and folk tale 

 

5100102  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร* 3(3-0-6)       
 Thai for Communication 

ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ฝกทักษะใชภาษา 
ในชีวิตประจําวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาสื่อสารที่
เปนทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรูขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแกไข 
การใชภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอสังคมใน 
การใชภาษาไทยในการสื่อสาร 

Significance of Thai language as communication tools, practice of 
language  in daily life use in listening, speaking, reading and writing, use 
of language in formal and information communication, conducting 
informative presentation, giving opinion, suggestion and rational criticism, 
study of problem conditions and its solutions of language used in daily 
life, realizing ethics and awareness of Thai society 

 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวชิาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาขึ้นไป 
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5100103 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ* 3(3-0-6) 
 Thai for Careers 

การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและการเขียน
เพื่อใหเกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑทั้งในชีวิตประจําวัน 
และการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการนําเสนอขอมูล  การใหความรู การวิเคราะห
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ เพื่อนําไปใชใน
สถานการณตาง ๆ ให เกิดประโยชนตอการปฏิบั ติหนาที่ การงานและการใช
ชีวิตประจําวัน 

Practicing and developing Thai language used in listening, speaking, 
reading and writing in order to communicate effectively in accordance 
with the rules; both for daily life and career as well as presenting, 
providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting through process 
of academic research effectively and be able to use in various situations 
which is beneficial to the career and daily life 

  

5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา 3(3-0-6) 
 English for Fun 

การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 
คําศัพทและสํานวนการทักทาย การแนะนําตัวเอง/ผูอื่น การสอบถามขอมูลเบื้องตน 
การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรูสึก การนําเสนอหนาช้ันเรียน 

 English usage for daily communication, English sound systems, 
vocabularies and greeting expressions, self-introduction and introducing 
others, basic information inquiries, giving opinions, feeling expression, 
class presentation 

 

5100106 การใชภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน                 3(3-0-6) 
 English Usage for Social Network 

การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอยางงายในสื่อสังคมออนไลน  การต้ังและการ
ตอบกระทูเปนภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน  การแสดงความ
คิดเห็นเปนภาษาอังกฤษ  การเขียนหรือการตอบอีเมลเปนภาษาอังกฤษ   

Simple English writing in social media, giving queries and answers in 
English, online chatting, giving opinions in English, writing and replying 
email in English 

 
 
 
 

___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาขึ้นไป 
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5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู* 2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning Development 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟง พูด อาน เ ขียน ใน
ชีวิตประจําวันในสถานการณตาง ๆ  อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา  การแนะนํา
ตนเองและผูอื่น การรองขอ  การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานทีก่ารถามและการใหขอมูล การติดตอสื่อสารทาง
โทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ  แหลงขอมูลเพื่อ
ศึกษาคนควาในการพัฒนาการสื่อสาร เชน การใชพจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ    
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Development of English communication skills, listening, speaking, 
reading and writing in daily life of various situations such as greeting; 
leave-taking, self-introduction and others, requesting, offering help, giving 
suggestion, describing people, objects and places, inquiring and 
information giving, talking on telephone and expressing opinion; 
development of skills in using tools and resources for communicative 
study such as dictionary, article and newspaper and information 
technology for communication 

 

5100108  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 * 2(1-2-3) 
 English for Communication 1 

การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ถอยคําและสํานวนพื้นฐานที่ใชในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
กับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจาของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกตองเหมาะสม 

Practices of English listening, speaking, reading, and writing for daily  
communication; focusing on basic vocabulary and expressions relating to 
working performance and career fields, studying on customs and 
traditions of English speaking countries including appropriate social 
etiquette 

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาขึ้นไป 
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5100109   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 * 2(1-2-3) 
 English for Communication 2 

การฝกและพัฒนาการฟง พูด อ าน และการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช
สถานการณจริงที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของรวมถึงการฝกทักษะการคิด
วิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ 

Practice and development of listening, speaking, reading and writing 
English through real situations in related careers, practice of thinking 
skills, problem solving analyzing and decision making skills for daily life 
and future career 

 

5100113 กาวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ      3(3-0-6) 
 Technology and Media Literacy  

การรูเทาทันขอมูลขาวสาร การรูเทาทันสื่อ การรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  การเขาถึงและประเมินขอมูล  การใชขอมูลและจัดการได การ
วิเคราะหสื่อ การใชเครื่องมือสื่อสารงาย ๆ ในการผลิตสื่อ  การใชสื่อสังคมออนไลน
อยางถูกตองตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี   

Information literacy, media literacy, IT and communication literacy, 
information access and evaluation, information use and manageability, 
media analysis, simple tools usage for media production, social media 
use under law controls and ethics in technology 

 
2)วิชาเลือก ไมนอยกวา     3 หนวยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6)       
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills 

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาสตาง ๆ ทั้ง
ที่เปนทางการและไมเปนทางการ ศึกษาคนควา ความรูจากการฟงและการอานจากสื่อ
ตาง ๆ  นําเสนอดวยการพูดและการเขียนโดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และ
มารยาทในการสื่อสาร การวิจารณการพูดและการเขียน 

Developments of speaking and writing skills, speaking and writing 
for both formal and informal occasion, research, knowledge from 
listening and reading from various media, presenting with presentation 
and writing with ethics and moral realization, communication manners, 
criticizing speaking and writing 
 
 

___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาขึ้นไป 
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5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)       
 English Communication Skills Development  

การฟงและพูดโตตอบในสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน การอานและ
เขียนขอความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสรางไมซับซอน   

Listening and speaking in daily-life situations, short message reading 
and writing, non-complicated sentence reading and writing 

 

5100111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)      
 Chinese for Communication 

การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  คําศัพท ไวยากรณข้ัน
พื้นฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวัน  

Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, vocabularies, 
basic Chinese grammars, greetings and basic daily-life conversation 

 

5100112 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)       
 Melayu for Communication 

การใชภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน คําศัพท ไวยากรณข้ันพื้นฐาน 
การทักทายและการสนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวัน 

Melayuuseage for communication in daily life, vocabularies, basic 
Melayu grammars, greetings and basic daily-life conversation 
 

1.2 กลุมวิชาวิถีแหงชีวิต ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
1)วิชาบังคับ  3 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

5100116 อยูดี กินดี มีสุข 3(3-0-6)       
 Well-being 

การใช วิทยาศาสตร เทคโนโลยีในชี วิตประจําวัน ผลกระทบจากการใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสิ่งแวดลอม  อาหารและคุณคาทางโภชนาการ อาหาร
เฉพาะโรค การอานฉลากโภชนาการ ความรูเรื่องยาเบื้องตน สมุนไพรไทย สมุนไพรกับ
การดูแลสุขภาพ กฎหมายคุมครองผูบริโภค การสรางเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   

Science and technology use in daily life, effects of using science 
and technology on environment, foods and nutrition, dietetics, nutrition 
information reading, basic drug information, Thai herbs, herbs with 
health, consumer protection laws, promoting physical and mental health 
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5100117 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน* 3(3-0-6)       
 Science in Daily Life    

พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน 
อุปกรณไฟฟา หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ พลังงานในการ
ดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมี ที่ใชใน
ชีวิต ประจําวัน การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความเย็น สารเคมี
รังสี บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา 

Energy and its sources, electric energy and electricity generation, 
electric circuits in houses and electrical equipment, principles of 
electrical devices, energy for living, human organ systems, heredity, 
chemical use in daily life, using microorganism in food industries, 
agricultural and industrial production managementwith heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 

 

 2)วิชาเลือก ไมนอยกวา     3 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนําเสนอ 3(3-0-6)       
 Information Technology for Presentation 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเขาถึงและการใชขอมูล 
วิธีการเขาถึงสารสนเทศ กลยุทธการสืบคน การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ 
และการนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ 

Introduction to information technology, data access and use, 
accessing information methods, searching strategies, analyzing and 
synthesizing information, presenting information in various forms 

 

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                   3(3-0-6)       
 Information Technology in Daily Life 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต
คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตคลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณ 
ในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

Introduction to computer, informationtechnology, computer 
application in daily life, data warehouse application, laws and ethics in 
using information system and security system 

 
 
 
 

___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาขึ้นไป 

 



34 
 

 

5100118 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน* 3(3-0-6)       
 Mathematics in Daily Life 

หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ย การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพื่อการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน  

Principle and thinking process; giving reasons; financial mathematics  
and interest, hire-purchase; accounting, tax and fundamental statistics to 
apply in daily life 

 

5100119 การบริหารรางกาย 1(0-2-2)       
 Body Exercise 

หลักการบริหารรางกาย การฝกทักษะ และเทคนิคเบื้องตนของการบริหาร
รางกายเพื่อการเสริมสรางกลามเน้ือแตละสวน ความแข็งแกรง ความยืดหยุนของ
รางกาย และการทดสอบสมรรถภาพดวยตนเอง การเลือกการออกกําลังกายและการ
เลือกเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ การมีนํ้าใจนักกีฬา 

Principles of body management, skill practice and basic technique 
of body management to gaining muscle, body flexibility and physical 
fitness self-check, exercise selection and playing sports for healthiness, 
sportsmanship 

 

5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต* 2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ หลัก
และวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติในการเลน
กีฬาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกันการบาดเจ็บ
จากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยการเลนกีฬาและการละเลนพื้นเมืองในทองถ่ิน พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสรางภาวะการเปนผูนํา 

Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports 
competition, principles and how to choose sports for individual 
potential, conduct of principles for playing sports at maximum benefits 
to body, emotion and society, injury prevention from sports and basic 
first aid, utilizing sports skill and developing life quality with sports and 
traditional games, personality development promoting leadership 

 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาขึ้นไป 
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5100121 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6)       
 King’s Philosophy for Local Development 

 ศาสตรพระราชากับการจัดการดานการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม  
และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชดําริเพื่อความกินดี
อยูดีของประชาชน การพัฒนาที่ย่ังยืน และการประยุกตใชศาสตรพระราชาในการ 
พัฒนาทองถ่ิน 

King’s philosophy for agricultural management, economies, 
environment and education; sufficiency economy philosophy, royal 
projects for the better living of people, sustainable development, 
applying the King’s philosophy for community development 

 

5100122 ชี้ชองทางดี ชี้ชองทางรวย         3(3-0-6)       
 Introduction of Ethics and Wealth    

การพัฒนาทักษะการเรียนรู  เขาใจ เห็นคุณคาของชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม  
มีการพัฒนาตนเองเพื่อดํารงตนอยางมีความสุขและอยูรวมกันผูอื่นได การเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม การไมเบียดเบียนผูอื่น การบริหารจัดการและภาวะผูนํา  
การบริหารทรัพยากรมนุษย ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจเบื้องตน  
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน การตลาด
และการสื่อสาร  

Development of learning, understanding and valuing lives, society 
and environment; self-development for happy living and getting along 
well with people, promoting ethics and moral; care for others, 
leadership management, human resource management, investment 
channel, principles of basic business, analyzing business environment, 
accounting and financing, online business, marketing and 
communication 

 

5100123 ความงดงามแหงตน 3(3-0-6)       
 Beauty of Life      

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ  การเขาใจตนเองและเขาใจผูอื่น 
ธรรมชาติของมนุษย การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องตน 
หลักการพูดนําเสนอตอที่ประชุม ภาวะผูนําและผูตามที่ดี การพัฒนาตนในการทํางานกลุม
และทํางานทีม  และทักษะการใชชีวิต 

Introductions to human relation, self-understanding and 
understanding others, human nature, personality developments, social 
etiquette, principles of basic speaking, principles of oral presentation in 
front of meeting, status of good leadership and followership, self-
developments for groups work and teamwork, living skills ___________________________________________ 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาขึ้นไป 
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5100124 กาวสูโลกกวาง   2(1-2-3)  
 Step to the World 

การคนหาแหลงงาน  การอานประกาศรับสมัครงาน การกรอกแบบฟอรมใบสมัคร
งาน การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการเขียนประวัติสวนตัว 
การนัดหมายเพื่อสัมภาษณงาน การสัมภาษณงาน การตอบรับและการปฏิเสธการ
สัมภาษณการสนทนาทางโทรศัพท ทักษะในการใชกริยามารยาทและนํ้าเสียงในการ
พูด คําศัพทและสํานวนเพื่อการปฏิบัติงานและการสื่อสารในสํานักงาน การบันทึกการ
ปฏิบัติงานการบันทึกการประชุม และการนําเสนอ  การปรับตัวเขาสูสังคม การปฏิบัติ
ตนในการทํางาน การทํางานเปนทีม และการมีจิตสาธารณะ 

Job seeking sources, reading jobs announcement, filling out 
application form, writing letters or email for job application, writing 
resume, appointment for job interview, interviewing, interview 
acceptance and rejection, telephone conversation, etiquette in tone of 
speaking, vocabularies and expressions for work practice andpublic mind 

 

5100125 ความจริงของชีวิต* 3(3-0-6) 
 Truth of Life 

ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคม ป จจุบันกับโลกวิทยาศาสตร  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต 
ในการแกปญหาและพัฒนาปญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู  โลกทัศนแบบตาง 
ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริง
และความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสูความ
สงบสุขของชีวิตและสังคม 

Meaning of life, living in today society with science and 
information technology, applying truth and religious in problem solving 
and intellectual developing, life and society, moral and ethics 
development based on religious precepts, peaceful life and society, 
different worldviewperception,  advantages and disadvantages analyzing 
of worldviews in order to find out truth and meaning of life to be a 
perfect human being and leading to a peaceful life and society 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาขึ้นไป 
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5100126 การพัฒนาตน* 2(2-0-4)  
 Self Development 

หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัย ของพฤติกรรมของมนุษยตน 
กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณ 
และจริยธรรม การปองกันและการจัดการความเครียด การสรางมนุษยสัมพันธ  
การทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง 

Principles, elements, as well as factors of human behavior, 
emergence process and self- development, emotional intelligence and 
ethics development, prevention and stress managing, human relations 
creating, teamwork and conflict managing 

 

5100127 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต* 3(3-0-6) 
 Aesthetics for Life 

ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความ คิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป การจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความ สําคัญของการรับรู
กับความเปนมาของศาสตรทาง การเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป 
ศิลปะ คีตศิลปและการแสดง ผานข้ันตอนการเรียนรู เ ชิงคุณคาจากการรําลึก 
ความคุนเคยและนําเขาสูความซาบซึ้ง เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึ้ง
ทางสุนทรียภาพ 

Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying 
differences in science of beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards visual arts, arts, music arts 
and performance through perception process of value, recognition, 
familiarity which lead toappreciationand obtaining experiences of aesthetic 
appreciation 

 

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย* 2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture 

เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถ่ิน และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญของ 
มนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิตสาธารณะ 
เพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความกาวหนาใน
ชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

Social identity, local and Thai culture, significance of human 
relations, human nature, psychological process, public consciousness 
creation in order to build interpersonal relationship and community, 
self-development for the advance in life and career, religious principles 
application to life and career  

___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาขึ้นไป 
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1.3กลุมวิชาพลเมืองโลก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
1)วิชาบังคับ   3 หนวยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6)       
 Multiculture  and Peace 

ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสรางความ
เขาใจ ความแตกตางทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม 
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท ปญหา ความขัดแยง ใน
สังคมไทยและสังคมโลก การแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคม
เพื่อสงเสริมสันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบตอสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู
รวมกันในสังคมแบบประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษสิทธิ 

Meanings, significance and types  of culture, process of building 
understanding, cultural difference and its acceptance, basic concepts of 
peace and reconciliation, problems and conflict of Thai and World 
society, resolving conflict with peace, social activity for peace 
promotion, public consciousness and responsibility towards multiculture 
society, living together in democratic society, right prevention guidelines 

 
2)วิชาเลือก ไมนอยกวา 3  หนวยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

5100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม 3(3-0-6)       
 Life Skill for Society 

ทักษะดานการคิดแกปญหาแบบองครวม  การคิดสรางสรรค การปรับตัวใน
ศตวรรษที่ 21ความเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การเรียนรูอาชีพ 
การเรียนรูสังคมผูสูงวัย การสรางคุณคาในตนเองและการพัฒนาจิตสาธารณะ  
และการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

Holistic problem-solving skills, creative thinking, adaptation in the 
21st century, multiculture understanding, information communication, 
career learning, elder society learning, building self-valued and public 
conscious development, life-long learning for sustainable development 

 
 
 

5100131 สังคมภิวัตน* 3(3-0-3) 
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 Socialization 
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ

สังคมโลก กระแส โลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในดานตาง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

Relationships between human beings and environment in Thai 
society, ASEAN and world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of society in various 
dimensions including tradition, culture, economics and political affairs 

1.4 กลุมวิชาอัตลักษณของคณะ  3 หนวยกิต 
1)คณะครุศาสตร 3 หนวยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

5100132 ครูแหงแผนดิน 3(3-0-6)       
 Teachings of King Rama 9  

คําพอสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกยองครู การเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง สี่เสา
หลักของการเรียนรู การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม จิตอาสา  หนาที่พลเมือง   

Teachings of King Rama 9 for teachers profession, praising teachers, 
learning to changes, four pillars of learning, life-long learning, modern 
teachers, volunteering, civil duties 

หรือ 
  

 2)คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

5100133 วิถีไทย วิถีถ่ิน      3(3-0-6)       
 Thai and Local Ways 

พื้นฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใตวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินอัตลักษณ- 
ชายแดนใต เชน วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแตงกาย ผาประจําถ่ินวัฒนธรรม 
ดานภาษาวิถีชีวิต ประเพณี และความเช่ือและสิ่งสรางสรรคที่เกิดจากภูมิปญญา
ทองถ่ินชายแดนใตวิถีชีวิตของผูคนในชายแดนใตและจัดใหมีกรณีศึกษาเรียนรู
ทรัพยากรในชุมชนทองถ่ิน 

Fundamentals of culture with lifestyle of southern border, local 
community culture and southern border identity: food , dress, local 
textiles and language; traditions and belief, created things from 
southern-border folk wisdom, people lifestyle in southern border, case 
studies of learning resores in local community 

หรือ ___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาขึ้นไป 
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 3)คณะวิทยาการจัดการ                3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

5100134 ผูประกอบการรุนเยาว 3(3-0-6)       
 Young Enterpreneurs 

ความเปนมาและลักษณะความสําคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐ
และเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะหแนวทางการเปนผูประกอบการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเปนผูประกอบการ การมองหาโอกาสในการ
เปนผูประกอบการ  การประเมินความเปนไปไดทางธุรกิจ  แนวทางการจัดต้ังธุรกิจ  
การวางแผนทางการเงินสวนบุคคล การบริหารรายได รายจาย การออม และภาระหน้ี  
การใชเงินอยางมีทางเลือกในการลงทุนประเภทตาง ๆ แนวคิดและการเตรียมความ
พรอมสําหรับการเปนผูประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชนทางภาษี  จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบตอสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวของ  

Background andsignificance of special economic zone, government 
and private policy special economic zone, analysis of guidelines for 
becoming entrepreneurship in special economic zone, concepts and 
theory of entrepreneurship, seeking for opportunity to become 
entrepreneurship, evaluation of business probability, forming business 
guideline, personal financial planning, income management; expenses, 
savings and debts, spending money for investment, concept and 
preparation for becoming entrepreneurship in digital era, tax benefit, 
ethics and social responsibility, and related laws  

หรือ 
 

 4)คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

5100135 วิทยาศาสตรเพ่ือทองถ่ิน      3(3-0-6)       
 Science for Community   

ความรู ความสําคัญ ทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร  
เจตคติทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร และการประยุกตใชวิทยาศาสตร 
เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

Knowledge, scientific and technological significance, scientific skills, 
aptitude to science, scientific process, scientific application for 
community development  
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 91 หนวยกิต 
2.1 วิชาแกน 11 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

2140101 สุนทรียศาสตรและภูมิปญญาศิลปกรรมทองถ่ิน*  2(1-2-3) 
 Aesthetics and Local Wisdom Arts 

ความหมายคุณคาขอบเขตประเภทและความสัมพันธของความงามทฤษฎีศิลปะ
และทฤษฎีความงามที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรคและการเปลี่ยนแปลงงานศิลปะ
คุณลักษณะคุณคาประเภทของภูมิปญญาศิลปกรรมพื้นถ่ินภาคใตแนวคิดรูปแบบ
เทคนิคการอนุรักษและสรางเสริมพัฒนาศิลปกรรมพื้นถ่ินภาคใต 

Meaning value, frontier, types and the relation of beauty, theory of 
art and beauty influenced to the theory of arts and beauty influenced 
to the creative and change in arts,attribute, values and types of local 
wisdom southern arts,concept, format techniques, preservation and 
strengthening of local art in southern part  

 

2140209 การจัดการธุรกิจศิลปะและการออกแบบ*  2(1-2-3) 
 Art and Design Business Management  

หลักการแนวคิดรูปแบบและโครงสรางการบริหารและการดําเนินงานของธุรกิจ
ศิลปะและการออกแบบการสงเสริมภาพลักษณของสินคาองคกรและการตลาดระบบ
สารสนเทศการตลาดการวางแผนการตลาดและการจัดการทางการตลาดเพื่อธุรกิจ
ศิลปะและการออกแบบหลักการและกระบวนการในการจดลิขสิทธ์ิและทรัพยสินทาง
ปญญา 

Priority, concept, format, structure of administration and process of 
art and design business; emphasis on image of products, association and 
marketing in marketing information systems including marketing plan 
and marketing management for art and design business, principles and 
process in copyright and intellectual property 

  

2140305 ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ  2(2-0-4) 
 Research Methodology in Art and design 

หลักการพื้นฐานการวิจัยวิธีการวิจัยทั่วไปการกําหนดปญหาการวิจัยการ
ออกแบบการวิจัยการเขียนเคาโครงการวิจัยการเก็บขอมูลและการเขียนรายงานการ
วิจัยทางศิลปะและการออกแบบมุงเนนการวิจัยและพัฒนา 

Principle and general basic of research methodology and art 
research and design as writing research outline and writing report of art 
research and design, emphasis on research and development 

 

___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาอัตลักษณของหลักสูตร 
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2141101 ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ  3(3-0-6) 
 History of Art and Design 

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางความเช่ือแบบอยางงานศิลปะและการ
ออกแบบจุดเปลี่ยนที่สําคัญๆจากปรากฏการณทางศิลปะในแตละยุคสมัยต้ังแต
สมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัยใหมและรวมสมัย 

Progress and revolution of belief, art models and design 
considered as important turning points form phenomenon in each age, 
since prehistoric age upto modern and contemporary age 

 
2.2วิชาเฉพาะดาน 27 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 
2141102 การคิดสรางสรรคและการบูรณาการทางศิลปกรรม  2(1-2-3) 

 Creative Thinking and Arts Integration 
หลักการแนวคิดและองคประกอบของความคิดสร างสรรคสภาวะและ

กระบวนการของความคิดสรางสรรคการแสวงหาแนวคิดรูปแบบเทคนิคและการ
ประยุกตใชเพื่อการบูรณาการทางความคิดสรางสรรคปฏิบัติการสรางสรรคศิลปะจาก
การบูรณาการองคความรูจากภูมิปญญาทองถ่ินกับหลักการและรูปแบบทางความคิด
สรางสรรคในลักษณะรวมสมัย 

Principles concept and elements of creativity,the state and 
process of creativity, the pursuit of ideasformstechniquesand 
applications. to integrate creativity into creative arts practice. by 
integrating knowledge from local wisdom with the principles and forms 
of creativity in a contemporary way 

  

2141214 ศิลปะอิสลาม*  3(2-2-5) 
 Islamic Arts  

ประวั ติความ เปนมาความสํา คัญรูปแบบและ เ น้ือหาของจิ ตรกรรม 
ประติมากรรม และสถาปตยกรรม ในยุคสมัยที่อยูภายใตการปกครองของอาณาจักร
อิสลามหรือศิลปะที่เกิดข้ึนจากพลังศรัทธาตอศาสนาอิสลามเริ่มตนต้ังแตยุคทาน
ศาสดามูฮัมหมัดจนถึงยุคปจจุบันเพื่อเปนขอมูลประกอบการออกแบบ 2 มิติ      และ
ออกแบบ 3 มิติ 

History, importance, form and content of painting, sculpture and 
architecture in the period under the rule of the Islamic Kingdom,the art 
of Islamic faithfrom the time of the Prophet Muhammad to the present 
day,for information on the design of 2D and 3D design 
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2142101 วาดเสนพ้ืนฐาน  3(1-4-4)
 Basic Drawing 

หลักการรูปแบบวิธีการและปฏิบัติงานการเขียนภาพหุนน่ิงคนทิวทัศนและงาน
สถาปตยกรรมเนนการถายทอดรูปทรงที่เหมือนจริงดวยเทคนิคที่สัมพันธกับวัสดุ 

Principle, pattern, methods and practice of drawing human, view 
and architect works, emphasis on realistic shape transfer by techniques 
related to materials 

 

2142102 หลักการออกแบบ  3(1-4-4) 
 Principles of Design 

หลักการรูปแบบวิธีการและปฏิบัติงานออกแบบพื้นฐานจากการใชทัศนธาตุและ
หลักการจัดองคประกอบศิลปในการออกแบบที่สัมพันธกับลักษณะรูปแบบและหัวขอ
ในการสรางสรรค 

Principle, pattern, methods and practice of basic design from using 
visual elements and principle of art composition in design that related 
to feature, model and topic in creating 

  

2142103 จิตรกรรมพ้ืนฐาน  3(1-4-4) 
 Basic Painting 

หลักการรูปแบบวิธีการและปฏิบัติงานจิตรกรรมโดยใชสื่อเทคนิคจากสีนํ้า
สีชอลคสีอะคริลิกและสีนํ้ามันเพื่อทดลองเทคนิคและการสรางสรรคในรูปแบบศิลปะ
แบบเหมือนจริงเปนพื้นฐานที่สัมพันธกับเน้ือหาและการแสดงออกตามขอกําหนดใน
การสรางสรรค 

Principle, pattern, methods and practice of painting by using 
technical media from water color, oil pastel, acrylic and oil color for 
testing techniques and creating. In realistic art as basis that related to 
contents and expression of determination in creating 

  

2142104 ประติมากรรมพ้ืนฐาน  3(1-4-4) 
 Basic Sculpture  

หลักการรูปแบบวิธีการและปฏิบัติงานประติมากรรมโดยใชเทคนิคการปนการ
แกะสลักและการทําแมพิมพหลอโดยเลือกใชวัสดุเทคนิคและรูปแบบที่สัมพันธกับ
เน้ือหาและการแสดงออกตามขอกําหนดในการสรางสรรค 

Principle, pattern, methods and practice of sculpture by using 
techniques of molding carving and making mold by selection of 
materials, techniques and models that related to contents and 
expression of determination in creating 
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2142105 ภาพพิมพพ้ืนฐาน  3(1-4-4) 
 Basic Print Making 

หลักการรูปแบบวิธีการและปฏิบัติงานภาพพิมพโดยใชเทคนิคภาพพิมพโมโนพ
ริ้นทภาพพิมพนูนจากเศษวัสดุภาพพิมพแกะไมภาพพิมพพื้นราบเปเปอรบล็อกและ
ภาพพิมพตะแกรงไหม 

Principle, pattern, methods and practice of print making by using 
techniques of monoprints, embossed prints from remnant of materials, 
wooden carving prints, smooth prints in paper block model and silk 
sieve print by selection of materials, techniques, and models that 
related to contents and expression of determination in creating  

  

2143101 เขียนแบบพ้ืนฐาน  3(1-4-4) 
 Basic Drafting 

หลักการรูปแบบวิธีการและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือและอุปกรณในการ
เขียนแบบการเขียนเสนลักษณะตางๆการเขียนตัวอักษรการใชมาตราสวนการบอก
ขนาดและการใชสัญลักษณในงานเขียนแบบการเขียนภาพฉายภาพรูปตัดรูปออบลิ
ครูปไอโซเมตริกและรูปเปอรสเปคทีพ 

Principle, pattern, methods and practice of using tools and 
equiptments tor drafting as drafting in several patterns, letter drafting 
includuing scale uses, size indication and using symbols in drafting as 
drafting in orthographic drawing, sections, oblique drawing, isometric 
drawing and perspective drawing 

  

2143102 การถายภาพเพ่ืองานออกแบบ  3(1-4-4) 
 Photographic for Design 

ประวัติความเปนมาของกลองถายภาพพอสังเขปเรียนรูหลักและวิธีการถายภาพ
ประเภทตางๆใชอุปกรณจัดแสงและอุปกรณอื่นๆในการถายภาพฝกปฏิบัติการ
ถายภาพเพื่อนํามาใชในงานออกแบบ 

Background of a camera in brief; learning about Principle and 
various Kinds of Photographic techniques with Illumination devices and 
other devices that used in photography; practices on Photography in 
order to apply for design works  

 

2143203 คอมพิวเตอรกราฟกพ้ืนฐานเพ่ืองานออกแบบ  3(1-4-4) 
 Basic Computer Graphic for Design 

รูปแบบโครงสรางของโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปที่นิยมใชในปจจุบัน
พื้นฐานการสรางและการตกแตงรูปภาพปฏิบัติการสรางสรรคงานทางทัศนศิลป
เบื้องตนโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
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Model and structure of computer program that used at present 
with base of making and decorations photo; practices on basic visual art 
creating by using computer program 

 
2.3วิชาเอก 53 หนวยกิต 

2.3.1) วิชาเอกบังคับ  
แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป 28 หนวยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

2140304 การนําเสนอผลงานออกแบบทัศนศิลป  2(1-2-3)
 Visual Art Design Project Presentation 

กระบวนการนําเสนอผลงานออกแบบในรูปแบบตางๆฝกปฏิบัติการนําเสนอ
ผลงานแตละบุคคลโดยการจัดทําแฟมสะสมผลงานและสรางสรรคผลงานจริงที่แสดง
ลักษณะเฉพาะตนตลอดจนสามารถใชสื่อทางเทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอรเปนพื้นฐาน
เพื่อการนําเสนอผลงานอยางเปนข้ันตอนและมีรูปแบบที่นาสนใจ 

Process of design project presentation in several patterns; 
practices on individual project Presentation by making project collecting 
binders and creating individual projects with concluded document in 
creating in order to be able to use technology media or computer as 
basis of project Presentation in procedure and interesting style 

  
  

2141306 ทัศนศิลปวิจารณ  2(1-2-3) 
 Visual Art Criticism 

หลักการวิจารณศิลปะขอบขายหลักเกณฑและวิธีการซึ่งเนนการวิจารณจาก
ฐานขอมูลที่มีการคนควาและเห็นคุณคาของงานทัศนศิลปในรูปแบบตางๆโดยสามารถ
วิจารณผานการพูดและการเขียนไดอยางเหมาะสม 

Principle of visual arts criticism as scope criterions and methods, 
emphasis on criticism from found data base and apprecation forward 
several kinds of visual arts, enable criticize through speach and writing 
properly 

  

2141310 ทฤษฎีสีสรางสรรค  3(1-4-4)
 Creative Colour Theory 

หลักการแนวคิดและปฏิบัติการสรางสรรคในหลักการของทฤษฎีสีจิตวิทยาการ
รับรูเรื่องสีวิธีการและเทคนิคการใชสีในคุณลักษณะตางๆเชนสีนํ้าสีโปสเตอรสีอะครลิกิ
ฯลฯรวมถึงการใชสีจากวัสดุสําเร็จรูปประเภทตางๆและการใชสีจากการออกแบบดวย
คอมพิวเตอรในรูปแบบที่แปลกใหมนาสนใจ 
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Principle, concept and practices of creativity of color theory as 
color perception psychology, methods and several techniques in color 
as water color, poster color, acrylic color etc. including techniques color 
from several kinds of instant materials and techniques color from design 
by using computer to achieve  in innovative and interesting form  

  
2142106 เทคนิคองคประกอบศิลป  3(1-4-4) 
 TechniqueComposition of Art 

วิชาที่ตองสอบผานกอน : 2142102หลักการออกแบบ 
Pre-requisite : 2142102 Principles of Design 

หลักการแนวคิดและปฏิบัติงานองคประกอบศิลปตามเน้ือหาและวัตถุประสงคที่
กําหนดเนนความคิดสรางสรรคในการนําทัศนธาตุทางศิลปะและหลักการจัดภาพที่
สัมพันธกับแนวความคิดเน้ือหารูปแบบและเทคนิคการสรางสรรค 

Principle, concept and practice of composition of art as contents 
and determined objectives, emphasis on creativity in visual art element 
and principle of image arrangement related to concepts, contents, 
models and techniques of creating 

  

2142207 วาดเสนสรางสรรค  3(1-4-4) 
 Creative Drawing 

วิชาที่ตองสอบผานกอน : 2142101วาดเสนพื้นฐาน 
Pre-requisite : 2142101 Basic Drawing 

หลักการสรางสรรคการถายทอดรูปแบบทั้งเหมือนจริงและจินตนาการโดย
สัมพันธกับเทคนิควิธีการและวัสดุเนนปฏิบัติการวาดเสนผสมผสานเทคนิควัสดุและ
วิเคราะหปญหาทางรูปทรงที่สัมพันธกับการแสดงออกสวนบุคคล 

Principle of creating, transfer of both realistic and imagining model 
that related to techniques, methods and materials; emphasis on 
practices of mixed drawing with material techniques including analysis 
of shape problem related to personal expression 

  

2142310 จิตรกรรมสรางสรรค  3(1-4-4) 
 Creative Painting 

วิชาที่ตองสอบผานกอน : 2142103จิตรกรรมพื้นฐาน 
Pre-requisite : 2142103 Basic Painting 

ทดลองและฝกปฏิบัติงานทางจิตรกรรมโดยไมจํากัดเทคนิควิธีการและวัสดุ
มุงเนนวิธีคิดการสรางสรรคและรูปลักษณใหมทางจิตรกรรมที่สัมพันธกับสังคมรวม
สมัยและความเปนทองถ่ินของภาคใต 
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Experimental and practice of painting by using unlimited 
techniques, methods and materials; emphasis on thinking methods, 
creating and new model in paintingrelated to contemporary society and 
local identity of the south 

 
  

2142311 ประติมากรรมสรางสรรค  3(1-4-4)
 Creative Sculpture 

วิชาที่ตองสอบผานกอน : 2142104ประติมากรรมพื้นฐาน 
Pre-requisite : 2142104 Basic Sculpture  

ทดลองและฝกปฏิบัติงานทางประติมากรรมโดยไมจํากัดเทคนิควิธีการและวัสดุ
มุงเนนวิธีคิดการสรางสรรครูปลักษณใหมทางประติมากรรมที่สัมพันธกับสังคมรวม
สมัยและทองถ่ินภาคใต 

Experimental and practice of creative sculpture by unlimited 
techniques, methods and materials; emphasis on thinking methods, 
creating and new model in creative print makingrelated to 
contemporary society and local identity of the south 

 

2142312 ภาพพิมพสรางสรรค  3(1-4-4) 
 Creative Print Making 

วิชาที่ตองสอบผานกอน : 2142105ภาพพิมพพื้นฐาน 
Pre-requisite : 2142105 Basic Print Making 

แนวคิดและจินตนาการที่เกิดจากประสบการณดานเทคนิคภาพพิมพและพัฒนา
ไปสูการสรางสรรคดวยวิธีการที่ทันสมัยใหสามารถแสดงออกผานเน้ือหาที่ตอบสนอง
อารมณความรูสึกต้ังแตแบบเหมือนจริงไปจนถึงแบบที่ไมมีรูปเนนผลสัมฤทธ์ิที่เกิดจาก
รูปทรงและอารมณความรูสึก 

Concept and imagination resulted by experiences of print making; 
development into creativity with modern methods, enabled to express 
through content reacting to emotion and feeling from figurative models 
to non-figurative ones, emphasis on accomplishments resulted by form 
and emotions application of mixed or creativemedia 

 

2142318 สื่อผสมทางทัศนศิลป  3(1-4-4) 
 Mixed Media in Visual Art 

แนวความคิดรูปแบบสรางสรรคทดลองและปฏิบัติการใชวัสดุธรรมชาติวัสดุ
สังเคราะหตลอดจนการใชเครื่องมือเทคโนโลยีหรือสื่อผสมผสานดวยเทคนิคตางๆโดย
เนนความคิดสรางสรรคในการแสดงออกมาเปนผลงานทัศนศิลป 
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Concept creative from, experimental and practice of using natural 
and synthetic materials including using appliance technology, or mixed 
media with several techniques; emphasis on creativity in expression for 
visual art works 

  

2143204 คอมพิวเตอรกราฟกเพ่ืองานทัศนศิลป  3(1-4-4) 
 Computer Graphic for Visual Art 

หลักการรูปแบบวิธีการและปฏิบัติใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปที่ใชในการ
สรางงานออกแบบกราฟกและสรางภาพเคลื่อนไหว 

Principle, pattern, methods and practice of using computer graphic 
program that used in making graphic design and animation 

  

 
2.3.2) แขนงวิชาการออกแบบกราฟก 33 หนวยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

2140215 การนําเสนอผลงานออกแบบกราฟก  2(1-2-3) 
 Graphic Design Project Presentation 

กระบวนการนําเสนอผลงานออกแบบกราฟกในรูปแบบตางๆฝกปฏิบัติการ
นําเสนอผลงานตลอดจนสามารถใชสื่อทางเทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอรเปนพื้นฐานเพือ่
นําเสนออยางเปนข้ันตอนและมีรูปแบบที่นาสนใจ 

Process of graphic design project presentation in different forms 
practicum and application of elementary media technology and 
computer remarkably 

  

2141111 ทุนทางวัฒนธรรมในงานออกแบบกราฟก*  2(1-2-3) 
 Cultural Asset in Graphic Designing 

ความงามคุณคาของทุนทางวัฒนธรรมภาคใตความรูทางภูมิปญญาคานิยมและ
ความเช่ือที่ผูกพันกับสังคมนํามาสรางสรรคแนวคิดในการวางแผนออกแบบใหสื่อ
ความหมายไดอยางชัดเจนสวยงามและสอดคลองกับทุนทางวัฒนธรรม 

Beauty and value of culturalsouthern asset, local intellectual, 
value and social believes. Application of creative concept in designing 
to express the beauty of southerncultural asset concordantly. 

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาอัตลักษณของหลักสูตร 
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2143210 คอมพิวเตอรเพ่ืองานออกแบบกราฟกขั้นสูง  3(1-4-4) 
 Computer for Advance Graphic Design 
 วิชาที่ตองสอบผานกอน : 2143203คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานออกแบบ 
 Pre-requisite : 2142105 Basic Computer Graphicfor Design 

หลักการและวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการออกแบบกราฟกการสราง
แนวคิดและการวางแผนออกแบบฝกปฏิบัติการออกแบบดวยคอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปตางๆโดยสามารถนําไปประยุกตใชในงานเชิงพาณิชยตางๆ 

Principles and procedure of using instructional computer programs 
for designing, concept integrating and design planning, practicing design 
by using the graphic computer programs focusing on communication 
and usage for graphic design 

  

2143211 การออกแบบและจัดตัวอักษร  3(1-4-4) 
 Lettering Design 

วิวัฒนาการตัวอักษรทั้งไทยสากลและรูปแบบของตัวอักษรตางๆที่ใชในปจจุบัน
การนําตัวอักษรไปประกอบการออกแบบใหมใหมีรูปลักษณะเฉพาะตัวคํานึงถึงความ
เหมาะสมเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

Evolution of alphabet, the form of present alphabet and the 
application of alphabet by realizing the singularity of art properly  

 

2143212 การเขียนภาพประกอบ  3(1-4-4) 
 Illustration 

หลักการรูปแบบและวิธีการและปฏิบัติการออกแบบภาพประกอบเทคนิคตางๆ
เชนวาดเสนดินสอปากกาหรือเทคนิคสรางสรรคภาพแบบอื่นๆเพื่อนําไปใชในการ
ประกอบหนังสือโปสเตอรหรือสื่ออื่นๆโดยคํานึงถึงความงามการสื่อความหมายที่
สัมพันธกับเน้ือหา 

Principle, pattern, methods and practice of design, technical 
illustration, drawing by pencil or pen or other imaging techniques. To be 
used in the books, posters or other media by concern of beauty. 
Express meaning associated with the content 
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2143213 การออกแบบตราสัญลักษณ  3(1-4-4) 
 Logo Design 

หลักการรูปแบบและวิธีการและปฏิบัติการออกแบบเกี่ยวกับรูปแบบสัญลักษณ
และเครื่องหมายประเภทตางๆโดยเนนความสัมพันธของเรื่องราวรูปแบบและ
องคประกอบทางศิลปะ 

Principle, pattern, methods and practice of designing the patterns 
of logos types by focusing on relationship stories Forms and elements 
of art 

  

2143218 การออกแบบลวดลาย*  3(1-4-4) 
 Pattern Design 

หลักการรูปแบบแนวคิดวิธีการและปฏิบัติการออกแบบลวดลายประเภทตางๆ
ตลอดจนฝกปฏิบัติการออกแบบลวดลายเพื่อประยุกตในการออกแบบทั้ง2มิติและ3มติิ 

Principle, pattern, concept, methods of the design pattern types, 
practice of patterns design for application in both two-dimensional and 
three-dimensional 

  

2143222 การถายภาพเพ่ืองานโฆษณา  3(1-4-4) 
 Photography for Advertisement 
 วิชาที่ตองสอบผานกอน : 2143102การถายภาพเพื่องานออกแบบ 
 Pre-requisite : 2143102 Photographic for Design  

หลักการรูปแบบและวิธีการและปฏิบัติการถายภาพเชิงสรางสรรคเพื่อใชในงาน
กราฟกงานสื่อสิ่งพิมพและงานโฆษณาเนนความคิดสรางสรรคมุมกลองฉากการจัดแสง
และการจัดองคประกอบภาพโดยอาศัยวัสดุอุปกรณเทคนิคและวิธีการในการถายทอด
เรื่องราวและสื่อความหมายเพื่อใหเกิดความนาสนใจ 

Principle, pattern, methods and practice of creative photography 
to use in graphic arts. Printing media and advertising focused on creative 
camera, lighting and scene composition. Using materials and techniques 
to narrate the story and meaning attractively 

  

2143314 การวิเคราะหขอมูลการออกแบบ  2(1-2-3) 
 Analytical Data in Design 

หลักการและวิธีการรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาใชวิเคราะหหาขอสรุปในการ
ออกแบบงานประเภทตางๆและเทคนิคการวิเคราะหขอมูลอยางงาย 

Principle, and methods of data collection to analyze the 
conclusions. Analyze of various types and using simple data analysis 
techniques 
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2143315 การออกแบบสิ่งพิมพ  3(1-4-4) 
 Printing Design  

ประวัติและวิวัฒนาการของการพิมพประเภทของสิ่งพิมพระบบการพิมพ
กระบวนการผลิตปฏิบัติการออกแบบและจัดทําตนฉบับสําหรับงานพิมพในหลาย
รูปแบบและหลายประเภทเพื่อสื่อความหมายไดอยางชัดเจน 

History and development of the press. Type of publication printing 
process. The design and preparation of manuscripts for publication in 
many forms and many different types to communicate clearly 

  

2143316 การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ  3(1-4-4) 
 Graphics Design for Packaging 

รูปแบบตัวอักษรและภาพเพื่อนํามาเปนขอมูลสําหรับการออกแบบใหปรากฏบน
ภาชนะบรรจุและหีบหอและฝกปฏิบัติการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑใหสื่อ
ความหมายไดอยางชัดเจนสวยงามและเหมาะสมกับบรรจุภัณฑแตละประเภท 

Fonts and images used as data for design appearing on container 
and packaging, workshop on graphic design and packaging, conveying 
clearly and beautifully suitable for each type of packaging 

 

2143317 การออกแบบโฆษณา  3(1-4-4) 
 Advertising Design 

ประวัติความเปนมาวิวัฒนาการความสําคัญของการออกแบบโฆษณาหลักการ
และองคประกอบของการโฆษณากระบวนการข้ันตอนการผลิตตลอดจนฝกปฏิบัติการ
ออกแบบโฆษณาประเภทตางๆ 

History and principles, evolution of advertising design. The 
elements of advertising, production process. the practice of designing in 
different types of advertisements 
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2) วิชาเอกเลือก 
 แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลปและแขนงวิชาการออกแบบกราฟก
โดยแขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป ใหเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปน้ี ไมนอยกวา    14 หนวยกิต                  
แขนงวิชาการออกแบบกราฟก ใหเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปน้ีไมนอยกวา     9 หนวยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

2140306 นิทรรศการและการจัดการแสดง   2(1-2-3) 
 Exhibition and Display 

หลักการรูปแบบวิธีการและปฏิบัติการจัดนิทรรศการประเภทตางๆโดยเนนการ
กําหนดรูปแบบแผนผังบริเวณตําแหนงทิศทางงานติดต้ังแสดงประเภทตางๆปฏิบัติการ
ออกแบบการจัดและตกแตงนิทรรศการตามความมุงหมาย 

Principle, pattern, methods and practice of several kinds of 
exhibition, emphasis on determining model, area scheme, position, 
direction and setting of several kinds display including practices on  
design of preparation and decoration of exhibition that intended 

 

2140412 สัมมนาการออกแบบทางทัศนศิลป  2(1-2-3) 
 Seminar in Visual Art Design 

การสัมมนาปญหาการออกแบบแนวทางการออกแบบรวมสมัยการหาแนวคิด
และแรงบันดาลการสรางนวัตกรรมทางการออกแบบและทัศนศิลปและแขนงอื่นที่
เกี่ยวของการวิเคราะหปญหาแนวทางการแกปญหาและพัฒนาการสรางสรรคผลงาน
การออกแบบ 

Seminar in problem of design topic as contemporary design 
methods, searching for concept and inspiration, visual art and other 
fields that involed including problem analysis, solution methods and 
development of creating design works 

  

2141204 จิตวิทยาการออกแบบ   2(1-2-3) 
 Psychological Design 

หลักการรูปแบบวิธีการและปฏิบัติการออกแบบที่สงผลในเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับ
การมองเห็นและการรับรูโดยมุงเนนแนวคิดและเน้ือหาที่สัมพันธกับรูปแบบหรือ
ผลงานที่ทําใหเกิดคาเชิงพฤติกรรมที่ปรากฏตอสังคม 

Principle, pattern, methods and practice of Psychological design in 
vision and recognition, emphasis on concept and content related to 
models or works, cause of behavioral value appearing in society 
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2141205 ภูมิปญญาทางศิลปกรรมและทุนวัฒนธรรมทองถ่ินชายแดนใต*  2(1-2-3) 
 Fine Arts Wisdom and Local Southern Border Cultural Capital 

ความสําคัญรูปแบบเทคนิควิธีการและวัสดุทางผลงานหัตถกรรมชายแดนใตเนน
การศึกษาวิถีชีวิตจากผลงานหัตถกรรมการนําภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาสากล
มาสรางสรรคผลงานออกแบบ 

Priority, model, techniques and materials of southern border 
provincefolk handicraft, emphasis on study of life style from handicraft 
and application of folk wisdom and universal wisdom to create craft 
design works 

 

2141308 มโนทัศนศิลปะหลังสมัยใหม   2(2-0-4)
 Post-Modern Art Concept 

แนวความคิดของนักปรัชญาคนสําคัญในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่  2 กลุม
แนวคิดตอตานปรัชญาสมัยใหมการปฏิเสธหลักการกระบวนทัศนปรัชญาหลังสมัยใหม
ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณคาทางสุนทรียศาสตรพัฒนาการศิลปะหลังสมัยใหม
มุงเนนศึกษากลุมศิลปนที่ใหความสําคัญกับแนวความคิดบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม 

Concepts of important philosophers in 2 post-word war as 
resistance modern philosophy, principle rejection, paradign of post-
modern philosophy that influenced upon revolution including of post-
modern arts,emphasis on study of artist groups giving precedence to 
concept, social and cultural context 

 

2142209 ซิลคสกรีน   3(2-2-5) 
 Silk Screen 

หลักการรูปแบบวิธีการและปฏิบัติการสรางงานภาพพิมพซิลคสกรีนเทคนิคการ
ทําซิลคสกรีนแบบตางๆและการออกแบบการพิมพซิลคสกรีนตามความสนใจ
รายบุคคล 

Principle, pattern, methods and practice of making silk screen with 
techniques of making several silk screen including design of silk screen 
with personal pleasure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

___________________________________________ 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาอัตลักษณของหลักสูตร 
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2142313 จิตรกรรมไทย   3(1-4-4) 
 Thai Painting 

ความเปนมาลักษณะรูปแบบเน้ือหาและแนวความคิดในการสรางสรรคงาน
จิตรกรรมไทยในยุคสมัยตางๆฝกปฏิบัติการเขียนลวดลายไทยเบื้องตนและการเขียน
ภาพระบายสีตามแบบอยางของงานจิตรกรรมไทยข้ันพื้นฐานเพื่อสรางความเขาใจให
ตระหนักถึงคุณคาในเอกลักษณของศิลปะไทย 

Background, feature, methods and concept in order to create  thai 
painting in several generations, prefices  on basic thai painting design 
including basic painting from painting models for awareness of value of 
unique Thai arts 

  

2142314 จิตรกรรมหุนน่ิง   3(1-4-4) 
 Still Life Painting 

หลักการรูปแบบวิธีการและปฏิบัติงานจิตรกรรมเกี่ยวกับหุนน่ิงประเภทตางๆ
โดยใชสื่อเทคนิคจากสีนํ้าและสีอะครีลิคหรือสีนํ้ามันหรือเทคนิคอื่นๆในรูปแบบที่
สอดคลองกับเน้ือหาและการแสดงออกตามขอกําหนดในการสรางสรรค 

Principle, pattern, methods and practice painting on various types 
of slides, using technical media from watercolors and acrylic or oil 
colors or other techniques in a manner consistent with content and 
expression of creative requirements 

  

2142315 จิตรกรรมภาพเหมือน   3(1-4-4) 
 Portrait Painting  

หลักการรูปแบบวิธีการและปฏิบัติงานจิตรกรรมภาพคนเหมือนแบบครึ่งตัว
โครงสรางสัดสวนทางรางกายทาทางบุคลิกและการแสดงออกทางอารมณของตัว
บุคคลโดยใชสื่อเทคนิคจากสีนํ้าและสีอะครีลิคหรือสีนํ้ามันหรือเทคนิคอื่นๆในรูปแบบ
ที่สอดคลองกับเน้ือหาและการแสดงออกตามขอกําหนดในการสรางสรรค 

Principle, pattern, methods and practice in portrait painting, 
structural in proportion of body, personality and emotional expression, 
by using technical media from water color and acrylic color or oil color, 
or other technigver in image styles related to contents and expression 
of determination in creating 
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2142316 จิตรกรรมภาพภาพทิวทัศน   3(1-4-4) 
  Landscape Painting        

หลักการรูปแบบวิธีการและปฏิบัติงานจิตรกรรมดานทัศนียภาพของทิวทัศนบก
ทิวทัศนทะเลและทิวทัศนสิ่งกอสรางที่รวมถึงการผสมผสานสิ่งแวดลอมโดยใชสื่อ
เทคนิคจากสีนํ้าและสีอะครีลิคหรือสีนํ้ามันหรือเทคนิคอื่นๆในรูปแบบที่สอดคลองกับ
เน้ือหาและการแสดงออกตามขอกําหนดในการสรางสรรค 

Principle, pattern, methods and practice in landscape painting, 
seascape, and structural scape at include environment mixing, by using 
technical media from water color and acrylic color or oil color, or other 
techniques in image styles related to contents and creative expression       

  

2142317 เทคนิคผสมทางภาพพิมพ   3(1-4-4) 
 Mixed Techniques in Print Making 

ทดลองและปฏิบัติการใชวัสดุสื่อที่เปนวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะหโดยเนน
การผสมผสานสื่อวัสดุและความหลากหลายทางเทคนิคที่ใชในการพิมพรวมทั้ง
เทคโนโลยีการพิมพอื่นๆ 

Experimental and practice of using media as natural and synthetic 
materials, emphasis on mixing and several techniques  in printing 
including other printing technology 

  

2142319 วาดเสนภาพรางสถาปตยกรรม   2(1-2-3) 
 Architectural Sketch Drawing 

ปฏิบัติการวาดเสนภาพรางสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอมฝกวาดเสนดวย
เทคนิคและอุปกรณที่หลากหลายโดยอาศัยหลักทัศนียวิทยาในการสรางสรรคตาม
โจทยและเวลาในการปฏิบัติงานที่กําหนด 

Practices drawing, sketching, architecture and practice 
environmental drawing with techniques and a variety of equipment 
based on the vision of creativity by propositions and times to perform. 

 

2143205 การถายภาพดิจิทัล   3(2-2-5) 
 Digital Photography 

ความเปนมาความหมายความสําคัญและประโยชนของการถายภาพประเภท
ของกลองถายภาพดิจิทัลสวนประกอบและกลไกการทํางานของกลองวัสดุไวแสง
หลักการและปฏิบัติการถายภาพดิจทิัลดวยเทคนิคตางๆ 

Background meaning, priority and advantage of photography kinds 
of digital cameras, composition and mechanism of cameras, 
photosensitive materials including principle and practice of digital 
photography with several techniques 



56 
 

 

2143306 การถายภาพสรางสรรค   3(1-4-4) 
 Creative Art Photography 

ทดลองและปฏิบัติการสรางสรรคผลงานศิลปะภาพถายโดยมุงเนนสนุทรยีภาพที่
สัมพันธกับเน้ือหาแนวคิดจินตนาการและเทคนิควิธีการสรางสรรคที่แสดงออกใน
รูปแบบตางๆเพื่อตอบสนองอารมณและความรูสึกตามขอกําหนดในการสรางสรรค 

Experimental and practices to creating art photography, by 
emphasis on aesthetics related to contents concept imagination and 
techniques to creating expressive in types of image styles for response 
to emotions and feeling of determination in creation 

  

2143307 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานออกแบบ   3(1-4-4) 
 Application for Graphic Design 

หลักการรูปแบบวิธีการและปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานออกแบบ
การรางภาพการจัดองคประกอบการตกแตงภาพและการจัดการเรื่องสีเพื่องาน
ออกแบบ 

Principle, pattern, methods  and practice of using software for 
graphic design as drafting, arrangement for graphic design  

  

2144202 บาติก   3(2-2-5)
 Batik 

ประวัติบาติกเทคนิคการยอมสีข้ันพื้นฐานวัสดุเทคนิคตลอดจนการออกแบบ
ลวดลายทั้งบาติกลายเขียนบาติกลายพิมพกระบวนการทําแมพิมพโดยมุงเนน
ประโยชนการใชสอย 

History of batik techniques of basic dyeing ; selection of materials, 
techniques as well as design both paint batik and print batik including 
process of making molds, emphasis on functional uses 

 

2144304 การออกแบบภาพรางผลิตภัณฑ   3(1-4-4) 
 Product Sketch Design 

หลักการรูปแบบวิธีการและปฏิบัติการออกแบบภาพรางดวยมือและการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยการนําเสนองานออกแบบในข้ันตอนภาพรางเพื่อการพฒันา
สูการออกแบบผลิตภัณฑที่สมบูรณ 

Principle, pattern, methods and practice of sketch design by hand 
and computer assistants including  presentation of sketch design 
procedure in order to develop perfectly product sketch design 
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2144305 การออกแบบผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช   3(2-2-5) 
 Re-used Material in Product Design 

ทดลองและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชประเภทไมพลาสติก
ผาโลหะยางหรือวัสดุสังเคราะหอื่นๆ 

Experimental and practice of re-used materials as wood, plastic 
cloth, metal, rubber and other synthetic materials  

 

2140316 สัมมนาการออกแบบกราฟก  2(1-2-3) 
 Seminar in Graphic Design 

การสัมมนาปญหาการออกแบบกราฟกการหาแนวคิดและแรงบันดาลใจทางการ
ออกแบบกราฟกและแขนงอื่นที่เกี่ยวของการวิเคราะหปญหาแนวทางการแกปญหา
และพัฒนาการสรางสรรคงานการออกแบบ 

Seminar in graphic design, concept and inspiration of graphic 
design associated with other disciplines, analyze problems, process of 
solutions and creative development design work 

 

2140419 การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง  2(1-2-3) 
 Exhibition and Display Design  

หลักการและทฤษฏีของการออกแบบนิทรรศการรูปแบบและการดําเนินการ
ของการจัดนิทรรศการตางๆในปจจุบันและปฏิบัติการออกแบบและการจัดนิทรรศการ
โดยผานกระบวนการอาทิการวางแผนการออกแบบแผนผังกรรมวิธีติดต้ังและเทคนิคที่
เกี่ยวของซึ่งสัมพันธกับสภาพแวดลอมทั่วไปและสถานที่จัดแสดง 

Principles and theories of design exhibitions. As well as the form 
and implementation of various contemporary exhibitions in the present, 
design and implementation of training and exhibitions,through the 
process, including planning, design, layout, installation and technical 
processes involved, in relation with environment and venue 

 

2143319 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว  3(1-4-4) 
 Animation Design  

ปฏิบัติการสรางภาพเคลื่อนไหวทฤษฎีกระบวนการออกแบบเทคนิคและข้ันตอน
การสรางภาพเคลื่อนไหวการใชโปรแกรมประยุกต               ทางคอมพิวเตอรชวย
จัดการดานภาพเสียงและเทคนิคพิเศษ 

Experimental and practice of creating animation design process. 
Technical and procedural animation. The application of computer-aided 
management of images, sound and special effects 
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2141213 สีเพ่ืองานออกแบบ  3(1-4-4) 
 Colors for Design 

ทฤษฎีสีจิตวิทยาแหงสีระบบของสีหลักการใชสีในงานออกแบบกราฟกทีม่ผีลตอ
การรับรูความรูสึกและการออกแบบฝกปฏิบัติการใชสีและนําความรูเรื่องของสีไปใชใน
การออกแบบสื่อกราฟกรูปแบบตางๆ 

Color theory psychology of color, paint color in graphic design, 
perception and emotion in design using colors and knowledge of the 
colors in different graphical types 

 

2141215 ศิลปะรวมสมัย  2(1-2-3) 
 Contemporary Arts 

ศิลปะรวมสมัยของตะวันตกและของไทยวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวาง
รูปแบบเน้ือหาและแนวความคิดหลักในการสรางสรรคงานตามยุคสมัยเพื่อเปนพืน้ฐาน
ความเขาใจในการปฏิบัติงานศิลปะที่แสดงลักษณะเฉพาะตนได 

Contemporary of Western and Thai visual art, analytical study of 
pattern and concept in creative works to understand self-identity 

  

2141315 การออกแบบลายผาสรางสรรค  3(1-4-4) 
 Creative Textile Design 

ประวัติความเปนมารูปแบบของลวดลายในแตละยุคสมัยและพัฒนาการของการ
ตอลายผาและปฏิบัติการออกแบบสรางสรรคลายผาดวยวิธีการยอมสีพิมพสีและ
เทคนิคอื่นๆ 

Historical background of pattern in each period, development of 
the fabric and the creative design patterns, color printing, dyeing and 
other techniques  

 

2143321 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร  3(1-4-4) 
 Computer for Drafting 

หลักการเขียนแบบโดยใชคอมพิวเตอรอุปกรณรวมสําหรับระบบเขียนแบบโดย
ใชคอมพิวเตอรความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับเมนูและองคประกอบของโปรแกรมชวยใน
การเขียนแบบการเขียนภาพ2มิติและ3มิติของช้ินงานทางการออกแบบเทคนิคการ
เขียนอักษรการบอกขนาดการทําตนแบบการพลอตและการพิมพ 

Principle to drafting by using program of computer and co- drafting 
by computer systems, understanding the basics program components in 
painting, drawing two-dimensional and three-dimensional design of art 
work, technique of lettering, size, plot and printing 
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2143324 การออกแบบมัลติมีเดีย  3(1-4-4) 
 Multimedia Design  

หลักการรูปแบบแนวคิดและปฏิบัติการสรางสรรคงานมัลติมีเดียโดยใชสื่อ
เทคนิคและอุปกรณที่หลากหลายรวมถึงโปรแกรมสําเร็จรูปทั้ง2มิติและ3มิติเพื่อสราง
รูปแบบที่มีความนาสนใจ 

Principle, type, concept and practice of creative work using 
multimedia techniques and media devices, the program includes two-
dimensional and three-dimensional forms to create interesting 

  

2143327 การออกแบบอัตลักษณองคกร*  3(1-4-4) 
 Corporatate Identity Design 

หลักการรูปแบบแนวคิดและปฏิบัติการออกแบบสัญลักษณเครื่องหมายของ
องคกรของรัฐและเอกชนที่สื่อถึงอัตลักษณวัฒนธรรมและภาระหนาที่รับผิดชอบของ
องคกรโดยคํานึงถึงความงามความหมายความทันสมัยและการนําไปใช 

Principle, type, concept and practice to designing the symbol of 
the state and private media, identity and the culture of corporate 
responsibility obligations,taking into account of aesthetic meaning and 
modernizationapplication 

  

2143329 การตัดตอภาพและเสียง  3(1-4-4) 
 Video and Audio Editing 

หลักการและพัฒนาการของเทคโนโลยีการตัดตอภาพและเสียงการติดต้ังและ
การใชอปุกรณโปรแกรมสําเร็จรูปฝกปฏิบัติในการนําสื่อรูปแบบตางๆมาประยุกตใช
งานตัดตอการสงถายและเผยแพรขอมูลภาพและเสียง 

Principles and development of technology for video and audio 
editing, installation and use of equipment, program packet in practice 
various forms of media editing applications, transmission and 
dissemination of data, images and sound 

  

2143330 การออกแบบผลิตภัณฑ  3(1-4-4) 
 Product Design 

หลักการพื้นฐานของการออกแบบผลิตภัณฑปฏิบัติการใชความคิดสรางสรรค
แนวความคิดแรงบันดาลใจที่ใชในการออกแบบผลิตภัณฑโดยคํานึงถึงประโยชนใชสอย
ความงามและขนาดสัดสวนที่เหมาะสมกับการใชงานการใชวัสดุและสื่อความหมาย
ดานการเขียนแบบและการทําหุนจําลอง 
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Principles of Basic product design, practice using creative ideas 
inspired in product design, taking into account the functional and 
aesthetic proportions that are appropriateutilization, material use and 
interpretation of drawings and model production 

 
2.3.3) กลุมวิชาศิลปนิพนธ   7 หนวยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2140410 การเตรียมศิลปนิพนธการออกแบบทัศนศิลป  2(1-2-3) 
 Art Thesis Preparation in Visual Art Design 

หลักการรูปแบบและระเบียบวิธีในการทําศิลปนิพนธการเสนอหัวขอกําหนด
วัตถุประสงคขอบเขตของโครงการและวิธีการดําเนินการศึกษาคนควาและสรางสรรค
โดยเขียนเปนโครงรางศิลปนิพนธเพื่อเสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศิลป
นิพนธพรอมเลือกอาจารยที่ปรึกษา 

Principle form model and methods of making art thesis; title 
presentation, objective determining, scope of project including process 
of study, searching and creating by writing in thesis art  farms for 
authority from art thesis experts 

 

2140411 ศิลปนิพนธการออกแบบทัศนศิลป*         5(0-10-5) 
 Art Thesis in Visual Art Design 

 ตองสอบผานรายวิชาแกนและวิชาเอกบังคับทุกรายวิชาในภาคเรียนที่ผานมา
กอนที่จะลงทะเบียนวิชาน้ี 
 Must pass the core courses and all major courses in the previous 
semester before registering for this course 

โครงการศิลปนิพนธสาขาการออกแบบทัศนศิลปตามหัวขอและจุดมุงหมายที่
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการศิลปนิพนธประกอบดวยชุดผลงานออกแบบทัศนศิลป
และเอกสารแสดงกระบวนการศึกษาคนควาวิธีการสรางสรรครวมถึงการจัดแสดงผล
งานตอสาธารณชน 

Art thesis project in visual art design major from topic and 
objectives authorized by art thesis experts, consist of set of set of visual 
art design works, certificate of searching process and creative methods 
including work exhibition to public 
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2140317 การเตรียมศิลปนิพนธการออกแบบกราฟก  2(1-2-3) 
 Art Thesis Preparation in Graphic design 

หลักการรูปแบบและระเบียบวิธีในการทําศิลปนิพนธการเสนอหัวขอกําหนด
วัตถุประสงคขอบเขตของโครงการและวิธีการดําเนินการศึกษาคนควาและสรางสรรค
โดยเขียนเปนโครงรางศิลปนิพนธเพื่อเสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศิลป
นิพนธพรอมเลือกอาจารยที่ปรึกษา 

Principle form model and methods of making art thesis; title 
presentation, objective determining, scope of project including process 
of study, searching and creating by writing in thesis art  farms for 
authority from art thesis experts 

  

2140418 ศิลปนิพนธการออกแบบกราฟก* 5(0-10-5) 
 Art Thesis in Graphic design  

ตองสอบผานรายวิชาแกนและวิชาเอกบังคับทุกรายวิชาในภาคเรียนที่ผานมา
กอนที่จะลงทะเบียนวิชาน้ี 

Must pass the core courses and all major courses in the previous 
semester before registering for this course                      

โครงการศิลปนิพนธการออกแบบกราฟกตามหัวขอและจุดมุงหมายที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวขอศิลปนิพนธประกอบดวยชุดผลงานออกแบบ
กราฟกและเอกสารแสดงกระบวนการศึกษาคนควาวิธีการสรางสรรครวมถึงการจัด
แสดงผลงานตอสาธารณชน 

The topic and objectives project of pre-art thesis in graphic design 
have been proved by the committees of thesis consists of art work 
designing and the procedure of research, creative processes and 
presentation to the public 

 
2.3.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 4 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

2140413 ประสบการณวิชาชีพการออกแบบทัศนศิลป  4(360) 
 ProfessionExperience in Visual Art Design 

ฝกการทํางานในหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับสาขา
ศิลปกรรมทัศนศิลปและการออกแบบไมนอยกวา 360 ช่ัวโมงหรือโดยวิธีการนําเสนอ
โครงงานศิลปะสวนบุคคลซึ่งมีคุณภาพเทียบเทาและนําเสนอรายงานเมื่อสิ้นสุดการ
ฝกงาน 
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Practice on work in institutes both government and private 
institutes that related to field of artistic work, visual art and design in no 
less than 360 hours or presentation personal art projects that can be 
the same and presentation of report at the end of practice  

 

2140420 ประสบการณวิชาชีพการออกแบบกราฟก  4(360)    
 Profession Experience in Graphic Design 

ฝกการทํางานในหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับสาขา
ศิลปกรรมและการออกแบบกราฟกไมนอยกวา360ช่ัวโมงหรือโดยวิธีการนําเสนอ
โครงงานศิลปะสวนบุคคลซึ่งมีคุณภาพเทียบเทาและนําเสนอรายงานเมื่อสิ้นสุดการ
ฝกงาน 

Practice on work in institutes both government and private 
institutes that related to field of artistic work, and graphic design, in no 
less than 360 hours or presentation personal art projects that can be 
the same and presentation of report at the end of practice  
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3.3 ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ช่ือ นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา 

ป
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ช่ัวโมง/สัปดาห) 

 2561 2562 2563 2564 2565 

แขนงวิชาการออกแบบทศันศิลป 

1. นายปราโมทยศรีปล่ัง 
อาจารย 
3 7601 00693 56 1 

ค.ม.(ศิลปศึกษา) 
 
ศศ.บ.
(ศิลปกรรม) 
เกียรตินิยม
อันดับ 1 
 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 
 

2543 
 

2538 

12 12 12 12 12 

2. นายวินัย  สุขวิน 
อาจารย 
3 9007 00222 37 1 

ศ.ม.(ทัศน
ศิลปศึกษา) 
ค.บ.(ศิลปศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สถาบันราชภัฏยะลา 
 

2556 
 

2542 

15 15 15 15 15 

3. นายธนวัฒนพรหมสุข  
อาจารย 
1 9599 00145 54 2 

ศ.ม.(ทัศนศิลป) 
ศ.บ.(ภาพพิมพ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2554 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวสุวัสสาเภอทอง 
อาจารย 
1 9499 00027 76 1 

ศ.ม.(ทัศน
ศิลปศึกษา) 
ศษ.บ.
(ศิลปศึกษา ) 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริน
ทร  

2555 
 

2552 

15 15 15 15 15 

แขนงวิชาการออกแบบกราฟก 

5. นายศฤงคาร  กิติวินิต 
อาจารย 
3 9299 00314 24 3 

ศ.ม.(ออกแบบ
นิเทศศิลป) 
ศ.บ.(ออกแบบ
นิเทศศิลป) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
มหาวิทยาลัยเกษม 
บัณฑิต 
 

2549 
 

2540 

12 12 12 12 12 

6. นางสาวพอหทัยซุนส้ัน 
อาจารย 
3 9203 00520 70 7 

MFA.  
 
 
ศ.บ.(ออกแบบ
นิเทศศิลป) 
 
 
 
 
 
 

Aligarh Muslim 
University,India 
 
มหาวิทยาลัยรังสิต  
 
 

2549 
 
 

2545 

15 15 15 15 15 
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ช่ือ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา 

ป
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ช่ัวโมง/สัปดาห) 

 2561 2562 2563 2564 2565 

7. นางสาวจิราพร  เกียรติ
นฤมล 
อาจารย 
4 9501 00003 12 0 

ศป.ม (การ
ออกแบบตกแตง
ภายใน) 
คอ.บ. (ครุศาสตร
อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 
 

2556 
 
 

2548 

15 15 15 15 15 

8. นายสุพร  สุนทรนนท 
ผูชวยศาสตราจารย 
3 9401 00282 78 1 

กศ.ม. 
(เทคโนโลยี
การศึกษา) 
กศ.บ. 
(เทคโนโลยี
การศึกษา) 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒประสานมิตร 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒสงขลา 

2537 
 
 
2528 

12 12 12 12 12 

9. นายอับดุลรอซะ วรรณ
อาลี 
ผูชวยศาสตราจารย 
3 9099 00458 04 1 

ศศ.ม. (พัฒนา
สังคม) 
 
สถ.บ.
(สถาปตยกรรม) 
 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 
 
สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล 

2545 
 
 
2541 

12 12 12 12 12 

 

 

 
4. องคประกอบเก่ียวกับการฝกภาคสนาม  

4.1มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
1) มีทักษะในการปฏิบัติดานศิลปะและการออกแบบ และมีความเขาใจใน

กระบวนการทํางานจริงจากหนวยงานหรือสถานประกอบการ 
2) บูรณาการความรู เพื่อนําไปแกปญหาทางศิลปะและการออกแบบ ในการ

สรางสรรคงานทัศนศิลป และงานออกแบบกราฟกไดอยางเหมาะสม 
3)มีความสามารถในการเปนผูนําและผูตาม มีมนุษยสัมพันธและทํางานรวมกับผูอื่น

ไดดี ตลอดจนสามารถแกปญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานไดอยางสรางสรรค 
4) มีระเบียบวินัยตรงเวลา มีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น

การปฏิบัติงาน 
5) มีความกลาในการแสดงออกทางความคิด และมีความคิดสรางสรรคในการพัฒนา

งานใหมีคุณภาพย่ิงข้ึน 
6) มีความเขาใจและเคารพในความแตกตางทางวัฒนธรรมและความคิด 
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4.2ชวงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 2ปที่ 4 

4.3การจัดเวลาและตารางสอน 
ภาคการศึกษาที่ 2ปที่ 4 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําวิจัยและงานสรางสรรค 
5.1คําอธิบายโดยยอ 

ทํางานสรางสรรคศิลปนิพนธ1 เรื่องในปการศึกษาสุดทาย 
5.2มาตรฐานผลการเรียนรู 

1) มีความรู ความเขาใจในกระบวนการวิจัยและทํางานสรางสรรค 
2) สามารถนําความรูและความเขาใจทางดานศิลปะการออกแบบและดานนวัตกรรม

ไปสรางสรรคงานทัศนศิลปได 
3) สามารถนําเสนอและเขียนเอกสารประกอบผลงานสรางสรรคได 

5.3ชวงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 1ปที่ 4 

 5.4จํานวนหนวยกิต 
5(0-10-5)หนวยกิต 

5.5การเตรียมการ 
1) มอบหมายอาจารยที่ปรึกษาศิลปนิพนธเปนรายบุคคล 
2) กําหนด วัน เวลาในการใหคําปรึกษาสําหรับอาจารยและนักศึกษา 
3) อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอกระบวนการศึกษาคนควา

กระบวนการสรางสรรคและการประเมินผล 
4) อาจารยที่ปรึกษาจัดทําบันทึกการใหคําที่ปรึกษา 
5) จัดให นักศึกษานําเสนอผลงานสรางสรรค ศิลปนิพนธ ในแตละชวงของ

กระบวนการสรางสรรค ตอคณะกรรมการประเมินผลงานโดยผานการเห็นชอบ
จากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําวิชา 

6) จัดกิจกรรมเพื่อใหนักศึกษาไดนําเสนอผลงานศิลปนิพนธตอสาธารณชน 
5.6กระบวนการประเมินผล 

1) ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําศิลปนิพนธ 
2) ประเมินผลจากการนําเสนอปากเปลาและเขียนรายงาน 
3) การเขารวมกิจกรรมในการนําเสนอของแตละชวงของกระบวนการสรางสรรคใน

ชวงเวลาที่คณะกรรมการกําหนดและพิจารณา 
4) ประเมินผลจากความสมบูรณของผลงานศิลปนิพนธ 
5) ประเมินผลจากการนําเสนอผลงาน และเอกสารประกอบงานสรางสรรคศิลป

นิพนธ 
6) ทุกกระบวนการจะตองผานการประเมินที่เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษากอนทีจ่ะ

มาสูการประเมินจากคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยทุธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

มีจิตอาสา  

 

 

- จัดประสบการณการเรียนรูภาคปฏิบัติในชุมชน

เพื่อใหผูเรียนมปีฏิสัมพันธกับสมาชิกในชุมชน

เรียนรูการทํางานรวมกันเปนทีม  

มีทักษะการสือ่สาร และใชเทคโนโลยี

สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

- จัดกระบวนการเรียนการสอนทีเ่นนการใชภาษาใน

การสือ่สารระหวางบุคคล 

- จัดประสบการณการเรียนรูทีส่งเสริมใหนักศึกษา

เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายและ

เหมาะสม 

- มอบหมายงานในลักษณะโครงงาน ศึกษาคนควา

ดวยตนเอง และนําเสนอผลงาน  

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2.1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม 

  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) มีความรับผดิชอบตอ

ตนเองและสังคม 
2) มีความซ่ือสัตยสุจริต 

ขยัน อดทน มีระเบยีบ
วินัย  

3) คารพสิทธิและรับฟง
ความคดิเห็นของผูอ่ืน 

4) มีจิตอาสา หรือมี
จิตสํานึกสาธารณะ 

5) มีความรัก ภูมิใจใน
ความเปนไทย
ศิลปวัฒนธรรมไทย  
และเห็นคุณคาภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

1) กําหนดกฎเกณฑและขอ
ปฏิบตัิตาง ๆ ในการเรียน
การสอนรวมกัน  เชน  การ
เขาหองเรียน การสงงาน 
และการอยูรวมกันในหมู
คณะตลอดจนการแตงกาย
ตามระเบยีบของ  
มหาวิทยาลัย 

2) เนนถึงความสําคญัของ
ความซ่ือสัตยในงานคนควา 
และตักเตือนนักศึกษาให
เห็นขอเสยีของการลอก
เลียนผลงานของผูอ่ืน 
รวมถึงสอนวิธีการท่ีถูกตอง 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเขาชั้น
เรียนและ สงงานท่ีไดรับมอบหมาย
ใหตรงเวลา  การแตงกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2)  ประเมินจากความซ่ือสัตยในการ
ปฏิบัติงาน หรือสรางผลงานท่ีเปน
ความรูความสามารถของตนเองโดย
ไมแอบอางหรือลอกเลยีนแบบผลงาน
บุคคลอ่ืน 

 ตลอดท้ังความซ่ือสัตยในการสอบ 
3)  ประเมินจากการมีสวนรวมและการ

ใหความรวมมือในการทํากิจกรรม
ตางๆ 

4)  ประเมินจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกถงึ
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
ในการอางอิงผลงานของ
ผูอ่ืน 

3) สงเสริมใหนักศึกษาทํางาน
เพ่ือสาธารณะเปนกลุมจัด
กิจกรรมรวมกับชุมชน/
องคกรภายนอก 

4) ปลูกฝงเร่ืองศิลปวัฒนธรรม
ไทย และภูมิปญญาทองถิ่น 

จิตอาสา  หรือจิตสํานึกสาธารณะ  
เชน  การจัดเตรียมความพรอม
อุปกรณการสอนในหองเรียน  การ
เปด-ปดสวิทซไฟ พัดลม 
เคร่ืองปรับอากาศฯลฯ 

5)  ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 
6)  ประเมินจากพฤติกรรมท่ี   
     แสดงออกถงึความรักและความภูมิใจ

ในความเปนไทย 
 

  
2.1.2 ดานความรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) มีความรูและความเขาใจ

เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ี
เก่ียวของ 

2) สามารถวิเคราะหความรูอยาง
เปนระบบ 

3) สามารถนําความรู ไปประยุกต
ใชไดอยางเหมาะสม 

4) สามารถบูรณาการความรูกับ
ศาสตรตาง ๆ ไปใชไดอยาง
เหมาะสม 

1) ใชเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายโดยให
ความรูดานหลักการ/ทฤษฎ ีและเนน
การปฏิบตัิ ตลอดจนการประยุกตใน
สถานการณตาง ๆ 

2) สงเสริมใหนักศึกษาคนควาหาความรู
ดวยตนเอง และนํามาแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับ 
เพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน 

3) ฝกทักษะการคิดวิเคราะห สงัเคราะห
และแลกเปลี่ยนแสดงความคดิเห็นใน
ประเด็น 
ตาง ๆ ภายในชั้นเรียนโดยใชหลักการ
และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

4) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง
โดย 
การเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ หรือ
ศึกษาดูงาน 

5) ใหนักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบตัิจริง
โดยการจัดทําโครงการ 

1) ประเมินผลจากการทํา
แบบฝกหดั  
การสอบ  
การทํารายงาน  และ
การปฏิบตัิงาน 

2) ประเมินจากการแสดง
ความคดิเห็นในการ
อภิปรายในชั้นเรียน 

3) ประเมินจากการ
นําเสนอผลงาน 
หรือโครงการ 

4) ประเมินจากผลการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตาง ๆ  
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2.1.3 ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) วิเคราะหปญหา ประเมิน

ทางเลือก เสนอวิธีแกปญหา
และตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 

2) มีความคดิริเร่ิมสรางสรรค เพ่ือ
สรางประโยชนตอตนเองและ
สังคมได 

3) มีความสามารถในการประเมิน
ความรูความสามารถของตนเอง
และกําหนดเปาหมายในการ
พัฒนาตนเองได 

1) กระตุนใหนักศึกษาคดิวิเคราะห
อยางเปนระบบจากสถานการณ
ตาง ๆ หรือการทํากรณีศึกษา 

2) ใหนักศึกษาฝกใชความคดิ
สรางสรรคนําเสนอเปนงานเขยีน 
และฝกพูดในโอกาสตาง ๆ 

3) ใหนักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบตัิ
จริงโดยการจัดทําโครงการ 

 

1) ประเมินจากผลงานท่ี
มอบหมายใหศึกษา  คนควา 
การเขียนรายงาน  และแฟม
สะสมงาน 

2) ประเมินจากความชดัเจน
ของขั้นตอนในการคิด
วิเคราะหหรือรายงานการ
วิเคราะหวิจารณ 
กรณีศึกษา  หรือกาทดสอบ 
โดยใชการสอบกลางภาค
และปลายภาค โดยขอสอบมี
การวิเคราะหแนวคิด 

3) ประเมินจากผลงาน 
ในเชิงแนวคิดสรางสรรค 
 

  
2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนท่ีใช
พัฒนาการเรียนรู 

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู 

1)  มีความเปนผูนํา ผูตามและกลา
คิด กลาแสดงออกในสิ่งท่ี
ถูกตอง 

2)  มีความสามารถในการปรับตัว 
ควบคุมอารมณตนเองไดอยาง
เหมาะสม 

3)  ปฏิบัตตินตามบทบาทหนาท่ีใน
การเปนพลเมืองท่ีด ีและ
สามารถเปนท่ีพ่ึงของตนเอง
และสังคมได 

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการ
ทํางานเปนกลุม 

2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีเนนใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธ
ระหวางกันในชั้นเรียน 

3)  ความสําคญัของความสัมพันธ
ระหวางบคุคลและความ
รับผิดชอบ 

4)  ใหนักศึกษามีโอกาสทํา
โครงการท่ีมีประโยชนตอสงัคม 

1)  ประเมินผลงานจากการ
ทํางานกลุม การนําเสนอ
งานตามกลุมท่ีไดรับ
มอบหมาย 

2)  การสังเกตพฤติกรรมจาก
การมีสวนรวมในการเรียนรู
ในชั้นเรียน  

3)  สังเกตการทํางานรวมกัน
ของนักศึกษาในหองเรียนใน
การรวมกลุม 

4)  ประเมินจากการทํากิจกรรม
ของโครงการ 

 

  
 
 



69 
 

 

2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู 2กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) มีทักษะการใชภาษาในการ

สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
2) มีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง
เหมาะสม 

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะหเชิง
คณิตศาสตรและสถติิ เก็บ
รวบรวมขอมูลและนําเสนอ
ขอมูล 

1)จัดประสบการณใหผูเ รียน
ไดใชการสื่อสารท้ังการพูด 
การฟง การเขียนระหวาง
ผูเรียนกับผูสอน และบุคคล
อ่ืน 

2)จัดประสบการณการเรียนรูท่ี
สงเสริมใหผูเรียนเลือกและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไดหลากหลายรูปแบบ 

3)  จัดประสบการณใหนักศึกษาได
เรียนรู ในสถานการณท่ีตองใช
การคนควาวิเคราะหขอมูลและ
นําเสนอไดอยางเหมาะสม 

1)  ประเมินจากการนําเสนอ
ความคดิ การรายงาน 

2) ประเมินผลงานตามกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีจัด 

3) ประเมินจากการวิเคราะห
ขอมูลการทํารายงานและ
กิจกรรมในหองเรียน 

 
 

 

 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน 
2.2.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม 

ผลการเรียนรูดาน กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) ซ่ือสตัยสุจริตมีวินัยและมีความ

รับผิดชอบตอตนเองและสงัคม 
2) มีทัศนคติท่ีเปดกวางยอมรับฟง

แนวคิดของผูอ่ืน 
3) มีจิตอาสาและจิตสาํนึก

สาธารณะ 

1) กําหนดใหการพัฒนาการเรียนรูดาน
คุณธรรมจริยธรรมเปนวัฒนธรรม
องคกรเพ่ือบมเพาะใหนักศกึษามี
ระเบียบวินัย โดยเนนการตรงตอ
เวลาในการเขาชั้นเรียน และการสง
งานตามวัน เวลาท่ีกําหนด  
ตลอดจนการปฏิบัตตินใหถูกตอง
ตามระเบยีบของสถาบัน 

2) ผูสอนตองสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพในการสอนทุกรายวิชา และ
เปนแบบอยางท่ีดแีละเหมาะสม
ใหกับนักศึกษา 

3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรท่ีสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และการมีจิต
อาสา 

 

1) ประเมินจากการเขาชั้น
เรียนตรงเวลาการสง
งานท่ีไดรับมอบหมาย
ตามเวลาท่ีกําหนด และ
การเขารวมกิจกรรม
ของนักศึกษา 

2) ประเมินจากการมีวินัย
และความพรอมเพรียง
ของนักศึกษาในการเขา
รวมกิจกรรมตางๆ 

3) วัดและประเมินผลการ
เขารวมกิจกรรมเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
และการมีจิตอาสา 
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2.2.2 ดานความรู 

ผลการเรียนรูดาน กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) รอบรูในศาสตรทางศิลปกรรม

และศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
2) มีความสามารถในการคนควา

แกปญหาและพัฒนาทางดาน
ศิลปกรรมศาสตรอยางเปน
ระบบ 

3) มีความรูในทางศิลปะท่ี
สัมพันธกับบริบททางสงัคม
ภูมิปญญาและวัฒนธรรม 

4) มีความรูเก่ียวกับมาตรฐาน
หรือธรรมเนียมปฏิบตัิในการ
ประกอบอาชีพดาน
ศิลปกรรมศาสตรในสาขาวิชา
ท่ีศึกษา 

 

    ใชกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายรูปแบบโดยเนนผูเรียน
เปนสําคญัท้ังน้ีใหเปนไปตาม
ลักษณะและเน้ือหาสาระของ
รายวิชาน้ันๆนอกจากน้ีตองจัดให
มีการเรียนรูจากสถานการณจริง
โดยการศึกษาดงูานหรือเชญิ
ผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรง
มาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง 
ตลอดจนฝกปฏิบตัิงานในสถานท่ี
ฝกประสบการณ 
 

   ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและผลการปฏิบตั ิ
งานของนักศึกษาในดานตางๆ
ไดแก 
1) การทดสอบยอย 
2) การทดสอบระหวางภาคเรียน

และปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากผลงานสรางสรรค

และรายงานผลการปฏิบตัิงาน
ของนักศึกษาตลอดภาคเรียน 

4) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
ในชั้นเรียน 

 
2.2.3 ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรูดาน กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) สามารถคนควารวบรวมและ

ประเมินขอมูลจาก
แหลงขอมูลท่ีหลากหลาย
อยางมีวิจารณญาณ 

2) สามารถวิเคราะหสงัเคราะห
และเสนอแนวทางแกไข
ปญหาไดอยางสรางสรรค 

3) สามารถบูรณาการความรูกับ
ศาสตรอ่ืนเพ่ือสรางสรรค
ผลงานทางวิชาการและ
วิชาชีพได 

4) สามารถคดิเชิงสรางสรรค
และมีปฏิภาณไหวพริบใน
การสรางผลงาน 

 

1)ใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เชน 
การอภิปรายกลุม การทํา
กรณีศึกษา การจัดทําโครงการ 
เปนตน เพ่ือกระตุนใหผูเรียนได
ฝกการคิดและการแกปญหา 

2) ฝกกระบวนการคดิสรางสรรค
ตั้งแตเร่ิมเขาศึกษาจากกิจกรรม
เสริมหลักสตูรท่ีตอเน่ืองจากขั้น
พ้ืนฐานจนถึงขั้นสูง 

3) ใหมีการฝกปฏิบตัิจริงใน
หนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือเปนการเรียนรูและ
ไดฝกประสบการณในการ
แกปญหาจากสถานการณจริง 

ประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงานและการปฏิบตังิานของ
นักศึกษาเชนประเมินจากการ
นําเสนอผลงานออกแบบ และ
กระบวนการสรางสรรคผลงาน
การทดสอบโดยใชการสอบถาม
และแบบทดสอบการประเมินจาก
รายงานผลการฝกปฏบิัตงิานใน
สถานท่ีฝกประสบการณการ
ประชุมเชิงปฏิบตัิการและการ
สัมมนา เปนตน 
 

 
 
 



71 
 

 

2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรูดาน กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) มีภาวะผูนําเขาใจบทบาท

หนาท่ีของตนเองรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืนและการมี
มนุษยสัมพันธท่ีด ี

2) มีความรับผดิชอบตองานของ
ตนเองและสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3) สามารถแสดงความคดิเห็น
อยางมีเหตผุลตรงไปตรงมา
และเคารพในความคดิเห็นท่ี
แตกตาง 

 

จัดกิจกรรมการเรียนรูใน
รายวิชาโดยใหนักศึกษาไดเรียนรู
แบบรวมกันฝกการทํางานเปน
กลุม ตลอดจนมีการสอดแทรก
เร่ืองความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคมการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี
การเขาใจในวัฒนธรรมองคกร 
และทักษะในการใชชีวิตรวมกันใน
สังคม ในรายวิชาตางๆ 

ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษาในการ
ทํางานรวมกันและการนําเสนอ
รายงานกลุมในชั้นเรียนและสงัเกต
จากพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ระหวางนักศึกษาดวยกัน และ
ระหวางนักศึกษากับอาจารยใน
การรวมกิจกรรมตางๆ 
 

 
2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูดาน กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) สามารถสื่อสารดวยการพูด

ฟงอานเขยีนในการสื่อสาร
โดยท่ัวไปตลอดจนใชวิธีการ
สื่อสารทางศิลปกรรมและ
นําเสนองานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2) สามารถใชเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคน
ขอมูลเพ่ือการสรางสรรค
ผลงานหรือการนําเสนอ
ผลงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3) มีความสามารถในการ
ประยุกตใชความรูเชงิตัวเลข
หรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
สําหรับงานศิลปกรรม 

 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการ
สื่อสารระหวางบคุคลท้ังการพูด 
การฟง การเขียน และการ
สื่อสารดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2) จัดประสบการณการเรียนรูท่ี
สงเสริมทักษะการวิเคราะหเชงิ
ตัวเลข การแปรผลและการ
นําเสนอขอมูลและการนําไป
ประยุกตใช 

 

1) การประเมินผลงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใชแบบสงัเกตและแบบ
ประเมิน ทักษะการพูด การฟง 
การเขียน และการนําเสนอ
ผลงานในชั้นเรียน 

2) การประเมินผลการสืบคนและ
นําเสนอขอมูลเปนรายงาน
การศึกษาโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3) การประเมินการวิเคราะห
ขอมูลจากการทํารายงานและ
การวิเคราะหขอมูลผลจาก
การศึกษาเชิงวิจัยหรือการ
ทํางานสรางสรรคสวนบุคคล 
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2.2.6 ดานทักษะพิสัย 

ผลการเรียนรูดาน กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) สามารถใชทักษะปฏิบตัิทาง

ศิลปกรรมศาสตรในการ
สรางสรรคผลงานของตน 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรูใน
รายวิชาตางๆใหนักศึกษาได
วิเคราะหสถานการณจําลอง
และนําเสนอการแกปญหาท่ี
เหมาะสมเรียนรูเทคนิคการ
ประยุกตใชคอมพิวเตอรท่ี
หลากหลายในการสรางสรรค
ผลงาน 

 

1) ประเมินจากเทคนิคการ
นําเสนอโดยใชทฤษฎีการ
ประยุกตใชคอมพิวเตอรท่ี
หลากหลายในการสรางสรรค
ผลงาน 

2) ประเมินจากความสามารถใน
การอธิบายและเลือกใชขอมูล
ไดอยางถูกตองเหมาะสม
กรณีศึกษาตางๆท่ีมีการ
นําเสนอตอชั้นเรียน 

 3) ประเมินจากคุณภาพในการ
สรางสรรคผลงานของ
นักศึกษา 
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3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวด

วิชาศึกษาท่ัวไปผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังน้ี 
3.1.1 คุณธรรมจริยธรรม 

1) มีความรับผิดชอบตอตนเองและ สังคม 

2) มีความซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  

3) คารพสิทธิและรบัฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสํานึกสาธารณะ 

5) มีความรัก ภูมิใจในความเปนไทยศิลปวัฒนธรรมไทย  และเห็นคุณคาภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

3.1.2 ความรู 

1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกบัหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

2) สามารถวิเคราะหความรูอยางเปนระบบ 

3) สามารถนําความรู ไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

4) สามารถบูรณาการความรูกบัศาสตรตาง ๆ ไปใชไดอยางเหมาะสม 
3.1.3 ทักษะทางปญญา 

1) วิเคราะหปญหา ประเมินทางเลือก เสนอวิธีแกปญหาและตัดสินใจได 

อยางเหมาะสม 

2) มีความคิดริเริม่สรางสรรค เพื่อสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได 

3) มีความสามารถในการประเมินความรูความสามารถของตนเองและกําหนด
เปาหมายในการพัฒนาตนเองได 

3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีความเปนผูนําผูตามและกลาคิดกลาแสดงออกในสิง่ที่ถูกตอง 
2) มีความสามารถในการปรับตัวควบคุมอารมณตนเองไดอยางเหมาะสม 
3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในการเปนพลเมืองที่ดีและสามารถเปนที่พึ่งของ

ตนเองและสงัคมได 
3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะการใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะหเชิงคณิตศาสตรและสถิติ เก็บรวบรวมขอมูลและ
นําเสนอขอมูล 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

รายวิชา 

1.ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ดานความรู 

 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

5100101 ภาษา ความคิด และการส่ือสาร                   

5100102 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                   

5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                   

5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา                   

5100106 การใชภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน                   

5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและ 

 พัฒนาการเรียนรู 
                  

5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1                   

5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2                   

5100113 กาวทันโลกเทคโนโลยีและส่ือ                        

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการ

เขียนภาษาไทย 
                  

5100110 การพัฒนาทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ 

                  

5100111 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร                   
 

ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

รายวิชา 

1.ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ดานความรู 

 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

5100112 ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร                   

5100116 อยูดี กินดี มีสุข                   

5100117 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน                   

5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
นําเสนอ 

                  

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจําวัน 

                  

5100118 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                   

5100119 การบริหารรางกาย                   

5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                   

5100121 ศาสตรพระราชากับการพัฒนา
ทองถิ่น 

                  

5100122 ชี้ชองทางดี ชี้ชองทางรวย                   

5100123 ความงดงามแหงตน                   

5100124 กาวสูโลกกวาง                   
 

ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

รายวิชา 

1.ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ดานความรู 

 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

5100125 ความจริงของชีวิต                   

5100126 การพัฒนาตน                   

5100127 สุนทรียภาพของชีวิต                   

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   

5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                   

5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม                   

5100131 สังคมภิวัตน                   

5100132 ครูแหงแผนดิน                   

5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น                   

5100134 ผูประกอบการรุนเยาว                   

5100135 วิทยาศาสตรเพื่อทองถิ่น                   

ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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3.2การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชา
เฉพาะดานผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังน้ี 

3.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
1) ซื่อสัตยสุจริตมีวินัยและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสงัคม 
2) มีทัศนคติที่เปดกวางยอมรับฟงแนวคิดของผูอื่น 
3) มีจิตอาสาและจิตสํานึกสาธารณะ 

3.2.2ดานความรู 
1) รอบรูในศาสตรทางศิลปกรรมและศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ 
2) มีความสามารถในการคนควาแกปญหาและพฒันาทางดานศิลปกรรมศาสตรอยาง

เปนระบบ 
3) มีความรูในทางศิลปะทีส่ัมพันธกับบริบททางสังคมภูมิปญญาและวัฒนธรรม 
4) มีความรูเกี่ยวกบัมาตรฐานหรอืธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบอาชีพดาน

ศิลปกรรมศาสตรในสาขาวิชาที่ศึกษา 
3.2.3 ดานทักษะทางปญญา 

1) สามารถคนควารวบรวมและประเมินขอมลูจากแหลงขอมูลทีห่ลากหลายอยางมี
วิจารณญาณ 

2) สามารถวิเคราะหสังเคราะหและเสนอแนวทางแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค 
3) สามารถบรูณาการความรูกับศาสตรอื่นเพื่อสรางสรรคผลงานทางวิชาการและ

วิชาชีพได 
4) สามารถคิดเชิงสรางสรรคและมปีฏิภาณไหวพริบในการสรางผลงาน 

3.2.4 ดานทักษะการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีภาวะผูนําเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองรบัฟงความคิดเห็นของผูอื่นและการมี

มนุษยสัมพันธที่ดี 
2) มีความรับผิดชอบตองานของตนเองและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
3) สามารถแสดงความคิดเห็นอยางมเีหตุผลตรงไปตรงมาและเคารพในความคิดเห็นที่

แตกตาง 
3.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถสื่อสารดวยการพูดฟงอานเขียนในการสื่อสารโดยทั่วไปตลอดจนใชวิธีการ
สื่อสารทางศิลปกรรมและนําเสนองานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถใชเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพื่อการสรางสรรค
ผลงานหรือการนําเสนอผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) มีความสามารถในการประยุกตใชความรูเชิงตัวเลขหรือเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม
สําหรับงานศิลปกรรม 

3.2.6 ดานทักษะพิสัย 
1) สามารถใชทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตรในการสรางสรรคผลงานของตน 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน 

รายวิชา 

1. ดาน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

 

4. ดานทักษะการมี
ปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

5.ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ดาน
ทักษะพิสัย 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ 
4 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 

วิชาแกน 

2140101 สุนทรียศาสตรและภูมิปญญาศิลปกรรมทองถิ่น*                   

2140209การจัดการธุรกิจศิลปะและการออกแบบ*                   

2140305 ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ                   
2141101 ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ                   
วิชาเฉพาะดาน 

2141102การคิดสรางสรรคและการบูรณาการทาง
ศิลปกรรม                   

2141214ศิลปะอิสลาม*                   
2142101 วาดเสนพื้นฐาน                   
2142102 หลักการออกแบบ                   
2142103 จิตรกรรมพื้นฐาน                   
2142104 ประติมากรรมพื้นฐาน                   
2142105 ภาพพิมพพื้นฐาน                   
2143101 เขียนแบบพื้นฐาน                   
2143102 การถายภาพเพื่องานออกแบบ                   
2143203 คอมพิวเตอรกราฟกพื้นฐานเพื่องานออกแบบ                   

ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา กลุมวิชาเฉพาะดาน 

รายวิชา 

1. ดาน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

 

4. ดานทักษะการมี
ปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

5.ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

6. ดาน
ทักษะพิสัย 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ 
4 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 

วิชาเอกบังคับ แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป 

2140304 การนําเสนอผลงานออกแบบทัศนศิลป                   

2141306 ทัศนศิลปวิจารณ                   

2141310 ทฤษฎีสีสรางสรรค                   

2142106 เทคนิคองคประกอบศิลป                   

2142207 วาดเสนสรางสรรค                   

2142310 จิตรกรรมสรางสรรค                   
2142311 ประติมากรรมสรางสรรค                   
2142312 ภาพพิมพสรางสรรค                   
2142318 ส่ือผสมทางทัศนศิลป                   
2143204คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานทัศนศิลป                   

 
 
 
 
 
 

ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา กลุมวิชาเฉพาะดาน 

รายวิชา 

1. ดาน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

 

4. ดานทักษะการมี
ปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

5.ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

6. ดาน
ทักษะพิสัย 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ 
4 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 

วิชาเอกบังคับ แขนงวิชาการออกแบบกราฟก 

2140215 การนําเสนอผลงานการออกแบบกราฟก                   

2141111 ทุนทางวัฒนธรรมในงานออกแบบกราฟก*   
 
   

 
         

 
 

2143210 คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบกราฟกขั้นสูง                   

2143211 การออกแบบและจัดตัวอักษร                   

2143212 การเขียนภาพประกอบ                   

2143213 การออกแบบตราสัญลักษณ                   

2143218 การออกแบบลวดลาย*                   

2143222 การถายภาพเพื่องานโฆษณา                   

2143314 การวิเคราะหขอมูลการออกแบบ                   

2143315 การออกแบบส่ิงพิมพ                   

2143316 การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ                   

2143317 การออกแบบโฆษณา                   
 
 
 
 

ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา กลุมวิชาเฉพาะดาน 

รายวิชา 

1. ดาน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

 

4. ดานทักษะการมี
ปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

5.ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

6. ดาน
ทักษะพิสัย 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ 
4 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 

วิชาเอกเลือกแขนงวิชาการออกแบบทศันศิลปและ 
                 แขวงวิชาการออกแบบกราฟก 

2140306 นิทรรศการและการจัดแสดง                   
2140412 สัมมนาการออกแบบทางทัศนศิลป                   
2141204 จิตวิทยาการออกแบบ                   
2141205 ภูมิปญญาทางศิลปกรรมและทุนทาง

วัฒนธรรมทองถิ่นชายแดนใต                   
2141308 มโนทัศนศิลปะหลังสมัยใหม                   

2142209 ซิลคสกรีน                   
2142313 จิตรกรรมไทย                   
2142314 จิตรกรรมหุนน่ิง                   
2142315 จิตรกรรมภาพเหมือน                   
2142316 จิตรกรรมภาพทิวทัศน                   
2142317 เทคนิคผสมทางภาพพิมพ                   
2142319 วาดเสนภาพรางสถาปตยกรรม                   

2143205 การถายภาพดิจิทัล                   
2143306 ศิลปะการถายภาพสรางสรรค                   

ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา กลุมวิชาเฉพาะดาน 

รายวิชา 
 

1. ดาน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

 

4. ดานทักษะการมี
ปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

5.ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

6. ดาน
ทักษะพิสัย 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ 
4 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 

2143307 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานออกแบบ                   
2144202บาติก                   
2144304การออกแบบภาพรางผลิตภัณฑ                   
2144305 การออกแบบผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช                   
2140316 การสัมมนาการออกแบบกราฟก                   
2140419 การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง                   
2143319 การออกแบบเคล่ือนไหว                   
2141213 สีเพื่อการออกแบบ                   
2141215 ศิลปะรวมสมัย                   
2141315 การออกแบบลายผาสรางสรรค                   
2143321 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร                   
2143324 การออกแบบมัลติมีเดีย                   
2143327 การออกแบบอัตลักษณองคกร*                   
2143329 การตัดตอภาพและเสียง                   
2143330 การออกแบบผลิตภัณฑ                   

2140410 การเตรียมศิลปนิพนธการออกแบบทัศนศิลป                   

2140411 ศิลปนิพนธการออกแบบทัศนศิลป*                   
2140317 การเตรียมศิลปนิพนธการออกแบบกราฟก                   
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รายวิชา 
 

1. ดาน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

 

4. ดานทักษะการมี
ปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

5.ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

6. ดาน
ทักษะพิสัย 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ 
4 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 

2140418 ศิลปนิพนธการออกแบบกราฟก*                   

2140413 ประสบการณวิชาชีพออกแบบทัศนศิลป                   
2140420 ประสบการณวิชาชีพออกแบบกราฟก                   

ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5หลักเกณฑในการประเมินผลนักศกึษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนนผลการเรียน 
ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 

และขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูในระหวางกระบวนการสอนและประเมินผลรายวิชา
รายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนดังน้ี 
  2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
   2.1.1.1 อาจารยประจําวิชาสุมสมัภาษณสุมตรวจผลงานนักศึกษาของนักศึกษา 
    เพื่อตรวจสอบความรูและการมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู 
   2.1.1.2 อาจารยประจําวิชาเจาะจงสัมภาษณนักศึกษาเปนรายบุคคลเพือ่ตรวจสอบ 
    ความรูและการมสีวนรวมในกระบวนการเรียนรูกรณีนักศึกษามีผลการเรียน
    ผิดปกติเปนที่นาสังเกต  
  2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
   2.1.2.1 ต้ังคณะกรรมการภายในและนอกหลักสูตรตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม
    ของขอสอบ 
   2.1.2.2 ต้ังคณะกรรมการในหลกัสตูรตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมการประเมินผล
    การเรียนของนักศึกษาโดยตรวจขอสอบผลงานวิธีการใหคะแนนสอบ 
   และการใหคะแนนพฤติกรรม 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสาํเร็จการศึกษา 
  หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษาจะมีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยสอบถามความ
พรอมและความรูจากสาขาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่นๆที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเน่ืองกับการประกอบ
อาชีพของบัณฑิตรวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดีย่ิงข้ึนดวยและประเมินจาก
ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเปนอาจารยพิเศษตอความพรอมของ
นักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาองคความรูของ
นักศึกษา 

 

3. เกณฑการสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ใหเปนไปตามขอบงัคับสภามหาวิทยาลัย วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 

ขอที่ 34 และฉบับที่ 2 ขอที่ 5 
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หมวดที่ 6การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
1.1 มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวอาจารยใหมใหมีความรูและเขาใจบทบาทหนาที่ความ

รับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชา วัตถุประสงค เปาหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิโดยใหคณะกรรมการหลักสูตรเปนผูใหคําแนะนําในเรื่องตางๆ 

1.2 มอบเอกสารที่เกี่ยวของใหอาจารยใหมใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เชน รายละเอียด
หลักสูตร คูมือการศึกษาและคูมืออาจารย  

1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชา แผนการสอน (มคอ.3, 4)และรายงานผลการจัดการเรียน
การสอน (มคอ.5, 6) 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย  
2.1จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
2.2สงเสริมการศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย การรวม

เครือขายพัฒนาวิชาชีพอาจารย 
2.3สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อสงเสริมการมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน 
2.4สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยและงานสรางสรรคในสาขาวิชาชีพและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีน

การสอนตลอดจนใหแรงจูงใจแกผูที่มีผลงานทางวิชาการอยางประจักษ 
 
 

หมวดที่ 7การประกันคณุภาพหลกัสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 

 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ กําหนดการกํากับ

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาดวยเกณฑการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ มีคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรทําหนาที่บริหารหลักสูตร ซึ่งมีการจัดประชุม เพื่อกํากับดูแลการบริหารหลักสูตรในภาพรวม มี

ติดตามประเมินผลการดําเนินการเปนประจําทุกภาคการศึกษาและพิจารณาปรับปรุงแกไขการดําเนินการ

หรือพัฒนาหลักสูตร 
 

2. บัณฑิต 

 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ มีการติดตามคุณภาพ

ของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู หรือ ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจาก

ขอมูลผลลัพธการเรียนรู ผลการสอบประมวลความรอบรู และการมีงานทํา นอกจากน้ันยังติดตามความ

ตองการของตลาดแรงงานและสังคมทั้งจํานวนและคุณภาพจากผูใชบัณฑิตและผูประกอบการ 
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ ทําการสํารวจความพึงพอใจและ

ความคาดหวังของผูใชบัณฑิตเปนประจําทุกป และแจงผลการสํารวจใหกับคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร

ไดรับทราบเพื่อเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร

กําหนดวาผูใชบัณฑิตจะตองมคีะแนนความพึงพอใจมากกวา 3.5 (จากระดับ 5) 
 

3. นักศึกษา 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ ใหความสําคัญกับการ

รับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร การสงเสริมพัฒนานักศึกษา และผลลัพธที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา 

3.1หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบ เพื่อแสดง

ความพรอมดานปญญา และสอบสัมภาษณเพื่อประเมินความพรอมทางสุขภาพกายและจิต  

3.2หลักสูตรสงเสริมพัฒนานักศึกษา 

(1)กําหนดใหมีการจัดประสบการณการเรียนรูดวยกิจกรรมที่สามารถใหเกิดการเรียนรูและ

พัฒนาศักยภาพที่จําเปนใหกับนักศึกษา โดยเนนทักษะแหงศตวรรษ ที่ 21  

(2)มีระบบสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา โดยการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาทาง

วิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยอาจารยจะแจงวันและเวลาที่นักศึกษาจะขอรับคําปรึกษาไวหรือผาน

ชองทางอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อใหนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียนหรือปญหาอื่น ๆ สามารถขอรับ

คําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได  

(3)มีระบบการอุทธรณของนักศึกษา นักศึกษาที่ตองการอุทธรณหรือมีเรื่องรองเรียนทั้งเรื่อง

ทั่วไปหรือผลการประเมิน สามารถติดตออาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ทําหนาที่ดูแลการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาน้ัน ๆ 

3.3 หลักสูตรมีการติดตามขอมูลที่แสดงผลลัพธที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา ไดแก อัตราการคงอยูของ

นักศึกษาอัตราการสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจตอหลักสูตร 
 

4. อาจารย 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ ใหความสําคัญกับ

คุณภาพของอาจารย จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับอาจารยใหมการแตงต้ังอาจารยประจํา

หลักสูตร การมีสวนรวมของอาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร การบริหาร การ

สงเสริมและการพัฒนาอาจารย 

4.1 การรับอาจารยใหม 

มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหม

จะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกข้ึนไปในสาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ 

หรือสาขาที่เกี่ยวของ 
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4.2 การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ 

มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดตอและเชิญอาจารยพิเศษตามความจําเปน

และขอเสนอของผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4.3 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนจะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอนประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไว

สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรและ

ไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค  

4.4 การบริหาร การสงเสริม และการพัฒนาอาจารย (ดูหมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย) 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ ใหความสําคัญกับ

กระบวนการออกแบบหลักสูตรเพื่อใหตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียและกําหนดเปน

มาตรฐานผลการเรียนรูหรือผลการเรียนรูที่คาดหวังซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยและคณะที่มีกระบวนการกําหนดสาระสําคัญของหลักสูตรดวยการวิเคราะหงาน (task 

analysis) และแสดงถึงความเช่ือมโยงกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ที่มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุง

หลักสูตรใหทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา หรือไมเกิน5 ป 

หลักสูตรใหความสําคัญกับอาจารยผูสอนในรายวิชา โดยคํานึงความรูความสามารถและ

ประสบการณในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่สงเสริมใหเกิดผลการเรียนรูที่

คาดหวัง และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะใหกับนักศึกษา 

หลักสูตรกําหนดใหมีการประเมินผูเรียนดวยจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลการ

เรียนรูของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพื่อนําไปสูการพัฒนา

วิธีการเรียนรูของตัวนักศึกษาเอง และการประเมินเพื่อเปนขอมูลปรับปรุงการเรียนการสอน  
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ มีการบริหารบุคลากร

และทรัพยากรการเรียนการสอนดังน้ี 

6.1  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

1)  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรูตรงตามตําแหนงงาน 

2)  การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน  

จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหนงงาน 
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6.2  การบริหารงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งงบประมาณ

แผนดินและเงินรายได เพื่อจัดซื้อหนังสือ ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑ

อยางพอเพียงเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการ

เรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 
 

6.3  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ มีหองเรียน 

หองปฏิบัติการ ซึ่งมีพื้นที่และทรัพยากรที่เพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ ทั้งใน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาเฉพาะ ดังน้ี 

6.3.1 สถานท่ี 
 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวน
ท่ีมีอยู
แลว 

จํานวนท่ี
ตองการ 

เพ่ิมในอนาคต 

หมายเหตุ 

1 หองบรรยายขนาดความจุ 40 คน 2 หอง - อาคารเรียนศิลปะ 10 A 

2 หองปฏิบัติการนําเสนอผลงาน
ออกแบบ 

1 หอง - อาคารเรียนศิลปะ 10 A  

3 หองปฏิบัติการออกแบบกราฟก 1 หอง - อาคารเรียนศิลปะ 10 A 

4 หองปฏิบัติการเขียนแบบ 1หอง - อาคารเรียนศิลปะ 10 A 

5 หองปฏิบัติการออกแบบลวดลาย 1หอง - อาคารเรียนศิลปะ 10 A 

6 หองปฏิบัติการภาพพมิพ 1 หอง - อาคารเรียนศิลปะ 10 B 

7 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพือ่
งานออกแบบ 

1 หอง - อาคารเรียนศิลปะ 10 B 

8 หองปฏิบัติการออกแบบ 3 มิติ 1 หอง - อาคารเรียนศิลปะ 10 B 

9 หองปฏิบัติการตัดตอภาพและเสียง 1 หอง - อาคารเรียนศิลปะ 10 B 

10 หองปฏิบัติการสื่อผสมทางทัศนศิลป 1 หอง - อาคารเรียนศิลปะ 10 B 

11 หองปฏิบัติการออกแบบมลัติมเีดีย  1 หอง - อาคารเรียนศิลปะ 10 B 

12 หองปฏิบัติการถายภาพ 1 หอง - อาคารเรียนศิลปะ 10 B 

13 หองปฏิบัติการบาติก -  1 หอง  

14 หองปฏิบัติการประติมากรรม    - 1 หอง  

15 หองสตูดิโอสําหรับนักศึกษา    - 2 หอง  

16 หองปฏิบัติการออกแบบแฟช่ัน    - 1 หอง  
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6.3.2 อุปกรณการสอน 

1)ครุภัณฑการเรียนการสอนของสาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวนท่ีม ี

อยูแลว 

1 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรบังานออกแบบ 40 เครื่อง 

2 เครื่องเขามุมกรอบรปู 1 เครื่อง 

3 ชุดปฏิบัติการบาติก 1 ชุด 

4 ชุดปฏิบัติการถายภาพเพื่องานโฆษณา 1 ชุด 

5 ชุดปฏิบัติการออกแบบ 3 มิติ 1 ชุด 

6 ชุดปฏิบัติการออกแบบมัลติมีเดีย 1 ชุด 

7 ชุดปฏิบัติการออกแบบดวยคอมพิวเตอร 1 ชุด 

8 โตะดราฟไฟฟา 30 ชุด 

9 ชุดเมาสปากกาเพื่องานออกแบบ 40 ชุด 

10 ชุดปฏิบัติการทางทัศนศิลป 1 ชุด 

11 ชุดปฏิบัติการถายภาพเพื่อการออกแบบ 3 ชุด 

12 ชุดปฏิบัติการออกแบบกราฟกและบรรจุภัณฑ 1 ชุด 

13 ชุดปฏิบัติการตัดตอภาพและเสียง 1 ชุด 

14 เครื่องพิมพขนาด A 1  1 เครื่อง 

15 ชุดไฟถายภาพลวดลาย 1 ชุด 

  
 2)อุปกรณการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวน 

ท่ีมีอยูแลว 

1 คอมพิวเตอรโนตบุค 1 เครื่อง 

2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 2 เครื่อง 

3 เครื่องวิชวลไลเซอร 1 เครื่อง 

4 กลองดิจิตอลย่ีหอแคนนอน 700 D kit 18-55 10 เครื่อง 

5 เครื่องสแกนเนอร 2 เครื่อง 

6 เครื่องพิมพ LaserJet (ขาว-ดํา) 2 เครื่อง 

7 เครื่องถายเอกสาร 1 เครื่อง 

8 เครื่อง Copy Print 1 เครื่อง 

9 เตาเผาเซรามิค 1 เตา 
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ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวน 

ท่ีมีอยูแลว 

10 เครื่องข้ึนรูปงานปน 6  เครื่อง 

11 เครื่องเช่ือมโลหะ 2  เครื่อง 

12 เครื่องซักผา 2 เครื่อง 

13 เครื่องอบผา  2 เครื่อง 

 
6.3.3 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง

คอมพิวเตอรเพียงพอที่จะใหบริการการสืบคนสารสนเทศระบบหองสมุดอัตโนมัติผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตจากhttp://aritc.yru.ac.th/ 

  6.3.3.1  เอกสารและตํารา 

 แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป 
1)หนังสือ 

1.1)ภาษาไทย จํานวน  2,447 ช่ือเรื่อง 
1.2)ภาษาอังกฤษ จํานวน 54 ช่ือเรื่อง 

 รวม 2,501 ช่ือเรื่อง 
2)เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ) 

2.1)ภาษาไทย จํานวน  17  ช่ือเรื่อง 
2.2)ภาษาอังกฤษ จํานวน  -  ช่ือเรื่อง 
 รวม  17 ช่ือเรื่อง 

3)วารสาร/นิตยสาร 
3.1)ภาษาไทย จํานวน  229 ช่ือเรื่อง 
3.2)ภาษาอังกฤษ จํานวน  - ช่ือเรื่อง 

 รวม  229 ช่ือเรื่อง 
   แขนงวิชาการออกแบบกราฟก 

1)หนังสือ 
1.1)ภาษาไทย จํานวน  2,137 ช่ือเรื่อง 
1.2)ภาษาอังกฤษ จํานวน 43 ช่ือเรื่อง 

 รวม 2,180 ช่ือเรื่อง 
2)เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ) 

2.1)ภาษาไทย จํานวน    11  ช่ือเรื่อง 
2.2)ภาษาอังกฤษ จํานวน     -   ช่ือเรื่อง 
 รวม    11  ช่ือเรื่อง 



91 

 
 

3)วารสาร/นิตยสาร 
3.1)ภาษาไทย จํานวน   225   ช่ือเรื่อง 
3.2)ภาษาอังกฤษ จํานวน     -  ช่ือเรื่อง 

 รวม 225 ช่ือเรื่อง 

 

6.3.3.2ฐานขอมูลสําเร็จรูป 

ระบบฐานขอมูลสําเร็จรูปเพื่อการคนควาและฐานขอมูล Online มี3 ระบบ

ฐานขอมูล ประกอบดวย 

   1) ระบบฐานขอมูล E-Bookประกอบดวย 3 ฐานขอมูล ดังน้ี 

1.1)iGLibrary (iG Publishing) เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน   

       1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เปนฐานขอมูลที่รวบรวม 

หนังสืออิเล็กทรอนิกสสาขาวิชาตางๆ ไดแก Business, Environment, History, Information and 

Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ 

Technology 

1.3) 2eBook เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน  

 2) ระบบฐานขอมูล E-Journal ประกอบดวย 6 ฐานขอมูล ดังน้ี 
       2.1)SpringerLinkเปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตรสุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จํานวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ช่ือ ขอมูลป 1997-ปจจุบัน 

2.2) ฐานขอมูล Web of Science เปนฐานขอมูลอางอิง(Citation Database) ที่
ใหขอมูลบรรณานุกรม พรอมดวยบทคัดยอ รายการอางอิง(Cited Reference)และรายการอางอิง(Cite 
Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร เชน เคี ฟสิกส วิศวกรรม เปนตน สาขาสังคมศาสตร เชน 
จิตวิทยา บริหารธุรกิจเปนตน สาขาศิลปศาสตรและมนุษยศาสตร เชน เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา 
ศิลปะ ดนตรี เปนตน จากวารสารไมนอยกวา 10,000 รายช่ือ ใหขอมูลต้ังแตป2001-ปจจุบัน 

2.3)ฐานขอมูล Academic Search Complete เปนฐานขอมูลที่มีเน้ือหา
ครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทัว่โลก   

2.4)ฐานขอมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเปนนวัตกรรมที่ใชใน
การจัดการและการสืบคนฐานขอมูลจํานวน 13 ฐานขอมูล ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
ดําเนินการบอกรับ เพื่อใหบริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง 78 แหง อาทิ เชนฐานขอมูล 
ScienceDirectฐานขอมูล Proquest Dissertation ฐานขอมูล ISI Web of Science ทั้งน้ียังรวมถึง
ฐานขอมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผานชองทางการสืบคนเดียว (Single Search) 

2.5) ฐานขอมูลEducation Research Complete เปนฐานขอมูลวารสารฉบับเต็ม

กวา 1,060 ช่ือเรื่อง ซึง่รวบรวมวารสารหลกั (Core Journals) ต้ังแตระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ

การศึกษาข้ันสูงรวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางตางๆ ทางดาน

การศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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2.6) ฐานขอมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เปนฐานขอมูลดรรชนี 
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังน้ี Applied Science & Technology, Art, 
Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, 
Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science 

3)ระบบฐานขอมูล E-Thesis ประกอบดวย 2 ฐานขอมูล ดังน้ี  

3.1) ProQuest Dissertations and ThesesGlobal วิทยานิพนธระดับปริญญาโท 

และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดารวมถึง

บางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกวา 1,000 แหง ประกอบไป

ดวยขอมูลมากกวา2.4ลานระเบียน (สกอ.บอกรับ) (http://search. ProQuest.com/autologin) 

3.2)ฐานขอมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS) วิทยานิพนธ งานวิจัย 

บทความวารสารและหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศไทย

(http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 

6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เกี่ยวของเพื่อใหบริการกับ

อาจารยและนักศึกษาไดคนควาและใชประกอบการเรียนการสอนโดยอาจารยผูสอนแตละรายวิชามีสวน
รวมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือตลอดจนสื่ออื่นๆที่จําเปน 

6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

1) สํารวจความตองการทรัพยากร การเรียนการสอนเปนประจําทุกปการศึกษาจากผูสอน
และผูเรียน 

2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 

3) สรุปแหลงทรัพยากรที่ใชเพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผูสอนและผูเรียน
สามารถใชบริการได โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปน้ี 

 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ
สื่อและชองทางการเรียนรูเพื่อ
สนับสนุนการศึกษาในหองเรียน
นอกหองเรียนและเพื่อการเรียนรู
ดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

1. จั ด ให มี ห อ ง เ รี ย น ที่ มี สื่ อ
  อุปกรณ พรอมใชงานอยางมี
  ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียน
  การสอน การทํากิจกรรมใน
  หองเรียน 
2. จัด เตรียมหองป ฏิบั ติการ
  เพื่อใหนักศึกษาสามารถฝก
  ปฏิบั ติสรางความพรอมใน
  การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
 

1.  ผลสํารวจความพรอมของสื่อ
 อุ ป ก รณ ที่ จํ า เ ป นป ระจํ า
 หองเรียนและหองปฏิบัติการ
 จากอาจารยและนักศึกษา 
2.  จํานวนหนังสือตํารา และสื่อ
 ดิจิทัลที่มีใหบริการและสถิติ
 การใชงานหนังสือ ตํารา สื่อ
 ดิจิทัล 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

3. จัดใหมีหองการเรียนรูดวย
  ตน เ อ ง เ พื่ อ ใ ห นั ก ศึ ก ษ า
  สามารถศึกษา คนควา หา
  ความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 
4. จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง
  หนังสือตํารา และสื่อดิจิทัล
  เพื่อการเรียนรู 

3.  ผลสํารวจความพึงพอใจของ
 นักศึกษาตอการใหบริการ
 ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและ
 การฝกปฏิบัติ 

 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80มีสวนรวมใน

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงาน หลกัสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2ที่สอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือมาตรฐานสาขา/

สาขาวิชา 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ.3และมคอ.4 อยาง

นอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุก

รายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน

 ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนามตามแบบ  

 มคอ.5และ มคอ.6ภายใน 30วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ  

 มคอ. 7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน 

 ผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3และ มคอ. 4 

 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป

การศึกษา 

 

 

X X X X X 
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

7. มีการพฒันา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ 

 การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการ 

 ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7ปที่แลว 

 X X X X 

8 อาจารยใหมทกุคนไดรับการปฐมนิเทศหรอื 

  คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
X X X X X 

9 อาจารยประจําทุกคนไดรบัการพัฒนาทางวิชาการและ/

 หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1ครัง้ 
X X X X X 

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

 ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวา 

     รอยละ 50ตอป 

X X X X X 

11 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต 

 ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5จาก 

     คะแนนเต็ม 5.0 

   

X X 

12 ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม  

     เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5จากคะแนนเต็ม 5.0 

    
X 

 

เกณฑประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังน้ี 
ตัวบงช้ีบังคับ (ตัวบงช้ีที่ 1 – 5)  มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงช้ีที่มีผลดําเนินการ
บรรลุเปาหมายไมนอยกวา 80% ของตัวบงช้ีรวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงช้ีบังคับและตัวบงช้ีรวม
ในแตละป 

หมวดที ่8การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของหลักสตูร 
 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1การประเมินกลยุทธการสอน 

กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธการ
ประเมินการสอนและรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแตละภาค
การศึกษาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผล
ตอไป 

1.2การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ดําเนินการ ดังน้ี 
1.2.1นักศึกษาประเมินการสอนในแตละรายวิชาผานระบบออนไลนจํานวน 2 ครั้ง  
 คือ กอนการสอบระหวางภาค และกอนสอบปลายภาค 
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1.2.2คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการณสอน
ของอาจารย 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

ประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมลูจาก นักศึกษาปจจบุัน นักศึกษาปสุดทาย 
และบัณฑิตใหม 

2.2โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผูประเมินภายนอก 
ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิทัง้ภายในและภายนอก ที่เกี่ยวของทางการศึกษา 

2.3โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ 
ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยวิธีการวิจัย 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานทีร่ะบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผูรับผิดชอบ ผูใชบัณฑิต 

ผูทรงคุณวุฒ ิ
4.2วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตนโดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 
4.3ดําเนินการปรบัปรุง 

4.3.1รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.
4)ทุกภาคการศึกษาหรือทกุปการศึกษา 

4.3.2ดําเนินการประเมินผลหลกัสูตร (มคอ.2) เพื่อนําไปปรบัปรงุหลักสูตรภายใน 5ป 
1)ประเมินปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทกุปการศึกษา(มคอ.

7) 
2) ประเมินผลคุณลกัษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลงัจบการศึกษาอยาง

ตอเน่ือง 
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ภาคผนวกก 
สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
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สรุปการปรับปรงุหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลปหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555 และหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2556  เปนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ (แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป และแขนงวิชาการออกแบบ
กราฟก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สรุปการปรับปรุงได  ดังน้ี    
 

หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2561) หมายเหตุ 

สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม(พ.ศ.2556) 

1. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย :หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบนวัตกรรม
ทัศนศิลป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

1.ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย:หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบ
ศิลปกรรม 

ภาษาอังกฤษ:Bachelor  of Fine Arts  Program in  

Arts Design 

1.ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย:หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา 
ทัศนศิลปและการออกแบบ 

ภาษาอังกฤษ :Bachelor of Fineand Applied Arts 

Program in Visual Art and Design 
 

ปรับปรุง 

2. ช่ือปริญญา  

ช่ือภาษาไทย : ศิลปบัณฑิต  (ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป) 

ศล.บ. (ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป) 
ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine Arts 

(Visual Art Innovation Design) 
B.F.A. (Visual Art Innovation Design) 

2.ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย  ช่ือเต็ม:ศิลปบัณฑิต  (การออกแบบศิลปกรรม) 

ช่ือยอ:ศล.บ. (การออกแบบศิลปกรรม) 
ภาษาอังกฤษช่ือเต็ม:Bachelor of Fine Arts  (Arts Design ) 

ช่ือยอ:B.F.A. ( Arts Design ) 

2. ช่ือปริญญา 

ภาษาไทยช่ือเต็ม:ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ทัศนศิลปและการ

ออกแบบ) 
 ช่ือยอ:ศป.บ. (ทัศนศิลปและการออกแบบ) 
ภาษาอังกฤษช่ือเต็ม :Bachelor of Fine and Applied 

Arts(Visual Artand Design)                  

 ช่ือยอ:B.F.A. (Visual Art and Design)  
 

ปรับปรุง 

3. วิชาเอก 
    ไมมี 

 

3.วิชาเอก  
  ไมมี 

3. วิชาเอก  
แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป 

แขนงวิชาการออกแบบกราฟก 
 

ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2561) หมายเหตุ 

สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม(พ.ศ.2556) 

4. ปรัชญาของหลักสูตร 

     บัณฑิตสาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลปเปนผูมี
คุณธรรม มีจริยธรรม มีความชํานาญในการคิดคน สรางสรรค
นวัตกรรม  เพื่อผลิตผลงานทางการออกแบบและทัศนศิลป 

สามารถนําความรู ไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังมีความเขาใจและตระหนักถึงบทบาทของนวัตกรรม
ทางทัศนศิลปบนฐานของภูมิปญญาทองถ่ินและสากล ท่ีมี

ประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม 

4.ปรัชญาของหลักสูตร  

 บัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม เปนผูมีคุณธรรม 
มีจริยธรรม มีความสามารถในการคิด สรางสรรคเพื่อผลิตผล
งานทางศิลปะและการออกแบบในรูปแบบตางๆ สามารถนํา

ความรูไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีความ
เขาใจและตระหนักถึงบทบาทของศิลปกรรม บนฐานของภูมิ
ปญญาทองถ่ินและสากล ท่ีมีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม 
 

4. ปรัชญาของหลักสูตร 

 “บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบเปนผู มี
คุณธรรมจริยธรรมและสามารถสรางสรรคงานทัศนศิลปและ
การออกแบบจากวิถีวัฒนธรรมทองถ่ินและสากลในรูปแบบ

รวมสมัย” 
 

ปรับปรุง 

5. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 วัต ถุประสงคของหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชา
ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลปตองการผลิตบัณฑิตให มี
คุณลักษณะท่ีสําคัญดังนี้ 

 1. มีความรู  ความสามารถทางความคิดสรางสรรคและ
การปฏิบัติงานดานทัศนศิลปมีทักษะในการคนควา  ทดลอง
ดานการออกแบบและการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งสามารถนําไปประยุกตหรือบูรณาการเพื่อสรางนวัตกรรม
ทางการออกแบบหรืองานทัศนศิลปได  
 2. มีจ รรยาบรรณในวิ ชา ชีพนั กออกแบบ มีความ

รับผิดชอบตอสังคม เขาใจภูมิปญญาไทยและสากล มีบทบาท
ตอการสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติสามารถ
นําความรู  ความสามารถและคุณลักษณะท่ีดีของความเปน

บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป  

5.วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถมีความคิด
สรางสรรคสามารถประกอบอาชีพสวนตัวหรือในหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน 

 2.เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในการศึกษา
คนควาทดลองดานการออกแบบรูจักใชเทคโนโลยีมีทักษะใน
การสรางสรรคผลงานอยางมีคุณภาพ 

 3.มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพการออกแบบและทัศนศิลป
สามารถนําความรูความสามารถและคุณลักษณะท่ีดีของความ
เปนบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรมไปพัฒนาและ

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองทองถ่ินและสังคมตอไป
ไดอยางมีคุณภาพ 

5. วัตถุประสงคของหลักสูตร   

 วัตถุประสงคของหลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบตองการผลิต
บัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีสําคัญดังนี้ 

 1.มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะในสาขา
วิชาชีพทางศิลปะและการออกแบบ  
 2.มีทักษะความรู  ความสามารถทางดานทัศนศิลปและ

การออกแบบกราฟกเพื่อการประกอบอาชีพได 
 3. มีทักษะทางปญญาในการคิดวิเคราะหสรางสรรคและ
บูรณาการ ในการจัดการทางทัศนศิลปและการออกแบบ

ผลงานในแบบลักษณะเฉพาะตนได 
 4. มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นและสามารถ
ใชภาษาและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการส่ือสารและนําเสนอ

ผลงานไดอยางดี   
 5. มีทักษะในการประเมินคุณคาทางสุนทรียะในผลงาน
ทัศนศิลปและงานออกแบบไดอยางมีวิจารณญาณ 

ปรับเพื่อให

สอดคลอง 
มคอ.1 
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6. ระบบการจัดการศึกษา 
 แบบทวิภาค 

 

6.ระบบการจัดการศึกษา 
 แบบทวิภาค 

6. ระบบการจัดการศึกษา 
 ระบบทวิภาคโดย1ปการศึกษาแบงออกเปน2ภาค

การศึกษาปกติ1ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม
นอยกวา15สัปดาห 

 

7. จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 

 ไมนอยกวา  132  หนวยกิต 

7.จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

 ไมนอยกวา 131 หนวยกิต 

7. จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 

 ไมนอยกวา  127  หนวยกิต 

 

8. โครงสรางหลักสูตร 
 1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    30 หนวยกิต 

 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 12   หนวยกิต 
 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต 
 กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 
 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรฯ  6หนวยกิต 

  2. หมวดวิชาเฉพาะ      96    หนวยกิต 
 กลุมวิชาแกน             30 หนวยกิต 

 กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 62 หนวยกิต 

  -วิชาเอกบังคับ   42   หนวยกิต 
  -วิชาเอกเลือกไมนอยกวา  20  หนวยกิต 
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    4    หนวยกิต 

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี                6   หนวยกิต 
 

8.โครงสรางหลักสูตร 
 1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป         30    หนวยกิต 

  กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  12    หนวยกิต 
  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6    หนวยกิต 
  กลุมวิชาสังคมศาสตร 6   หนวยกิต 
  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยฯ    6   หนวยกิต 

 2.หมวดวิชาเฉพาะดาน 95    หนวยกิต 
  กลุมวิชาแกน    27   หนวยกิต 
  กลุมวิชาเฉพาะดาน 65  หนวยกิต 

   - วิชาเอกบังคับ    50   หนวยกิต 
   - วิชาเอกเลือก    15   หนวยกิต 
  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 270 ช่ัวโมง 3 หนวยกิต 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

8. โครงสรางหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสารไมนอยกวา15 หนวยกิต 
1.2 กลุมวิชาวิถีแหงชีวิต 6 หนวยกิต 
1.3 กลุมวิชาพลเมืองโลก 6 หนวยกิต 
1.4 กลุมวิชาอัตลักษณของคณะ 3 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 91 หนวยกิต 
2.1 วิชาแกน 11 หนวยกิต 
2.2 วิชาเฉพาะดานไมนอยกวา 27 หนวยกิต 

2.3 วิชาเอกไมนอยกวา 53 หนวยกิต 
ใหเลือกแขนงใดแขนงหนึ่งดังตอไปนี้    
2.3.1) แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป    

- วิชาเอกบังคับ 28 หนวยกิต 
- วิชาเอกเลือกไมนอยกวา 14 หนวยกิต 
2.3.2) แขนงวิชาการออกแบบกราฟก    

- วิชาเอกบังคับ 33 หนวยกิต 
- วิชาเอกเลือกไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
2.3.3) กลุมวิชาศิลปนิพนธ 7 หนวยกิต 

ปรับปรุง 
จํานวน 

หนวยกิต 
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2.3.4) กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 4 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

9.รายวิชา 
 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
  1)กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 12 หนวยกิต 

  1.1 บังคับเรียน  10 หนวยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 2(1-2-3) 

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู 
     2(1-2-3) 
2100107 ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร  2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู 

     2(1-2-3) 
  
  

 
 
 

   1.2 เลือกเรียน 2 หนวยกิต 
   จากรายวิชา ดังตอไปนี ้  

2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย  2(2-0-4) 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ 
      2(1-2-3) 
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน 

      2(1-2-3) 

9. รายวิชา 
 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 12    หนวยกิต 

  1.1 บังคับเรียน 10     หนวยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 2(1-2-3) 

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู 
     2(1-2-3) 
2100107 ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร  2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู 

     2(1-2-3) 
 
 

 
 
 

   1.2 เลือกเรียน 2 หนวยกิต 
   จากรายวิชา ดังตอไปนี ้  

2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย  2(2-0-4) 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ 
      2(1-2-3) 
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน 

      2(1-2-3) 

9. รายวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา   30  หนวยกิต 
  1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  

  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต    
   1.1 บังคับเรียน                   12 หนวยกิต 
5100101  ภาษาความคิดและการส่ือสาร  3(3-0-6) 

5100102  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  3(3-0-6) 
5100103  ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ  3(3-0-6) 
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา  3(3-0-6)  
5100106  ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน  3(3-0-6) 

5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู 
     2(1-2-3) 
5100108  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1     2(1-2-3) 

5100109  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2    2(1-2-3)   
5100113 กาวทันโลกเทคโนโลยีและส่ือ  3(3-0-6)   
 

 1.2  เลือกเรียน                         3 หนวยกิต 
   จากรายวิชา ดังตอไปนี ้

5100104 พัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 
      3(3-0-6)  
5100110 การพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
      3(3-0-6)               

5100111 ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร  3(3-0-6) 

ปรับปรุง
ดังนี้ 
1. รายวิชา 

2. รหัสวิชา 
3. จํานวน 
หนวยกิต 

 
4. จํานวน 
ช่ัวโมง 
เรียนเปน 

ภาคทฤษฎี 
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2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน  2(1-2-3) 
2100110 ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร  2(1-2-3) 

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน   2(1-2-3) 

  2) กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต 

2100112 วิทยาการแหงความสุข  2(1-2-3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ  2(2-0-4) 
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 2(1-2-3)  

   
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน  2(1-2-3) 
2100110 ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร  2(1-2-3) 

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน   2(1-2-3) 

  2) กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต 

2100112 วิทยาการแหงความสุข  2(1-2-3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ  2(2-0-4) 
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 2(1-2-3)  

   
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

5100112 ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร  3(3-0-6) 
 

 

  2) กลุมวิชาวิถีแหงชีวิตไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

2100112 วิทยาการแหงความสุข  2(1-2-3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ  2(2-0-4)                                                                                                  
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต   2(1-2-3) 

2100118 ความจริงของชีวิต  2(2-0-4) 
2100119 การพัฒนาตน                            2(2-0-4) 
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต  2(1-2-3) 
    

   2.1 วิชาบังคับ    3 หนวยกิต 
5100116 อยูดี กินดี มีสุข  3(3-0-6)  

5100117 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 
 

   2.2วิชาเลือก  ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนําเสนอ  3(3-0-6)   
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
5100118 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 

5100119 การบริหารรางกาย   1(0-2-2) 
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  2(1-2-3) 
5100121 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6)  

5100122 ช้ีชองทางดี ช้ีชองทางรวย       3(3-0-6)  
5100123 ความงดงามแหงตน   3(3-0-6)   
5100124 กาวสูโลกกวาง   2(1-2-3)   
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  3) กลุมวิชาสังคมศาสตร          6 หนวยกิต 

2150101 สังคมภิวัตน  2(2-0-4) 
2150102 การจัดการทางสังคม   2(2-0-4) 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ  2(1-2-3) 

    
 
 
 

  4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
     6 หนวยกิต 

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3) 
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 

  

 
 

 
 
 

  3) กลุมวิชาสังคมศาสตร          6 หนวยกิต 

2150101 สังคมภิวัตน  2(2-0-4) 
2150102 การจัดการทางสังคม   2(2-0-4) 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ  2(1-2-3) 

    
 
 
 

  4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
     6 หนวยกิต 

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3) 
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 

 

5100125 ความจริงของชีวิต              3(3-0-6) 
5100126 การพัฒนาตน                     2(2-0-4) 

5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต             3(3-0-6) 
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย         2(1-2-3) 

  3) กลุมวิชาพลเมืองโลกไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

   3.1วิชาบังคับ 3 หนวยกิต 
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ  3(3-0-6)    
 

   3.2วิชาเลือกไมนอยกวา 3  หนวยกิต 
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม  3(3-0-6)  

5100131สังคมภิวัตน  3(3-0-6) 
   

  4) กลุมวิชาอัตลักษณของคณะ 3   หนวยกิต 
   4.1คณะครุศาสตร 3   หนวยกิต 

5100132 ครูแหงแผนดิน  3(3-0-6) 
หรือ 
   4.2คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

     3  หนวยกิต 
5100133 วิถีไทยวิถีถ่ิน  3(3-0-6)  
หรือ 

   4.3คณะวิทยาการจัดการ 3  หนวยกิต 
5100134ผูประกอบการรุนเยาว  3(3-0-6)  
หรือ 

   4.4คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 
     3  หนวยกิต 
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5100135 วิทยาศาสตรเพือ่ทองถ่ินทางวิทยาศาสตร 
      3(3-0-6) 

 2.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 96 หนวยกิต 
2.1กลุมวิชาแกน  30 หนวยกิต 
2180101 สุนทรียศาสตร   2(2-0-4) 

2180303 ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา         2(2-0-4) 
2180410 ธุรกิจศิลปะ   3(3-0-6) 
2181101 ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ 3(3-0-6) 

2181204 ความคิดสรางสรรค  2(1-2-3) 
2182101 วาดเสนพื้นฐาน   3(1-4-4) 
2182102 หลักการออกแบบทัศนศิลป  3(1-4-4) 
2182104 ทัศนศิลป 2  มิติ   3(1-4-4) 

2182105 ทัศนศิลป 3 มิติ   3(1-4-4) 
2183101 เขียนแบบพื้นฐาน   3(1-4-4) 
2183203 คอมพิวเตอรเพื่องานทัศนศิลป  3(1-4-4) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา 95 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาแกน  27 หนวยกิต 
2180101สุนทรียศาสตร                  2(2-0-4) 

2180303ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา  2(2-0-4) 
2181101ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ 3(3-0-6) 
2181204ความคิดสรางสรรค   2(1-2-3) 

2182115หลักการวาดภาพ   3(2-2-5) 
2182116 จิตรกรรมพื้นฐาน                 3(2-2-5) 
2182117 ประติมากรรมพื้นฐาน  3(2-2-5) 
2182118 ภาพพิมพพื้นฐาน   3(2-2-5) 

2183109 หลักการออกแบบศิลปกรรม        3(2-2-5) 
2183110 หลักการเขียนแบบ  3(2-2-5) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา  91 หนวยกิต 
 2.1 วิชาแกน                  11 หนวยกิต 
2140101 สุนทรียศาสตรและภูมิปญญาศิลปกรรมทองถ่ิน* 

       2(1-2-3) 
2140209 การจัดการธุรกิจศิลปะและการออกแบบ* 
       2(1-2-3) 

2140305 ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ 
       2(2-0-4) 
2141101 ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ  3(3-0-6) 
   2.2วิชาเฉพาะดาน             27   หนวยกิต 

2141102 การคิดสรางสรรคและการบูรณาการทางศิลปกรรม 
       2(1-2-3) 
2141214 ศิลปะอิสลาม*   3(2-2-5) 

2142101 วาดเสนพื้นฐาน   3(1-4-4) 
2142102 หลักการออกแบบ   3(1-4-4) 
2142103 จิตรกรรมพื้นฐาน   3(1-4-4) 

2142104 ประติมากรรมพื้นฐาน           3(1-4-4) 
2142105 ภาพพิมพพื้นฐาน   3(1-4-4) 
2143101 เขียนแบบพื้นฐาน   3(1-4-4) 

2143102 การถายภาพเพื่องานออกแบบ           3(1-4-4) 
2143203 คอมพิวเตอรกราฟกพื้นฐานเพื่องานออกแบบ 
       3(1-4-4) 
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  2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานไมนอยกวา 62 หนวยกิต 
1)วิชาเอกบังคับ                       42 หนวยกิต 

2180202 พื้นฐานการสรางนวัตกรรม   2(1-2-3) 
2180304 นําเสนอผลงานออกแบบ   2(1-2-3) 
2180308 ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ   2(2-0-4) 

2180411 การเตรียมศิลปนิพนธออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป 
       2(1-2-3) 
2180412 ศิลปนิพนธออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป  

       5(0-10-5) 

2181102 ภูมิปญญาศิลปกรรมพื้นถ่ินภาคใต 2(1-2-3) 

2181203 จิตวิทยาการออกแบบ  2(1-2-3) 
2182103 องคประกอบศิลป   2(1-2-3) 
2182106 วาดเสนสรางสรรค  3(1-4-4) 

2182207 วัสดุและเทคนิคทางทัศนศิลป  2(1-2-3) 
2182311 นวัตกรรมจิตรกรรม  3(1-4-4) 
2182312 นวัตกรรมประติมากรรม  3(1-4-4) 

2182313 นวัตกรรมภาพพิมพ  3(1-4-4) 
2183102 เทคนิคการถายภาพเพื่องานออกแบบ 3(1-4-4) 
2183204 คอมพิวเตอรกราฟกและภาพเคล่ือนไหว 3(1-4-4) 

2184201 นวัตกรรมการออกแบบ  3(1-4-4) 
  
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

  2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานไมนอยกวา 65 หนวยกิต 

         1) วิชาเอกบังคับ  50 หนวยกิต 
2180308 ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ*  2(2-0-4) 

2180314 การนําเสนอผลงานออกแบบ  2(1-2-3) 
2180415 การสัมมนาการออกแบบ  2(1-2-3)  
2180417 ศิลปนิพนธการออกแบบศิลปกรรม*7(0-14-7) 
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  2)วิชาเอกเลือก       ไมนอยกวา     20 หนวยกิต 

  ใหเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้   
2180305 นิทรรศการและการจัดการแสดง  2(1-2-3) 
2180306 การตลาดและงานศิลปะ  3(3-0-6) 

2180307 พาณิชยอิเล็กทรอนิก  2(1-2-3) 
2180409 สัมมนาการออกแบบ    2(1-2-3) 
2181205 ภูมิปญญาหัตถกรรมทองถ่ิน  2(1-2-3) 

2181306 ทัศนศิลปวิจารณ     2(1-2-3) 
2181307 ทัศนศิลปรวมสมัย      2(1-2-3) 
2181308 มโนทัศนศิลปะหลังสมัยใหม  2(2-0-4) 

2181111 ภูมิปญญาศิลปะพื้นบาน*  2(1-2-3) 
2181213 ศิลปะอิสลาม*   3(1-4-4) 

2182222 จิตรกรรมสรางสรรค  3(1-4-4) 
2183212 การออกแบบดวยคอมพิวเตอร  3(1-4-4) 
2183213 การถายภาพเพื่องานออกแบบ  3(1-4-4) 
2183214 การออกแบบและจัดตัวอักษร  3(1-4-4) 

2183315 การเขียนภาพประกอบ*  3(1-4-4) 
2183316 การออกแบบตราสัญลักษณ  3(1-4-4) 
2183317 การวิเคราะหขอมูลการออกแบบ*  2(1-2-3) 

2183318 การออกแบบส่ิงพิมพ*  3(1-4-4) 
2183426 การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ* 3(1-4-4) 
2183427 การออกแบบโฆษณา  3(1-4-4) 

2183428 การออกแบบลวดลาย  3(1-4-4) 
 
      2) วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

   ใหเลือกเรียนดังรายวิชาตอไปนี้  
2180416 ธุรกิจและการจัดการงานออกแบบ* 3(3-0-6) 
2181212 ประวัติศาสตรศิลปะไทย  3(3-0-6) 

2181214 ศิลปะอาเซียน*   3(3-0-6) 
2181215 การออกแบบลายผาสรางสรรค     3(2-2-5) 
2181216 การออกแบบส่ือเพื่อการนําเสนอ   3(2-2-5) 

2181217 ศิลปะรวมสมัย   2(1-2-3) 
2182219 การเขียนภาพทิวทัศน  3(2-2-5) 
2182220 การเขียนภาพหุนนิ่ง  3(2-2-5) 

2.3วิชาเอก ไมนอยกวา 49 หนวยกิต 

   2.3.1) วิชาเอกบังคับ 
   แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป 28 หนวยกิต 
2140304 การนําเสนอผลงานออกแบบทัศนศิลป  2(1-2-3) 

2141306 ทัศนศิลปวิจารณ   2(1-2-3) 

2141310 ทฤษฎีสีสรางสรรค  3(1-4-4) 

2142106 เทคนิคองคประกอบศิลป  3(1-4-4) 
2142207 วาดเสนสรางสรรค  3(1-4-4) 
2142310 จิตรกรรมสรางสรรค  3(1-4-4) 

2142311 ประติมากรรมสรางสรรค  3(1-4-4) 
2142312 ภาพพิมพสรางสรรค  3(1-4-4) 
2142318 ส่ือผสมทางทัศนศิลป  3(1-4-4) 

2143204 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานทัศนศิลป 3(1-4-4) 
   แขนงวิชาการออกแบบกราฟก  40 หนวยกิต 
2140215 การนําเสนอผลงานการออกแบบกราฟก  

       2(1-2-3) 
2141111 ทุนทางวัฒนธรรมในงานออกแบบกราฟก* 
       2(1-2-3) 

2143210 คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบกราฟกข้ันสูง 
       3(1-4-4) 
2143211 การออกแบบและจัดตัวอักษร  3(1-4-4) 

2143212 การเขียนภาพประกอบ  3(1-4-4) 
2143213 การออกแบบตราสัญลักษณ  3(1-4-4) 
2143218 การออกแบบลวดลาย*  3(1-4-4) 
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2181309 ทัศนศิลปมุสลิม   3(2-2-5) 
2181310 ทฤษฎีสีสรางสรรค  2(1-2-3) 

2182208 ซิลคสกรีน   3(2-2-5) 
2182309 จิตรกรรมไทย   3(2-2-5) 
2182310 เทคนิคผสมทางภาพพิมพ  3(1-4-4) 
2182314 ส่ือผสมทางทัศนศิลป   3(1-4-4) 

2183205 การถายภาพดิจิตอล  3(2-2-5) 
2183306 การออกแบบกราฟก  3(1-4-4) 
2183307 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานออกแบบ 

       3(1-4-4) 
2183308 ส่ือและเทคโนโลยีสมัยใหมในงานทัศนศิลป 
       3(1-4-4) 

2184202 บาติกพื้นฐาน   3(2-2-5) 
2184303 บาติกสรางสรรค   3(2-2-5) 
2184304 เทคโนโลยีวัสดุสําหรับงานออกแบบ 2(1-2-3) 

2184305 วิเคราะหแนวโนมผลิตภัณฑ  2(1-2-3) 
2184306 วัสดุผลิตภัณฑทองถ่ิน  2(1-2-3) 
2184307 ผลิตภัณฑกับส่ิงแวดลอม  2(1-2-3) 

2184308 การออกแบบภาพรางผลิตภัณฑ  3(1-4-4) 
2184309 การออกแบบผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช 3(2-2-5) 
2184310 การออกแบบเครื่องแตงกาย  3(2-2-5) 

2184311 การออกแบบเฟอรนิเจอร  2(1-2-3) 
2184312 การออกแบบของท่ีระลึก  2(1-2-3) 
2184313 การออกแบบเครื่องประดับ  2(1-2-3) 

2182221 การเขียนภาพคนเหมือน  3(2-2-5) 
2182223 จิตรกรรมประยุกต  3(2-2-5) 

2183211 การออกแบบเอกลักษณทองถ่ิน*  3(2-2-5) 
2183204 คอมพิวเตอรกราฟกและภาพเคล่ือนไหว  
       3(2-2-5) 
2183205 การถายภาพดิจิตอล  3(2-2-5) 

2183319 การถายภาพสรางสรรค              3(2-2-5) 
2183320 เทคโนโลยีการพิมพ  3(2-2-5) 
2183321 การออกแบบมัลติมีเดีย  3(2-2-5) 

2183322 การออกแบบเว็บไซต  3(2-2-5) 
2183323 ศิลปะไทยเพื่องานออกแบบ*  3(2-2-5) 
2183324 การออกแบบเอกลักษณองคกร     3(2-2-5) 

2183325 การรางภาพเพื่อการออกแบบ  3(2-2-5) 
2183429 การออกแบบภาพเคล่ือนไหว        3(2-2-5) 
2184316 เทคโนโลยีวัสดุสําหรับงานออกแบบ    2(1-2-3)   

2184317 ประติมากรรมเพื่องานกราฟก  3(2-2-5)    
2184418 บาติกจิตรกรรม*   3(2-2-5) 
2184419 บาติกลายพิมพ*   3(2-2-5) 

2184420 เทคนิคการออกแบบหุนจําลอง      3(2-2-5) 
 
 

 
 
 

2143222 การถายภาพเพื่องานโฆษณา  3(1-4-4) 
2143314 การวิเคราะหขอมูลการออกแบบ   2(1-2-3) 

2143315 การออกแบบส่ิงพิมพ  3(1-4-4) 
2143316 การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ   3(1-4-4) 
2143317 การออกแบบโฆษณา  3(1-4-4) 
 

  2.3.2)วิชาเอกเลือก   
   แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป 
     ไมนอยกวา 14 หนวยกิต 

   แขนงวิชาการออกแบบกราฟก  
     ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ 

2140306  นิทรรศการและการจัดการแสดง  2(1-2-3)  
2140412 สัมมนาการออกแบบทางทัศนศิลป     2(1-2-3) 
2141204 จิตวิทยาการออกแบบ  2(1-2-3) 

2141205 ภูมิปญญาทางศิลปกรรมและทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน 
    ชายแดนใต*   2(1-2-3) 
2141308 มโนทัศนศิลปะหลังสมัยใหม  2(2-0-4) 

2142209 ซิลคสกรีน   3(2-2-5) 
2142313 จิตรกรรมไทย   3(1-4-4) 
2142314 จิตรกรรมหุนนิ่ง    3(1-4-4) 

2142315 จิตรกรรมภาพเหมือน   3(1-4-4) 
2142316 จิตรกรรมภาพทิวทัศน  3(1-4-4) 
2142317 เทคนิคผสมทางภาพพิมพ  3(1-4-4) 
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2184414 การพัฒนาผลิตภัณฑ  3(1-4-4) 
2184415 การสรางผลิตภัณฑตนแบบ  3(1-4-4) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2142319 วาดเสนภาพรางสถาปตยกรรม  2(1-2-3) 
2143205 การถายภาพดิจิทัล  3(2-2-5) 

2143306 การถายภาพสรางสรรค  3(1-4-4) 
2143307 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานออกแบบ 
       3(1-4-4) 
2144202 บาติก   3(2-2-5) 

2144304 การออกแบบภาพรางผลิตภัณฑ          3(1-4-4) 
2144305 การออกแบบผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช 
       3(2-2-5) 

2140316 สัมมนาการออกแบบกราฟก  2(1-2-3) 
2140419 การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 
       2(1-2-3) 

2143319 การออกแบบภาพเคล่ือนไหว  3(1-4-4) 
2141213 สีเพื่อการออกแบบ  3(2-2-5) 
2141215 ศิลปะรวมสมัย   3(2-2-5) 

2141315 การออกแบบลายผาสรางสรรค        3(1-4-4) 
2143321 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร  3(1-4-4) 
2143324 การออกแบบมัลติมีเดีย  3(1-4-4) 

2143327 การออกแบบอัตลักษณองคกร*  3(1-4-4) 
2143329 การตัดตอภาพและเสียง  3(1-4-4) 
2143330 การออกแบบผลิตภัณฑ  3(1-4-4) 
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 2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 3 หนวยกิต 

2180413 การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบนวัตกรรม 
    ทัศนศิลป   4(360) 

 
 
 

 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดยไมซ้ํากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชา
ท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ

การศึกษาของหลักสูตรนี้  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 3 หนวยกิต 

2180418 การฝกประสบการณวิชาชีพการออกแบบ 
    ศิลปกรรม   3(270) 

 
 
 

 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดยไมซ้ํากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชา
ท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ

การศึกษาของหลักสูตรนี้ 

2.3.3) กลุมวิชาศิลปนิพนธ     7        หนวยกิต 
2140410การเตรียมศิลปนิพนธการออกแบบทัศนศิลป 

       2(1-2-3) 

2140411 ศิลปนิพนธการออกแบบทัศนศิลป*     5(0-10-5) 

2140317 การเตรียมศิลปนิพนธการออกแบบกราฟก 
       2(1-2-3) 
2140418 ศิลปนิพนธการออกแบบกราฟก* 5(0-10-5) 

2.3.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   
   4 หนวยกิต  

2140413 ประสบการณวิชาชีพการออกแบบทัศนศิลป 
       4(360)   
หรือ 

2140420 ประสบการณวิชาชีพการออกแบบกราฟก 
       4(360) 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา   6   หนวยกิต 

        ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปน

รายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต รวมในเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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10. คําอธิบายรายวิชา 
 10.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 1.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

 ไมนอยกวา   12 หนวยกิต 

  1) บังคับเรียน   10 หนวยกิต 

 
 

10. คําอธิบายรายวิชา 
 10.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 1.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

 ไมนอยกวา   12 หนวยกิต 

  1) บังคับเรียน   10 หนวยกิต 

 
 

10. คําอธิบายรายวิชา 
 10.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  
  ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 
 1) บังคับเรียน 15 หนวยกิต 

5100101 ภาษา ความคิด และการส่ือสาร 3(3-0-6) 

Language Thought and Communication 

 ความสัมพันธของภาษากับ ความคิดและการ

ส่ือสาร ทักษะการฟงและการอานการลําดับความคิดการสรุป

ความคิดและการถายทอดความคิดเพื่อการส่ือสาร ท้ังการพูด

และการเขียน การใชภาษาไทยผานบทเพลงหรือการละเลน 

การเลานิทานพื้นบาน  

 LanguageandCommunication,relation 

between languages with ideas and communication, 
listening and reading skills, idea organization, idea 
conclusion, expressing ideas for communication for 

both speaking and writing, Thai use through songs, 
plays and folk tale 

 
 
 
 

 

วิชาใหม 
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2100101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 2(1-2-3) 

 Thai for Communication 
 ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือใน
การส่ือสาร ฝกทักษะใชภาษาในชีวิต ประจําวัน ท้ังดานการฟง 

การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาส่ือสารท่ีเปน
ทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษา

สภ า พป ญ ห า แ ละ แ น ว ท า งก า ร แ ก ไ ข ก า ร ใ ช ภ า ษ า 
ในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอสังคม
ในการใชภาษาไทยในการส่ือสาร 

Significance of Thai language as 
communication tools, practice of language in daily 
used in listening, speaking, reading and writing, use 

of language in formal and information 
communication,conductinginformative presentation, 
giving opinion, suggestion and rational criticism, 
study of problem conditions and its solutions of 

language used in daily life, realizing ethics and 
awareness of Thai society 

 

 
 
 

 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 2(1-2-3) 

 Thai for Communication 
 ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือใน
การส่ือสาร ฝกทักษะใชภาษาในชีวิต ประจําวัน ท้ังดานการฟง 

การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาส่ือสารท่ีเปน
ทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษา

สภ า พป ญ ห า แ ละ แ น ว ท า งก า ร แ ก ไ ข ก า ร ใ ช ภ า ษ า 
ในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอสังคม
ในการใชภาษาไทยในการส่ือสาร 

Significance of Thai language as 
communication tools, practice of language in daily 
used in listening, speaking, reading and writing, use 

of language in formal and information 
communication,conductinginformative presentation, 
giving opinion, suggestion and rational criticism, 
study of problem conditions and its solutions of 

language used in daily life, realizing ethics and 
awareness of Thai society 

 
 
 

5100102 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร     3(3-0-6) 

 Thai for Communication 
 ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือ
ในการส่ือสาร ฝกทักษะใชภาษาในชีวิต ประจําวัน ท้ังดานการ

ฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาส่ือสารท่ีเปน
ทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษา

สภาพปญหาและแนวทางการแก ไ ขการ ใช ภ าษา ใ น
ชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอสังคมใน
การใชภาษาไทยในการส่ือสาร 

 SignificanceofThailanguageas 
communication tools, practice of language  in daily 
life use in listening, speaking, reading and writing, 

use of language in formal and information 
communication,conductinginformative presentation, 
giving opinion, suggestion and rational criticism, 
study of problem conditions and its solutions of 

language used in daily life, realizing ethics and 
awareness of Thai society 

ปรับปรุง
ดังนี้ 

1. รหัสวิชา 
2. หนวยกิต 
3. ปรับ
คําอธิบาย

รายวิชา 
4. ปรับเปน
รายวิชา

สําหรับการ 
เทียบโอน 
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2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและพัฒนา 
 การเรียนรู  2(1-2-3) 

 English for Communication  
            and Learning Development 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท้ังการ
ฟง พูด อาน เขียน  ในชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ  

อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา  การแนะนําตนเองและผูอื่น 
การรองขอ  การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา การ
บรรยายลักษณะบุคคลและส่ิงของและสถานท่ีการถามและ

การใหขอมูล การติดตอส่ือสารทางโทรศัพทและการแสดง
ความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ  แหลงขอมูลเพื่อ
ศึกษาคนควาในการพัฒนาการส่ือสาร เชน การใชพจนานุกรม  

บทความ หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Development of English communication 

skills, listening, speaking, reading and writing in daily 

life of various situations such as greeting; c leave-
taking, self-introduction and others, requesting, 
offering help, giving suggestion, describing people, 

objects and places, inquiring and information giving, 
talking on telephone and expressing opinion; 
development of skills in using tools and resources 

for communicative study such as dictionary, article 
and newspaper and information technology for 
communication 

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและพัฒนา 
 การเรียนรู  2(1-2-3) 

 English for Communication  
            and Learning Development 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท้ังการ
ฟง พูด อาน เขียน  ในชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ  

อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา  การแนะนําตนเองและผูอื่น 
การรองขอ  การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา การ
บรรยายลักษณะบุคคลและส่ิงของและสถานท่ีการถามและ

การใหขอมูล การติดตอส่ือสารทางโทรศัพทและการแสดง
ความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ  แหลงขอมูลเพื่อ
ศึกษาคนควาในการพัฒนาการส่ือสาร เชน การใชพจนานุกรม  

บทความ หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Development of English communication 

skills, listening, speaking, reading and writing in daily 

life of various situations such as greeting; c leave-
taking, self-introduction and others, requesting, 
offering help, giving suggestion, describing people, 

objects and places, inquiring and information giving, 
talking on telephone and expressing opinion; 
development of skills in using tools and resources 

for communicative study such as dictionary, article 
and newspaper and information technology for 
communication 

5100107  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
  และพัฒนาการเรียนรู  2(1-2-3) 

  English for Communication  
 and Learning Development 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท้ังการ
ฟง พูด อาน เขียน  ในชีวิตประจําวันในสถานการณตาง ๆ   อาทิ การ

กลาวทักทาย การกลาวลา  การแนะนําตนเองและผูอื่น การ
รองขอ  การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา การ
บรรยายลักษณะบุคคลและส่ิงของและสถานท่ีการถามและ

การใหขอมูล การติดตอส่ือสารทางโทรศัพทและการแสดง
ความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ  แหลงขอมูลเพื่อ
ศึกษาคนควาในการพัฒนาการส่ือสาร เชน การใชพจนานุกรม 

บทความ หนังสือพิมพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Development of English communication 

skills, listening, speaking, reading and writing in daily 

life of various situations such as greeting; leave-
taking, self-introduction and others, requesting, 
offering help, giving suggestion, describing people, 

objects and places, inquiring and information giving, 
talking on telephone and expressing opinion; 
development of skills in using tools and resources 

for communicative study such as dictionary, article 
and newspaper and information technology for 
communication 

ปรับปรุง
ดังนี้ 

1. รหัสวิชา 
2. หนวยกิต 
3. ปรับ
คําอธิบาย

รายวิชา 
4. ปรับเปน
รายวิชา

สําหรับการ 
เทียบโอน 
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2100108  ภาษามลายูเพื่อการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู            
   2(1-2-3)  

Melayu  for  Communication and 

Learning  Development  
พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด 

การอาน และการเขียน ในบริบทท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการ

อานออกเสียงคําภาษามลายูใหถูกตอง  ฝกสนทนาภาษามลายู
เพื่อการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ เชน การแนะนําตนเอง 
การกลาวทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา  การติดตอ
สอบถามขอมูลท้ังในและนอกประเทศ และฝกการเขียน

ประโยคท่ีไมซับซอน 
Development of Melayu in listening, 

speaking, reading and writing skills in daily life , 

practice of reading aloud in Melayu correctly; 
practice of Melayu conversations in different 
situations ; self-introduction, greeting, leave-taking, 

giving suggestion, inquiring information nationally 
and internationally as well as  practice of simple 
sentence writing 

 
 
 

 

 

 

2100108  ภาษามลายูเพื่อการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู            
   2(1-2-3)  

Melayu  for  Communication and 

Learning  Development  
พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด 

การอาน และการเขียน ในบริบทท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการ

อานออกเสียงคําภาษามลายูใหถูกตอง  ฝกสนทนาภาษามลายู
เพื่อการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ เชน การแนะนําตนเอง 
การกลาวทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา  การติดตอ
สอบถามขอมูลท้ังในและนอกประเทศ และฝกการเขียน

ประโยคท่ีไมซับซอน 
Development of Melayu in listening, 

speaking, reading and writing skills in daily life , 

practice of reading aloud in Melayu correctly; 
practice of Melayu conversations in different 
situations ; self-introduction, greeting, leave-taking, 

giving suggestion, inquiring information nationally 
and internationally as well as  practice of simple 
sentence writing 

 
 
 

 

 

 ปรับ
รายวิชา

ออก 
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2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1    2(1-2-3) 
 English for Communication 1 

การฝ ก ปฏิบั ติ ก า รฟ ง  พู ด  อ าน  และ เ ขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน ถอยคําและ
สํานวนพื้นฐานท่ีใชในสถานการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรม

ประเพณีของประเทศเจาของภาษา และมารยาทสากลท่ี
ถูกตองเหมาะสม 

Practice of English listening, speaking, 

reading, and writing for daily  communication; 
focusing on basic vocabulary and expressions 
relating to working performance and career fields, 

studying on customs and traditions of English 
speaking countries including appropriate social 
etiquette 

 

2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1    2(1-2-3) 
 English for Communication 1 

การฝ ก ปฏิบั ติ ก า รฟ ง  พู ด  อ าน  และ เ ขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน ถอยคําและ
สํานวนพื้นฐานท่ีใชในสถานการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรม

ประเพณีของประเทศเจาของภาษา และมารยาทสากลท่ี
ถูกตองเหมาะสม 

Practice of English listening, speaking, 

reading, and writing for daily  communication; 
focusing on basic vocabulary and expressions 
relating to working performance and career fields, 

studying on customs and traditions of English 
speaking countries including appropriate social 
etiquette 

 

5100108  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1    2(1-2-3) 
 English for Communication 1 

การฝกปฏิบั ติ กา รฟง  พูด  อาน  และเ ขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน ถอยคําและสํานวน
พื้นฐานท่ีใชในสถานการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและ
สาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ

เจาของภาษา และมารยาทสากลท่ีถูกตองเหมาะสม 
Practices of English listening, speaking, 

reading, and writing for daily  communication; 

focusing on basic vocabulary and expressions 
relating to working performance and career fields, 
studying on customs and traditions of English 

speaking countries including appropriate social 
etiquette 

 

ปรับปรุง
ดังนี้ 

. 1. รหัสวิชา 

. 2. ปรับเปน
รายวิชา
สําหรับการ 

เทียบโอน 

 

2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2     2(1-2-3) 
English for Communication 2 
การฝกและพัฒนาการฟง พูด อ าน และเขียน

ภาษาอังกฤษ โดยใชสถานการณจริงท่ีสอดคลองกับสาขา
วิชาชีพท่ีเกี่ยวของรวมถึงการฝกทักษะการคิดวิเคราะห
แกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบ

อาชีพ 
 

 

2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2     2(1-2-3) 
English for Communication 2 
การฝกและพัฒนาการฟง พูด อ าน และเขียน

ภาษาอังกฤษ โดยใชสถานการณจริงท่ีสอดคลองกับสาขา
วิชาชีพท่ีเกี่ยวของรวมถึงการฝกทักษะการคิดวิเคราะห
แกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบ

อาชีพ 
 

 

5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2     2(1-2-3) 
 English for Communication 2 
 การฝกและพัฒนาการฟง พูด อ าน และเขียน

ภาษาอังกฤษ โดยใชสถานการณจริงท่ีสอดคลองกับสาขา
วิชาชีพท่ีเกี่ยวของรวมถึงการฝกทักษะการคิดวิเคราะห
แกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบ

อาชีพ 
 

 

ปรับปรุง
ดังนี้ 

. 1. รหัสวิชา 

. 2. ปรับเปน
รายวิชา
สําหรับการ 

เทียบโอน 
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Practice and development of listening, 
speaking, reading and writing English through real 

situations in related careers, practice of thinking 
skills, problem solving analyzing and decision 
making skills for daily life and future career 
 

Practice and development of listening, 
speaking, reading and writing English through real 

situations in related careers, practice of thinking 
skills, problem solving analyzing and decision 
making skills for daily life and future career 
 

Practice and development of listening, 
speaking, reading and writing English through real 

situations in related careers, practice of thinking 
skills, problem solving analyzing and decision 
making skills for daily life and future career 
 

. 3. ปรับ
คําอธิบาย

รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 

2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ   2(1-2-3) 
 Thai for Careers 
 การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง 

การพูด การอานและการเขียนเพื่อใหเกิดการส่ือสารอยางมี
ประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ ท้ังในชีวิตประจําวันและ
การประกอบอาชีพ  ตลอดจนการนําเสนอขอมูล  การให

ความรู  การวิเคราะหขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะโดยผาน
กระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ เพื่ อนํา ไปใช ใน
สถานการณตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีการ
งานและการใชชีวิตประจําวัน 

Practicing and developing Thai language 
used in listening, speaking, reading and writing in order 
to communicate effectively in accordance with the rules; 

both for daily life and career as well as presenting, 
providing knowledge, analyzing opinion, and 
suggesting through process of academic research 

effectively and be able to use in various situations 
which is beneficial to the career and daily life 

 

2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ   2(1-2-3) 
 Thai for Careers 
 การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง 

การพูด การอานและการเขียนเพื่อใหเกิดการส่ือสารอยางมี
ประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ ท้ังในชีวิตประจําวันและ
การประกอบอาชีพ  ตลอดจนการนําเสนอขอมูล  การให

ความรู  การวิเคราะหขอคิดเห็น  ข อเสนอแนะโดยผาน
กระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ เพื่ อนํา ไปใช ใน
สถานการณตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีการ
งานและการใชชีวิตประจําวัน 

Practicing and developing Thai language 
used in listening, speaking, reading and writing in order 
to communicate effectively in accordance with the rules; 

both for daily life and career as well as presenting, 
providing knowledge, analyzing opinion, and 
suggesting through process of academic research 

effectively and be able to use in various situations 
which is beneficial to the career and daily life 

 

5100103ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ   3(3-0-6) 
 Thai for Careers 
 การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง 

การพูด การอานและการเขียนเพื่อใหเกิดการส่ือสารอยางมี
ประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ ท้ังในชีวิตประจําวันและ
การประกอบอาชีพ  ตลอดจนการนําเสนอขอมูล  การให

ความรู  การวิเคราะหขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะโดยผาน
กระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ เพื่ อนํา ไปใช ใน
สถานการณตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีการ
งานและการใชชีวิตประจําวัน 

Practicing and developing Thai language 
used in listening, speaking, reading and writing in 
order to communicate effectively in accordance with 

the rules; both for daily life and career as well as 
presenting, providing knowledge, analyzing opinion, 
andsuggesting through process of academic research 

effectively and be able to use in various situations 
which is beneficial to the career and daily life 

 

ปรับปรุง
ดังนี้ 

. 1.รหัสวิชา 

. 2.หนวยกิต 

. 3.ปรับเปน
รายวิชา

สําหรับการ 
เทียบโอน 
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5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา   3(3-0-6) 
 English for Fun 
 ก า ร ใ ช ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เพื่ อ ก า ร ส่ื อ ส า ร ใ น

ชีวิตประจําวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ คําศัพทและสํานวน
การทักทาย การแนะนําตัวเอง/ผูอื่น การสอบถามขอมูล
เบื้องตน การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรูสึกการ

นําเสนอหนาช้ันเรียน 
 English usage for daily communication, 

English sound systems, vocabularies and greeting 
expressions, self-introduction and introducing 

others, basic information inquiries, giving opinions, 
feeling expression, class presentation 
 

 

วิชาใหม 

  
 

5100106 การใชภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน  3(3-0-6) 
 English Usage for  
 Social Network 

การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอยางงายในส่ือ
สังคมออนไลน  การตั้งและการตอบกระทูเปนภาษาอังกฤษ  
การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน  การแสดงความคิดเห็นเปน

ภาษาอังกฤษ  การเขียนหรือการตอบอีเมลเปนภาษาอังกฤษ  
Simple English writing in social media, 

giving queries and answers in English, online 
chatting, giving opinions in English, writing and 

replying email in English, creating learning activities 

 

วิชาใหม 
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5100113 กาวทันโลกเทคโนโลยีและส่ือ  3(3-0-6) 
Technology and Media Literacy การรูเทา

ทันขอมูลขาวสาร การรู เทาทันส่ือ การรูเทาทันเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร การเขาถึงและประเมินขอมูล  การ
ใชขอมูลและจัดการได การวิเคราะหส่ือ การใชเครื่องมือ
ส่ือสารงาย ๆ ในการผลิตส่ือ  การใชส่ือสังคมออนไลนอยาง

ถูกตองตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information literacy, media literacy, IT 

and communication literacy, information access and 
evaluation, information use and manageability, 

media analysis, simple tools usage for media 
production, social media use under law controls 
and ethics in technology 

 

 

วิชาใหม 

2)เลือกเรียน  ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 
2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 

    2(1-2-3) 
  Development 
  หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการ

เขียน เพื่อใหพูดและเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูด
ท้ังรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อแกไขปรับปรุง 
ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียง

และบทความ โดยเนนการใชภาษาตามมาตรฐานของงานเขียน
ประเภทนั้น และฝกวิจารณ 

2)เลือกเรียน  ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 
2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 

    2(1-2-3) 
  Development 
  หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการ

เขียน เพื่อใหพูดและเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูด
ท้ังรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อแกไขปรับปรุง 
ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียง

และบทความ โดยเนนการใชภาษาตามมาตรฐานของงานเขียน
ประเภทนั้น และฝกวิจารณ 

2)วิชาเลือก  ไมนอยกวา 3  หนวยกิต 
5100104  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย

     3(3-0-6) 
Developments of Thai  

  Speaking and Writing Skills 

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูด
และการเขียนในโอกาสตาง ๆ ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการ ศึกษาคนควา ความรูจากการฟงและการอานจากส่ือ

ตาง ๆ และนําเสนอดวยการพูดและการเขียนโดยคํานึงถึง
คุณธรรมและจริยธรรมและมารยาทในการส่ือสาร การวิจารณ

 
ปรับปรุง

ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 
2.จํานวน 

หนวยกิต 
3.คําอธิบาย 
รายวิชา 
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Rules and development of reading and 

writing in order to speak and write effectively, 
practice of speaking both  individual and groups and 
criticizing for improvement,  practice of plot writing,  
essay and article writing with the emphasis on 

standard language used in a certain writing and 
practice in criticizing 

  
Rules and development of reading and 

writing in order to speak and write effectively, 
practice of speaking both  individual and groups and 
criticizing for improvement,  practice of plot writing,  
essay and article writing with the emphasis on 

standard language used in a certain writing and 
practice in criticizing 

การพูดและการเขียน 
 Developments of speaking and writing 

skills, speaking and writing for both formal and 
informal occasion, research, knowledge from 
listening and reading from various media, presenting 
with presentation and writing with ethics and moral 

realization, communication manners, criticizing 
speaking and writing 
 

 

2100103  หลักการอานและการเขียนคําไทย  2(2-0-4) 
              Principles of Reading and  
              Writing Thai Words 

               หลักเกณฑตาง ๆ ในการอานและเขียนคําไทย  
ศึกษาปจจัยท่ีทําใหการอานและการเขียนคําไทยผิดไปจาก
กฎเกณฑ  เก็บรวบรวม  วิเคราะห  เปรียบเทียบคําท่ีมักเขียน
หรืออานผิดจากกฎเกณฑ  อภิปราย สรุปผล  แนวทางการ

แกไขและเผยแพรการอานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง 
Principles of reading and writing Thai 

words, study of factors which affect to misreading 

and incorrect writing, collecting, analyzing and 
comparing the words that are usually incorrectly in 
read and written, discussing, summarizing, solution 

finding and promoting the correct reading and 
writing Thai words 

 

2100103  หลักการอานและการเขียนคําไทย  2(2-0-4) 
              Principles of Reading and  
              Writing Thai Words 

               หลักเกณฑตาง ๆ ในการอานและเขียนคําไทย  
ศึกษาปจจัยท่ีทําใหการอานและการเขียนคําไทยผิดไปจาก
กฎเกณฑ  เก็บรวบรวม  วิเคราะห  เปรียบเทียบคําท่ีมักเขียน
หรืออานผิดจากกฎเกณฑ  อภิปราย สรุปผล  แนวทางการ

แกไขและเผยแพรการอานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง 
Principles of reading and writing Thai 

words, study of factors which affect to misreading 

and incorrect writing, collecting, analyzing and 
comparing the words that are usually incorrectly in 
read and written, discussing, summarizing, solution 

finding and promoting the correct reading and 
writing Thai word 

 
 

ปรับ
รายวิชา
ออก 
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5100110  การพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
   3(3-0-6) 
  English Communication Skills 

  Development  
การฟงและพูดโตตอบในสถานการณท่ีเกี่ยวของ

กับชีวิตประจําวัน การอานและเขียนขอความขนาดส้ัน  และ

ประโยคท่ีมีโครงสรางไมซับซอนโดยจัดกิจกรรม การเรียนการ
สอน  ไดแก  การจัดบอรดนิทรรศการอยางงาย ปฏิบัติ
ภาคสนามปฏิบัติการทางภาษาในสถานการณจริง 

Listening and speaking in daily-life 

situations, short message reading and writing, non-
complicated sentence reading and writing 
 

 

วิชาใหม 

 

2100110  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร   2(1-2-3) 
 Chinese for Communication    
 การใชภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถาม
ทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ  ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการ
พูด ใหสามารถประยุกตใชในการส่ือสารกับเจาของภาษาได 

 Use of Chinese for communication in daily 
life, daily conversations such as greeting, 
introduction, etc. with an emphasis on listening and 
speaking skills and be able to apply in 

communicating with native speakers 

 

2100110  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร   2(1-2-3) 
 Chinese for Communication    
 การใชภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถาม
ทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ  ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการ
พูด ใหสามารถประยุกตใชในการส่ือสารกับเจาของภาษาได 

 Use of Chinese for communication in daily 
life, daily conversations such as greeting, 
introduction, etc. with an emphasis on listening and 
speaking skills and be able to apply in 

communicating with native speakers 

 

5100111 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร  3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 

การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  

คําศัพท ไวยากรณข้ันพื้นฐาน การทักทายและการสนทนา
เบื้องตนในชีวิตประจําวัน  

Pin-in pronunciation, principles of 

Chinese alphabets, vocabularies, basic Chinese 
grammars, greetings and basic daily-life conversation 

 

ปรับปรุง
ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 

2.จํานวน 
หนวยกิต 
3.คําอธิบาย 

   รายวิชา 
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2100107 ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร  2(1-2-3) 
 Melayu for Communication 
               การ ใช ภ าษามลายู เพื่ อ ก าร ส่ือสาร ใน ชีวิ ต 

ประจําวัน บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย 
การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดย
เนนทักษะการฟงและการพูด 

Use of  Melayu for communication in 
daily life, conversation in daily life  such as greeting, 
saying thanks and simple introduction  emphasizing 
on listening and speaking skills 

 

2100107 ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร  2(1-2-3) 
 Melayu for Communication 
               การ ใช ภ าษามลายู เพื่ อ ก าร ส่ือสาร ใน ชีวิ ต 

ประจําวัน บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย 
การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดย
เนนทักษะการฟงและการพูด 

Use of  Melayu for communication in 
daily life, conversation in daily life  such as greeting, 
saying thanks and simple introduction  emphasizing 
on listening and speaking skills 

 

5100112 ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 Melayu for Communication 

การใชภาษามลายูเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

คําศัพท ไวยากรณข้ันพื้นฐาน การทักทายและการสนทนา
เบื้องตนในชีวิตประจําวัน 

Melayuuseage for communication in daily 

life, vocabularies, basic Melayugrammars, greetings 
and basic daily-life conversation 

 

ปรับปรุง
ดังนี้ 
1. รหัสวิชา 

2. จํานวน 
   หนวยกิต 
3.คําอธิบาย 

   รายวิชา 

 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอาน 
 ภาษาอังกฤษ  2(1-2-3) 
 Development of Speaking and 

 Reading Skills in English 
 การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษ
อยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดท้ังรายบุคคลและเปนกลุม 

การนําเสนองานหนาช้ัน และฝกการอานอยางมีประสิทธิภาพ 
การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต 
 Effective development of speaking and 

reading skills in English , practice of speaking both 
individuals and groups,  efficient class presentation 
and reading practice; reading for comprehension; 

reading newspapers, advertisements, and websites 
 

 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอาน 
 ภาษาอังกฤษ  2(1-2-3) 
 Development of Speaking and 

 Reading Skills in English 
 การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษ
อยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดท้ังรายบุคคลและเปนกลุม 

การนําเสนองานหนาช้ัน และฝกการอานอยางมีประสิทธิภาพ 
การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต 
 Effective development of speaking and 

reading skills in English , practice of speaking both 
individuals and groups,  efficient class presentation 
and reading practice; reading for comprehension; 

reading newspapers, advertisements, and websites 
 

 
 

ปรับ
รายวิชา
ออก 
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2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน              
   2(1-2-3) 
 English for Reading and Writing  

 Development 
 พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถอาน
จับใจความงานหลากหลายสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

พัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการเขียนภาษาอังกฤษท่ีถูก
รูปแบบและหนาท่ีเพื่อนําไปใชประโยชนท้ังดานการศึกษาและ
อาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียน
รายงานฯลฯ 

 Effective development of reading 
comprehension in different fields and development 
of writing skill emphasizing on correct forms and 

functions for educational and career purposes such 
as writing a letter, filling in an application form, 
writing a report, etc. 

 

 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน               
   2(1-2-3) 
 English for Reading and Writing  

 Development 
 พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถอาน
จับใจความงานหลากหลายสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

พัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการเขียนภาษาอังกฤษท่ีถูก
รูปแบบและหนาท่ีเพื่อนําไปใชประโยชนท้ังดานการศึกษาและ
อาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียน
รายงานฯลฯ 

 Effective development of reading 
comprehension in different fields and development 
of writing skill emphasizing on correct forms and 

functions for educational and career purposes such 
as writing a letter, filling in an application form, 
writing a report, etc. 

 

 
 

ปรับ
รายวิชา
ออก 

 

2100109   ภาษามลายูพื้นฐาน            2(1-2-3) 
 Basic Melayu 

 ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูป
ประโยคพื้นฐาน การเช่ือมประโยคพื้นฐานเขาดวยกันและ
ศึกษาสํานวนภาษามลายูฝกนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู 
ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม 

  

 

2100109   ภาษามลายูพื้นฐาน            2(1-2-3) 
 Basic Melayu 

 ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูป
ประโยคพื้นฐาน การเช่ือมประโยคพื้นฐานเขาดวยกันและ
ศึกษาสํานวนภาษามลายูฝกนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู 
ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม 

  

 
 

ปรับ
รายวิชา

ออก 
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หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2561) หมายเหตุ 

สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม(พ.ศ.2556) 

 
  Practice of listening, speaking, reading and 

writing skills, study on basic sentence patterns; 
sentence combinations and Melayu expressions, 
practice of giving information and expressing 
opinions in accordance with social context 

application 
 

 
  Practice of listening, speaking, reading and 

writing skills, study on basic sentence patterns; 
sentence combinations and Melayu expressions, 
practice of giving information and expressing 
opinions in accordance with social context 

application 
 

 

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน   2(1-2-3) 

 Basic Arabic 
 อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยค
พื้นฐาน ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน เพื่อความเขาใจ

เรื่องท่ัวๆ ไปในชีวิตประจําวัน ใหสามารถประยุกตใชในการ
ส่ือสารกับเจาของภาษาได 
 Arabic alphabets, word and sentence 
formation processes, practice of listening, speaking, 

reading and writing skills to understand generality in 
daily life and be able to apply in communicating 
with native speakers 

 
 
 

 

 

 

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน   2(1-2-3) 

 Basic Arabic 
 อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยค
พื้นฐาน ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน เพื่อความเขาใจ

เรื่องท่ัวๆ ไปในชีวิตประจําวัน ใหสามารถประยุกตใชในการ
ส่ือสารกับเจาของภาษาได 
 Arabic alphabets, word and sentence 
formation processes, practice of listening, speaking, 

reading and writing skills to understand generality in 
daily life and be able to apply in communicating 
with native speakers 

 
 
 

 

 

 
 

ปรับ

รายวิชา
ออก 
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หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2561) หมายเหตุ 

สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม(พ.ศ.2556) 

 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร   
   ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

 

 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร   
   ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

 

 1.2กลุมวิชาวิถีแหงชีวิต ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
 1) วิชาบังคับ 3  หนวยกิต 

5100116 อยูดี กินดี มีสุข              3(3-0-6) 
 Well-being 

การใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 
ผลกระทบจากการใชวิ ทยาศาสตร และเทคโน โลยีต อ

ส่ิงแวดลอม  อาหารและคุณคาทางโภชนาการ อาหารเฉพาะ
โรค การอานฉลากโภชนาการ ความรู เรื่องยาเบื้องตน 
สมุนไพรไทย สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ กฎหมายคุมครอง

ผูบริโภค การสรางเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   
 Science and technology use in daily life, 

effects of using science and technology on 

environment, foods and nutrition, dietetics, nutrition 
information reading, basic drug information, Thai 
herbs, herbs with health, consumer protection laws, 

promoting physical and mental health 

 

 
 
วิชาใหม 

    2)วิชาเลือก ไมนอยกวา  3  หนวยกิต 
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนําเสนอ 3(3-0-6) 

Information Technology for   
Presentation 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การเขาถึงและการใชขอมูล วิธีการเขาถึงสารสนเทศ กลยุทธ
การสืบคน การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ และการ
นําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ 

 
วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2561) หมายเหตุ 

สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม(พ.ศ.2556) 

 Introduction to information technology, 
data access and use, accessing information 

methods, searching strategies, analyzing and 
synthesizing information, presenting information in 
various forms 

 

  5100119   การบริหารรางกาย  1(0-2-2) 
 Body Exercise 

  หลักการบริหารรางกาย การฝกทักษะ และ
เทคนิคเบื้องตนของการบริหารรางกายเพื่อการเสริมสราง
กลามเนื้อแตละสวน ความแข็งแกรง ความยืดหยุนของ
รางกาย และการทดสอบสมรรถภาพดวยตนเอง การเลือกการ

ออกกําลังกายและการเลือกเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ การมีน้ําใจ
นักกีฬา 

 Principles of body management, skill 

practice and basic technique ofbody management 
to gaining muscle, body flexibility and physical 
fitness self-check, exercise selection and playing 

sports for healthiness, sportsmanship 
 
 

 
 
 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2561) หมายเหตุ 

สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม(พ.ศ.2556) 

  
 

5100121  ศาสตรพระราชาในการพัฒนาทองถิ่น  3(3-0-6) 
  King’s Philosophy for Local  
  Development  

 ศาสตร พระร าชากับ การจั ดการด านกา ร
เกษตรกรรม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม และสถานศึกษา หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชดําริเพื่อความกิน

ดีอยูดีของประชาชน การพัฒนาท่ียั่งยืน และการประยุกตใช
ศาสตรพระราชาในการพัฒนาทองถ่ิน 

 King’s philosophy for agricultural 
management, economies, environment and 

education; sufficiency economy philosophy, royal 
projects for the better living of people, sustainable 
development, applying the King’s philosophy for 

community development 
 

 

วิชาใหม 

  
 

5100122  ช้ีชองทางดี ช้ีชองทางรวย   3(3-0-6)  
 Introduction of Ethics andWealth    
 การพัฒนาทักษะการเรียนรูเขาใจเห็นคุณคาของ

ชีวิต สังคม และส่ิงแวดลอม มีการพัฒนาตนเองเพื่อดํารงตน
อยางมีความสุขและอยูรวมกันผูอื่นได การเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรม การไมเบียดเบียนผูอื่นการบริหารจัดการและ
ภาวะผูนํา การบริหารทรัพยากรมนุษย ทางเลือกการลงทุน

หลักการประกอบธุรกิจเบื้องตน การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน การตลาดและ
การส่ือสาร 

 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2561) หมายเหตุ 

สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม(พ.ศ.2556) 

  Development of learning, understanding 
and valuing lives, society and environment; self-

development for happy living and getting along well 
with people, promoting ethics and moral; care for 
others, leadership management, human resource 
management, investment channel, principles of 

basic business, analyzing business environment, 
accounting and financing, online business, marketing 
and communication 

 

  5100123  ความงดงามแหงตน  3(3-0-6)  
  Beautyof Life 

 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ การเขาใจ
ตนเองและเขาใจผูอื่น ธรรมชาติของมนุษย การพัฒนา
บุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องตน หลักการพูด

นําเสนอตอท่ีประชุม ภาวะผูนําและผูตามท่ีดี การพัฒนาตน 
ในการทํางานกลุมและทํางานทีม  และทักษะการใชชีวิต 

 Introductions to human relation, self-

understanding and understanding others, human 
nature, personality developments, social etiquette, 
principles of basic speaking, principles of oral 

presentation in front of meeting, status of good 
leadership and followership, self-developments for 
groups work and teamwork, living skills 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2561) หมายเหตุ 

สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม(พ.ศ.2556) 

  5100124   กาวสูโลกกวาง    2(1-2-3) 

  Step to the World 
  การคนหาแหลงงาน  การอานประกาศรับสมัคร

งาน การกรอกแบบฟอรมใบสมัครงาน การเขียนจดหมาย

สมัครงานหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการเขียนประวัติ
สวนตัว การนัดหมายเพื่อสัมภาษณงาน การสัมภาษณงาน 
การตอบรับและการปฏิเสธการสัมภาษณ การสนทนาทาง

โทรศัพท ทักษะในการใชกริยามารยาทและน้ําเสียงในการพูด 
คําศัพทและสํานวนเพื่อการปฏิบัติงานและการส่ือสารใน
สํานักงาน การบันทึกการปฏิบัติงาน การบันทึกการประชุม 

และการนําเสนอการปรับตัวเขาสูสังคม การปฏิบัติตนในการ
ทํางาน การทํางานเปนทีม และการมีจิตสาธารณะ 

  Job seeking sources, reading jobs 

announcement, filling out application form, writing 
letters or email for job application, writing resume, 
appointment for job interview, interviewing, 
interview acceptance and rejection, telephone 

conversation, etiquette in tone of speaking, 
vocabularies and expressions for work practice and 
public mind 

 
 

 

  

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2561) หมายเหตุ 

สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม(พ.ศ.2556) 

2100112   วิทยาการแหงความสุข  2(1-2-3) 
  Happiness Study 

  ความหมายและขอบขายของความสุขท้ังกายและ
ใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณคาในตนเอง ผูอื่น และสรรพส่ิง
ท้ังปวง การปรับตัว เข ากับสภาพ แวดลอมในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการดําเนินชีวิตและ

การอยูรวมกัน การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมี
คุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยูรวมกันใน
สังคมอยางมีความสุข  

Definition and scope of physical and 
mental happiness, being optimistic , self - 
appreciated and also other surroundings,  

multicultural adjustment, emotional quotient for 
living and coexisting, practice of doctrine, morality, 
ethics, social regulations, and agreement for 

peaceful coexisting in society 

2100112   วิทยาการแหงความสุข  2(1-2-3) 
  Happiness Study 

  ความหมายและขอบขายของความสุขท้ังกายและ
ใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณคาในตนเอง ผูอื่น และสรรพส่ิง
ท้ังปวง การปรับตัว เข ากับสภาพ แวดลอมในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการดําเนินชีวิตและ

การอยูรวมกัน การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมี
คุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยูรวมกันใน
สังคมอยางมีความสุข  

Definition and scope of physical and 
mental happiness, being optimistic , self - 
appreciated and also other surroundings,  

multicultural adjustment, emotional quotient for 
living and coexisting, practice of doctrine, morality, 
ethics, social regulations, and agreement for 

peaceful coexisting in society 
 

 ปรับ
รายวิชา

ออก 

2100113  สุนทรียวิจักขณ  2(2-0-4) 

  Aesthetics Approach 
 ปรัชญาวาดวยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ 
ทัศนะท่ีเกี่ยวของกับกระบวนทัศน การรับรูความงาม  ผาน

ภาพ  เสียงและการเคล่ือนไหว ประสบการณทางสุนทรียภาพ  
และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถ่ินสูสากลท้ังในดาน
แนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไป

2100113  สุนทรียวิจักขณ  2(2-0-4) 

 Aesthetics Approach 
 ปรัชญาวาดวยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ 
ทัศนะท่ีเกี่ยวของกับกระบวนทัศน การรับรูความงาม  ผาน

ภาพ  เสียงและการเคล่ือนไหว ประสบการณทางสุนทรียภาพ  
และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถ่ินสูสากลท้ังในดาน
แนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไป

 ปรับ

รายวิชา
ออก 
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หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2561) หมายเหตุ 

สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม(พ.ศ.2556) 

ประยุกตใชกับชีวิต 
  Philosophy of beauty, nature and art, the 

paradigmatic perspective, perception of beauty 
through pictures, sounds, movements, and artistic 
experiences, local and international artistic patterns 
in terms of ideas, techniques, and methods in 

creating and applying to real life situations 

ประยุกตใชกับชีวิต 
  Philosophy of beauty, nature and art, the 

paradigmatic perspective, perception of beauty 
through pictures, sounds, movements, and artistic 
experiences, local and international artistic patterns 
in terms of ideas, techniques, and methods in 

creating and applying to real life situations 
 

 

2100114  สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 2(1-2-3) 

  Information For Life Long Learning 
   ความหมาย บทบาท และความสําคัญของ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต แหลงสารสนเทศและการ

เขา ถึ งแหล งสารสนเทศ วิ ธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษา คนควาดวยตนเอง วิธีการ
นําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและข้ันตอนท่ีเปน
มาตรฐาน 

  Meanings, roles, and importance of 
information for life-long learning, information 
sources and accessing,  information searching and 

collecting method for self-access learning, 
presenting  finding results by using standard forms 
and steps 
 

 

2100114  สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 2(1-2-3) 

  Information For Life Long Learning 
   ความหมาย บทบาท และความสําคัญของ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต แหลงสารสนเทศและการ

เขา ถึ งแหล งสารสนเทศ วิ ธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษา คนควาดวยตนเอง วิธีการ
นําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและข้ันตอนท่ีเปน
มาตรฐาน 

  Meanings, roles, and importance of 
information for life-long learning, information 
sources and accessing,  information searching and 

collecting method for self-access learning, 
presenting  finding results by using standard forms 
and steps 

 
 

 
 

ปรับ

รายวิชา
ออก 
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2100118  ความจริงของชีวิต         2(2-0-4) 

             Truth of Life 
  ความหมายของชีวิตการดํารงชีวิตในสังคมปจจุ
บันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศการนําเอา

ความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการแกปญหา
และพัฒนาปญญาชีวิตและสังคมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักศาสนธรรมชีวิตท่ีมีสันติสุขและสังคมท่ีมีสันติภาพการ

เรียนรูโลกทัศนแบบตางๆการวิเคราะหขอดีและขอเสียของ
โลกทัศนแตละอยางเพื่อจะไดรู จักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีวิตท่ีถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยท่ีสม

บูรณ อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
  Meaning of life, living in today society 
with science and information technology, applying 

truth and religious in problem solving and 
intellectual developing, life and society, moral and 
ethics development based on religious precepts, 
peaceful life and society, different worldview 

perception, advantages and disadvantages analyzing 
of worldviews in order to find out truth and 
meaning of life to be a perfect human being and 

leading to a peaceful life and society 
 

2100118  ความจริงของชีวิต         2(2-0-4) 

             Truth of Life 
  ความหมายของชีวิตการดํารงชีวิตในสังคมปจจุ
บันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศการนําเอา

ความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการแกปญหา
และพัฒนาปญญาชีวิตและสังคมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักศาสนธรรมชีวิตท่ีมีสันติสุขและสังคมท่ีมีสันติภาพการ

เรียนรูโลกทัศนแบบตางๆการวิเคราะหขอดีและขอเสียของ
โลกทัศนแตละอยางเพื่อจะไดรู จักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีวิตท่ีถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยท่ีสม

บูรณ อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
  Meaning of life, living in today society 
with science and information technology, applying 

truth and religious in problem solving and 
intellectual developing, life and society, moral and 
ethics development based on religious precepts, 
peaceful life and society, different worldview 

perception, advantages and disadvantages analyzing 
of worldviews in order to find out truth and 
meaning of life to be a perfect human being and 

leading to a peaceful life and society 
 
 

 

5100125   ความจริงของชีวิต         3(3-0-6) 

             Truth of Life 
  ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุ
บันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอา

ความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตในการแกปญหาและ
พัฒนาปญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักศาสนธรรม ชีวิตท่ีมีสันติสุขและสังคมท่ีมีสันติภาพ 

การเรียนรู  โลกทัศนแบบตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสีย
ของโลกทัศนแตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีวิตท่ีถูกตองดีงามเพื่อความเปน มนุษยท่ีสม

บูรณ อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
  Meaning of life, living in today society 
with science and information technology, applying 

truth and religious in problem solving and 
intellectual developing, life and society, moral and 
ethics development based on religious precepts, 
peaceful life and society, different worldview 

perception, advantages and disadvantages analyzing 
of worldviews in order to find out truth and 
meaning of life to be a perfect human being and 

leading to a peaceful life and society 

ปรับปรุง

ดังนี้ 
. 1.รหัสวิชา 
. 2.หนวยกิต 

. 3.ปรับเปน
รายวิชา
สําหรับการ 

เทียบโอน 
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2100119   การพัฒนาตน    2(2-0-4) 

   Self Development 
  หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัย ของ
พฤติกรรมของมนุษย ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การ

พัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณและจริยธรรม การ
ปองกันและการจัดการความเครียด การสรางมนุษยสัมพันธ 
การทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง 

  Principles, elements, as well as factors of 
human behavior, emergence process and self- 
development, emotional intelligence and ethics 

development, prevention and stress managing, 
human relations creating, teamwork and conflict 
managing 

2100119   การพัฒนาตน    2(2-0-4) 

   Self Development 
  หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัย ของ
พฤติกรรมของมนุษย ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การ

พัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณและจริยธรรม การ
ปองกันและการจัดการความเครียด การสรางมนุษยสัมพันธ 
การทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง 

  Principles, elements, as well as factors of 
human behavior, emergence process and self- 
development, emotional intelligence and ethics 

development, prevention and stress managing, 
human relations creating, teamwork and conflict 
managing 
 

5100126  การพัฒนาตน    2(2-0-4) 

  Self Development 
  หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัย ของ
พฤติกรรมของมนุษย ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การ

พัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณและจริยธรรม การ
ปองกันและการจัดการความเครียด การสรางมนุษยสัมพันธ 
การทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง 

  Principles, elements, as well as factors of 
human behavior, emergence process and self- 
development, emotional intelligence and ethics 

development, prevention and stress managing, 
human relations creating, teamwork and conflict 
managing 

 

ปรับปรุง

ดังนี้ 
. 1.รหัสวิชา 
. 2.ปรับเปน

รายวิชา
สําหรับ 
การ 

เทียบโอน 

 

2100120   สุนทรียภาพเพื่อชีวิต  2(1-2-3)                
  Aesthetics for Life 
  ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความ คิดกับ

สุนทรียศาสตร เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจําแนกขอ
แตกตางในศาสตรทางความงาม ความ สําคัญของการรับรูกับ
ความเปนมาของศาสตรทาง การเห็น การไดยิน และการ

เคล่ือนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ คีตศิลปและการแสดง ผาน
ข้ันตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการรําลึก ความคุนเคยและ
นําเขาสูความซาบซึ้ง เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของความ

ซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

 

2100120   สุนทรียภาพเพื่อชีวิต  2(1-2-3)                
  Aesthetics for Life 
  ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความ คิดกับ

สุนทรียศาสตร เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจําแนกขอ
แตกตางในศาสตรทางความงาม ความ สําคัญของการรับรูกับ
ความเปนมาของศาสตรทาง การเห็น การไดยิน และการ

เคล่ือนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ คีตศิลปและการแสดง ผาน
ข้ันตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการรําลึก ความคุนเคยและ
นําเขาสูความซาบซึ้ง เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของความ

ซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

 

5100127  สุนทรียภาพเพื่อชีวิต  3(3-0-6) 
  Aesthetics for Life 
  ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิดกับ

สุนทรียศาสตร เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจําแนกขอ
แตกตางในศาสตรทางความงาม ความสําคัญของการรับรูกับ
ค ว า ม เป น ม า ขอ งศ า สต ร ท า ง  ก า ร เห็ น  ก า ร ไ ด ยิ น 

และการเคล่ือนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ คีตศิลปและการแสดง 
ผานข้ันตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการรําลึก ความคุนเคย
และนําเขาสูความซาบซึ้ง เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของ

ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

 

ปรับปรุง
ดังนี้ 

. 1.รหัสวิชา 

. 2.หนวยกิต 

. 3.ปรับเปน
รายวิชา

สําหรับการ 
เทียบโอน 



 

 

131 

หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2561) หมายเหตุ 

สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม(พ.ศ.2556) 

 
  Meanings of mental and behavioral 

aesthetics, classifying differences in science of 
beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards visual 
arts, arts, music arts and performance through 

perception process of value, recognition, familiarity 
which lead to  appreciation and obtaining 
experiences of aesthetic appreciation 

 

 
  Meanings of mental and behavioral 

aesthetics, classifying differences in science of 
beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards visual 
arts, arts, music arts and performance through 

perception process of value, recognition, familiarity 
which lead to  appreciation and obtaining 
experiences of aesthetic appreciation 

 

 
  Meanings of mental and behavioral 

aesthetics, classifying differences in science of 
beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards visual 
arts, arts, music arts and performance through 

perception process of value, recognition, familiarity 
which lead to  appreciation and obtaining 
experiences of aesthetic appreciation 

  

 1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
 

  

 1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
 

  

 1.3 กลุมวิชาพลเมืองโลกไมนอยกวา6 หนวยกิต 
 1) วิชาบังคับ 3  หนวยกิต 

5100129  พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6) 
Multiculture  and Peace 

  ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของวัฒนธรรม 

กระบวนการในการสรางความเขาใจ ความแตกตางทาง
วัฒนธรรมและการยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม 
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท ปญหา 

ความขัดแยงในสังคมไทยและสังคมโลก การแกปญหาความ
ขัดแยงโดยสันติวิ ธี  และกิจกรรมทางสังคมเพื่อส งเสริม
สันติภาพ มีจิ ตสาธารณะและรับ ผิดชอบต อ สั งคมพหุ

วัฒนธรรม การอยูรวมกันในสังคมแบบประชาธิปไตยแนว
ทางการพิทักษสิทธิ 

 

 

วิชาใหม 



 

 

132 

หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2561) หมายเหตุ 

สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม(พ.ศ.2556) 

Meanings, significance and types of 
culture, process of building understanding, cultural 

difference and its acceptance, basic concepts of 
peace and reconciliation, problems and conflict of 
Thai and World society, resolving conflict with 
peace, social activity for peace promotion, public 

consciousness and responsibility towards 
Multiculturesociety, living together in democratic 
society, right prevention guidelines 

 

 
 

 
 

 2) วิชาเลือก ไมนอยกวา3  หนวยกิต 
5100130  ทักษะชีวิตเพื่อสังคม         3(3-0-6)  

  Life Skill for Society 
ทักษะดานการคิดแกปญหาแบบองครวม  การคิด

สรางสรรค การปรับตัวในศตวรรษท่ี 21 ความเขาใจในสังคม

พหุวัฒนธรรม การส่ือสารสารสนเทศ การเรียนรูอาชีพการ
เรียนรูสังคมผูสูงวัย การสรางคุณคาในตนเองและการพัฒนา
จิตสาธารณะ และการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

  Holistic problem-solving skills, creative 
thinking, adaptation in the 21

st
 century, multiculture 

understanding, information communication,career 

learning, elder society learning, building self-valued 
andpublic conscious development, life-long learning 
for sustainable development 

 

 
วิชาใหม 
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2150101  สังคมภิวัตน  2(2-0-4) 

  Socialization 
  ความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแส โลกาภิวัตน 

ปรากฏการณธรรมชาติ ท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงของสังคม
ในดานตาง ๆ ท้ังทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง 

 Relationships between human beings 
and environments in Thai society; ASEAN and world 
societies, globalization and natural phenomenon 

impacting on the changing of society in various 
dimensions including culture, tradition, economics 
and political affairs 

2150101  สังคมภิวัตน  2(2-0-4) 

  Socialization 
  ความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแส โลกาภิวัตน 

ปรากฏการณธรรมชาติ ท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงของสังคม
ในดานตาง ๆ ท้ังทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง 

 Relationships between human beings 
and environments in Thai society; ASEAN and world 
societies, globalization and natural phenomenon 

impacting on the changing of society in various 
dimensions including culture, tradition, economics 
and political affairs 

5100131  สังคมภิวัตน  3(3-0-6) 

  Socialization 
  ความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแส โลกาภิวัตน 

ปรากฏการณธรรมชาติ ท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงของสังคม
ในดานตาง ๆ ท้ังทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจและ
การเมือง 

Relationships between human beings and 
environment in Thai society, ASEAN and world 
societies, globalization and natural phenomenon 

impacting on the changing of society in various 
dimensions including tradition, culture, economics 
and political affairs 

ปรับปรุง

ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 
2.หนวยกิต 

3.ปรับเปน
รายวิชา
สําหรับการ 

เทียบโอน 
. 4.ปรับ

คําอธิบาย

รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
 

2150102  การจัดการทางสังคม  2(2-0-4) 

  Social Management  
  วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อ
นําไปสูกระบวนการจัดการดานทรัพยากร ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิตใน
ทองถ่ิน 

 Analysis of multi-cultural diversity leading 
to natural resources management and environments 
concerning community; concepts of sufficiency 
economy philosophy; utilizing appropriate technology 

2150102  การจัดการทางสังคม  2(2-0-4) 

  Social Management  
  วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อ
นําไปสูกระบวนการจัดการดานทรัพยากร ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิตใน
ทองถ่ิน 

 Analysis of multi-cultural diversity leading 
to natural resources management and environments 
concerning community; concepts of sufficiency 
economy philosophy; utilizing appropriate technology 

 ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2561) หมายเหตุ 

สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม(พ.ศ.2556) 
for living in local community   for living in local community   
 

2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ  2(1-2-3) 
  Life Skills and PublicConscious Mind 
  ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต 

รวมถึงองคประกอบท่ีสําคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะ
การคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การ
คิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะ
ความสัมพันธ ระหวางบุคคล การติดตอส่ือสาร ทักษะการ

จัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมท้ังการ
ใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการสรางจิตสํานึก
สาธารณะ เพื่อนําไปสูการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางสันติ 

  Meanings and importance of life skill 
including important elements of life skill; 
globalization, thinking skills, decision making, 

creative thinking, positive thinking, analytical 
thinking and emotional intelligence; development 
of interpersonal relationships and communication, 

self-management skills and stress management; 
emphasis on public mindedness and public 
consciousness in order to be peaceful coexistence 

 
 
 

 
 

 

2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ  2(1-2-3) 
  Life Skills and PublicConscious Mind 
  ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิ ต 

รวมถึงองคประกอบท่ีสําคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะ
การคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การ
คิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะ
ความสัมพันธ ระหวางบุคคล การติดตอส่ือสาร ทักษะการ

จัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมท้ังการ
ใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการสรางจิตสํานึก
สาธารณะ เพื่อนําไปสูการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางสันติ 

  Meanings and importance of life skill 
including important elements of life skill; 
globalization, thinking skills, decision making, 

creative thinking, positive thinking, analytical 
thinking and emotional intelligence; development 
of interpersonal relationships and communication, 

self-management skills and stress management; 
emphasis on public mindedness and public 
consciousness in order to be peaceful coexistence 
 
 

 ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2561) หมายเหตุ 

สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม(พ.ศ.2556) 

2150108  ทักษะในการดําเนินชีวิต         2(1-2-3) 
  Skills for Life  

  ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการ
ดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหมเกี่ยวกับการวิเคราะห การ
ประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรคความเห็นใจผูอื่น 
ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การส่ือสาร 

การตัดสินใจและแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการ
อารมณและความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพื่อผอนคลาย
ความตึงเครียด 

  Significance and elements of living skills 
in new societies concerning analysis, situation 
assessment, creative thinking, sympathy, social 

responsibilities, human relations and 
communication; decision making and problem 
solving in daily life; emotional and stress 

management; activities for stress relief 
 

2150108  ทักษะในการดําเนินชีวิต         2(1-2-3) 
  Skills for Life  

  ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการ
ดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหมเกี่ยวกับการวิเคราะห การ
ประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรคความเห็นใจผูอื่น 
ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การส่ือสาร 

การตัดสินใจและแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการ
อารมณและความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพื่อผอนคลาย
ความตึงเครียด 

  Significance and elements of living skills 
in new societies concerning analysis, situation 
assessment, creative thinking, sympathy, social 

responsibilities, human relations and 
communication; decision making and problem 
solving in daily life; emotional and stress 

management; activities for stress relief 
 

 ปรับออก 

2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย  2(1-2-3)        

  Life and Thai Culture 
  เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถ่ิน และ
วัฒนธรรมไทย ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของ

มนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิตสาธารณะเพื่อ
สรางความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อ
ความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใชใน

การดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย  2(1-2-3)        

  Life and Thai Culture 
  เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถ่ิน และ
วัฒนธรรมไทย ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของ

มนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิตสาธารณะเพื่อ
สรางความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อ
ความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใชใน

การดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

5100128  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย  2(1-2-3)        

  Life and Thai Culture 
  เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถ่ิน และ
วัฒนธรรมไทย ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของ

มนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิตสาธารณะเพื่อ
สรางความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อ
ความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใชใน

การดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

ปรับปรุง

ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 
2.ปรับเปน

รายวิชา
สําหรับการ 
เทียบโอน 

3.ปรับ
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หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2561) หมายเหตุ 

สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม(พ.ศ.2556) 

  Social identity, local and Thai culture; 
significance of human relations, human nature, 

psychological process; public consciousness 
creation in order to build interpersonal relationship 
and community; self-development for the advance 
in life and career; religious principles application to 

life and career  

  Social identity, local and Thai culture; 
significance of human relations, human nature, 

psychological process; public consciousness 
creation in order to build interpersonal relationship 
and community; self-development for the advance 
in life and career; religious principles application to 

life and career  

  Social identity, local and Thai culture, 
significance of human relations, human nature, 

psychological process, public consciousness 
creation in order to build interpersonal relationship 
and community, self-development for the advance 
in life and career, religious principles application to 

life and career  

คําอธิบาย
รายวิชา

ภาษา 
อังกฤษ 
 

 1.4กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

    ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
 

 1.4กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

    ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
 

 1.4กลุมวิชาอัตลักษณะของคณะ 3  หนวยกิต 

   1) คณะครุศาสตร  3  หนวยกิต 
5100132  ครูแหงแผนดิน 3(3-0-6) 

  Teachings of King Rama 9 
 คําพอสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกยองครู การ

เรียนรูสูการเปล่ียนแปลงส่ีเสา-หลักของการเรียนรู การศึกษา

ตลอดชีวิต ครูยุคใหม จิตอาสา  หนาท่ีพลเมือง   
Teachings of King Rama 9 for teachers 

profession, praising teachers, learning to changes, 

four pillars of learning, life-long learning, modern 
teachers, volunteering, civil duties 
 

หรือ 
 
 
 

 

 

 
วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2561) หมายเหตุ 

สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม(พ.ศ.2556) 

    2)คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
     3 หนวยกิต 

5100133  วิถีไทย วิถีถิ่น     3(3-0-6) 
Thai and Local Ways 
 พื้นฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต 

วัฒนธรรมชุมชนทอง ถ่ิน อัต ลักษณชายแดนใต   เช น  

วัฒนธรรมอาหาร  วัฒนธรรมการแตงกาย  ผาประจําถ่ิน 
วัฒนธรรมดานภาษา วิถีชีวิตประเพณี และความเช่ือ และส่ิง
สรางสรรคท่ีเกิดจากภูมิปญญาทองถ่ินชายแดนใต  วิถีชีวิต

ของผูคนในชายแดนใตและจัดใหมีกรณีศึกษาเรียนรูทรัพยากร
ในชุมชนทองถ่ิน 

 Fundamentals of culture with lifestyle of 

southern border, local community culture and 
southern border identity: food , dress, local textiles 
and language, traditions and belief, created things 

from southern-border folk wisdom, people lifestyle 
in southern border, case studies of learning resores 
in local community 

 
หรือ 
 

 
 
 

 
 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2561) หมายเหตุ 

สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม(พ.ศ.2556) 

    3) คณะวิทยาการจัดการ 3  หนวยกิต 
5100134  ผูประกอบการรุนเยาว  3(3-0-6) 

Young Enterpreneurs 
ความเปนมาและลักษณะความสําคัญของเขต

เศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและเอกชนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ วิ เคราะหแนวทางการเปนผูประกอบการในเขต

เศรษฐกจิพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเปนผูประกอบการ การ
มองหาโอกาสในการเปนผูประกอบการการประเมินความ
เปนไปไดทางธุรกิจ  แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทาง

การเงินสวนบุคคล การบริหารรายได รายจาย การออมและ
ภาระหนี้ การใชเงินอยางมีทางเลือกในการลงทุนประเภทตาง 
ๆ แนวคิดและการเตรียมความพรอมสําหรับการเป น

ผูประกอบการในยุค-ดิจิทัล ผลประโยชนทางภาษี  จริยธรรม
และความรับผิดชอบตอสังคม และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

Background and significance of special 

economic zone, government and private policy 
special economic zone, analysis of guidelines for 
becoming entrepreneurship in special economic 

zone, concepts and theory of entrepreneurship, 
seeking for opportunity to become 
entrepreneurship, evaluation of business probability, 

forming business guideline, personal financial 
planning, income management; expenses, savings 
and debts, spending money for investment, concept 

 
วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2561) หมายเหตุ 

สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม(พ.ศ.2556) 

and preparation for becoming entrepreneurship in 
digital era, tax benefit, ethics and social 
responsibility, and related laws 

หรือ 

   4)คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร
   3  หนวยกิต 

5100135  วิทยาศาสตรเพื่อทองถิ่น  3(3-0-6) 
 Science for Community   
ความรู  ความสําคัญ ทางวิทยาศาสตร  และ

เทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร เจตคติทางวิทยาศาสตร 
วิธีการทางวิทยาศาสตร และการประยุกตใชวิทยาศาสตรเพื่อ
การพัฒนาทองถ่ิน 
   Knowledge, scientific and technological 

significance, scientific skills, aptitude to science, 
scientific process, scientific application for 
community development 
 

 
 

วิชาใหม 

4100101  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน   2(1-2-3) 
   Mathematics in Daily Life 

   หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล 
คณิตศาสตรการเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย 
ภาษี และสถิติเบื้องตน เพื่อการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  

  Principle and thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest, hire-

4100101  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน   2(1-2-3) 
   Mathematics in Daily Life 

   หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล 
คณิตศาสตรการเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย 
ภาษี และสถิติเบื้องตน เพื่อการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  

  Principle and thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest, hire-

5100118  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
   Mathematics in Daily Life 

   หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล 
คณิตศาสตรการเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย 
ภาษี และสถิติเบื้องตน เพื่อการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  

  Principle and thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest, hire-

ปรับปรุง 
ดังนี้ 

1.รหัสวิชา 
2.หนวยกิต 
3.ปรับเปน

รายวิชา
สําหรับการ 
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purchase; accounting, tax and fundamental statistics 
to apply in daily life 

purchase; accounting, tax and fundamental statistics 
to apply in daily life 

purchase; accounting, tax and fundamental statistics 
to apply in daily life 

เทียบโอน 

4100102  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  2(1-2-3) 
  Science for the Quality of Life  
  Development  

  วิธีการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร ความสําคัญ และ
ผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม และการ

สงเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  Scientific approach, scientific process and 
scientific attitude; importance and impact of 
science, technology and environment; health 

promotion for life quality development 
 

4100102  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  2(1-2-3) 
  Science for the Quality of Life  
  Development  

  วิธีการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร ความสําคัญ และ
ผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม และการ

สงเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  Scientific approach, scientific process and 
scientific attitude; importance and impact of 
science, technology and environment; health 

promotion for life quality development 

 ปรับ
รายวิชา
ออก 

4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 
    2(1-2-3) 
   Information Technology in Daily Life 
  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยี

สารสนเทศ การประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การ
ประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช
ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

  Introduction to computers, information 
technology; computer application in daily life, data 
warehouse application; laws with ethics in using 

4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 
    2(1-2-3) 
   Information Technology in Daily Life 
  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยี

สารสนเทศ การประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การ
ประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช
ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

  Introduction to computers, information 
technology; computer application in daily life, data 
warehouse application; laws with ethics in using 

5100115  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน            
    3(3-0-6) 
  Information Technology in  
  Daily Life 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยี
สารสนเทศ การประยุกตคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การ
ประยุกตคลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณในการใชระบบ

สารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
Introduction to computer, information 

technology, computer application in daily life, data 

ปรับปรุง 
ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 
2.หนวยกิต 

3.ปรับเปน
รายวิชา
สําหรับการ 

เทียบโอน 
4.คําอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตรเดิม 
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information system and its security system information system and its security system warehouse application, laws and ethics in using 
information system and security system 

ภาษาไทย
และภาษา 

อังกฤษ 

4100108  วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3) 
  Science in Daily Life 

  พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิต
กระแสไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณไฟฟา หลักการ
ทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ พลังงานในการ

ดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ของมนุษย 
พันธุกรรม สารเคมี ท่ีใชในชีวิต ประจําวัน การใชประโยชน
จากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน 

ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา 
  Energy and its sources; electric energy 
and electricity generation, electric circuits in houses 

and electrical equipment; principles of electrical 
devices, energy for living; human organ systems, 
heredity; chemical using in daily life;using 

microorganism in food industries; agricultural and 
industrial production managementwith heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 

 

4100108  วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3) 
  Science in Daily Life 

  พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิต
กระแสไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณไฟฟา หลักการ
ทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ พลังงานในการ

ดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ของมนุษย 
พันธุกรรม สารเคมี ท่ีใชในชีวิต ประจําวัน การใชประโยชน
จากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน 

ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา 
  Energy and its sources; electric energy 
and electricity generation, electric circuits in houses 

and electrical equipment; principles of electrical 
devices, energy for living; human organ systems, 
heredity; chemical using in daily life;using 

microorganism in food industries; agricultural and 
industrial production managementwith heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 

 

5100117  วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
  Science in Daily Life 

  พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิต
กระแสไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณไฟฟา หลักการ
ทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ พลังงานในการ

ดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ของมนุษย 
พันธุกรรม สารเคมี ท่ีใชในชีวิต ประจําวัน การใชประโยชน
จากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน 

ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา 
  Energy and its sources, electric energy 
and electricity generation, electric circuits in houses 

and electrical equipment, principles of electrical 
devices, energy for living, human organ systems, 
heredity, chemical use in daily life, using 

microorganism in food industries, agricultural and 
industrial production management with heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 

 
 
 

ปรับปรุง 
ดังนี้ 

1.รหัสวิชา 
2.หนวยกิต 
3.ปรับเปน

รายวิชา
สําหรับการ 
เทียบโอน 
4.ปรับ

คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 

อังกฤษ 
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4100109  การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
  Sports for the Quality of Life 

  Development 
กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการ

แขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให
เหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติในการเลน

กีฬาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม 
การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐม
พยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตโดยการเลนกีฬาและการละเลนพื้นเมืองในทองถ่ิน พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะ การเปนผูนํา 
  Rules, regulations, etiquette , form and 

methods of sports competition; principles and how 
to choose sports for its individual potential; conduct 
of principles for playing sports at maximum benefits 

to body, emotion and society; injury prevention 
from sports and basic first aid; utilizing sports skill 
and developing life quality with sports and 

traditional games; personality development 
promoting leadership 

4100109  การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
  Sports for the Quality of Life 

  Development 
กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการ

แขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให
เหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติในการเลน

กีฬาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม 
การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐม
พยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตโดยการเลนกีฬาและการละเลนพื้นเมืองในทองถ่ิน พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะ การเปนผูนํา 
  Rules, regulations, etiquette , form and 

methods of sports competition; principles and how 
to choose sports for its individual potential; conduct 
of principles for playing sports at maximum benefits 

to body, emotion and society; injury prevention 
from sports and basic first aid; utilizing sports skill 
and developing life quality with sports and 

traditional games; personality development 
promoting leadership 

5100120  การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
  Sports for the Quality of Life 

  Development 
กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการ

แขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให
เหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติในการเลน

กีฬาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม 
การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐม
พยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตโดยการเลนกีฬาและการละเลนพื้นเมืองในทองถ่ิน พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะ การเปนผูนํา 

  Rules, regulations, etiquette, format and 

model of sports competition, principles and how to 
choose sports for  individual potential, conduct of 
principles for playing sports at maximum benefits to 

body, emotion and society, injury prevention from 
sports and basic first aid, utilizing sports skill and 
developing life quality with sports and traditional 

games, personality development promoting 
leadership 

 

 
 
 

ปรับปรุง
ดังนี้ 

1.รหัสวิชา 
2.ปรับเปน
รายวิชา
สําหรับการ 

เทียบโอน 
3.ปรับ
คําอธิบาย

รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
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 10.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา    96  หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาแกน 
2180101 สุนทรียศาสตร          2(2-0-4) 
 Aesthetics 

 หลักการพื้นฐาน  ความหมาย  ลักษณะของ
ประสบการณสุนทรีภาพ  คุณสมบัติของความงาม  ประเภท
ของความงาม  ทฤษฎีศิลปะและทฤษฎีความงามของนัก

ปรัชญาท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรคงานศิลปะ  ท้ังปรัชญา
ตะวันตกและตะวันออก 

 10.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา   95 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาแกน 

2180101 สุนทรียศาสตร 2(2-0-4) 

 Aesthetics                               

 หลักการพื้นฐาน  ความหมาย  ลักษณะของ

ประสบการณสุนทรีภาพ  คุณสมบัติของความงาม  ประเภท
ของความงาม  ทฤษฎีศิลปะและทฤษฎีความงามของนัก
ปรัชญาท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรคงานศิลปะ  ท้ังปรัชญา

ตะวันตกและตะวันออก 
 
 

 10.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  91 หนวยกิต 

 2.1 วิชาแกน 
2140101  สุนทรียศาสตรและภูมิปญญาศิลปกรรมพื้นถิ่น*
  2(1-2-3) 

 Aesthetics and Local Wisdom  Arts  
 ความหมาย  คุณคาขอบเขต ประเภทและ
ความสัมพันธของความงามทฤษฎีศิลปะและทฤษฎีความงามท่ี

มีอิทธิพลตอการสรางสรรคและการเปล่ียนแปลงงานศิลปะ  
คุณลักษณะ คุณคา ประเภทของภูมิปญญาศิลปกรรมพื้นถ่ิน
ภาคใต แนวคิด รูปแบบ เทคนิค การอนุรักษและสรางเสริม

พัฒนาศิลปกรรมพื้นถ่ินภาคใต  
 Meaning value, frontier, types and the 
relation of beauty, theory of art and beauty 

influenced to the theory of arts and beauty 
influenced to the creative and change in arts, 
attribute, values and types of local wisdom 
southern arts, concept, format techniques, 

preservation and strengthening of local art in 
southern part 
 

 
 

ปรับปรุงดังนี้ 
1.รหัสวิชา 
2.หนวยกิต  
3.คําอธิบาย

รายวิชา
ภาษาไทย
และเพิ่ม

ภาษาอังกฤ
ษ 
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2180303   ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา 2(2-0-4) 
 Intellectual Property and Copyright 

 ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยสิน
ทางปญญา  สิทธิในทรัพยสินทางปญญา  ลิขสิทธิ์และการจด
สิทธิบัตร  การเปนเจาของลิขสิทธิ์  สิทธิทางกฎหมายของ
เจาของลิขสิทธิ์  สิทธิของผูสรางสรรคและการคุมครองลิขสิทธิ ์

2180303 ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา 2(2-0-4)

 Intellectual  Property  and  Copyright 

 ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยสิน

ทางปญญา สิทธิในทรัพยสินทางปญญา  ลิขสิทธิ์และการจด
สิทธิบัตร  การเปนเจาของลิขสิทธิ์  สิทธิทางกฎหมายของ
เจาของลิขสิทธิ์  สิทธิของผูสรางสรรคและการคุมครองลิขสิทธิ ์

 ปรับ
รายวิชา

ออก 

2180410 ธุรกิจศิลปะ 3(3-0-6) 
 Art Business 
 ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด รูปแบบและ

โครงสรางการบริหารและการดําเนินงานของธุรกิจศิลปะการ
สงเสริมภาพลักษณของสินคา องคกรและการตลาดระบบ
สารสนเทศการตลาด  การวางแผนการตลาดและการจัดการ

ทางการตลาดเพื่อธุรกิจศิลปะ 
 
 

2180416 ธุรกิจและการจัดการงานออกแบบ 3(3-0-6) 

 Business and Management in Design 

 ศึกษากระบวนการทางธุรกิจและชองทางในการ

ประกอบวิชาชีพทางการออกแบบ ข้ันตอนการนําเสนอผลงาน

มาตรฐานการออกแบบ กฎหมายทางธุรกิจและสัญญา 

มารยาทในการเจรจาทางธุรกิจ การประชาสัมพันธ รวมท้ัง

เทคนิคการประเมินราคาคาออกแบบ 

 

2140209  การจัดการธุรกิจศิลปะและการออกแบบ* 
   2(1-2-3) 
 Art and  Design Business Management  

 หลักการ  แนวคิด รูปแบบและโครงสรางการบริหารและ
การดําเนินงานของธุรกิจศิลปะและการออกแบบ  การสงเสริม
ภาพลักษณของสินคา องคกรและการตลาดระบบสารสนเทศ

การตลาด  การวางแผนการตลาดและการจัดการทาง
การตลาดเพื่อธุรกิจศิลปะและการออกแบบ หลักการและ
กระบวนการในการจดลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา 

 Priority, concept, format, structure  of 
administration  and  process  of  art and design 
business ; emphasis on  image  of  products, 

association  and  marketing  in  marketing  
information  systems  including  marketing  plan  
and  marketing  management  for  art and  design 
business, principlesand processin copyright  and 

intellectual property 

ปรับปรุงดังนี้ 
1.รหัสวิชา 
2.หนวยกิต  

3.คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย

และ
ภาษาอังกฤ
ษ 

4.ยายจาก
วิชาเอก

เลือกมาเปน
วิชาแกน 
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2180308 ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ 2(2-0-4) 

 Research Methodology in Design 
 หลักการพื้นฐานการวิจัย  วิธีการวิจัยท่ัวไปการ
กําหนดปญหาการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การเก็บขอมูล  

การเขียนเคาโครงการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัยทาง
ศิลปะและการออกแบบ  มุงเนนการวิจัยและพัฒนา  

2180308  ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ 2(2-0-4) 

 Research  Methodology  in  Design 

  หลักการพื้นฐานการวิจัย  วิธีการวิจัยท่ัวไป  การ

กําหนดปญหาการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การเก็บขอมูล  
การเขียนเคาโครงการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัยทาง
ศิลปะและการออกแบบ  มุงเนนการวิจัยและพัฒนา 

2140305  ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ 

   2(2-0-4) 
 Research Methodology in Artand design 
หลักการพื้นฐานการวิจัยวิธีการวิจัยท่ัวไปการกําหนดปญหา

การวิจัยการออกแบบการวิจัยการเขียนเคาโครงการวิจัยการ
เก็บขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัยทางศิลปะและการ
ออกแบบมุงเนนการวิจัยและพัฒนา 

  Principle and general basic of research 
methodology and art research and design as writing 
research outline and writing report of art research 

and design ; emphasis on research and 
development 
 

ปรับปรุงดังนี้ 

1.รหัสวิชา 
2.คําอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤ

ษ 
3.ปรับจาก
วิชาเอก

บังคับมาเปน
วิชาแกน 

2181101 ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ 
  3(3-0-6) 

 History of Art and Design 
 พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงทางความเช่ือ  
แบบอยางงานศิลปะและการออกแบบ จุดเปล่ียนท่ีสําคัญ ๆ 

จากปรากฏการณทางศิลปะในแตละยุคสมัย ตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตร  จนถึงสมัยใหมและรวมสมัย 

2181101  ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ 

  3(3-0-6) 

 History  of  Art  and  Design 

  พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงทางความเช่ือ  
แบบอยางงานศิลปะและการออกแบบ จุดเปล่ียนท่ีสําคัญ ๆ 

จากปรากฏการณทางศิลปะในแตละยุคสมัย ตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตร  จนถึงสมัยใหมและรวมสมัย 

2141101  ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ  
   3(3-0-6) 

 History of Art and Design 
 พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงทางความเช่ือ  แบบอยาง
งานศิลปะและการออกแบบ จุด เปล่ียนท่ี สําคัญ ๆ จาก

ปรากฏการณทางศิลปะในแตละยุคสมัย ตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตร  จนถึงสมัยใหมและรวมสมัย 
 Progress and revolution of belief, art models 

and design considered as important turning points 
form phenomenon in each age, since prehistoric age 
up to modern and contemporary age 

ปรับปรุง 
ดังนี้ 

1.รหัสวิชา 
2.เพิ่ม
คําอธิบาย

รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
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2181204 ความคิดสรางสรรค 2(1-2-3) 

 Creative Thinking 
 ความหมายและความสําคัญของความคิ ด

สรางสรรค  สภาวะและกระบวนการของความคิดสรางสรรค  

ปฏิบัติการสรางสรรคศิลปะ  เพื่อกระตุนและสงเสริมใหเกิด
ความคิดและการแสดงออกท่ีแปลกใหม 

2181204 ความคิดสรางสรรค 2(1-2-3) 

 Creative  Thinking 

 ความหมายและความสําคัญของความคิ ด
สรางสรรค  สภาวะและกระบวนการของความคิดสรางสรรค  
ปฏิบัติการสรางสรรคศิลปะ  เพื่อกระตุนและสงเสริมใหเกิด

ความคิดและการแสดงออกท่ีแปลกใหม 

      2.2 วิชาเฉพาะดาน    

2141102  การคิดสรางสรรคและการบูรณาการ 

 ทางศิลปกรรม 2(1-2-3) 
 CreativeThinkingand Arts Integration 
 หลักการ  แนวคิด และองคประกอบของความคิด
สรางสรรค  สภาวะและกระบวนการของความคิดสรางสรรค   

การแสวงหา  แนวคิด  รูปแบบ  เทคนิค และการประยุกตใช  
เพื่ อการบูรณาการทางความคิดสรางสรรคปฏิบัติกา ร
สรางสรรคศิลปะ จากการบูรณาการองคความรูจากภูมิปญญา

ทองถ่ินกับหลักการและรูปแบบทางความคิดสรางสรรคใน
ลักษณะรวมสมัย 

Principles concept and elements of creativity, 

the state and process of creativity, the pursuit of 
ideas forms techniques and applications. to 
integrate creativity into creative arts practice. by 

integrating knowledge from local wisdom with the 
principles and forms of creativity in a contemporary 
way 

ปรับปรุง 
ดังนี้ 

1.รหัสวิชา 
2.ช่ือวิชา 
3.คําอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤ

ษ 

ไมมี 

2181213  ศิลปะอิสลาม 3(1-1-4) 

 Islamic Arts  

 ศึกษาประวัติความเปนมา ความสําคัญ รูปแบบ
และเนื้อหาท่ีมีลักษณะเฉพาะของ จิตรกรรม ประติมากรรม 
และสถาปตยกรรมของศิลปะอิสลามเปนขอมูลประกอบการ

ออกแบบ 2 มิติและออกแบบ 3 มิติ 

2141214  ศิลปะอิสลาม* 3(2-2-5) 

 Islamic Arts 
 ประวัติความเปนมาความสําคัญรูปแบบและ
เนื้อหาของจิตรกรรมประติมากรรมและสถาปตยกรรมในยุค
สมัยท่ีอยูภายใตการปกครองของอาณาจักรอิสลามหรือศิลปะ

ท่ีเกิดข้ึนจากพลังศรัทธาตอศาสนาอิสลามเริ่มตนตั้งแตยุคทาน

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 
2.คําอธิบาย 
รายวิชา

ภาษา 
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ศาสดามูฮัมหมัดจนถึงยุคปจจุบันเพื่อเปนขอมูลประกอบการ
ออกแบบ 2 มิติและออกแบบ 3 มิติ 

 History, importance, formand content of 
painting, sculpture and architecture in the period 
under the rule of the Islamic Kingdom, the art of 
Islamic faith from the time of the Prophet 

Muhammad to the present day, for information on 
the design of 2D and 3D design 
 

อังกฤษ 
3.ยายจาก

วิชาเอก
บังคับมา
เปนวิชา
แกน 

 

 

2182101 วาดเสนพื้นฐาน 3(1-4-4) 
 Basic Drawing 

 ความสําคัญของการวาดเสน หลักการวาดเสน

พื้นฐาน การเขียนภาพหุนนิ่ ง  คน  ทิว ทัศน   และงาน
สถาปตยกรรม  เนนการถายทอดรูปทรงท่ีเหมือนจริง  ดวย
เทคนิคท่ีสัมพันธกับวัสดุ 

 

2182115  หลักการวาดภาพ 3(2-2-5) 

 Principle  of  Drawing 
 ศึกษาปฏิบัติงานวาดภาพ หลักการวาดภาพ

พื้นฐาน การวาดภาพหุ นนิ่ ง  ภาพคน ภาพทิวทัศนและ
สถาปตยกรรม โดยใหมีประสบการณในการใชวัสดุ เครื่องมือ
ตางๆ เพื่อเปนการสรางงานวิชาชีพทางศิลปะ 

 

2142101  วาดเสนพื้นฐาน 3(1-4-4) 
 Basic Drawing 

 หลักการ  รูปแบบ  วิธีการและปฏิบัติงาน การ

เขียนภาพหุนนิ่ง  คน  ทิวทัศน  และงานสถาปตยกรรม  เนน
การถายทอดรูปทรงท่ีเหมือนจริง  ดวยเทคนิคท่ีสัมพันธกับ
วัสดุ 

Principle,pattern,methods and practice of 

drawing human,  view  and  architect  works, 
emphasis  on realisticshapetransferby  techniques  
related  to  materials 

 
 
 

 
 

 

ปรับปรุง 
ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 

2.คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
และ

ภาษาอังกฤ
ษ 
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2182102   หลักการออกแบบทัศนศิลป     3(1-4-4) 

 Principles of Visual Art Design 
                ศึกษาและปฏิบัติ งานออกแบบพื้นฐานจาก
สวนประกอบตาง ๆของการออกแบบและหลักการจัด

องคประกอบในการออกแบบ ท่ีสัมพันธกับลักษณะรูปแบบ 
และกระบวนการสรางสรรคงานทัศนศิลปแตละประเภท 

2183109   หลักการออกแบบศิลปกรรม 3(2-2-5) 

 PrincipleArt Design 

 ศึกษาทฤษฏีองคประกอบศิลปะและทฤษฏีสี 
เพื่อใหเปนแนวทางสรางสรรคงานออกแบบ และฝกปฏิบัติการ
ออกแบบท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการ

สรางสรรคในระดับสูงตอไป 

2142102  หลักการออกแบบ 3(1-4-4) 

 Principles of Design 
 หลักการ  รูปแบบ  วิธีการและปฏิบัติ งาน

ออกแบบพื้นฐานจากการใชทัศนธาตุ  และหลักการจัด

องคประกอบศิลปในการออกแบบ  ท่ีสัมพันธกับลักษณะ
รูปแบบ  และหัวขอในการสรางสรรค 

 Principle, pattern, methods and  practice  

of  basic  design  from  using  visual  elements  and 
principle  of  art  composition  in  design  that  
related  to  feature, model  and  topic  in  creating 

 

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 
2.ช่ือวิชา 

3.คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 

และ
ภาษาอังกฤ
ษ 

2182104 ทัศนศิลป 2 มิติ 3(1-4-4)  

 Two Dimension  Visual  Arts 
 ศึกษาและปฏิบัติทัศนศิลป  2  มิติ  ดานวาดเสน 
จิตรกรรม และภาพพิมพ ดวยวัสดุและเทคนิคตาง ๆ ตลอดจน

การใช เทคนิคผสม  บนระนาบท่ีตางกัน  โดยเนนการ
สรางสรรค 

ไมมี 

 ปรบั

รายวิชา
ออก 

2182105   ทัศนศิลป 3 มิติ     3(1-4-4) 

 Three  Dimension Visual Arts 

 ศึ กษ าและปฏิ บั ติ ทั ศนศิ ลป   3  มิติ   ด า น
ประติมากรรม  สถาปตยกรรมและผลงานส่ือประสม  โดย
เลือกใชวัสดุ เทคนิคและรูปแบบท่ีมีความสัมพันธกับการ

แสดงออก 
 

ไมมี 

 

 
 
 

 
 

ปรับ

รายวิชา

ออก 
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ไมมี 

 

2182116  จิตรกรรมพื้นฐาน 3(2-2-5) 

 Basic Painting  

 ศึกษาปฏิบัติงานดานจิตรกรรม ในหลักการเขียน
ภาพและทฤษฎีสี ดวยเทคนิควิธีการ เนื้อหาท่ีมีประโยชนตอ
การพัฒนาชีวิตและสังคม เพื่อ เปนพื้นฐานสําหรับการ

สรางสรรคในระดับสูงตอไป 

 

2142103 จิตรกรรมพื้นฐาน                  3(1-4-4) 
 Basic Painting 
 หลักการ  รูปแบบ  วิธีการและปฏิบัติ งาน

จิตรกรรมโดยใชส่ือเทคนิคจากสีน้ํา สีชอลค สีอะคริลิก และสี
น้ํามัน เพื่อทดลองเทคนิคและการสรางสรรค ในรูปแบบศิลปะ 
แบบเหมือนจริงเปนพื้นฐานท่ีสัมพันธกับเนื้อหาและการ

แสดงออกตามขอกําหนดในการสรางสรรค 
 Principle, pattern, methods and practice 
of painting by using technical media from water 
color, oil pastel, acrylic and oil color for testing 

techniques and creating. In realistic art as basis that 
related to contents and expression of determination 
in creating 

 

ปรับปรุง
ดังนี้ 

1.รหัสวิชา 

2.คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 

และ
ภาษาอังกฤ
ษ 

ไมมี 

 

2182117 ประติมากรรมพื้นฐาน 3(2-2-5) 

 Basic Sculpture   

 กรรมวิธีของงานประติมากรรม เทคนิคในการ
ปฏิบัติงาน เนนความรูเกี่ยวกับประติมากรรมพื้นฐาน ลักษณะ
และคุณคาของวัสดุแตละชนิดท่ีนํามาสรางงานประติมากรรม

ตลอดจนการเตรียมการใชเครื่องมือใหเหมาะสมกับประเภท
ของงานประติมากรรมการออกแบบ ทางประติมากรรมการปน 
การทําแมพิมพ การหลอ การปนนูนสูงและลอยตัว 

 

2142104 ประติมากรรมพื้นฐาน 3(1-4-4) 
 Basic Sculpture   
 หลักการ  รูปแบบ  วิธีการและปฏิบัติ งาน

ประติมากรรม โดยใชเทคนิคการปนการแกะสลักและการทํา
แมพิมพหลอ โดยเลือกใชวัสดุเทคนิคและรูปแบบท่ีสัมพันธกับ
เนื้อหาและการแสดงออกตามขอกําหนดในการสรางสรรค 

 Principle, pattern,methods and practice 
of sculpture by using techniques of molding carving 
and making mold by selection of materials, 
techniques and models that related to contents and 

expression of determination in creating 

 

ปรับปรุง 
ดังนี้ 

1.รหัสวิชา 

2.คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 

และ
ภาษาอังกฤ
ษ 
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ไมมี 

2182118 ภาพพิมพพื้นฐาน 3(2-2-5) 

 Basic Print  

 ศึกษาความเปนมาของภาพพิมพ  ประเภท 

รูปแบบ กรรมวิธีคุณสมบัติของการทํางาน การเก็บรักษาเพื่อ
เปนพื้นฐานของการพิมพท่ัวไปและปฏิบัติการพิมพเบื้องตน 
เพื่อใหเขาใจลักษณะท่ัวไปของการพิมพ ศึกษาและฝกปฏิบัติ

เกี่ยวกับเทคนิค ศิลปะการพิมพเบื้องตนประเภทตางๆ และ
วัสดุอุปกรณท่ีใชในการพิมพแตละประเภท 

2142105  ภาพพิมพพื้นฐาน                     3(1-4-4) 

 Basic Print Making 
 หลักการ  รูปแบบ  วิธีการและปฏิบัติงานภาพ
พิมพโดยใชเทคนิค ภาพพิมพโมโนพริ้นท ภาพพิมพนูนจาก

เศษวัสดุ ภาพพิมพแกะไม ภาพพิมพพื้นราบเปเปอร บล็อก
และภาพพิมพตะแกรงไหม 
 Principle, pattern,methods and practice 

of print making by using techniques of monoprints, 
embossed prints from remnant of materials,wooden 
carving prints, smooth prints in paper block model 

and silk sieve print by selection of materials, 
techniques, and models that related to contents 
and expression of determination in creating 

 

 

ปรับปรุง 
ดังนี้ 

1.รหัสวิชา 
2.คําอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย 
และ
ภาษาอังกฤ

ษ 

2183101   เขียนแบบพื้นฐาน 3(1-4-4) 

 Basic  Drafting 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือและ
อุปกรณในการเขียนแบบ  การเขียนเสนลักษณะตาง ๆการ

เขียนตัวอักษร การใชมาตราสวน  การบอกขนาด และการใช
สัญลักษณในงานเขียนแบบ การเขียนภาพฉาย  ภาพรูปตัด รูป
ออบลิค รูปไอโซเมตริก และรูปเปอรสเปคทีพ 

2183110  หลักการเขียนแบบ 3(2-2-5) 

 Principle of  Drafting 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือและ
อุปกรณในการเขียนแบบ  การเขียนเสนลักษณะตาง ๆ การ
เขียนตัวอักษร การใชมาตราสวน  การบอกขนาด และการใช

สัญลักษณในงานเขียนแบบ การเขียนภาพฉาย  ภาพรูปตัด รูป
ออบลิค รูปไอโซเมตริก และรูปเปอรสเปคทีพ 

2143101  เขียนแบบพื้นฐาน                     3(1-4-4) 

 Basic  Drafting 
 หลักการ  รูปแบบ  วิธีการและปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใชเครื่องมือและอุปกรณในการเขียนแบบ การเขียนเสน

ลักษณะตาง ๆ การเขียนตัวอักษร การใชมาตราสวน  การบอก
ขนาด และการใชสัญลักษณในงานเขียนแบบ การเขียนภาพ
ฉาย ภาพรูปตัด รูปออบลิค รูปไอโซเมตริกและรูปเปอรสเปค

ทีพ 
 Principle, pattern,methods and practice 
of using tools and equiptments tor drafting as 

 

ปรับปรุง 
ดังนี้ 

1.รหัสวิชา 

2.คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 

และ
ภาษาอังกฤ
ษ 
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drafting in several patterns, letter drafting includuing 
scale uses, size indication and using symbols in 

drafting as drafting in orthographic drawing, sections, 
oblique drawing, isometric drawing and perspective 
drawing 

ไมมี 

2183213  การถายภาพเพื่องานออกแบบ 3(1-4-4) 

 Photography for Design 

 ศึกษาและปฏิบัติการถายภาพเพื่องานนิเทศศิลป 

หลักการจัดภาพ และวิธีการถายภาพประเภทตางๆ ตลอดจน
กระบวนการผลิตภาพ การใชอุปกรณ การตกแตงภาพ และ
นําเสนอในรูปแบบตางๆ 

2143102 การถายภาพเพื่องานออกแบบ      3(1-4-4) 
 Photography  for Design 

 ประวัติความเปนมาของกลองถายภาพพอสังเขป  
เรียนรูหลักและวิธีการถายภาพประเภทตาง ๆ ใชอุปกรณจัด
แสง  และอุปกรณอื่น ๆ ในการถายภาพฝกปฏิบัติการถายภาพ

เพื่อนํามาใชในงานออกแบบ 
 Background  of  a camera  in  brief ; 
learning  about  Principle  and  various  Kinds  of  

Photographic techniques  with  Illumination  devices  
and  other  devices  that  used  in  photography ; 
practices  on  Photography  in  order  to  apply  for  

design  works 

ปรับปรุง 
1.รหัสวิชา 

2.คําอธิบาย 
รายวิชา
ภาษาอังกฤ

ษ 
3.ยายจาก
วิชาเอก

บังคับมา
เปนวิชา
แกน 

2183203   คอมพิวเตอรเพื่องานทัศนศิลป 3(1-4-4) 

               Computer for Visual  Arts 
 รูปแบบโครงสรางของโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป ท่ีนิยมใชในปจจุบัน พื้นฐานการสรางและการตกแตง

รูปภาพ    ปฏิบัติการสรางสรรคงานทางทัศนศิลปเบื้องตนโดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

2183212  การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 3(1-4-4) 

 Computer  Design 

 ศึกษาหลักการและวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใช
ในการเขียนกราฟรูปเรขาคณิต  และเทคโนโลยี แผนภูมิสถิติ 
รูปลายเสน ภาพการตูนและฝกปฏิบัติการออกแบบดวย

คอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

2143203 คอมพิวเตอรกราฟกพื้นฐานเพื่องานออกแบบ 

  3(1-4-4) 
 Computer  Graphic Basic for Design 
 รูปแบบโครงสรางของโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป ท่ีนิยมใชในปจจุบัน พื้นฐานการสรางและการตกแตง
รูปภาพปฏิบัติการสรางสรรคงานทางทัศนศิลปเบื้องตนโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

 

ปรับปรุง 
ดังนี้ 

1.รหัสวิชา 

2.คําอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤ

ษ 
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 Modelandstructureofcomputer  program  
that  used  at  presentwith  base  of  making  and  

decorations  photo  ; practices  on  basic  visual  art  
creating  by using  computer  program 

3.ยายจาก
วิชาเอก

บังคับมา
เปนวิชา
แกน 

 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 
 1) วิชาเอกบังคับ 

2180202 พื้นฐานการสรางนวัตกรรม 2(1-2-3) 
 Innovation Foundation 
 ความหมาย  ความสําคัญ  หลักการพื้นฐานทาง

นวัตกรรมแนวคิดเบื้องตน เกี่ ยวกับงานสรางสรรคและ
เทคโนโลยี  ความสําคัญของการคิดสรางสรรค  การคิดเชิง
กระบวนระบบ  การคิดวิเคราะหและสังเคราะห และฝก

ปฏิบัติการสรางสรรคนวัตกรรมทางทัศนศิลป 

  2.3วิชาเอก     ไมนอยกวา  49 หนวยกิต 
 2.3.1) วิชาเอกบังคับ 

    แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป 
 

 
 
ปรับ

รายวิชา
ออก 

2180304 นําเสนอผลงานออกแบบ           2(1-2-3) 

 Design Project Presentation 
 กระบวนการนําเสนอผลงานออกแบบในรูปแบบ
ตาง ๆ ฝกปฏิบัติการนําเสนอผลงานแตละบุคคลโดยการจัดทํา

แฟมสะสมผลงาน  และสร า งสรรคผลงานจริ ง ท่ี แสดง
ลักษณะเฉพาะตน  ตลอดจนสามารถใชส่ือทางเทคโนโลยี หรือ
คอมพิวเตอรเปนพื้นฐานเพื่อการนําเสนอผลงานอยางเปน

ข้ันตอนและมีรูปแบบท่ีนาสนใจ 

 2140304 การนําเสนอผลงานออกแบบทัศนศิลป 

  2(1-2-3) 
 Visual Art Design Project Presentation 
 กระบวนการนําเสนอผลงานออกแบบในรูปแบบ

ตาง ๆ ฝกปฏิบัติการนําเสนอผลงานแตละบุคคลโดยการจัดทํา
แฟมสะสมผลงาน  และสรางสรรค ผลงานจริ ง ท่ีแสดง
ลักษณะเฉพาะตน  ตลอดจนสามารถใชส่ือทางเทคโนโลยี 

หรือคอมพิวเตอรเปนพื้นฐานเพื่อการนําเสนอผลงานอยางเปน
ข้ันตอนและมีรูปแบบท่ีนาสนใจ 
 

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 
2.คําอธิบาย 

รายวิชา
ภาษาอังกฤ
ษ 



 

 

153 

หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2561) หมายเหตุ 

สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม(พ.ศ.2556) 

 Process of design project presentation  in 
several  patterns ; practices on individual project 

Presentation  by making projectcollectingbinders 
and creating  individual projects with  concluded  
document  in  creating  in order to be able to use 
technology media or computer as basis of project 

Presentation in procedure and interesting style  

2180308 ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ 2(2-0-4) 

 Research Methodology in Design 
 หลักการพื้นฐานการวจิัย  วิธีการวจิัยท่ัวไปการ

กําหนดปญหาการวจิัย  การออกแบบการวิจัย  การเก็บขอมูล  
การเขียนเคาโครงการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัยทาง
ศิลปะและการออกแบบ  มุงเนนการวิจัยและพัฒนา 
 

  ยายไปเปน

วิชาแกน 

 

 

 

 

 

2180411  การเตรียมศิลปนิพนธออกแบบนวัตกรรม 
 ทัศนศิลป 2(1-2-3) 

 Art Thesis Preparation in Visual Art  
 Innovation Design 
 ศึกษาและปฏิบัติตามรูปแบบและระเบียบวิธีในการ

ทําศิลปนิพนธ   การเสนอหัวขอ  กําหนดวัตถุประสงค  
ขอบเขตของโครงการ และวิธีการดําเนินการศึกษา  คนควา
และสรางสรรค  โดยเขียนเปนโครงรางศิลปนิพนธเพื่อเสนอ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการศิลปนิพนธพรอมเลือก

 2140410 การเตรียมศิลปนิพนธการออกแบบทัศนศิลป 
  2(1-2-3) 

 Art Thesis Preparation in Visual  
 Art  Design 
 หลักการรูปแบบและระเบียบวิธีในการทําศิลป

นิพนธการเสนอหัวขอกําหนดวัตถุประสงคขอบเขตของ
โครงการและวิธีการดําเนินการศึกษาคนควาและสรางสรรค
โดยเขียนเปนโครงรางศิลปนิพนธเพื่อเสนอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการศิลปนิพนธพรอมเลือกอาจารยท่ีปรึกษา 

ปรับปรุง 
ดังนี้ 

1.รหัสวิชา 
2.คําอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย 
และ
ภาษาอังกฤ

ษ 
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อาจารยท่ีปรึกษา   เม่ือหัวขอไดรับการอนุมัติแลว จึงเริ่ม
ดําเนินการรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และแนวทางการ

แกปญหาในการออกแบบเบื้องตนตอคณะกรรมการศิลป
นิพนธ เพื่อขอความเห็นชอบใหดําเนินงานข้ันตอไปในวิชาศิลป
นิพนธออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป 

 Principle form model and methods of 
making art thesis; title presentation, objective 

determining, scope of project including process of 
study, searching and creating by writing in thesis art  
farms for authority from art thesis experts 
 

2180412  ศิลปนิพนธออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป  

   5(0-10-5)   
 Art Thesis in Visual Art Innovation 
 Design  

 ตองสอบผานรายวิชา :  
 2180308  ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ 
 2180411 การเตรียมศิลปนิพนธฯ 

 
 โครงการศิลปนิพนธสาขาออกแบบนวัตกรรม
ทัศนศิลปตามหัวขอและจุดมุ งหมายท่ีไดรับอนุ มัติจาก

คณะกรรมการศิลปนิพนธ   ประกอบดวยชุดผลงานออกแบบ
ทัศนศิลปและเอกสารแสดงกระบวนการศึกษาคนควา  วิธีการ
สรางสรรค  รวมถึงการจัดแสดงผลงานตอสาธารณชน 

 

 2140411 ศิลปนิพนธการออกแบบทัศนศิลป* 5(0-10-5) 

 Art Thesis in Visual Art Design 
 ตองสอบผานรายวิชาแกนและวิชาเอกบังคับทุก
รายวิชาในภาคเรียนท่ีผานมากอนท่ีจะลงทะเบียนวิชานี้ 

 Must pass the core courses and all major 
courses in the previous semester before registering 
for this course 

 โครงการศิลปนิพนธสาขาการออกแบบทัศนศิลป  
ตามหัวขอและจุดมุงหมายท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ศิลปนิพนธ   ประกอบดวยชุดผลงานออกแบบทัศนศิลปและ

เอกสารแสดงกระบวนการศึกษาคนควา  วิธีการสรางสรรค  
รวมถึงการจัดแสดงผลงานตอสาธารณชน 
 Art thesis  project  in  visual  art  design  

major  from  topic  and  objectives  authorized  by  
art thesis  experts, consist  of  set  of  set of  visual  
art design  works,  certificate  of searching process  
and  creative  methods  including  work  exhibition  

to  public 
 

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 
2.ขอ 

กําหนด 
3.คําอธิบาย
รายวิชา 

ภาษาอังกฤ
ษ 
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2181306  ทัศนศิลปวิจารณ 2(1-2-3) 

 Visual Arts Criticism 
 ศึกษาและปฏิบัติการวิจารณศิลปะ ขอบขาย  
หลักเกณฑ  และวิธีการ ซึ่งเนนการวิจารณจากฐานขอมูลท่ีมี

การคนควาและเห็นคุณคาของงานทัศนศิลปในรูปแบบตาง ๆ 
โดยสามารถวิจารณผานการพูดและการเขียนไดอยางเหมาะสม 

 2141306  ทัศนศิลปวิจารณ                 2(1-2-3) 

 Visual  Art  Criticism 
 หลักการวิจารณศิลปะ ขอบขาย  หลักเกณฑ  
และวิธีการ ซึ่งเนนการวิจารณจากฐานขอมูลท่ีมีการคนควา

และเห็นคุณคาของงานทัศนศิลปในรูปแบบตาง ๆ โดย
สามารถวิจารณผานการพูดและการเขียนไดอยางเหมาะสม 
 

 Principle  of  visual  arts  criticism  as  
scope  criterions  and  methods, emphasis  on  
criticism  from  found  data  base  and  apprecation  

forward  several  kinds  of  visual  arts,  enable  
criticize  through  speach  and  writing  properly 

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
1.จาก
วิชาเอก

เลือกเปน
วิชาบังคับ 
2.รหัสวิชา 

3.คําอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤ

ษ 

2181102  ภูมิปญญาศิลปกรรมพื้นถิ่นภาคใต 2(1-2-3) 

 Southern Folk and Wisdom Arts 
 ประวัติความเปนมา  ความสําคัญ  คุณลักษณะ

และคุณคาประเภทของศิลปกรรมพื้น ถ่ินภาคใต  รูปแบบ  
เทคนิค  การอนุรักษและสรางเสริมพัฒนาศิลปกรรมพื้นถ่ิน
ภาคใต 

  

 
 
 

 
 

ปรับ

รายวิชาไป
รวมกับวิชา

สุนทรีย-
ศาสตร 

2181203  จิตวิทยาการออกแบบ 2(1-2-3) 

 Psychological Design 
 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบท่ีส งผลในเชิง
จิตวิทยาเกี่ยวกับการมองเห็นและการรับรู  โดยมุงเนนแนวคิด

และเนื้อหาท่ีสัมพันธกับรูปแบบหรือผลงานท่ีทําใหเกิดคาเชิง
พฤติกรรมท่ีปรากฏตอสังคม 

  ปรับเปล่ียน

เปนวิชาเอก
เลือก 
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2181310  ทฤษฎีสีสรางสรรค           2(1-2-3) 

 Creative Colour Theory 
 ศึกษาและปฏิบัติการสรางสรรคในหลักการของ
ทฤษฎีสี  จิตวิทยาการรับรูเรื่องสี  วิธีการและเทคนิคการใชสี

ในคุณลักษณะตาง ๆ เชน  สีน้ําสีโปสเตอร  สีอะคริลิก  ฯลฯ  
รวมถึงการใชสีจากวัสดุสําเร็จรูปประเภทตาง ๆ และการใชสี
จากการออกแบบดวยคอมพิวเตอร 

 2141310  ทฤษฎีสีสรางสรรค 3(1-4-4) 

 Creative Color Theory 
 หลักการ  แนวคิดและปฏิบัติการสรางสรรคใน
หลักการของทฤษฎีสี  จิตวิทยาการรับรูเรื่องสี  วิธีการและ

เทคนิคการใชสีในคุณลักษณะตาง ๆ เชน  สีน้ํา   สีโปสเตอร  
สีอะคริลิก  ฯลฯ  รวมถึงการใชสีจากวัสดุสําเร็จรูปประเภท
ตาง ๆ และการใชสีจากการออกแบบดวยคอมพิวเตอรใน

รูปแบบท่ีแปลกใหมนาสนใจ 
 Principle, concept and  practices  of  
creativity  of  color  theory  as  color  perception  

psychology, methods  and  several techniques  in  
color  as  water  color, poster  color,  acrylic  color  
etc. including  techniques  color  from  several  

kinds  of instant  materials  and  techniques  color  
from  design  by  using computer to achieve   in  
innovative and interesting form 
 

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
1.จาก
วิชาเอก

เลือกเปน
วิชาเอก
บังคับ 

2.รหัสวิชา 
3.คําอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย 
และ
ภาษาอังกฤ

ษ 
 

2182103 องคประกอบศิลป                        2(1-2-3) 

 Composition of Arts 

 ศึกษาและปฏิบัติงานองคประกอบศิลปตามเนื้อหา
และวัตถุประสงคท่ีกําหนด  เนนความคิดสรางสรรคในการนํา
ทัศนธาตุทางศิลปะและห ลักการจั ดภาพท่ี สัมพัน ธกั บ

แนวความคิด  เนื้อหา  รูปแบบ และเทคนิคการสรางสรรคท่ีมี
ความงามและมีลักษณะ เฉพาะตน 

 2142106  เทคนิคองคประกอบศิลป              3(1-4-4)   

 Technique Composition of Art 

วิขาท่ีตองสอบผานกอน : 2142102 หลักการออกแบบ 
Pre-requisite : 2142102 Principles of Design 
 หลักการ  แนวคิดและปฏิบัติงานองคประกอบ

ศิลปตามเนื้อหาและวัตถุประสงค ท่ีกําหนดเนนความคิด
สรางสรรคในการนําทัศนธาตุทางศิลปะและหลักการจัดภาพท่ี
สัมพันธกับแนวความคิด  เนื้อหา  รูปแบบ และเทคนิคการ

ปรับปรุง 

ดังนี้ 

1.รหัสวิชา 
2.ช่ือวิชา 
3.คําอธิบาย

รายวิชา
ภาษาไทย 
และ
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สรางสรรค 
 Principle, concept and  practice  of  

composition  of  art  as  contents  and  determined  
objectives, emphasis  on  creativity  in  visual  art  
element  and  principle  of  image  arrangement  
related  to  concepts,contents, models  and  

techniques  of  creating 
 

ภาษาอังกฤ
ษ 

4.มี
ขอกําหนด
ในการเรียน 
 

 

2182106 วาดเสนสรางสรรค 3(1-4-4) 
 Creative Drawing 

 หลักการสรางสรรค  การถายทอดรูปแบบท้ัง
เหมือนจริงและจินตนาการ  โดยสัมพันธกับเทคนิค วิธีการและ
วัสดุเนนปฏิบัติการวาดเสนผสมผสานเทคนิควัสดุและวิเคราะห

ปญหาทางรูปทรงท่ีสัมพันธกับการแสดงออกสวนบุคคล 

 2142207   วาดเสนสรางสรรค                   3(1-4-4) 
 Creative Drawing 

วิขาท่ีตองสอบผานกอน: 2142101 วาดเสนพื้นฐาน 
Pre-requisite : 2142101 Basic Drawing 
 หลักการสรางสรรค  การถายทอดรูปแบบท้ัง

เหมือนจริงและจินตนาการ  โดยสัมพันธกับเทคนิค วิธีการ
และวัสดุ  เนนปฏิบัติการวาดเสนผสมผสานเทคนิควัสดุและ
วิเคราะหปญหาทางรูปทรงท่ีสัมพันธกับการแสดงออกสวน

บุคคล 
 Principle  of  creating, transfer  of  both  
realistic  and  imagining  model  that  related  to  

techniques,  methods  and  materials; emphasis  on  
practices  of  mixed drawing  with  material  
techniques  including  analysis  of  shape  problem  
related  to  personal  expression 

 

ปรับปรุง 
ดังนี้ 

1.รหัสวิชา 
2.คําอธิบาย
รายวิชา 

ภาษาอังกฤ
ษ 
 

 
3.มี
ขอกําหนด

ในการเรียน 
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2182207  วัสดุและเทคนิคทางทัศนศิลป 2(1-2-3) 

 Material and Technical Methods in 
 Visual Arts 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุและเทคนิคทาง

ทัศนศิลปแบบดั้งเดิม และการใชนวัตกรรมสมัยใหม เนน
คุณสมบัติ เฉพาะวัสดุ  เทคนิคและการสรางสรรคอยาง
เหมาะสม 

 

  ปรับ
รายวิชา

ออก 

2182311 นวัตกรรมจิตรกรรม 3(1-4-4) 

 Innovation of Painting   
 คนควาทดลองและฝกปฏิบัติงานทางจิตรกรรมโดย
ไมจํากัด  เทคนิค  วิธีการ  และวัสดุ  มุงเนน  วิธีคิด  การ

สรางสรรค  และรูปลักษณใหมทางจิตรกรรมท่ีสัมพันธกับ
สังคมรวมสมัยและความเปนทองถ่ินของภาคใต 

 2142310  จิตรกรรมสรางสรรค                  3(1-4-4) 

 Creative Painting 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : 2142103 จิตรกรรมพื้นฐาน 
Pre-requisite : 2142103 Basic Painting 

 ทดลองและฝกปฏิบัติงานทางจิตรกรรมโดยไม
จํากัด  เทคนิค  วิธีการ  และวัสดุ  มุงเนน  วิธีคิด  การ
สรางสรรค  และรูปลักษณใหมทางจิตรกรรมท่ีสัมพันธกับ

สังคมรวมสมัยและความเปนทองถ่ินของภาคใต 
 Experimental and  practice  of  painting  
byusing  unlimitedtechniques,methodsand  

materials;empassionthinkingmethods,creating  
andnewmodelinpaintingrelated  
tocontemporarysocietyandlocal identityofthe south 
 
 
 
 

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 
2.ช่ือวิชา 

3.คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 

และ
ภาษาอังกฤ
ษ 

4.มี
ขอกําหนด
ในการเรียน 
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2182312 นวัตกรรมประติมากรรม 3(1-4-4) 

 Innovation of Sculpture   
 ค น ค ว า ท ด ล อ ง แ ล ะ ฝ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ท า ง
ประติมากรรมโดยไมจํากัด  เทคนิค  วิธีการ  และวัสดุ  มุงเนน  

วิธีคิด  การสรางสรรค รูปลักษณใหมทางประติมากรรมท่ี
สัมพันธกับสังคมรวมสมัยและทองถ่ินภาคใต 
 

 2142311  ประติมากรรมสรางสรรค 3(1-4-4) 

 Creative Sculpture 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน: 2142104 ประติมากรรมพื้นฐาน 
Pre-requisite : 2142104 Basic Sculpture   

 ทดลองและฝกปฏิบัติงานทางประติมากรรมโดย
ไมจํากัด  เทคนิค  วิธีการ  และวัสดุ  มุงเนน  วิธีคิด  การ
สรางสรรค รูปลักษณใหมทางประติมากรรมท่ีสัมพันธกับสังคม

รวมสมัยและทองถ่ินภาคใต 
 Experimental and  practice  of  creative  
sculpture  by  unlimited techniques,  methods  and  

materials; emphasis  on  thinking  methods,  
creating  and  new  model  in  creative  print  
making related  to  contemporary  society  and  

local  identity  of  the  south 

 

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 
2.ช่ือวิชา 

3.คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 

และ
ภาษาอังกฤ
ษ 

4.มี
ขอกําหนด
ในการเรียน 

 

2182313  นวัตกรรมภาพพิมพ 3(1-4-4) 
 Innovation of Print Making 

 คนควาทดลองและฝกปฏิบัติงานทางภาพพิมพโดย
ไมจํ ากัด  เทคนิค  วิธีการและวัสดุ   มุ ง เนนวิธีคิดการ
สรางสรรค รูปลักษณใหมทางภาพพิมพ ท่ีสัมพันธกับสังคม

รวมสมัยและทองถ่ินภาคใต 

 2142312  ภาพพิมพสรางสรรค                  3(1-4-4) 
 Creative Print Making 

วิชาท่ีตองสอบผานกอน : 2142105   ภาพพิมพพื้นฐาน 
Pre-requisite : 2142105 Basic Print Making 
 แนวคิดและจินตนาการท่ีเกิดจากประสบการณ

ดานเทคนิคภาพพิมพ และพัฒนาไปสูการสรางสรรคดวย
วิธีการท่ีทันสมัย ใหสามารถแสดงออกผานเนื้อหาท่ีตอบสนอง
อารมณ ความรูสึก ตั้งแตแบบเหมือนจริงไปจนถึงแบบท่ีไมมี

รูป เนนผลสัมฤทธิท่ี์เกิดจากรูปทรงและอารมณความรูสึก 

ปรับปรุง 
ดังนี้ 

1.รหัสวิชา 
2.ช่ือวิชา 
3.คําอธิบาย

รายวิชา
ภาษาไทย 
และ

ภาษาอังกฤ
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 Concept and imagination resulted by 
experiences of print making; development into 

creativity with modern methods, enabled to express 
through content reacting to emotion and feeling 
from figurative models to non-
figurativeones,emphasison accomplishments 

resulted by form and emotions application of mixed 
or creative media 

ษ 
4.มี

ขอกําหนด
ในการเรียน 
 

2183102  เทคนิคการถายภาพเพื่องานออกแบบ 3(1-4-4) 
 Photographic Techniques for Design 

 ประวัติความเปนมาของกลองถายภาพพอสังเขป  
เรียนรูหลักและวิธีการถายภาพประเภทตาง ๆ ใชอุปกรณจัด
แสง  และอุปกรณอื่น ๆ ในการถายภาพ  ฝกปฏิบัติการ

ถายภาพเพื่อนํามาใชในงานออกแบบ 

  
 
 
 

 
 

ปรับ
รายวิชาเปน

วิชาแกน 

 2182314  ส่ือผสมทางทัศนศิลป 3(1-4-4) 

  Mixed Media in Visual Arts     
 ศึกษาและปฏิบัติการใชวัสดุธรรมชาติ   วัสดุ
สังเคราะห  ตลอดจนการใชเครื่องมือ  เทคโนโลยี  หรือส่ือ

ผสมผสาน ดวยเทคนิคตาง ๆ โดยเนนความคิดสรางสรรคใน
การแสดงออกมาเปนผลงานทัศนศิลป 

 2142318 ส่ือผสมทางทัศนศิลป                 3(1-4-4) 

 Mixed Media in Visual Art 
 แนวความคิด รูปแบบสรางสรรค  ทดลองและ
ปฏิบัติการใชวัสดุธรรมชาติ  วัสดุสังเคราะห  ตลอดจนการใช

เครื่องมือ  เทคโนโลยี  หรือส่ือผสมผสาน ดวยเทคนิคตาง ๆ 
โดยเนนความคิดสรางสรรคในการแสดงออกมาเปนผลงาน
ทัศนศิลป 

 Concept  creative from, experimental  
and  practice  of  using  natural  and  synthetic  
materials  including  using  appliance  technology,  

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
1.จาก
วิชาเอก

เลือกเปน
วิชาบังคับ 
2.รหัสวิชา 

3.คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
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or  mixed  media  with  several  techniques ; 
emphasis  on  creativity  in  expression  for  visual  

art works 

และ
ภาษาอังกฤ

ษ 
 

2183204  คอมพิวเตอรกราฟกและภาพเคล่ือนไหว 

   3(1-4-4) 
 Computer Graphic and Animation 

 ศึกษาและปฏิบั ติ ใ ช โปรแกรมคอมพิ ว เตอร
สําเร็จรูปท่ีใชในการสรางงานออกแบบกราฟก  และสราง
ภาพเคล่ือนไหว 

 2143204  คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานทัศนศิลป 

  3(1-4-4) 
 Computer Graphic  for Visual  Art 

 หลักการ รูปแบบ  วิธีการและปฏิบัติใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปท่ีใชในการสรางงานออกแบบกราฟก
และสรางภาพเคล่ือนไหว 

 Principle, pattern, methods and  practice  
of  using  computer  graphic  program  that  used  in  
making  graphic  design  and  animation 

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 

2.ช่ือวิชา 
3.คําอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย 
และ
ภาษาอังกฤ

ษ 

2184201  นวัตกรรมการออกแบบ 3(1-4-4) 

 Innovationof Design 
 คนควาทดลอง  และฝกปฏิบัติงานออกแบบ ท้ัง 2 
มิติและ 3 มิติ การแกปญหาการออกแบบ การสํารวจความ

ตองการกลุมเปาหมาย ปญหารูปทรงและประโยชนใชสอย  
การแกปญหาวัสดุและวิธีการท้ังลักษณะสากลและความเปน
พื้นถ่ิน  มุงเนนการคิดคนวิธีการสรางสรรค  รูปแบบและวัสดุ

ใหม ๆ 

  ปรับ
รายวิชา

ออก 

2183308  ส่ือและเทคโนโลยีสมัยใหมในงานทัศนศิลป     

   3(1-4-4) 

  ปรับ

รายวิชา



 

 

162 

หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2561) หมายเหตุ 

สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม(พ.ศ.2556) 

 Media and Modern Technology in 
 Visual Arts  

 คนควาทดลองและฝกปฏิบัติสรางสรรคผลงาน
ทัศนศิลปท่ีสัมพันธกับส่ือเทคโนโลยีสมัยใหม  มุงเนนการ 
บูรณาการส่ือท่ีหลากหลาย  ท้ังคอมพิวเตอร  เครือขาย
อินเตอรเน็ต  เครื่องมือหรืออุปกรณการส่ือสารท่ีสัมพันธกับ

บริบทสังคมยุคดิจิทัล 
 

ออก 

 
 
 
 

 
 

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 
 1) วิชาเอกบังคับ 

 
2180308  ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ* 2(1-2-3) 

 Research  Methodology  in  Design 

 หลักการพื้นฐานการวิจัย  วิธีการวิจัยท่ัวไปการ
กําหนดปญหาการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การเก็บขอมูล  

การเขียนเคาโครงการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัยทาง
ศิลปะและการออกแบบ  มุงเนนการวิจัยและพัฒนา 
 

 
    แขนงวิชาการออกแบบกราฟก 
 

 
 
 
ปรับเปน

รายวิชา
แกน 

 2180314  การนําเสนอผลงานออกแบบ      2(1-2-3)
 Design  Project  Presentation 

 กระบวนการนําเสนอผลงานออกแบบในรูปแบบ
ตาง ๆ ฝกปฏิบัติการนําเสนอผลงานแตละบุคคลโดยการจัดทํา
แฟมสะสมผลงาน  และสรางสรรค ผลงานจริ ง ท่ีแสดง

ลักษณะเฉพาะตน  ตลอดจนสามารถใชส่ือทางเทคโนโลยี 

2140215  การนําเสนอผลงานการออกแบบกราฟก
  2(1-2-3) 

 Graphic Design Project Presentation 
 กระบวนการนําเสนอผลงานออกแบบกราฟกใน
รูปแบบตาง ๆ ฝกปฏิบัติการนําเสนอผลงาน ตลอดจนสามารถ

ใชส่ือทางเทคโนโลยี หรือคอมพิวเตอรเปนพื้นฐานเพื่อนําเสนอ

ปรับปรุง 
ดังนี้ 

1.รหัสวิชา 
2.ช่ือวิชา 
3.คําอธิบาย

รายวิชา 
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หรือคอมพิวเตอรเปนพื้นฐานเพื่อการนําเสนอผลงานอยางเปน
ข้ันตอนและมีรูปแบบท่ีนาสนใจ 

อยางเปนข้ันตอนและมีรูปแบบท่ีนาสนใจ 
 

 Process of graphic design project 
presentation in different forms practicum and 
application of elementary media technology and 
computer remarkably 

 

ภาษาอังกฤ
ษ 

 

 2180415  การสัมมนาการออกแบบ               2(1-2-3) 

 Seminar in Design  
 การสัมมนาปญหาการออกแบบ  แนวทางการ

ออกแบบรวมสมัย  การหาแนวคิดและแรงบันดาล  การสราง
นวัตกรรมทางการออกแบบและทัศนศิลป  และแขนงอื่นท่ี
เกี่ยวของ  การวิเคราะหปญหา  แนวทางการแกปญหาและ

พัฒนาการสรางสรรค  ผลงานการออกแบบ 

 

 
 
 

ยายรายวิชา

ไปยังเอก
เลือก 
 

 2181111  ภูมิปญญาศิลปะพื้นบาน* 2(1-2-3) 

 Folk Arts Wisdom 
 ประวัติความเปนมาและความสําคัญ คุณลักษณะ
คุณคาประเภทของศิลปกรรมพื้นถ่ินภาคใต รูปแบบเทคนิค

และการอนุรักษและสรางเสริมพัฒนาศิลปกรรมพื้นถ่ินภาคใต
เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการสรางสรรค ท่ีแสดงถึงอัตลักษณ
ของทองถ่ิน 

 

2141111ทุนทางวัฒนธรรมในงานออกแบบกราฟก* 

  2(1-2-3) 
Cultural Asset in Graphic Design 
ความงามคุณคาของทุนทางวัฒนธรรมภาคใตความรูทางภูมิ

ปญญาคานิยมและความเช่ือท่ีผูกพันกับสังคมนํามาสรางสรรค
แนวคิดในการวางแผนออกแบบใหส่ือความหมายไดอยาง
ชัดเจนสวยงามและสอดคลองกับทุนทางวัฒนธรรม 

 Beauty and value of southern cultural 
asset, local intellectual, value and social believes. 
Application of creative concept in designing to 

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
1. ช่ือ
รายวิชา 

2.รหัสวิชา 
3. 
คําอธิบาย

รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
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express the beauty of southern cultural asset 
concordantly.  

อังกฤษ 
 

 2181213  ศิลปะอิสลาม* 2(1-4-4) 

 Islamic Arts  

 ศึกษา ประวัติความเปนมา ความสําคัญ รูปแบบ

และเนื้อหาท่ีมีลักษณะเฉพาะของ จิตรกรรม ประติมากรรม 
และสถาปตยกรรมของศิลปะอิสลามเปนขอมูลประกอบการ
ออกแบบ 2 มิติและออกแบบ 3 มิติ 

 ปรับเปน
รายวิชา

แกน 

 2182222  จิตรกรรมสรางสรรค         3(1-4-4) 

 Creative Painting  
 ศึกษารวบรวมพื้นฐานทางการถายทอดรูปแบบ
ตางๆ จากวิชาพื้นฐานมาสรางสรรค รูปแบบของศิลปกรรม 

เพื่อใหไดรูปแบบของจิตรกรรมท่ีแปลกใหม มีความงามและ
เสรีภาพ 

 

 

ปรับ

รายวิชา
ออก  
 

 
 

 2183212  การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 3(1-4-4) 

 Computer  Design 

 ศึกษาหลักการและวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใช

ในการเขียนกราฟรูปเรขาคณิต  และเทคโนโลยี แผนภูมิสถิติ 

รูปลายเสน ภาพการตูนและฝกปฏิบัติการออกแบบดวย

คอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

 

 ปรับเปน

รายวิชา
แกน 
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  2143210  คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบกราฟกข้ันสูง                                     

  3(1-4-4) 
 Computer for Graphic Design 

วิชาท่ีตองสอบผานกอน : 2143203   
 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานออกแบบ 
Pre-requisite : 2142105  

 Computer  Graphic  Basic for Design 
 หลักการและวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชใน
การออกแบบกราฟก การสรางแนวคิดและการวางแผน

ออกแบบ ฝกปฏิบัติการออกแบบดวยคอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ โดยสามารถนําไปประยุกตใชในงาน
เชิงพาณิชยตาง ๆ   

 Principles and procedure of using 
instructional computer programs for designing, 
concept integrating and designplanning, practicing 

design by using the graphic computer programs 
focusing on communication and usage for 
graphicdesign 
 

รายวิชาใหม 

 2183213  การถายภาพเพื่องานออกแบบ  3(1-4-4) 

 Photography for Design  
 ศึกษาและปฏิบัติการถายภาพเพื่องานนิเทศศิลป 

 
 

 

ปรับเปน

รายวิชา
แกน 
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หลักการจัดภาพ และวิธีการถายภาพประเภทตางๆ ตลอดจน
กระบวนการผลิตภาพ การใชอุปกรณ การตกแตงภาพ และ

นําเสนอในรูปแบบตางๆ 

 
 

 

 2183214  การออกแบบและจัดตัวอักษร     3(1-4-4) 

 Lettering Design  
 ศึกษาวิวัฒนาการตัวอักษร ท้ังไทย สากล และ
อาหรับ รูปแบบของตัวอักษรตางๆ ท่ีใชในปจจุบัน การนํา

ตัวอักษรไปประกอบการออกแบบใหม ให มีรูป ลักษณะ
เฉพาะตัว คํานึงถึงความเหมาะสม เพื่อการส่ือสารอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2143211  การออกแบบและจัดตัวอักษร          3(1-4-4) 

 Lettering Design  
 วิวัฒนาการตัวอักษร ท้ังไทย สากล และรูปแบบ
ของตัวอักษรตางๆ ท่ีใชในปจจุบัน  การนําตัวอักษรไป

ประกอบการออกแบบใหมใหมีรูปลักษณะเฉพาะตัว คํานึงถึง
ความเหมาะสม เพื่อการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 
 Evolution of alphabet, the form of 

present alphabet and the application of alphabet 
by realizing the singularity of art properly  

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 
2.คําอธิบาย

รายวิชา
ภาษาไทย 
และ

ภาษาอังกฤ
ษ 

 2183315  การเขียนภาพประกอบ      3(1-4-4) 

 Illustration  

 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบภาพประกอบ
เทคนิคตางๆ เชน วาดเสนดินสอ ปากกา สีน้ํา สีน้ํามัน หรือ
เทคนิคสรางสรรคภาพแบบอื่นๆ เพื่อนําไปใชในการประกอบ
หนังสือ โปสเตอร หรือส่ืออื่นๆ โดยคํานึงถึงความงาม การส่ือ

ความหมายท่ีสัมพันธกับเนื้อหา 

2143212  การเขียนภาพประกอบ                 3(1-4-4) 

 Illustration  

 หลักการ  รูปแบบและวิธีการ และปฏิบัติการ
ออกแบบภาพประกอบเทคนิคตางๆ เชน วาดเสนดินสอ 
ปากกา หรือเทคนิคสรางสรรคภาพแบบอื่นๆ เพื่อนําไปใชใน
การประกอบหนังสือ โปสเตอร หรือส่ืออื่นๆ โดยคํานึงถึงความ

งาม การส่ือความหมายท่ีสัมพันธกับเนื้อหา 
 Principle, pattern,methodsand practice of 
design, technical illustration, drawingby pencil or 

pen or other imaging techniques. To be used in the 
books, posters or other media by concern of 
beauty. Express meaning associated with the 

ปรับปรุง 

ดังนี้ 

1.รหัสวิชา 
2.คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 

และ
ภาษาอังกฤ
ษ 
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contentassociated with the content 
 

 

 2183316 การออกแบบตราสัญลักษณ   3(1-4-4) 

 Logo Design  
 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบเกี่ยวกับรูปแบบ
สัญลักษ ณแ ละ เค รื่ อ งหมา ยประ เภทต า งๆ  โ ดย เน น

ความสัมพันธของเรื่องราว รูปแบบและองคประกอบทาง
ศิลปะ 

2143213 การออกแบบตราสัญลักษณ            3(1-4-4) 

 Logo Design 
 หลักการ  รูปแบบและวิธีการ และปฏิบัติการ
ออกแบบเกี่ยวกับรูปแบบสัญลักษณและเครื่อง หมายประเภท

ตางๆ โดยเนนความสัมพันธของเรื่องราว รูปแบบและ
องคประกอบทางศิลปะ  
 Principle, pattern, methods and practice of 

designing the patterns of logos types by focusing on 
relationship stories Forms and elements of art 
 

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 
2.คําอธิบาย

รายวิชา
ภาษาไทย 
และ

ภาษาอังกฤ
ษ 
 

 2183428 การออกแบบลวดลาย                   3(1-4-4) 

 Pattern Design  
 ศึกษาท่ีมา แนวคิด ปฏิบัติการในการออกแบบ
ลวดลายประเภทตางๆ ตลอดจนฝกปฏิบัติการออกแบบ
ประยุกตลวดลายเพื่อสามารถนําไปใชในการออกแบบท้ัง 2 

และ 3 มิติ 

2143218  การออกแบบลวดลาย*                 3(1-4-4) 

 Pattern Design 
 หลัก การ   รู ปแบบ  แน วคิ ด  วิ ธี ก า ร และ
ปฏิบัติการออกแบบลวดลายประเภทตางๆ ตลอดจนฝก
ปฏิบัติการออกแบบลวดลาย เพื่อประยุกตในการออกแบบท้ัง 

2 มิติ และ 3 มิติ 
 Principle, pattern, concept,methods of 
the design pattern types, practice of patterns design 

for application in both two-dimensional and three-
dimensional 
 

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 
2.คําอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย 
และ
ภาษาอังกฤ

ษ 
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 2183319  การถายภาพสรางสรรค                 3(2-2-5) 

 Creative Photography 
 ศึกษาและปฏิบัติการถายภาพเชิงสรางสรรคเพื่อ
ใชในส่ือส่ิงพิมพและโฆษณา เนนความคิดสรางสรรคทางภาพ 

มุมกลอง ฉาก การจัดแสง และการจัดองคประกอบภาพ โดย
อาศัยวัสดุ อุปกรณ เทคนิคและวิธีการในการถายภาพเรื่องราว 
เพื่อใหเกิดความนาสนใจและส่ือความหมาย 

2143222  การถายภาพเพื่องานโฆษณา           3(1-4-4) 

 Photography for Advertisement 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : 2143102   
 การถายภาพเพื่องานออกแบบ 

Pre-requisite : 2143102  
 Photographic  for  Design  
 หลักการ รูปแบบและวิธีการ และปฏิบัติการ

ถายภาพเชิงสรางสรรคเพื่อใชในงานกราฟก งานส่ือส่ิงพิมพ 
และงานโฆษณา เนนความคิดสรางสรรค มุมกลอง ฉาก การ
จัดแสง และการจัดองคประกอบภาพ โดยอาศัยวัสดุ อุปกรณ 

เทคนิค และวิธีการในการถายทอดเรื่องราวและส่ือความหมาย 
เพื่อใหเกิดความนาสนใจ 
 Principle, pattern, methods and practice 

of creative photography to use in graphic arts. 
Printing media and advertising focused on creative 
camera, lighting and scene composition. Using 
materials and techniques tonarrate the story and 

meaning attractively 

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 
2.หนวยกิต 

3.คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 

และ
ภาษาอังกฤ
ษ 

4.ยายมา
จากวิชาเอก
เลือก มา

เปนวิชาเอก
บังคับ 
5.มี
ขอกําหนด

ในรายวิชา 
 

 2183317 การวิเคราะหขอมูลการออกแบบ      2(1-2-3)                                                       
 Analitical Data in Design  

 ศึกษาหลักการและวิธีการรวบรวมขอมูล เพื่อ
นํามาใชวิเคราะหหาขอสรุป ในการออกแบบงานประเภท

2143314 การวิเคราะหขอมูลการออกแบบ       2(1-2-3) 
 Analytical Data in Design 

 หลักการและวิธีการรวบรวมขอมูล เพื่อนํามาใช
วิเคราะหหาขอสรุป ในการออกแบบงานประเภทตางๆ และ
เทคนิคการวิเคราะหขอมูลอยางงาย 

ปรับปรุง 
ดังนี้ 

1.รหัสวิชา 
2.คําอธิบาย
รายวิชา
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ตางๆ และเทคนิคการวิเคราะหขอมูลอยางงาย 

 

 Principle, and methods of data collection 
to analyze the conclusions. Analyze of various types 

and using simple data analysis techniques 

ภาษาไทย 
และ

ภาษาอังกฤ
ษ 
 

 2183318 การออกแบบส่ิงพิมพ           3(1-4-4) 
 Printing Design  

 ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของการพิมพ 
ประเภทของส่ิงพิมพ ระบบการพิมพ กระบวนการผลิต 
ปฏิบัติการออกแบบและจัดตนฉบับสําหรับพิมพ ในหลาย

รูปแบบและหลายประเภทเพื่อส่ือความหมายไดอยางชัดเจน 

2143315  การออกแบบส่ิงพิมพ                    3(1-4-4) 
 Printing Design  

 ประวัติและวิวัฒนาการของการพิมพ ประเภท
ของส่ิงพิมพ ระบบการพิมพ กระบวนการผลิต ปฏิบัติการ
ออกแบบและจัดทําตนฉบับสําหรับงานพิมพ ในหลายรูปแบบ

และหลายประเภทเพื่อส่ือความหมายไดอยางชัดเจน 
 History and development of the press. 
Type of publication printing process. The design and 

preparation of manuscripts for publication in many 
forms and many different types to communicate 
clearly 
 

ปรับปรุง 
ดังนี้ 

1.รหัสวิชา 
2.คําอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย 
และ 
ภาษาอังกฤ

ษ 
 

 2183426 การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ 3(1-4-4) 
 Graphics  Design  for  Packaging 

 ศึกษารูปแบบตัวอักษรและภาพ เพื่อนํามาเปน
ขอมูลสําหรับการออกแบบ ใหปรากฏบนภาชนะบรรจุและหีบ
หอ และฝกปฏิบัติการออกแบบสรางสรรค สามารถส่ือ

ความหมายไดอยางชัดเจน สวยงามเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ
แตละประเภท 

2143316  การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ  3(1-4-4) 
 Graphics Design for Packaging  

 รูปแบบตัวอักษรและภาพ เพื่อนํามาเปนขอมูล
สําหรับการออกแบบ ใหปรากฏบนภาชนะบรรจุและหีบหอ 
และฝกปฏิบัติการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ ให ส่ือ

ความหมายไดอยางชัดเจน สวยงาม และเหมาะสมกับบรรจุ
ภัณฑแตละประเภท 

 Fonts and images used as data for design 

ปรับปรุง 
ดังนี้ 

1.รหัสวิชา 
2.คําอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย 
และ
ภาษาอังกฤ
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appearing on container and packaging, workshop on 
graphic design and packaging, conveying clearly and 

beautifully suitable for each type of packaging 
 
 

ษ 
 

 2183427 การออกแบบโฆษณา           3(1-4-4) 
 Advertising Design  

 ศึ ก ษ า ป ระ วั ติ ค ว า ม เป น มา  วิ วั ฒ น า ก า ร 
ความสําคัญ ของการออกแบบโฆษณา หลักการและ
องคประกอบของการโฆษณา กระบวนการ ข้ันตอนการผลิต 

ตลอดจนปฏิบัติออกแบบโฆษณาดวยส่ือประเภทตางๆ 

2143317   การออกแบบโฆษณา                    3(1-4-4) 
 Advertising Design  

 ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ ความสําคัญ 
ของการออกแบบโฆษณา หลักการและองคประกอบของการ
โฆษณา กระบวนการ ข้ันตอนการผลิต ตลอดจนฝกปฏิบัติการ

ออกแบบโฆษณาประเภทตางๆ 
 History and principles, evolution of 
advertising design. The elements of advertising, the 

production process, practice of designing in different 
types of advertisements 
 

 

ปรับปรุง 
ดังนี้ 

1.รหัสวิชา 
2.คําอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย 
และ 
ภาษาอังกฤ

ษ 

            2) วิชาเอกเลือก 

2180305  นิทรรศการและการจัดการแสดง 2(1-2-3) 
 Exhibition and Display 
 ศึกษาและปฏิบัติการจัดนิทรรศการประเภทตาง 

ๆ โดยเนนการกําหนดรูปแบบ  แผนผังบริเวณ  ตําแหนง  
ทิศทาง งานติดตั้งแสดงประเภทตาง ๆ  ปฏิบัติการออกแบการ
จัดและตกแตงนิทรรศการตามความมุงหมาย 

ไมมี 

 2.3.2) วิชาเอกเลือก 

 แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป และแขนง

วิชาการออกแบบกราฟก 
 

2140306  นิทรรศการและการจัดการแสดง   2(1-2-3) 
 Exhibition and Display 
 หลักการ รูปแบบ  วิธีการ และปฏิบัติการจัด

 
 
 

ปรับปรุง 
ดังนี้ 

1.รหัสวิชา 
2.
คําอธิบาย
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นิทรรศการประเภทตาง ๆ โดยเนนการกําหนดรูปแบบ  
แผนผังบริเวณ  ตําแหนง  ทิศทาง งานติดตั้งแสดงประเภท

ตาง ๆ  ปฏิบัติการออกแบบการจัดและตกแตงนิทรรศการตาม
ความมุงหมาย 
 Principle, pattern, methodsand practice 
of several kinds  of exhibition, emphasis on 

determiningmodel, areascheme, position, direction  
and setting  of  several  kinds  display including  
practices  ondesign  of  preparation and decoration  

of  exhibition  that  intended 

 

รายวิชา
ภาษาไทย 

และ
ภาษาอังก
ฤษ 

2180409  สัมมนาการออกแบบ 2(1-2-3) 

 Seminar in Design 

 การสัมมนาปญหาการออกแบบ  แนวทางการ
ออกแบบรวมสมัย  การหาแนวคิดและแรงบันดาล  การสราง
นวัตกรรมทางการออกแบบและทัศนศิลป  และแขนงอื่นท่ี
เกี่ยวของ  การวิเคราะหปญหา  แนวทางการแกปญหาและ

พัฒนาการสรางสรรค  ผลงานการออกแบบ 
 

ไมมี 

2140412  สัมมนาการออกแบบทางทัศนศิลป 2(1-2-3) 

 Seminar in  Visual Art Design 

 การสัมมนาปญหาการออกแบบ  แนวทางการ
ออกแบบรวมสมัย  การหาแนวคิดและแรงบันดาล  การสราง
นวัตกรรมทางการออกแบบและทัศนศิลป  และแขนงอื่นท่ี
เกี่ยวของ  การวิเคราะหปญหา  แนวทางการแกปญหาและ

พัฒนาการสรางสรรค  ผลงานการออกแบบ 
  Seminar in problem of design topic as 
contemporary  design  methods, searching  for  

concept  and  inspiration,  visual  art  and  other  
fields  that  involed  including  problem  analysis, 
solution  methods  and  development  of  creating  

design  works 

ปรับปรุง 

ดังนี้ 

1.จาก
วิชาเอก
เลือกเปน
วิชาบังคับ 

2.รหัสวิชา 
3.คําอธิบาย
รายวิชา 

ภาษา 
อังกฤษ 
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2180306  การตลาดและงานศิลปะ               3(3-0-6) 

 Marketing and Art Product  
 หลักการ  แนวคิด  และประเด็นตางๆทาง

การตลาด องคประกอบและสวนประสมทางการตลาด 
บทบาทของศิลปะท่ีมีตองานดานการตลาด  แนวคิดและการ
สรางตรายี่หอ  อัตลักษณของตรายี่หอ  งานศิลปะและการ

จัดการทางการตลาดในการกําหนด   กลยุทธดานผลิตภัณฑ  
กลุมเปาหมาย  การกําหนดราคา ชองทางการจัดจําหนายและ
การสงเสริมทางการตลาด 

 

ไมมี 

 

 

ปรับ

รายวิชา
ออก 

2180307   พาณิชยอิเล็กทรอนิก                   2(1-2-3) 

 Electronic Commerce 
พัฒนาการของพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิก  โครงสรางและ

ระบบการตลาดยุคดิจิทัล    รูปแบบและองคประกอบของ
ธุรกิจออนไลน    กฎหมายพาณิชยกรรมอิเ ล็กทรอนิก   
กฏหมายคุมครองผูบริโภคและการจดทะเบียนอิเล็กทรอนิก 
 

ไมมี 

 
 

ปรับ
รายวิชา

ออก 

2180409   สัมมนาการออกแบบ 2(1-2-3) 

 Seminar in Design 
การสัมมนาปญหาการออกแบบ  แนวทางการออกแบบรวม
สมัย  การหาแนวคิดและแรงบันดาล  การสรางนวัตกรรม

ทางการออกแบบและทัศนศิลป  และแขนงอื่นท่ีเกี่ยวของ  
การวิเคราะหปญหา  แนวทางการแกปญหาและพัฒนาการ

ไมมี 

 ปรับเปน 

กลุมวิชา
เฉพาะดาน  
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สรางสรรค  ผลงานการออกแบบ 
 

 
 
 

2181203  จิตวิทยาการออกแบบ 2(1-2-3) 
 Psychological Design 

 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบท่ีสงผลในเชิง
จิตวิทยาเกี่ยวกับการมองเห็นและการรับรู  โดยมุงเนนแนวคิด
และเนื้อหาท่ีสัมพันธกับรูปแบบหรือผลงานท่ีทําใหเกิดคาเชิง

พฤติกรรมท่ีปรากฏตอสังคม 
 

ไมมี 

2141204 จิตวิทยาการออกแบบ 2(1-2-3) 
 Psychological Design 

 หลักการ รูปแบบ  วิธีการและปฏิบัติการ
ออกแบบท่ีสงผลในเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับการมองเห็นและการ
รับรู  โดยมุงเนนแนวคิดและเนื้อหาท่ีสัมพันธกับรูปแบบหรือ

ผลงานท่ีทําใหเกิดคาเชิงพฤติกรรมท่ีปรากฏตอสังคม 
 Principle, pattern, methods and  
practice  of  Psychological  design  in  vision  and  

recognition, emphasis  on  concept  and  content  
related  to  models  or  works, cause  of  behavioral  
value appeared  in  society 

ปรับปรุง 
ดังนี้ 

1.เปล่ียน
จากวิชาเอก
บังคับเปน

วิชาเอก
เลือก 
2.รหัสวิชา 

3.คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 

และ
ภาษาอังกฤ
ษ 

 
 
 

2181205  ภูมิปญญาหัตถกรรมทองถิ่น            2(1-2-3) 
 Handicraft and Folk Wisdom 

ไมมี 
2141205  ภูมิปญญาทางศิลปกรรมและทุนวัฒนธรรม
 ทองถิ่นชายแดนใต* 2(1-2-3) 

ปรับปรุง 
ดังนี้ 
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 ความสําคัญ  รูปแบบ  เทคนิควิธีการและวัสดุ
ทางผลงานหัตถกรรมทองถ่ินภาคใต  เนนการศึกษาวิถีชีวิต

จากผลงานหัตถกรรม  การนําภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญา
สากลมาสรางสรรคผลงานออกแบบ 

 Fine Arts Wisdom and Local Southern 
 Border Cultural Capital 

 ความสําคัญรูปแบบเทคนิควิธีการและวัสดุทาง
ผลงานหัตถกรรมชายแดนใตเนนการศึกษาวิถีชีวิตจากผลงาน
หัตถกรรมการนําภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาสากลมา
สรางสรรคผลงานออกแบบ 

 Priority, model, techniques and 
materials of southern border province folk 
handicraft,emphasis on study of life style from 

handicraft and application of folk wisdom and 
universal wisdom to craft design works 
 

1.รหัสวิชา 
2.ช่ือวิชา 

3.คําอธิบาย 
รายวิชา
ภาษาอังกฤ
ษ 

 
 

2181306   ทัศนศิลปวิจารณ 2(1-2-3) 

  Visual Arts Criticism 

 ศึกษาและปฏิบัติการวิจารณศิลปะ ขอบขาย  

หลักเกณฑ  และวิธีการ ซึ่งเนนการวิจารณจากฐานขอมูลท่ีมี

การคนควาและเห็นคุณคาของงานทัศนศิลปในรูปแบบตาง ๆ 

โดยสามารถวิจารณผานการพูดและการเขียนไดอยางเหมาะสม 

ไมมี 

 ยายไปยัง

รายวิชาเอก
บังคับ 

 

 

 

 

 

2181307   ทัศนศิลปรวมสมัย                      2(1-2-3) 

 Contemporary Visual Arts 

 ทัศนศิลปรวมสมัยของตะวันตก  และของไทย

ไมมี 

 ปรับวิชา

ออก 
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ตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งท่ี  2  จนถึงปจจุบัน  วิเคราะหถึง
ความสัมพันธระหวางรูปแบบ   เนื้อหา  และแนวความคิดหลัก

ในการสรางสรรคงานตามยุคสมัย  เพื่อเปนพื้นฐานความเขาใจ
ในการปฏิบัติงานทัศนศิลปท่ีแสดงลักษณะเฉพาะตนได 

 
 

 
 
 
 

2181308   มโนทัศนศิลปะหลังสมัยใหม           2(2-0-4) 

 Post-Modern Art Concept 
 แนวความคิดของนักปรัชญาคนสําคัญ  ในชวง
หลังสงครามโลกครั้ง ท่ี  2  กลุมแนวคิดตอตานปรัชญา

สมัยใหม  การปฏิเสธหลักการ  กระบวนทัศน  ปรัชญาหลัง
ส มั ย ใ ห ม ท่ี ส ง ผล ต อ ก า ร เ ป ล่ี ยน แป ลง   คุ ณ ค า ท า ง
สุนทรียศาสตร  พัฒนาการศิลปะหลังสมัยใหม  มุงเนนศึกษา

กลุมศิลปนท่ีใหความสําคัญกับแนวความคิด  บริบททางสังคม
และวัฒนธรรม   
 

ไมมี 

2141308  มโนทัศน ศิลปะหลังสมัย ใหม   2 (2 -0-4 )

 Post-Modern Art Concept 
 แนวความคิดของนักปรัชญาคนสําคัญ  ในชวง
หลังสงครามโลกครั้งท่ี  2  ก ลุมแนวคิดตอตานปรัชญา

สมัยใหม  การปฏิเสธหลักการ  กระบวนทัศน  ปรัชญาหลัง
ส มั ย ใ หม ท่ี ส ง ผล ต อ ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ปลง   คุ ณค า ท า ง
สุนทรียศาสตร  พัฒนาการศิลปะหลังสมัยใหม  มุงเนนศึกษา

กลุมศิลปนท่ีใหความสําคัญกับแนวความคิด  บริบททางสังคม
และวัฒนธรรม   
 Conceptsof  important  philosophers  in  

2  post-wordwar  as  resistance  modern  
philosophy, principle  rejection, paradign  of  post-
modern  philosophy  that  influenced  upon  

revolution  including  of  post-modern  arts ,  
emphasis  on  study  of  artist  groups  that  gaving  
precedence  to  concept, social  and  cultural  
context 

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 
2.คําอธิบาย 

รายวิชา
ภาษาอังกฤ
ษ 

 

2181309  ทัศนศิลปมุสลิม                         3(2-2-5)  ไมมี  ปรบั
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 Muslim Visual Arts ความ
เปนมาของวัฒนธรรมอิสลาม ความเช่ือทางศาสนา ท่ีมีอิทธิพล

ตอการสรางสรรคและขอกําหนดเฉพาะ รูปแบบท่ีแสดง
เอกลักษณทางทัศนศิลป และฝกปฏิบัติการสรางสรรคตาม
รูปแบบ ลักษณะเฉพาะของศิลปะมุสลิม 

 

รายวิชา
ออก 

 

2181310   ทฤษฎีสีสรางสรรค           2(1-2-3) 

  Creative Colour Theory 

 ศึกษาและปฏิบัติการสรางสรรคในหลักการของ

ทฤษฎีสี  จิตวิทยาการรับรูเรื่องสี  วิธีการและเทคนิคการใชสี

ในคุณลักษณะตาง ๆ เชน  สีน้ําสีโปสเตอร  สีอะคริลิก  ฯลฯ  

รวมถึงการใชสีจากวัสดุสําเร็จรูปประเภทตาง ๆ และการใชสี

จากการออกแบบดวยคอมพิวเตอร 

ไมมี 

 ยายไปยัง

รายวิชาเอก
บังคับ 

2182208   ซิลคสกรีน 3(2-2-5) 
 Silk Screen 

 ศึกษาและปฏิบัติการสรางงานภาพพิมพซิลค
สกรีน เทคนิคการทําซิลคสกรีนแบบตางๆ  และการออกแบบ
การพิมพซิลคสกรีนตามความสนใจรายบุคคล 

ไมมี 

2142209  ซิลคสกรีน                              3(2-2-5) 
 Silk Screen 

 หลักการ รูปแบบ  วิธีการ และปฏิบัติการสราง
งานภาพพิมพซิลคสกรีน เทคนิคการทําซิลคสกรีนแบบตางๆ  
และการออกแบบการพิมพซิลคสกรีนตามความสนใจ

รายบุคคล 
 Principle, pattern, methods and  
practice  of  making  silk  screen with  techniques  

of  making  several  silk  screen  including  design  
of  silk  screen  with  personal  pleasure 

ปรับปรุง 
ดังนี้ 

1.รหัสวิชา 
2.คําอธิบาย 
รายวิชา

ภาษาไทย 
และ
ภาษาอังกฤ

ษ 
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2182309 จิตรกรรมไทย                      3(2-2-5) 

 Thai Painting 
                ความเปนมา ลักษณะรูปแบบ  เนื้อหา  และ
แนวความคิดในการสรางสรรคงานจิตรกรรมไทยในยุคสมัยตาง 

ๆ ฝกปฏิบัติการเขียนลวดลายไทยเบื้องตนและการเขียนภาพ
ระบายสีตามแบบอยางของงานจิตรกรรมไทยข้ันพื้นฐาน  เพื่อ
สรางความเขาใจใหตระหนักถึงคุณคาในเอกลักษณของศิลปะ

ไทย 
ไมมี 

2142313  จิตรกรรมไทย 3(1-4-4) 

 Thai Painting 
 ความเปนมา ลักษณะรูปแบบ  เนื้อหา  และ
แนวความคิดในการสรางสรรคงานจิตรกรรมไทยในยุคสมัย

ตาง ๆ ฝกปฏิบัติการเขียนลวดลายไทยเบื้องตนและการเขียน
ภาพระบายสีตามแบบอยางของงานจิตรกรรมไทยข้ันพื้นฐาน  
เพื่อสรางความเขาใจใหตระหนักถึงคุณคาในเอกลักษณของ

ศิลปะไทย 
 Background,  feature,  methods  and  
concept  in  order  to  create   thai  painting  in  

several  generations, prefices   on  basic  thai  
painting  design  including  basic  painting  from  
thai  painting  models for awareness  of  value  of  

unique  thai  arts 

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 
2.หนวยกิต 

3.คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤ

ษ 
 

ไมมี ไมมี 

2142314  จิตรกรรมหุนน่ิง                3(1-4-4) 

 Still Life Painting 
 หลักการ รูปแบบ  วิธีการ และปฏิบัติ งาน
จิตรกรรมเกี่ยวกับหุนนิ่งประเภทตางๆ โดยใชส่ือเทคนิคจากสี

น้ําและสีอะครีลิคหรือสีน้ํามันหรือเทคนิคอื่นๆในรูปแบบท่ี
สอดคลองกับเนื้อหาและการแสดงออกตามขอกําหนดในการ
สรางสรรค 

 Principle, pattern, methods and practice 
painting on various types of slides, using technical 
media from watercolors and acrylic or oil colors or 

รายวิชาใหม 
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other techniques in a manner consistent with 
content and expression of creative requirements 

 
 
 
 

ไมมี ไมมี 

2142315  จิตรกรรมภาพเหมือน        3(1-4-4)                                                                    

 Portrait Painting 
 หลักการ รูปแบบ  วิธีการ และปฏิบัติ งาน
จิตรกรรมภาพคนเหมือนแบบครึ่งตัว โครงสรางสัดสวนทาง

รางกาย ทาทาง บุคลิก และการแสดงออกทางอารมณของตัว
บุคคล โดยใชส่ือเทคนิคจากสีน้ํา และสีอะครีลิคหรือสีน้ํามัน 
หรือเทคนิคอื่นๆ ในรูปแบบท่ีสอดคลองกับเนื้อหา และการ

แสดงออกตามขอกําหนดในการสรางสรรค     
Principle, pattern, methodsand practice in portrait 
painting, structural in proportion of body, 

personality and emotional expression, by using 
technical media from water color and acrylic color 
or oil color, or other techniques in image styles 

related to contents and expression of determination 
in creating 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายวิชาใหม 
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ไมมี ไมมี 

2142316  จิตรกรรมภาพภาพทิวทัศน         3(1-4-4) 
Landscape Painting 

หลักการ รูปแบบ  วิธีการ และปฏิบัติงานจิตรกรรมดาน
ทัศนียภาพของทิวทัศนบก ทิวทัศนทะเล และทิวทัศน
ส่ิงกอสรางท่ีรวมถึงการผสมผสานส่ิงแวดลอม โดยใช ส่ือ

เทคนิคจากสีน้ํา และสีอะครีลิคหรือสีน้ํามัน หรือเทคนิคอื่นๆ 
ในรูปแบบท่ีสอดคลองกับเนื้อหา และการแสดงออกตาม
ขอกําหนดในการสรางสรรค 

Principle, pattern, methods and practice in 
landscape painting, seascape, and structural scape 
at include environment mixing, by using technical 

media from water color and acrylic color or oil 
color, or other techniques in image styles that 
related to contents andcreative expression 

 

รายวิชาใหม 

2182310  เทคนิคผสมทางภาพพิมพ              3(1-4-4) 

 Mixed Techniques in Print Making 
 ศึกษาและปฏิบัติ ก าร ใชวั สดุ ส่ื อ ท่ี เป นวั สดุ
ธรรมชาติ  และวัสดุสังเคราะห โดยเนนการผสมผสานส่ือวัสดุ

และความหลากหลายทางเทคนิคท่ีใชในการพิมพ รวมท้ัง
เทคโนโลยีการพิมพอื่นๆ 

ไมมี 

2142317  เทคนิคผสมทางภาพพิมพ 3(1-4-4) 

 Mixed Techniques in Print Making 
 ทดลองและปฏิบัติการใชวัสดุ ส่ือท่ี เปนวัสดุ
ธรรมชาติ  และวัสดุสังเคราะห โดยเนนการผสมผสานส่ือวัสดุ

และความหลากหลายทางเทคนิคท่ีใชในการพิมพ รวมท้ัง
เทคโนโลยีการพิมพอื่นๆ 
 Experimental and  practice  of  using  

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 
2.คําอธิบาย 

รายวิชา
ภาษาไทย 

และ
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media  as  natural  and  synthetic  materials ;  
emphasis  on  mixing  and  several  techniques   in  

printing  including  other  printing  technology 
 
 

ภาษาอังกฤ
ษ 

 

2182314  ส่ือผสมทางทัศนศิลป 3(1-4-4) 
  Mixed Media in Visual Arts     

 ศึกษาและปฏิบัติการใชวัสดุธรรมชาติ  วัสดุ

สังเคราะห  ตลอดจนการใชเครื่องมือ  เทคโนโลยี  หรือส่ือ

ผสมผสาน ดวยเทคนิคตาง ๆ โดยเนนความคิดสรางสรรคใน

การแสดงออกมาเปนผลงานทัศนศิลป 
 
 

ไมมี 

 ยายไปยัง
รายวิชาเอก

บังคับ 

ไมมี ไมมี 

2141206 วาดเสนภาพรางสถาปตยกรรม 2(1-2-3) 

 Architectural Sketch Drawing 
 ปฏิบัติการวาดเสนภาพรางสถาปตยกรรมและ
ส่ิงแวดลอมฝกวาดเสนดวยเทคนิคและอุปกรณท่ีหลากหลาย

โดยอาศัยหลักทัศนียวิทยาในการสรางสรรคตามโจทยและ
เวลาในการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 
 Practices drawing, sketching, architecture 

and practice environmental drawing with techniques 
and a variety of equipment based on the vision of 
creativity by propositions and times to perform. 

รายวิชาใหม 
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2183205   การถายภาพดิจิตอล 3(2-2-5) 
 Digital Photography 

 ความเปนมา  ความหมาย  ความสําคัญและ
ประโยชนของการถายภาพ ประเภทของกลองถายภาพดิจิตอล  
สวนประกอบและกลไกการทํางานของกลอง วัสดุไวแสง 

หลักการและปฏิบัติการถายภาพดิจิตอลดวยเทคนิคตางๆ 

2183205  การถายภาพดิจิตอล  3(2-2-5) 
 Digital Photography 

 ศึกษาประวัติความเปนมา ความหมาย ความสําคัญ
และประโยชนของการถายภาพ ประเภทของกลองถายภาพ
ดิจิตอล สวนประกอบและกลไกการทํางานของกลอง วัสดุไว

แสง หลักการและปฏิบัติการถายภาพดิจิตอลดวยเทคนิค
ตางๆจนเปนผลงานท่ีสมบูรณ 

2143205  การถายภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Photography 

 ความเปนมา  ความหมาย  ความสําคัญและ
ประโยชนของการถายภาพ ประเภทของกลองถายภาพดิจิตอล  
สวนประกอบและกลไกการทํางานของกลอง วัสดุไวแสง 

หลักการและปฏิบัติการถายภาพดิจิตอลดวยเทคนิคตางๆ 
 Background  meaning, priority  and  
advantage  of  photography  kinds  of  digital  

cameras,composition  and  mechanism  of  
cameras,  photosensitive  materials  including  
principle  and  practice  of  digital  photography  

with  several  techniques 

ปรับปรุง 
ดังนี้ 

1.รหัสวิชา 
2.คําอธิบาย
รายวิชา

ภาษา 
อังกฤษ 
 

ไมมี ไมมี 

2143306  การถายภาพสรางสรรค 3(1-4-4) 

 Creative Photography 
 ทดลองและปฏิบัติการสรางสรรคผลงานศิลปะ
ภาพถายโดยมุงเนนสุนทรียภาพท่ีสัมพันธกับเนื้อหา แนวคิด 

จินตนาการ และเทคนิควิธีการสรางสรรค ท่ีแสดงออกใน
รูปแบบตางๆ เพื่อตอบสนองอารมณและความรู สึก ตาม
ขอกําหนดในการสรางสรรค       

รายวิชาใหม  
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 Experimental and practices to creating 
art photography, by emphasis on aesthetics  related 

to contents concept imagination and technigves to 
creating expressive in types of image styles for 
response to emotions and feeling of determination 
in creation 

2183306  การออกแบบกราฟก 3(1-4-4) 

 Graphic Design 
 ความเปนมา ลักษณะ  รูปแบบ  หลักการ  และ
กระบวนการสรางสรรคงานออกแบบกราฟก  การสรางภาพ

เพื่อการส่ือความหมาย  การจัดและออกแบบอักษร  การ
ออกแบบสัญลักษณเครื่องหมาย  ตลอดจนฝกปฏิบัติการ
ออกแบบกราฟกและแกปญหา จนเปนผลงานท่ีสมบูรณ 

ไมมี 

 ปรับ

รายวิชา
ออก 

2183307  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานออกแบบ 

  3(1-4-4) 
 Software for Graphic Design 
 ศึกษาและปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
งานออกแบบการรางภาพ การจัดองคประกอบการตกแตงภาพ 

และการจัดการเรื่องสีเพื่องานออกแบบ ไมมี 

2143307 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานออกแบบ 

  3(1-4-4) 
 Application for Graphic Design 
 หลักการ รูปแบบ  วิธีการ และปฏิบัติการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานออกแบบการรางภาพ การจัด

องคประกอบการตกแตงภาพ และการจัดการเรื่องสีเพื่องาน
ออกแบบ 
 Principle,pattern,methodsand  practice  

of  using  software  for  graphic  design  as  drafting,  
arrangement  for  graphic  design   

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 
2.คําอธิบาย 
รายวิชา

ภาษาไทย 
และ
ภาษาอังกฤ

ษ 
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2183308   ส่ือและเทคโนโลยีสมัยใหมในงานทัศนศิลป     

   3(1-4-4) 
  Media and Modern Technology in  
 Visual Arts  

  คนควาทดลองและฝกปฏิบัติสรางสรรคผลงาน
ทัศนศิลปท่ีสัมพันธกับส่ือเทคโนโลยีสมัยใหม  มุงเนนการ 

บูรณาการส่ือท่ีหลากหลาย  ท้ังคอมพิวเตอร  เครือขาย

อินเตอรเน็ต  เครื่องมือหรืออุปกรณการส่ือสารท่ีสัมพันธกับ

บริบทสังคมยุคดิจิทัล 
 

ไมมี 

 ปรับ

รายวิชา
ออก 

2184202    บาติกพื้นฐาน    3(2-2-5) 

Basic Batik   
 ประวัติบาติก   เทคนิคการยอมสีข้ันพื้นฐาน  

วัสดุ  เทคนิค ตลอดจนการออกแบบลวดลาย  ท้ังบาติกลาย
เขียน  บาติกลายพิมพ   กระบวนการทําแมพิมพ  โดยมุงเนน
ประโยชนการใชสอย 

2184418  บาติกจิตรกรรม* 3(2-2-5) 

 Batik Painting  
 ศึกษาและปฏิบัติการทําบาติกโดยการเขียนลาย

ดวยเครื่องมือตางๆเชน ปากกาเขียนเทียน จันติ้ง แปรง พูกัน 
และอื่นๆ ดวยเทคนิคการระบายสีหรือยอมสี 
 

2144202  บาติก 3(1-4-4)

 Batik 
 ประวัติบาติกเทคนิคการยอมสีข้ันพื้นฐาน  วัสดุ  

เทคนิค ตลอดจนการออกแบบลวดลายท้ังบาติกลายเขียน  บา
ติกลายพิมพกระบวนการทําแมพิมพโดยมุงเนนประโยชนการ
ใชสอย 

 History  of  batik  techniques  of  basic  
dyeing  ;  selection  of  materials,  techniques  as  
well  as  design  both  paint  batik  and  print  batik  

including  process  of  making  molds,  emphasis  
on  factional  uses 
 

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 

2.คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤ

ษ 
3.ช่ือวิชา 
 

2184303  บาติกสรางสรรค   3(2-2-5) ไมมี 
 ปรับ

รายวิชา
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 Creative Batik     
 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบบาติก   โดย

ประยุกตและผสมผสานท้ังวัสดุ  เทคนิคและกระบวนการทาง
บาติกลายเขียน  กับเทคนิคบาติกลายพิมพ  หรือเทคนิคบาติก
อื่น ๆ   คนควาทดลองกันสีดวยวัสดุตาง ๆ  มุงเนนดาน
ความคิดสรางสรรค จากส่ือเทคนิคบาติก 

 

ออก 

2184304 เทคโนโลยีวัสดุสําหรับงานออกแบบ 2(1-2-3) 

 Technology of Material for Design 
 เทคโนโลยีวัสดุประเภทวัสดุธรรมชาติ และวัสดุ

สังเคราะห เกี่ยวกับคุณสมบัติ  ประโยชน  รูปแบบวัสดุ  เพื่อ
เปนแนวทางในการผลิต สรางสรรคและพัฒนางานออกแบบ 

ไมมี 

 ปรับ

รายวิชา
ออก 

2184305   วิเคราะหแนวโนมผลิตภัณฑ 2(1-2-3) 

               Trend  Analysis 

 ประวัติความเปนมา  และพัฒนาการทางดาน
ออกแบบผลิตภัณฑดวยเทคนิค  รูปแบบ  มุงเนนการศึกษา
คนควา  วิ เคราะหแนวโนมรูปแบบ และความนิยม  เพื่อ
สรางสรรคผลงานออกแบบผลิตภัณฑรวมสมัย 

ไมมี 

 

 
 
 

 
 

ปรับ

รายวิชา

ออก 

2184306   วัสดุผลิตภัณฑทองถิ่น 2(1-2-3) 

             Local Product Material 
 ศึกษาและทดลองคุณสมบัติ วัสดุในทองถ่ิน เพื่อ
การนําไปออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ  ใหเหมาะสม กับการ

ใชสอย ท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมทองถ่ิน และสากล 

ไมมี 

 ปรับ

รายวิชา
ออก 
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2184307  ผลิตภัณฑกับส่ิงแวดลอม 2(1-2-3) 

 Product Design and Environment 
 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ  ผลกระทบของ
ผลงานออกแบบตอส่ิงแวดลอมและชุมชน  และปฏิบัติการ

ออกแบบผลิตภัณฑโดยคํานึงถึงสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม  ซึ่งมีอิทธิพล
ตอรางกายและจิตใจ 

ไมมี 

 ปรับ

รายวิชา
ออก 
 

 
 

2184308   การออกแบบภาพรางผลิตภัณฑ 3(1-4-4) 

 Product Sketch Design  
 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบภาพรางดวยมือ   
และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวย  การนําเสนองาน
ออกแบบในข้ันตอนภาพรางเพื่อการพัฒนาสูการออกแบบ

ผลิตภัณฑท่ีสมบูรณ ไมมี 

2144304  การออกแบบภาพรางผลิตภัณฑ  3(1-4-4) 

 Product Sketch Design  
 หลักการ รูปแบบ  วิธีการ และปฏิบัติการ
ออกแบบภาพรางดวยมือ   และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ชวย  การนําเสนองานออกแบบในข้ันตอนภาพรางเพื่อการ

พัฒนาสูการออกแบบผลิตภัณฑท่ีสมบูรณ 
 Principle, pattern,methods and  practice  
of  sketch  design  by  hand  and  computer  

assistants  including   presentation  of  sketch  
design  procedure  in  order  to  develop  perfectly  
product  sketch  design 
 

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 
2.คําอธิบาย
รายวิชา 

ภาษาอังกฤ
ษ 
 

2184309  การออกแบบผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช 

  3(2-2-5)          
 Re-used Material in Product Design 
 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑจากวัสดุ

เหลือใช ประเภท  ไม  พลาสติก  ผา  โลหะ ยาง หรือวัสดุ

ไมมี 

2144305  การออกแบบผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช 

  3(2-2-5) 
 Re-used Material in Product Design 
 ทดลองและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑจาก

วัสดุเหลือใช ประเภท  ไม  พลาสติก  ผา  โลหะ ยาง หรือ

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 
2.คําอธิบาย

รายวิชา
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สังเคราะหอื่นๆ วัสดุสังเคราะหอื่นๆ 
 Experimental and  practice  of  re-used  

materials  as  wood,  plastic  cloth,  metal,rubber  
and  other  synthetic  materials 
 
 

 

ภาษาอังกฤ
ษ 

 

2184310  การออกแบบเคร่ืองแตงกาย    3(2-2-5) 

 Costume Design 
 วิวัฒนาการของเครื่องแตงกาย ประเภท รูปแบบ

เครื่องแตงกาย และทฤษฏีการออกแบบเครื่องแตงกาย โดย
เพิ่มทักษะทางดานแนวคิดสรางสรรค  ในการเลือกใชเส้ือผา
และวัสดุประกอบมือสอง  เพื่อการออกแบบท่ีสราง

ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอม และการสราง
มูลคาเพิ่มใหเครื่องแตงกายนั้น ๆ 

ไมมี 

 ปรับ

รายวิชา
ออก 

2184311  การออกแบบเฟอรนิเจอร 2(1-2-3) 

 Furniture Design 
 วิวัฒนาการ  ความสําคัญ  แนวคิด  รูปแบบและ

กระบวนการผลิตของการออกแบบเฟอรนิ เจอร  ศึกษา
สรีรวิทยากับการออกแบบ  เทคนิคตาง ๆ ท่ีใชในงานไมและ
อุตสาหกรรมเครื่องเรือน  รวมท้ังการเลือกใชวัสดุท่ีเหมาะสม

ฝกปฏิบัติโดยเนนการพัฒนา  การสรางหุนจําลอง  และผลงาน
ตนแบบท่ีสามารถนําไปผลิตและใชงานไดอยางเหมาะสม 

ไมมี 

 ปรับ

รายวิชา
ออก 

2184312  การออกแบบของท่ีระลึก 2(1-2-3) ไมมี  ปรับ
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 Souvenir Design  
 ความสําคัญ  รูปแบบ  อัตลักษณและข้ันตอน

กระบวนการผลิตของการออกแบบของท่ีระลึก  รวมถึงการ
ออกแบบลักษณะการขาย  การจัดสงและการบรรจุภัณฑ ฝก
ปฏิบัติการออกแบบท่ีสอดคลองกับวัสดุ อุปกรณ เทศกาล 
สถานท่ีหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมการทองเท่ียว 

 

รายวิชา
ออก 

2184313  การออกแบบเคร่ืองประดับ 2(1-2-3) 

 Jewelry Design 
 วิวัฒนาการ เทคนิค และกรรมวิธีการผลิต
เครื่องประดับ ฝกปฏิบัติการสรางสรรคเพิ่มทักษะทางดาน
แนวคิดในการออกแบบเครื่องประดับในเชิงศิลปะใหสัมพันธ

กับวัสดุในทองถ่ิน รวมท้ังเศษวัสดุเหลือใชไดอยางเหมาะสม 
 

ไมมี 

 ปรับ

รายวิชา
ออก 

2184414   การพัฒนาผลิตภัณฑ 3(1-4-4) 
 Product Development 
 ศึกษาและปฏิบัติตามกระบวนการและเทคนิค   
ในการพัฒนาผลิตภัณฑการสรางแนวความคิด  การกล่ันกรอง

แนวความคิด   การคัดเลือก  แนวคิด   การเลือกสรรแนวทาง
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ  การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ 
 

ไมมี 

 ปรับ
รายวิชา
ออก  

2184415   การสรางผลิตภัณฑตนแบบ   3(1-4-4) 
 Prototype Design 
 ศึกษาและปฏิบัติการสร างหุนจําลอง  วัสดุ

ไมมี 
 ปรับ

รายวิชา
ออก   
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ประเภทตาง ๆ เชน พลาสติก ไม โลหะ เหล็ก กระดาษ  ฯลฯ  
เนนการสรางหุนจําลอง  3 มิติ  ของผลิตภัณฑ เพื่อการ

นําเสนอและเปนแนวทางในการผลิตจริง 
 
 
 

 

 2180416  ธุรกิจและการจัดการงานออกแบบ 2(1-2-3) 

 Business and Management in Design 

 ศึกษากระบวนการทางธุรกิจและชองทางในการ

ประกอบวิชาชีพทางการออกแบบ ข้ันตอนการนําเสนอผลงาน

มาตรฐานการออกแบบ กฎหมายทางธุรกิจและสัญญา 

มารยาทในการเจรจาทางธุรกิจ การประชาสัมพันธ รวมท้ัง

เทคนิคการประเมินราคาคาออกแบบ 

 

    
 

 

ปรับเปน
รายวิชา
แกน 

ไมมี 

2180415  การสัมมนาการออกแบบ               2(1-2-3) 

 Seminar in Design  
 การสัมมนาปญหาการออกแบบ  แนวทางการ
ออกแบบรวมสมัย  การหาแนวคิดและแรงบันดาล  การสราง

นวัตกรรมทางการออกแบบและทัศนศิลป  และแขนงอื่นท่ี
เกี่ยวของ  การวิเคราะหปญหา  แนวทางการแกปญหาและ
พัฒนาการสรางสรรค  ผลงานการออกแบบ 

2140316  สัมมนาการออกแบบกราฟก            2(1-2-3) 

 Seminar inGraphic Design  
 การสัมมนาปญหาการออกแบบกราฟกการหา
แนวคิดและแรงบันดาลใจทางการออกแบบกราฟกและแขนง

อื่นท่ีเกี่ยวของการวิเคราะหปญหาแนวทางการแกปญหาและ
พัฒนาการสรางสรรคงานการออกแบบ 
 Seminar in graphic design, concept and 
inspiration of graphic design associated with other 

disciplines, analyze problems, process of solutions 

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 
2.ช่ือวิชา 

3.คําอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤ
ษ 

4.ยายมา
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and creative development design work 
 

 
 
 
 

 

จากเอก
เลือกบังคับ 

ไมมี ไมมี 

2140419  การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง                             

  2(1-2-3) 
 Exhibitionand Display Design  

 หลักการและทฤษฏีของการออกแบบนิทรรศการ 
รูปแบบและการดําเนินการของการจัดนิทรรศการตางๆใน
ปจจุบัน และปฏิบัติการออกแบบและการจัดนิทรรศการ โดย

ผานกระบวนการ อาทิ การวางแผนการออกแบบ แผนผัง 
กรรมวิ ธีติ ดตั้ งและ เทคนิ ค ท่ี เกี่ ย วข อ ง ซึ่ ง สัมพัน ธ กั บ
สภาพแวดลอมท่ัวไปและสถานท่ีจัดแสดง 

 Principles and theories of design 
exhibitions. As well as the form and implementation 
of various contemporary exhibitions in the present, 

design and implementation of training and 
exhibitions, through the process, including planning, 
design, layout, installation and technical processes 
involved, in relation with environment and venue 

 

รายวิชา

ใหม 
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ไมมี ไมมี 

2143319 การออกแบบภาพเคล่ือนไหว           3(1-4-4) 

 Animation Design   
 ทดลองและปฏิบัติการสรางภาพเคล่ือนไหว 
ทฤษฎี กระบวนการออกแบบ เทคนิคและข้ันตอนการสราง

ภาพเคล่ือนไหว การใชโปรแกรมประยุกตทางคอมพิวเตอร
ชวยจัดการดานภาพ เสียง และเทคนิคพิเศษ 
 Experimental and practice of creating 

animation design process. Technical and procedural 
animation. The applicationof computer-aided 
management of images, sound and special 

effectsapplication of computer-aided management 
of images, sound and special effects 
 

รายวิชาใหม 

ไมมี 

2181212 ประวัติศาสตรศิลปะไทย 3(3-0-6) 
 History of Thai Arts  

 ศึกษาความเปนมาของการออกแบบศิลปะไทย 
ดานจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปตยกรรม ในแตละยุค
สมัย รวมท้ังอิทธิพลท่ีมีตอสังคม วัฒนธรรมและวิวัฒนาการ

ทางเทคโนโลย ี
 

 ปรับเปน
รายวิชา
แกน 

ไมมี 

2181214  ศิลปะอาเซียน 3(3-0-6) 

 Asean Arts 

 ศึกษาแนวคิด ลักษณะเฉพาะ กระบวนการถาย

โยงความเช่ือดานศิลปะและหัตถกรรมของกลุมประเทศ

 ปรับเปน

รายวิชา

แกน 
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อาเซียน มุงเนนศึกษาวิเคราะหความสัมพันธและอิทธิพลท่ี
ไดรับจากกลุมประเทศท้ังในและนอกกลุมประเทศอาเซียน 
 
 
 
 

 
 
 

ไมมี ไมมี 

2141213 สีเพื่องานออกแบบ                 3(1-4-4) 

 Colors for Design  
 ทฤษฎีสี จิตวิทยาแหงสี ระบบของสี หลักการใชสี
ในงานออกแบบกราฟก ท่ีมีผลตอการรับรู ความรูสึกและการ
ออกแบบ ฝกปฏิบัติการใชสี และนําความรูเรื่องของสีไปใชใน

การออกแบบส่ือกราฟกรูปแบบตางๆ 
 Color theory psychology of color, paint 
color in graphic design, perception and emotion in 

design using colors and knowledge of the colors in 
different graphical types 

รายวิชาใหม 

ไมมี 

2181216 การออกแบบส่ือเพื่อการนําเสนอ 3(2-2-5) 

 Media Design for Presentation  

 ศึกษาหลักการ วิธีการและเทคนิคการนําเสนอ
ผลงานตอองคกรและสาธารณชน แนวทางการกําหนด
ประเภทส่ือและสรางแนวคิดการจัดแสดงงานออกแบบ เชน 

ดิสเพล นิทรรศการ และส่ือนําเสนอท่ีทันสมัย โดยผานการ
ประมวลขอมูลท่ีเหมาะสมในการส่ือสาร 

 

 
 
 

 
 

ปรับ

รายวิชา

ออก 

ไมมี 2181217 ศิลปะรวมสมัย                          2(1-2-3) 2141215   ศิลปะรวมสมัย                           2(1-2-3) ปรับปรุง 
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 Contemporary Arts  
              ทัศนศิลปรวมสมัยของตะวันตก  และของไทย 

วิเคราะห ถึงความสัมพันธระหวางรูปแบบ เนื้อหาและ
แนวความคิดหลักในการสรางสรรคงานตามยุคสมัย  เพื่อเปน
พื้ น ฐานความเข า ใ จ ในการปฏิ บั ติ ง านศิ ลปะ ท่ี แสดง
ลักษณะเฉพาะตนได 

 

 Contemporary Art 
 ทัศนศิลปรวมสมัยของตะวันตกและของไทย 

วิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางรูปแบบ เนื้ อหาและ
แนวความคิดหลักในการสรางสรรคงานตามยุคสมัย  เพื่อเปน
พื้ น ฐา นคว ามเ ข า ใ จ ใน การปฏิบั ติ ง า นศิ ลปะ ท่ี แสด ง
ลักษณะเฉพาะตนได 

 Contemporary of Western and Thai visual 
art, analytical study of pattern and concept in 
creative works to understand self-identity 

 

ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 

2.หนวยกิต 
3.คําอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤ

ษ 
 

 
 
 

ไมมี 

2181215  การออกแบบลายผาสรางสรรค       3(2-2-5) 

 Creative Textile Design 
 ศึกษาประวัติความเปนมาและพัฒนาการตอลาย

ผา รูปแบบของลวดลาย ในแตละยุคสมัยและปฏิบัติการ
ออกแบบลายผาดวยวิธีการยอมสี พิมพสี และเทคนิคอื่นๆ 
อยางสรางสรรค 

2141315  การออกแบบลายผาสรางสรรค      3(1-4-4) 

 Creative Textile Design  
 ประวัติความเปนมา รูปแบบของลวดลายในแตละ

ยุคสมัย และพัฒนาการของการตอลายผา และปฏิบัติการ
ออกแบบสรางสรรคลายผา ดวยวิธีการยอมสี พิมพสี และ
เทคนิคอื่นๆ 

 Historical background of pattern in each 
period, development of the fabric and the creative 
design patterns, color printing, dyeing and other 

techniques 
 
 

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 

2.หนวยกิต 
3.คําอธิบาย
รายวิชา 

ภาษาไทย 
และ
ภาษาอังกฤ

ษ 
 

 
ไมมี 

2182219  การเขียนภาพทิวทัศน 3(2-2-5) 
 Landscape Painting 

 
 

ปรับ
รายวิชา
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 ศึกษาปฏิบัติงานดานทัศนียภาพ การแกปญหา
ทางดานองคประกอบของขอมูลภาพทิวทัศนโดยศึกษา

ทิวทัศนหลายรูปแบบ เชนทิวทัศนปา ทะเล ส่ิงกอสรางรวมไป
ถึงการผสมผสาน เชนดอกไม นก ฯลฯ ศึกษาสวนประกอบ 
เชน สี แสงเงา พื้นผิว ระยะใกล ไกล ดวยความคิดเทคนิค 
เนื้อหายดวยวัสดุ เครื่องมือตางๆ 

 
 

 

ออก 

 
ไมมี 

2182220 การเขียนภาพหุนน่ิง    3(2-2-5) 

 Still Life Painting 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับรูปทรง แสงเงา 
พื้นผิวระยะใกล ไกล ของวัสดุเนนบรรยากาศ การแกปญหา

เกี่ยวกับการจัดองคประกอบของหุนดวยวัสดุอุปกรณแบบ
ตางๆ เทคนิคการใชสี ประเภทสีน้ํา สีน้ํามัน และสีอะคริลิก 
 

 
 

 
 

ปรับ

รายวิชา
ออก 
 

 
 

 
ไมมี 

2182221  การเขียนภาพคนเหมือน 3(2-2-5) 

 Portrait Painting 
 ศึกษาปฏิบัติการวาดภาพ โดยศึกษาในลักษณะ
ความถูกตองตามสวนประกอบท่ีสําคัญ เชน ความใกลเคียง
กับแบบ การแสดงอารมณ บรรยากาศ แสงเงา ทาทางของคน 

พื้นผิว เส้ือผา ชนิดตางๆ ของการจัดองคประกอบในภาพ 
รวมไปถึงการแกปญหาเรื่องวัสดุอุปกรณตางๆ เชน ดินสอ
เกรยอง สีชอลก และเนนทักษะการประสานกันระหวางมือกับ

สายตา 

 
 
 

 
 

ปรับ

รายวิชา
ออก 

 

 
2182223  จิตรกรรมประยุกต 3(2-2-5) 

 Applied Painting 

 
 

ปรับ

รายวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2561) หมายเหตุ 

สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม(พ.ศ.2556) 

ไมมี  ศึกษากระบวนการสรางสรรควัสดุและเทคนิค
สําหรับการระบายสีลงบนระนาบ 2 มิติ 3 มิติ มุงเนนการ

ประยุกต เทคนิคท่ีสัมพันธกับวัสดุและจุดประสงคเพื่อการ
ประดับตกแตง 
 
 

 ออก 

ไมมี ไมมี 

2143321  การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 3(1-4-4) 

 Computer for Drafting  
 ศึกษาวิธีการเขียนแบบโดยใชคอมพิว เตอร 
อุปกรณรวมสําหรับระบบเขียนแบบโดยใชคอมพิวเตอร ความ

เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับเมนู และองคประกอบของโปรแกรมชวย
ในการเขียนแบบ การเขียนภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ ของช้ินงาน
ทางการออกแบบ เทคนิคการเขียนอักษร การบอกขนาด การ

ทําตนแบบ การพลอตและการพิมพ 
 Study how to design by using program of 
computer and co-written by computer systems. 

understanding the basics program components in 
painting, drawing two-dimensional and three-
dimensional design of art work. The technique of 

lettering, size, plot and printing 
 

รายวิชาใหม 

 
ไมมี 

2183211 การออกแบบเอกลักษณทองถิ่น 3(2-2-5) 

 Local Identity Design  
 ศึกษาประวัติความเปนมา ความสําคัญ รูปแบบ

 ปรับเปน

รายวิชา
แกน 
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และเนื้อหาท่ีมีลักษณะเฉพาะทางศิลปกรรม ในทองถ่ินภาคใต 
เพื่อนําไปปฏิบัติการออกแบบประยุกตใชใหมีความเหมาะสม

กับสภาพสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีความแตกตางหลายหลาย 
 
 
 

ไมมี 

2183204  คอมพิวเตอรกราฟกและภาพเคล่ือนไหว 

  3(2-2-5) 
 Computer Graphic and Animation 
 ศึกษาและปฏิบัติการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูปทางการออกแบบ เพื่อสรางงานท่ีใชในการออกแบบ
กราฟก  การสรางภาพเคล่ือนไหว รวมท้ังอุปกรณตอพวงท่ีมี
ความสําพันธกับการออกแบบ 

 
 

 
 

ปรับ

รายวิชา
ออก 

 

 
ไมมี 

2183320  เทคโนโลยีการพิมพ  3(2-2-5) 

 Printing Technology 
 ศึกษา ปฏิบัติ  เทคโนโลยีการพิมพสมัยใหม 
เครื่ อ งมือ วัสดุ  อุปกรณทางการพิมพ  ก ารแกปญหา
กระบวนการผลิตและการผลิตส่ิงพิมพในระบบดิจิตอล 

 
 
 

 

ปรับ

รายวิชา
ออก 

ไมมี 

2183321  การออกแบบมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 

 Multimedia Design 
 ศึกษาและปฏิบัติการสรางสรรคงานมัลติมีเดีย 
โดยใชส่ือ เทคนิคและอุปกรณท่ีหลากหลาย รวมถึงโปรแกรม

สําเร็จรูป ท้ัง 2 มิติและ 3 มิติ เพื่อสรางรูปแบบท่ีมีความ
นาสนใจ 

2143324  การออกแบบมัลติมีเดีย 3(1-4-4) 

 Multimedia Design   
 หลักการ รูปแบบ  แนวคิดและปฏิบัติกา ร
สรางสรรคงานมัลติมีเดีย โดยใชส่ือ เทคนิคและอุปกรณท่ี

หลากหลาย รวมถึงโปรแกรมสําเร็จรูป ท้ัง 2 มิติและ 3 มิติ 
เพื่อสรางรูปแบบท่ีมีความนาสนใจ 

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 
2.หนวยกิต 

3.คําอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
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  Principle,type,concept and practice of 
creative work using multimedia techniques and 

media devices, the program includes two-
dimensional and three-dimensional forms to create 
interesting 
 

ภาษาไทย 
และ

ภาษาอังกฤ
ษ 
 

ไมมี 

2183322   การออกแบบเว็บไซต         3(2-2-5) 

 Website Design 
 ศึ ก ษ า และปฏิ บั ติ ก า ร อ อ ก แบบ เ ว็ บ ไ ซ ต 
(Website)  ลั ก ษณะขอ งหน า เ ว็ บ เพจ  เ ช น  โฮ ม เพจ 

(Homepage) หนาหลัก (Portal page) และหนาอื่นๆ การ
สรางจุดเช่ือมโยงระหวางหนา (Link) การออกแบบเบนเนอร 
(Banner) ท้ังภาพนิ่งและเคล่ือนไหว 

 ปรับเปน
รายวิชา

แกน 

 

 
ไมมี 

2183323  ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 

 Thai Arts for Design 
 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ รูปแบบศิลปะ
ไทย ตามแบบประเพณีนิยมรวมสมัยท่ีเกี่ยวของกับสภาวะการ
เปล่ียนแปลงของสังคมวัฒนธรรมไทย เพื่อนําไปประยุกตใชใน

งานออกแบบการส่ือสาร 

 
 
 

 
 

 

ปรับ

รายวิชา
ออก 

ไมมี 

2183324  การออกแบบเอกลักษณองคกร 3(2-2-5) 

 Organization Identity Design  
 ศึกษาและปฏิบั ติกา รออกแบบสัญลักษณ 

เครื่องหมาย ขององคกรของรัฐและเอกชนท่ีส่ือถึงอัตลักษณ 
วัฒนธรรม ภาระหนาท่ีรับผิดชอบขององคกร โดยคํานึงถึง

2143327  การออกแบบอัตลักษณองคกร* 3(1-4-4) 

 Corporatate Identity Design 
 หลักการ รูปแบบ  แนวคิดและปฏิบัติกา ร

ออกแบบสัญลักษณ เครื่องหมาย ขององคกรของรัฐและ
เอกชนท่ี ส่ือ ถึ งอัต ลักษณ  วัฒนธรรม และภาระหนา ท่ี

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 

2.หนวยกิต 
3.คําอธิบาย
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หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2561) หมายเหตุ 
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ความงาม ความหมาย ความทันสมัย และการนําไปใช รับผิดชอบขององคกร โดยคํานึงถึงความงาม ความหมาย 
ความทันสมัย และการนําไปใช 

 Principle, type, concept and practice to 
designing the symbol of the state and private 
media,  identity andculture of corporate 
responsibility obligations, taking into account the 

aesthetic meaning and application modernization 

รายวิชา 
ภาษาไทย 

และ
ภาษาอังกฤ
ษ 
 

ไมมี 

2183325  การรางภาพเพื่อการออกแบบ  3(2-2-5) 

 Sketching for Design 
 ศึกษาและปฏิบัติวาดวยการทําภาพรางเพื่อการ

ออกแบบ เชน การออกแบบโฆษณา (Lay-out) การถายทํา
ภาพยนตรและวีดีทัศน (Story board) การออกแบบหนังสือ 
(Dummy) และการออกแบบลักษณะอื่นๆ เพื่อนําไปสู

ข้ันตอนการออกแบบจริง 
 

 ปรับ

รายวิชา
ออก 

ไมมี 

2183429 การออกแบบภาพเคล่ือนไหว 3(2-2-5) 

 Animation Design 
 ศึกษาและปฏิบัติการสรางภาพเคล่ือนไหว 

ทฤษฎี กระบวนการออกแบบ เทคนิคและข้ันตอนการสราง
ภาพเคล่ือนไหว การใชโปรแกรมประยุกตทางคอมพิวเตอร
ชวยจัดการดานภาพ เสียงและเทคนิคพิเศษ 

 

 

 
 

 

ปรับ

รายวิชา
ออก 

ไมมี 
2184316  เทคโนโลยีวัสดุสําหรับงานออกแบบ 2(1-2-3) 

 Materials Technology for Design 

 
 

ปรับ

รายวิชา
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 ศึกษาเทคโนโลยีวัสดุประเภทวัสดุธรรมชาติ 
และวัสดุสังเคราะหเกี่ยงกับคุณสมบัติ ประโยชน รูปแบบวัสดุ 

เพื่อเปนแนวทางในการผลิตสรางสรรค และพัฒนาออกแบบ 
 
 
 

 
 

ออก 

 
ไมมี 

2184317  ประติมากรรมเพื่องานกราฟก 3(2-2-5) 

 Sculpture for Graphic Design 
 ศึกษาการสรางรูปทรง 3 มิติในลักษณะการปน
รูปทรงเคล่ือนไหวตอเนื่อง การทําภาพรางบุคลิกทาทาง 

มุงเนนการปนเพื่อนําเสนอเรื่องราว ท่ีสามารถนําไปใชในงาน
นิเทศศิลป 
 

 
 

 
 

ปรับ

รายวิชา
ออก 

ไมมี ไมมี 

2143329   การตัดตอภาพและเสียง                3(1-4-4) 

 Video and Audio Editing  
 หลักการและพัฒนาการของเทคโนโลยีการตัดตอ
ภาพและเสียง การติดตั้งและการใชอุปกรณ โปรแกรม
สําเร็จรูป ฝกปฏิบัติในการนําส่ือรูปแบบตาง ๆ มาประยุกตใช

งานตัดตอ การสงถายและเผยแพรขอมูลภาพและเสียง 
 Principles and development of 
technology for video and audio editing. The 

installation and use of equipment. Program packet 
in practice various forms of media editing 
applications. Transmission and dissemination of 

รายวิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2561) หมายเหตุ 
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data, images and sound 
 

 
 
 
 

ไมมี ไมมี 

2143330   การออกแบบผลิตภัณฑ                3(1-4-4) 

Product Design  
หลักการพื้นฐานของการออกแบบผลิตภัณฑ และปฏิบัติการใช
ความคิดสรางสรรค แนวความคิด แรงบันดาลใจท่ีใชในการ

ออกแบบผลิตภัณฑ โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอย ความงาม 
และขนาดสัดสวนท่ีเหมาะสมกับการใชงาน การใชวัสดุ และ
ส่ือความหมายดานการเขียนแบบและการทําหุนจําลอง 

Principles of Basic product design. and practice using 
creative ideas inspired in product design. Taking into 
account the functional and aesthetic proportions 

appropriate for utilization, material use and 
interpretation of drawings and model production 

รายวิชาใหม 

ไมมี 

2184419  บาติกลายพิมพ* 3(2-2-5) 

 Batik Printing  
 ศึกษาและปฏิบัติการทําบาติกแบบใชแมพิมพ 

วิธีการพิมพ การตอลาย การทับลาย การผสมเทียน การผสม
สี การแตมสีลวดลาย และการยอมแบบสองช้ัน สามช้ัน 

 ปรับ

รายวิชา
ออก  

 

ไมมี 2184420  เทคนิคการออกแบบหุนจําลอง 3(2-2-5)  ปรับ
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 Model Design Techniques 
 ศึกษาและปฏิบัติการสรางหุนจํ าลอง วัสดุ

ประเภทตางๆ เชน พลาสติก ไม โลหะ เหล็ก กระดาษ ฯลฯ 
เนนการสรางหุนจําลอง 3 มิติ ของผลิตภัณฑ เพื่อการ
นําเสนอและเปนแนวทางในการผลิตจริง 
 

 รายวิชา
ออก 

 

2180411  การเตรียมศิลปนิพนธออกแบบนวัตกรรม 

 ทัศนศิลป 2(1-2-3) 
 Art Thesis Preparation in Visual Art  
 Innovation Design 

 ศึกษาและปฏิบัติตามรูปแบบและระเบียบวิธีในการ
ทําศิลปนิพนธ   การเสนอหัวขอ  กําหนดวัตถุประสงค  
ขอบเขตของโครงการ และวิธีการดําเนินการศึกษา  คนควา

และสรางสรรค  โดยเขียนเปนโครงรางศิลปนิพนธเพื่อเสนอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการศิลปนิพนธพรอมเลือก
อาจารยท่ีปรึกษา   เม่ือหัวขอไดรับการอนุมัติแลว จึงเริ่ม

ดําเนินการรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และแนวทางการ
แกปญหาในการออกแบบเบื้องตนตอคณะกรรมการศิลป
นิพนธ เพื่อขอความเห็นชอบใหดําเนินงานข้ันตอไปในวิชาศิลป

นิพนธออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป 

           2.3.3) กลุมวิชาศิลปนิพนธ 

2140410 การเตรียมศิลปนิพนธการออกแบบทัศนศิลป 

  2(1-2-3) 
Art Thesis Preparation in Visual  
 หลักการรูปแบบและระเบียบวิธีในการทําศิลป
นิพนธการเสนอหัวขอกําหนดวัตถุประสงคขอบเขตของ

โครงการและวิธีการดําเนินการศึกษาคนควาและสรางสรรค
โดยเขียนเปนโครงรางศิลปนิพนธเพื่อเสนอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการศิลปนิพนธพรอมเลือกอาจารยท่ีปรึกษา 

 Principle form model and methods of 
making art thesis; title presentation, objective 
determining, scope of project including process of 

study, searching and creating by writing in thesis art  
farms for authority from art thesis experts 
 

 

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 
2.คําอธิบาย

รายวิชา
ภาษาไทย 
และ

ภาษาอังกฤ
ษ 

2180412  ศิลปนิพนธออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป  

   5(0-10-5)   

 2140411 ศิลปนิพนธการออกแบบทัศนศิลป* 5(0-10-5) 

 Art Thesis in Visual Art Design 

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
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หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2561) หมายเหตุ 

สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม(พ.ศ.2556) 

 Art Thesis in Visual Art Innovation 
 Design  

 ตองสอบผานรายวิชา :  
 2180308  ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ 
 2180411 การเตรียมศิลปนิพนธฯ 
 

 โครงการศิลปนิพนธสาขาออกแบบนวัตกรรม
ทัศนศิลปตามหัวขอและจุดมุ งหมายท่ีไดรับอนุ มัติจาก
คณะกรรมการศิลปนิพนธ   ประกอบดวยชุดผลงานออกแบบ

ทัศนศิลปและเอกสารแสดงกระบวนการศึกษาคนควา  วิธีการ
สรางสรรค  รวมถึงการจัดแสดงผลงานตอสาธารณชน 
 

 ตองสอบผานรายวิชาแกนและวิชาเอกบังคับทุก
รายวิชาในภาคเรียนท่ีผานมากอนท่ีจะลงทะเบียนวิชานี้ 

 Must pass the core courses and all major 
courses in the previous semester before registering 
for this course 
 

 โครงการศิลปนิพนธสาขาการออกแบบทัศนศิลป  
ตามหัวขอและจุดมุงหมายท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ศิลปนิพนธ   ประกอบดวยชุดผลงานออกแบบทัศนศิลปและ

เอกสารแสดงกระบวนการศึกษาคนควา  วิธีการสรางสรรค  
รวมถึงการจัดแสดงผลงานตอสาธารณชน 
 Art thesis  project  in  visual  art  design  

major  from  topic  and  objectives  authorized  by  
art thesis  experts, consist  of  set  of  set of  visual  
art design  works,  certificate  of searching process  

and  creative  methods  including  work  exhibition  
to  public 
 

1.รหัสวิชา 
2.ขอ 

กําหนด 
 
 
 

3.คําอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤ

ษ 

 

 

ไมมี 
 

2140317  การเตรียมศิลปนิพนธการออกแบบกราฟก                                          

  2(1-2-3) 
 Art Thesis Preparation in Graphic design 

 หลักการรูปแบบและระเบียบวิธีในการทําศิลป
นิพนธการเสนอหัวขอกําหนดวัตถุประสงคขอบเขตของ
โครงการและวิธีการดําเนินการศึกษาคนควาและสรางสรรค

โดยเขียนเปนโครงรางศิลปนิพนธเพื่อเสนอความเห็นชอบจาก

รายวิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2561) หมายเหตุ 

สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม(พ.ศ.2556) 

คณะกรรมการศิลปนิพนธพรอมเลือกอาจารยท่ีปรึกษา 
 Principle form model and methods of 

making art thesis; title presentation, objective 
determining, scope of project including process of 
study, searching and creating by writing in thesis art  
farms for authority from art thesis experts 

 2180417  ศิลปนิพนธการออกแบบศิลปกรรม 7(0-14-7) 

 Art  Thesis  in Art Design  
 โครงการศิลปนิพนธการออกแบบศิลปกรรม ตาม
หัวขอและจุดมุ งหมายท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

พิจารณาหัวขอ ศิลปนิพนธ   ประกอบดวยชุดผลงานออกแบบ
ศิลปกรรมและเอกสารแสดงกระบวนการศึกษาคนควา  
วิธีการสรางสรรค  รวมถึงการจัดแสดงผลงานตอสาธารณชน 

 

2140418  ศิลปนิพนธการออกแบบกราฟก*    5(0-10-5) 

 Art Thesis in Graphic design  
 ตองสอบผานรายวิชาแกนและวิชาเอกบังคับทุก
รายวิชาในภาคเรียนท่ีผานมากอนท่ีจะลงทะเบียนวิชานี้ 

 Must pass the core courses and all major 
courses in the previous semester before registering 
for this course                                           

 โครงการศิลปนิพนธการออกแบบกราฟก ตาม
หัวขอและจุดมุ งหมายท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
พิจารณาหัวขอศิลปนิพนธ  ประกอบดวยชุดผลงานออกแบบ

กราฟกและเอกสารแสดงกระบวนการศึกษาคนควา  วิธีการ
สรางสรรค  รวมถึงการจัดแสดงผลงานตอสาธารณชน 

 The topic and objectives project of pre-

art thesis in graphic design have been proved by the 
committees of thesis consists of art work designing 
and the procedure of research, creative processes 
and presentation to the public 

 

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 
2.หนวยกิต 

3.มี
ขอกําหนด
ในรายวิชา 

4.คําอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤ

ษ 
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หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2561) หมายเหตุ 

สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม(พ.ศ.2556) 

 
 

 
 
 
 

 10.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

2180413  การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบ 
 นวัตกรรมทัศนศิลป                    
 4(360)                                       

 Field Experience in Innovation Visual  
 Art Design 
 ฝกการทํางานในหนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและ

เอกชนท่ีเกี่ยวของกับ สาขา ศิลปกรรม  ทัศนศิลป และการ
ออกแบบ  ไมนอยกวา 360 ช่ัวโมง 

 

2.3.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

         แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป 
2140413 ประสบการณวิชาชีพการออกแบบทัศนศิลป
  4(360) 

 Field  Experience in Visual  Art  Design 
 ฝกการทํางานในหนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและ
เอกชนท่ีเกี่ยวของกับสาขาศิลปกรรมทัศนศิลปและการ

ออกแบบไมนอยกวา 360 ช่ัวโมงหรือโดยวิธีการนําเสนอ
โครงงานศิลปะสวนบุคคลซึ่งมีคุณภาพเทียบเทาและนําเสนอ
รายงานเม่ือส้ินสุดการฝกงาน 

 Practice on work in institutes both  
government  and private institutes that related  to  
field  of  artistic work, visual  art  and  design  in  

no  less  than 360 hours or presentation personal  
art projects that can be the same and  presentation 
of  report  at  the  end  of  practice 

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 
2.คําอธิบาย

รายวิชา
ภาษาไทย 
และ

ภาษาอังกฤ
ษ 
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หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2561) หมายเหตุ 

สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป(พ.ศ. 2555) สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม(พ.ศ.2556) 

 10.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
 

2180418  การฝกประสบการณวิชาชีพ 

 ออกแบบศิลปกรรม    
                                                            3(270) 
 Field  Experience in Art Design  
 ฝกการทํางานในหนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและ

เอกชนท่ีเกี่ยวของกับ สาขา ศิลปกรรม  ทัศนศิลป และการ
ออกแบบ  ไมนอยกวา 270 ช่ัวโมง 
 

 

             แขนงวิชาการออกแบบกราฟก   
 

2140420  ประสบการณวิชาชีพการออกแบบกราฟก  

  4(360) 
 Professional  Experience  in Graphic 

Design 
 ฝกการทํางานในหนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและ

เอกชนท่ีเกี่ยวของกับสาขาศิลปกรรมและการออกแบบ
กราฟกไมนอยกวา 360 ช่ัวโมงหรือโดยวิธีการนําเสนอ
โครงงานศิลปะสวนบุคคลซึ่งมีคุณภาพเทียบเทาและนําเสนอ

รายงานเม่ือส้ินสุดการฝกงาน 
 Practice on work in institutes both 
government and private institutes that related to 

field of artistic work, and graphic design, in no less 
than 360 hours or presentation personal art 
projects that can be the same and presentation of 
report at the end of practice 

ปรับปรุง 

ดังนี้ 
1.รหัสวิชา 
2.หนวยกิต 

3.คําอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 

และ
ภาษาอังกฤ
ษ 
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ภาคผนวกข 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2167/ 2559 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวกค 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2809/2560 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรศิลปบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวกง 
หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษหลักสูตร 
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ภาคผนวกจ 
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 25/2556  

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวกฉ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวกช 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา 
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ภาคผนวกซ 
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ภาคผนวกฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ในการวิพากษหลักสูตร 
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ขอสังเกตของผูทรงคณุวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสตูร 

 

ผูทรงคุณวุฒิ  
1. ศาสตราจารยสุชาติ เถาทอง 

ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 

1 ช่ือปริญญา  
 -ใหทบทวนช่ือปรญิญาและหลักสูตรเพื่อ 
ใหช่ือหลกัสูตรมีความเหมาะสมกับแขนงวิชาที่เปด
สอน 
- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิตรง
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะดังน้ี 
จากเดิมช่ือหลักสูตรคือ  
- หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาศิลปะการ
ออกแบบ เปลี่ยนเปน หลกัสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลปและการออกแบบ 
- ปรับเปลี่ยนผูรบัผิดชอบหลักสูตร
เพื่อใหมีคุณวุฒิตรงตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ.2558 
 

2 ปรัชญาหลักสูตร 
- ปรัชญาตองมเีน้ือหาที่กระชับเนนแนวคิดฃอง
หลักสูตร ใหสอดรับกับบริบทของทองถ่ิน  
 

 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะ
ปรัชญาของหลักสูตรใหมีเน้ือหาที่
กระชับข้ึน เปน “สรางสรรคงาน
ทัศนศิลปและการออกแบบ จากวิถี
วัฒนธรรมทองถ่ินและสากลในรูปแบบ
รวมสมัย” 
 

3 ความสัมพันธสอดคลองระหวางหลักสูตรกบัความ
ตองการของสงัคมและชุมชนทองถ่ิน 
 

- 

4 ความสัมพันธสอดคลองระหวางหลักสูตรกบัการ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงการพฒันาสังคม
ประเทศชาติและทองถ่ิน 
-เปนหลักสูตรทีส่ัมพันธกับการตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสังคม ประเทศชาติและ
ทองถ่ินมรีายวิชาใหม ๆ เชน รายวิชา
สุนทรียศาสตรและภูมิปญญาศิลปกรรมทองถ่ิน 
รายวิชาการจัดการธุรกจิศิลปะและการออกแบบ 
 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะ โดย
นําวิชาสุนทรียศาสตรและวิชาภูมิปญญา
ศิลปกรรมทองถ่ิน มาประยุกตใหเปน 
วิชาสุนทรียศาสตรและภูมปิญญา
ศิลปกรรมทองถ่ิน เพื่อสรางอัตลักษณ
ใหกับหลกัสูตร  

5 จํานวนหนวยกิจตลอดหลักสูตร 
-จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม 
แตใหเนนช่ัวโมงปฏิบัติจาก 2-2-4 เปน 1-4-4  
 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะ ปรบั
จํานวนหนวยกิตของหลักสูตร โดยเนน
ช่ัวโมงปฏิบัติใหมากข้ึน เปน 1-4-4 
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ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 

6 โครงสรางของหลักสูตร 
-รายวิชาของหลักสูตรยังไมมีความชัดเจน ของ
ความเปนอัตลกัษณทองถ่ิน และความเปนพหุ
วัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนใต 
- ใหทบทวนการจัดเรียงรายวิชาแกน กลุมวิชา
เฉพาะดาน และวิชาเลือกเสรี เพื่อใหมีความ
สอดคลองกันทัง้ 2 แขนง 
 
 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะดังน้ี 
- ปรับเปลี่ยนรายวิชาของหลักสูตรใหมี
ความเปนอัตลกัษณทองถ่ิน คือ วิชา
สุนทรียศาสตรและภูมิปญญาศิลปกรรม
ทองถ่ิน ,วิชาศิลปนิพนธการออกแบบ
ทัศนศิลป , วิชาคอมพิวเตอรกราฟกเพื่อ
งานทัศนศิลป ,วิชาออกแบบกราฟกบน
บรรจุภัณฑ ,วิชาการออกแบบลายผา
สรางสรรค,วิชาการออกแบบเอกลกัษณ
ทองถ่ิน,การออกแบบอัตลักษณองคกร 
- ปรับเปลี่ยนรายวิชาแกน กลุมวิชา
เฉพาะดาน และวิชาเลือกเสรี ใหมีความ
เหมาะสมกับแขนงวิชาทัศนศิลปและ
แขนงการออกแบบกราฟก 
 

7 ความเหมาะสมของรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา
ในหลักสูตร  
- วิชาสุนทรียศาสตร ควรนําความเปนภูมปิญญา
ศิลปกรรมทองถ่ินเขามามสีวนรวมในรายวิชา 
- วิชาธุรกิจศิลปะและการออกแบบ ควรเสริมใน
เรื่อง ระบบการจัดการศิลปะ  
- วิชาศิลปะอิสลาม ควรยายจากเอกวิชาเลือก มา
เปนวิชาแกน เน่ืองจากมีความเปนเอกลกัษณของ
ทองถ่ิน  
- คําอธิบายรายวิชาทั้งหมด ควรตัดคําวา “ศึกษา” 
เน่ืองจากเปนการใชคําฟุมเฟอย 
 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะดังน้ี 
- โดยนําวิชาสุนทรียศาสตรและวิชาภูมิ
ปญญาศิลปกรรมทองถ่ินมาประยุกตให
เปนวิชาสุนทรียศาสตรและภูมปิญญา
ศิลปกรรมทองถ่ิน 
- ไดปรับแกคําอธิบายรายวิชา การ
จัดการธุรกิจศิลปะและการออกแบบ ให
เนนในเรือ่งระบบการจัดการมากข้ึน 
- ไดตัดคําวา “ศึกษา” ออกจาก
คําอธิบายรายวิชา 
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ผูทรงคุณวุฒิ  
    2.  ผูชวยศาสตราจารยดร.วัฒนพันธุครุฑะเสน 

ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 

1 ช่ือปริญญา  
 -ใหทบทวนช่ือปรญิญาและหลักสูตรเพื่อ 
ใหช่ือหลกัสูตรมีความเหมาะสมกับแขนงวิชาที่เปด
สอน 
 

 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะดังน้ี 
จากเดิมช่ือหลักสูตรคือ 
- หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาศิลปะการ
ออกแบบเปลี่ยนเปนหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ทัศนศิลปและการออกแบบ 
 

2 ปรัชญาหลักสูตร 
- ปรัชญาตองมเีน้ือหาที่กระชับเนนแนวคิดฃอง
หลักสูตร ใหสอดรับกับบริบทของทองถ่ิน  
- ควรแกไขช่ือภาษาอังกฤษใหถูกตอง กับช่ือ
ภาษาไทย 
 

 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะ
ปรัชญาของหลักสูตรใหมีเน้ือหาที่
กระชับข้ึนเปน “สรางสรรคงาน
ทัศนศิลปและการออกแบบจากวิถี
วัฒนธรรมทองถ่ินและสากลในรูปแบบ
รวมสมัย” 
- ไดตรวจสอบและแกไขภาษาอังกฤษ 
เปนทีเ่รียบรอยแลว 
 

3 ความสัมพันธสอดคลองระหวางหลักสูตรกบัความ
ตองการของสงัคมและชุมชนทองถ่ิน 
-สรางจุดแข็งของหลักสูตร ที่สามารถเช่ือมโยงไปสู 
ประชาคมอาเซียน เพื่อยกระดับไปสูสากล 
 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะโดย
เนนรายวิชาที่เปนอัตลกัษณทองถ่ินมาก
ข้ึน 

4 ความสัมพันธสอดคลองระหวางหลักสูตรกบัการ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงการพฒันาสังคม
ประเทศชาติและทองถ่ิน 
-เปนหลักสูตรทีส่ัมพันธกับการตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสังคม ประเทศชาติและ
ทองถ่ินมรีายวิชาใหม ๆ เชน รายวิชาสุนทรียศาสตร
และภูมิปญญาศิลปกรรมทองถ่ิน รายวิชาการ
จัดการธุรกิจศิลปะและการออกแบบ 
 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะโดย
นําวิชาสุนทรียศาสตรและวิชาภูมิ
ปญญาศิลปกรรมทองถ่ินมาประยุกตให
เปนวิชาสุนทรียศาสตรและภูมปิญญา
ศิลปกรรมทองถ่ินเพื่อสรางอัตลกัษณ
ใหกับหลกัสูตร 

5 จํานวนหนวยกิจตลอดหลักสูตร 
-จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม 
แตใหเนนช่ัวโมงปฎิบัติจาก 2-2-4 เปน 1-4-4  
 

 
 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะปรับ
จํานวนหนวยกิตของหลักสูตรโดยเนน
ช่ัวโมงปฏิบัติใหมากข้ึนเปน 1-4-4 
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ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 

6 โครงสรางของหลักสูตร 
-รายวิชาของหลักสูตรยังไมมีความชัดเจน ของความ
เปนอัตลักษณทองถ่ิน และความเปนพหุวัฒนธรรม 
3 จังหวัดชายแดนใต 
- ใหทบทวนการจัดเรียงรายวิชาแกน กลุมวิชา
เฉพาะดาน และวิชาเลือกเสรี เพื่อใหมีความ
สอดคลองกันทัง้ 2 แขนง 
 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะดังน้ี 
- ปรับเปลี่ยนรายวิชาของหลักสูตรใหมี
ความเปนอัตลกัษณทองถ่ินคือวิชา
สุนทรียศาสตรและภูมิปญญาศิลปกรรม
ทองถ่ิน,วิชาศิลปนิพนธการออกแบบ
ทัศนศิลป, วิชาคอมพิวเตอรกราฟกเพือ่
งานทัศนศิลป,วิชาออกแบบกราฟกบน
บรรจุภัณฑ,วิชาการออกแบบลายผา
สรางสรรค,วิชาการออกแบบเอกลกัษณ
ทองถ่ิน,การออกแบบอัตลักษณองคกร 
- ปรับเปลี่ยนรายวิชาแกนกลุมวิชา
เฉพาะดานและวิชาเลือกเสรีใหมีความ
เหมาะสมกับแขนงวิชาทัศนศิลปและ
แขนงการออกแบบกราฟก 
 

7 ความเหมาะสมของรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา
ในหลักสูตร  
- วิชาสุนทรียศาสตร ควรนําความเปนภูมปิญญา
ศิลปกรรมทองถ่ินเขามามสีวนรวมในรายวิชา 
- วิชาธุรกิจศิลปะและการออกแบบ ควรเสริมใน
เรื่อง ระบบการจัดการศิลปะมาสรางมลูคา 
- วิชาศิลปะอิสลาม ควรยายจากเอกวิชาเลือก มา
เปนวิชาแกน เน่ืองจากมีความเปนเอกลกัษณของ
ทองถ่ิน  
- คําอธิบายรายวิชาทั้งหมด ควรตัดคําวา “ศึกษา”
เน่ืองจากเปนการใชคําฟุมเฟอย 
- คําอธิบายภาษาอังกฤษ กลับไปทบทวนใหถูกตอง
และกระชับ และถูกหลกัไวยากรณ 
 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะดังน้ี 
- โดยนําวิชาสุนทรียศาสตรและวิชาภูมิ
ปญญาศิลปกรรมทองถ่ินมาประยุกตให
เปนวิชาสุนทรียศาสตรและภูมปิญญา
ศิลปกรรมทองถ่ิน 
- ไดปรับแกคําอธิบายรายวิชาการ
จัดการธุรกิจศิลปะและการออกแบบให
เนนในเรือ่งระบบการจัดการมากข้ึน 
- ยายวิชาศิลปะอิสลาม มาไวในวิชา
แกน เพื่อสรางเอกลักษณที่ชัดเจนของ
หลักสูตร 
- ไดตัดคําวา “ศึกษา”ออกจาก
คําอธิบายรายวิชา 
- แกไขภาษาอังกฤษใหถูกตองกบัหลัก
ไวยากรณ 
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ผูทรงคุณวุฒิ  
    3. ดร .พีรพลชัชวาลย 

ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 

1 ช่ือปริญญา  
- ทบทวนช่ือปริญญาและหลกัสูตรเพือ่ 

ใหช่ือหลกัสูตรมีความเหมาะสมกับแขนงวิชาที่เปด
สอน 

 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะดังน้ี 
จากเดิมช่ือหลักสูตรคือ 
- หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาศิลปะการ
ออกแบบเปลี่ยนเปนหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ทัศนศิลปและการออกแบบ 
 

2 ปรัชญาหลักสูตร 
- ปรัชญาของหลักสูตรตองมีเน้ือหาที่กระชับ อาน
เขาใจงาย เพื่อใหสอดรบักับบรบิทของทองถ่ิน 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะ
ปรัชญาของหลักสูตรใหมีเน้ือหาที่
กระชับข้ึนเปน “สรางสรรคงาน
ทัศนศิลปและการออกแบบจากวิถี
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

3 ความสัมพันธสอดคลองระหวางหลักสูตรกบัความ
ตองการของสงัคมและชุมชนทองถ่ิน 
-หลักสูตรควรตอบโจทย ไทยแลนด 4.0 
 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะโดย
เนนรายวิชาที่เปนอัตลกัษณทองถ่ินมาก
ข้ึน เพื่อสอดคลองกบันโยบายไทย
แลนด 4.0 
 

4 ความสัมพันธสอดคลองระหวางหลักสูตรกบัการ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงการพฒันาสังคมเปน    
- หลักสูตรทีส่ัมพันธกบัการตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสังคมประเทศชาติและ
ทองถ่ิน ควรเพิ่มรายวิชาใหมๆมีความทันสมัยและ
เหมาะสมกับสังคม 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะโดย
นําวิชาสุนทรียศาสตรและวิชาภูมิ
ปญญาศิลปกรรมทองถ่ินมาประยุกตให
เปนวิชาสุนทรียศาสตรและภูมปิญญา
ศิลปกรรมทองถ่ินเพื่อสรางอัตลกัษณ
ใหกับหลกัสูตร 
 

5 จํานวนหนวยกิตตลอดหลกัสูตร 
- จํานวนหนวยกิตของหลกัสูตรมีความเหมาะสมแต
ใหเนนช่ัวโมงปฎิบัติจาก 2-2-4 เปน 1-4-4  

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะปรับ
จํานวนหนวยกิตของหลักสูตรโดยเนน
ช่ัวโมงปฏิบัติใหมากข้ึนเปน 1-4-4 
 

6 โครงสรางของหลักสูตร 
-รายวิชาของหลักสูตรควรมุงเนนการพฒันาทองถ่ิน 
การปลูกจิตสํานึกใหกบันักศึกษา การสํานึกรกับาน
เกิด 
 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะดังน้ี 
- ปรับเปลี่ยนรายวิชาของหลักสูตรใหมี
ความเปนอัตลกัษณทองถ่ินคือวิชา
สุนทรียศาสตรและภูมิปญญาศิลปกรรม
ทองถ่ิน,วิชาศิลปนิพนธการออกแบบ
ทัศนศิลป, วิชาคอมพิวเตอรกราฟกเพือ่
งานทัศนศิลป,วิชาออกแบบกราฟกบน
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ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 

บรรจุภัณฑ,วิชาการออกแบบลายผา
สรางสรรค,วิชาการออกแบบเอกลกัษณ
ทองถ่ิน,การออกแบบอัตลักษณองคกร 
 

7 ความเหมาะสมของรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา
ในหลักสูตร 
- วิชาสุนทรียศาสตรควรนําความเปนภูมปิญญา
ศิลปกรรมทองถ่ินเขามามสีวนรวมในรายวิชา 
- วิชาธุรกิจศิลปะและการออกแบบควรเสริมในเรือ่ง
ระบบการจัดการศิลปะมาสรางมูลคา 
- วิชาศิลปะอิสลามควรยายจากเอกวิชาเลือกมาเปน
วิชาแกนเน่ืองจากมีความเปนเอกลักษณของทองถ่ิน 
- คําอธิบายรายวิชาทั้งหมดควรตัดคําวา “ศึกษา”
เน่ืองจากเปนการใชคําฟุมเฟอย 
- คําอธิบายภาษาอังกฤษกลับไปทบทวนใหถูกตอง
กระชับและถูกหลักไวยกรณ 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะดังน้ี 
- โดยนําวิชาสุนทรียศาสตรและวิชาภูมิ
ปญญาศิลปกรรมทองถ่ินมาประยุกตให
เปนวิชาสุนทรียศาสตรและภูมปิญญา
ศิลปกรรมทองถ่ิน 
- ไดปรับแกคําอธิบายรายวิชาการ
จัดการธุรกิจศิลปะและการออกแบบให
เนนในเรือ่งระบบการจัดการมากข้ึน 
- ยายวิชาศิลปะอิสลามมาไวในวิชาแกน
เพื่อสรางเอกลักษณที่ชัดเจนของ
หลักสูตร 
- ไดตัดคําวา “ศึกษา”ออกจาก
คําอธิบายรายวิชา 
- แกไขภาษาอังกฤษใหถูกตองกบัหลัก
ไวยากรณ 
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ตารางแสดงขอสงัเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

 

ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 

1 หลักสูตรเขียนไดดีมีอัตลกัษณของทองถ่ินที่เดนชัด 
 

- 

2 ในภาพรวมหลกัสูตรปรับปรงุไดดี 
- 

3 จํานวนหนวยกิตตลอดหลกัสูตร 132 หนวยกิตมาก
เกินไปควรปรับลดเปน 120 หนวยกิตเน่ืองจาก
นโยบายของมหาวิทยาลัยจะใหนักศึกษาสําเรจ็
การศึกษาภายในเวลา 3 ปครึ่ง 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะโดย
การปรับลดรายวิชา และลดจํานวน  
หนวยกิตใหมีความเหมาะสม เปน 127 
หนวยกิต 

4 วิชาเลือกกําหนดใหเรียน 14 หนวยกิตแตระบรุายวิชา
มากเกินไปควรปรับลดรายวิชาใหไมเกิน 3  เทาของ
วิชาที่กําหนดใหเรียน 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะ โดย
ลดหนวยกิตของวิชาเลือกใหเหลือ
นอยลง 

5 วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ
คําอธิบายรายวิชาเปนหลักการพื้นฐานการวิจัยทั่วไป
โดยปกติทั่วไปเกือบทุกมหาวิทยาลัยจะพบปญหาวา
อาจารยทางศิลปะเขาสูการทําผลงานทางวิชาการยาก
มากเพราะอาจารยไมชํานาญทางดานการทําวิจัยเมื่อ
อาจารยผูสอนไมชํานาญทางดานวิจัยจะถายทอดใหแก
นักศึกษาไดอยางไร 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะ โดย
ปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา โดยให
นักศึกษาไดเรียนรูกระบวนการวิจัยจริง 
เขาถึงพื้นที่ หาขอมลู เพื่อหาขอมลูเชิง
ลึก ควบคูกับอาจารยผูสอน ถือเปนการ
ทําวิจัยรวมกัน 

6 วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ
คําอธิบายรายวิชาระบ ุ“หลักการพื้นฐานการวิจัย
วิธีการวิจัยทั่วไปการกําหนดปญหาการวิจัยการ
ออกแบบการวิจัยการเก็บขอมูลการเขียนเคา
โครงการวิจัย ...” ซึง่คําอธิบายรายวิชายังคงเขียนขาม
ข้ันตอน เน้ือหาไมชัดเจน ควรแกไข 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะปรับ
เปนหลักการพื้นฐานการวิจัยวิธีการวิจัย
ทั่วไปการกําหนดปญหาการวิจัยการ
ออกแบบการวิจัยการเขียนเคา
โครงการวิจัยการเกบ็ขอมลู 

7 รายวิชาที่มีความซ้ําซอนกันควรรวมเปนหน่ึงรายวิชา ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะโดย
ปรับแกรายวิชาที่มเีน้ือหาคลายคลึงกัน 
รวบรวมใหเปนรายวิชาเดียวกัน เชน 
วิชาองคประกอบศิลป กับ วิชาวัสดุและ
เทคนิคทางทัศนศิลป รวมเปน เทคนิค
องคประกอบศิลป 

8 ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิที่วิพากษหลักสูตรกรณีที่
เสนอแนะเรือ่งเดียวกันไมควรระบุวาเห็นสอดคลองกบั
อาจารยอกีทานหน่ึงควรระบุถึงเรือ่งทีเ่สนอแนะ 

 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะ โดย
แกไขคําอธิบายเปนเรื่องที่เสนอแนะ 
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9 วิชาทุนทางวัฒนธรรมในงานออกแบบกราฟกปรับ
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษใหสอดคลองกบั
ภาษาไทย 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะ จาก
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ Beauty 
and value of cultural asset 
ปรับเปลี่ยนเปน “Beauty and value  
of cultural southern asset” 

10 วิชาภูมิปญญาทางศิลปกรรมและทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน
ชายแดนใตคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยเนนทางดาน
ทองถ่ินภาคใตซึ่งไมตรงกับช่ือวิชาทองถ่ินชายแดนใต
ควรปรับคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยใหสอดคลองกบั
ภาษาอังกฤษ 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะ 
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย ให
สอดคลองและถูกตองกบัภาษาอังกฤษ 

11 ตรวจสอบช่ือวิชาภาษาอังกฤษที่มีคําวาArt บางวิชา
เติมS แตบางวิชาไมเติมS 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะ โดย
ตรวจสอบและแกไข ช่ือวิชาบางวิชาที่
เปนภาษาอังกฤษ ใหถูกตองตาม       
ไวยกรณ 

12 ช่ือวิชาถาเปนศาสตรคําวาArt ควรเติมS ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะ โดย
ใชคําวา Arts ช่ือวิชาที่เปนศาสตร 

13 จากรายงานผลการศึกษาความตองการจําเปนในการ
ปรับปรงุหลักสูตรผูใชบัณฑิตเสนอแนะวาอยากใหมี
รายวิชาที่เปน 3 มิติเพิ่มมากข้ึนควรพจิารณาทบทวน
วาในหลักสูตรมเีพียงพอหรือไม 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะ โดย
ในคําอธิบายราชวิชาบางวิชา เนนการ
สอนทีเ่ปน 3 มิติ มากข้ึน 

14 วิชาการจัดการธุรกิจศิลปะและการออกแบบเปนวิชาที่
ดีสามารถเปนวิชาอัตลักษณได 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะ โดย
ใสเครื่องหมาย * ที่แสดงถึงวิชาที่มีอัต
ลักษณทองถ่ิน 

15 วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะและการออกแบบเปน
วิชาที่ดีลักษณะของวิชาควรเปนProject based  โดย
ใชกระบวนการวิจัยโดยไมตองระบุช่ือวิชาวาเปนการ
วิจัย 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะโดย
เนนการเจาะลึกขอมูล เพือ่หาขอสรปุที่
ได ไปสูงานออกแบบศิลปนิพนธ 

16 ศิลปะอสิลามเปนวิชาที่ดีเห็นดวยที่ใหนักศึกษาไดเรียน
วิชาน้ีควรพิจารณาทบทวนช่ือรายวิชาเน่ืองจากใชช่ือ
วิชาอิสลามเน่ืองจากคําวาอิสลามเปนคําทางดาน
ศาสนา 

ไมไดปรับเปลี่ยนช่ือวิชา ศิลปะอิสลาม 
เน่ืองจากเห็นวาเปนที่มีความเปนสากล 
เพราะในเน้ือหาการสอน ไดมีการสอน
ศิลปะอสิลามทั่วโลก ไมไดเนนการสอน
ศิลปะทีอ่ยูในเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดน
ใตเทาน้ัน 
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17 การกําหนดวิชาอัตลกัษณไมควรอยูในวิชาเลือกควรอยู
ในกลุมวิชาบังคับหรือวิชาแกน 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะ วิชา
ที่มีความเปนอัตลกัษณใหอยูในรายวิชา
บังคับและแกนใหมากทีสุ่ด มีเพียงแค
วิชา ภูมิปญญาทางศิลปกรรมทุน
วัฒนธรรมทองถ่ินชายแดนใต และ 
วิชาการออกแบบอัตลัษณองคกร 
เทาน้ัน 

18 ทบทวนการเขียนหมวดที่ 5 เรื่องการประเมินผลและ
การทวนสอบเปนสิ่งทีห่ลกัสูตรตองดําเนินการให
ครบถวนทั้งหมดทีเ่ขียนมาถาเขียนแลวสามารถ
ดําเนินการไดจริงใหคงเดิมไวเพราะหลักสูตรจะตอง
ดําเนินการเมื่อประเมินหลกัสูตรจงึขอใหพจิารณา
ทบทวนการเขียนควรเขียนอกีครั้งหน่ึง 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะ มี
การปรับเปลี่ยนการเขียนในหมวดที่ 5 
ขอ 2.2 การทวนสอบมารตฐานผลการ
เรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเรจ็
การศึกษา โดยตัดคําวา “นอกจากน้ัน
ประเมินจากตําแหนงและความกาวหนา
ในสายงานของบัณฑิต” ออกไป 

19 อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรตองมผีลงานทางวิชาการ
ที่ไดรับการเผยแพรในรอบ 5 ปยอนหลงัอยางนอย 1 
เรื่องแตอาจารยยังไมมผีลงานอีก 3 คน 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะ โดย
ตัดช่ือ นายธนวัฒน พรมหมสุข ออก
จากผูรับผิดชอบหลกัสูตร เน่ืองจาก ยัง
ไมมีบทความตีพิมพหรือผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการเผยแพรในรอบ 5 ป
ยอนหลงั 

20 งานที่ตลาดตองการมากในขณะน้ีคืองานออกแบบที่
ไมใชนักเขียนแบบซึง่หลักสูตรน้ีสามารถรองรบัได
เน่ืองจากมีคําวาสถาปตยอยูคือการออกแบบสถาปตย
ที่มีทุนทางวัฒนธรรมหากหลักสูตรน้ีสามารถสราง
บัณฑิตใหเปนนักสถาปตยทีส่ะทอนทุนทางวัฒนธรรม
เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขียนแบบเบื้องตนไดจะ
สามารถนําไปตอยอดได 
ซึ่งหลักสูตรมีวิชาการออกแบบแตไมกลาวถึงทุนทาง
วัฒนธรรมและวิชาทุนวัฒนธรรมไมกลาวถึงการ
ออกแบบจึงควรเพิ่มเติมการออกแบบที่สะทอนทุนทาง
วัฒนธรรมหรอืทุนทางวัฒนธรรมทีส่ามารถออกแบบ
สถาปตยกรรมได 

ทางหลักสูตรเปนหลกัสูตรที่มุงเนนการ
ออกแบบเชิงทัศนศิลป และการ
ออกแบบกราฟก และการออกแบบภาพ
ลายเสนเพือ่งานออกแบบทีเ่ปน
สถาปตยกรรม 

21 นักศึกษาที่มาเรียนหลักสูตรน้ีสามารถประกอบอาชีพ
อะไรไดควรระบุอาชีพที่ชัดเจน 
และใหนักศึกษาไดรูในศาสตรอยางลุมลึกเพื่อสรางให
นักศึกษาที่จบไปสามารถประกอบอาชีพได 

ไมไดปรับเปลี่ยนอาชีพของนักศึกษาที่
จบหลักสูตร เน่ืองจากนักศึกษาบางคน
สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลาย 
เชน สามารถเปนครูได เพียงแตสามารถ
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ไปเรียนเพิ่มเติมทางดานสายครุศาสตร
เพื่อใหไดวุฒทิี่ถูกตอง 

22 วิชาเกี่ยวกับการวิจัยควรใหนักศึกษาลงมือปฏิบัติ
คนควาไมเปนจําเปนตองศึกษาอยูแตในหองเรียนไม
จําเปนตองเนนการเลคเชอร 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะ โดย
ฝกใหนักศึกษาไดลงมอืศึกษาหาความรู
เชิงลึก เพื่อไดขอมลูที่ถูกตอง แมนยํา 
และไดผลสรุปที่ชัดเจน สามารถนําไป
ตอยอดการทําศิลปนิพนธได 

23 ตอไปหลกัสูตรควรปรับใหเรียน 3 ปครึ่ง ทางหลักสูตร พรอมจะปรับปรงุแกไขให
เหลือ 3 ป ครึ่ง ในครั้งตอไป 

24 ตรวจสอบการพิมพคําผิดวรรคตอน ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะ โดย
ตรวจเช็คคําผิด วรรค ตอน อีกครัง้อยาง
ละเอียด 
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ภาคผนวกฑ 
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



260 

 

ตารางแสดงขอสงัเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลกัสูตร 
ในคราวประชุมครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 

 

ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

1 แกไขการเขียนขอ 1.1 ปรัชญาของหลกัสูตรในหมวดที่ 
2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตรทัง้น้ีใหเขียนในลักษณะ
ของ“การสรางคนใหเกิดผลอยางไร”โดยคํานึงถึงการ
ผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมและจริยธรรมประกอบ 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะโดย
การปรับเปน “บัณฑิตสาขาทัศนศิลป
และการออกแบบ เปนผูมีคุณธรรมมี
จริยธรรม และสามารถสรางสรรคงาน
ทัศนศิลปและการออกแบบจากวิถี
วัฒนธรรมทองถ่ินและสากล ในรปูแบบ
รวมสมัย” 

2 ตรวจสอบการใชคําภาษาอังกฤษใหเลอืกใชรูปแบบ
British English หรือAmerican English ทั้งน้ีใหเปน
รูปแบบเดียวกันตลอดทัง้เลมหลักสูตร 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะโดย
การปรับเปน American English 
ทั้งหมด 

3 ตรวจสอบการเติม S ในคําวา 
- Graphic  
- Art (กําหนดจากแหลงอางอิงที่นาเช่ือถือเชน
Textbook) 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะโดย
การแกไขภาษาอังกฤษจากแหลงอางองิ 
ตางๆ แลวนํามาปรับใชเพือ่ใหเหมาะสม 

4 คําอธิบายรายวิชาใหเขียนในลักษณะของ“วลี 
(Phrase)”เชน 
- ในรายวิชา 2142102 หลักการออกแบบแกไขเปน
“...of art composition in design, related to 
feature, model…” 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะโดย
การปรับเปลี่ยนรายวิชา 2142102 
หลักการออกแบบแกไขเปน “...of art 
composition in design, related to 
feature, model…” 

5 เพิ่มรายวิชา“การออกแบบสถาปตยกรรม” (Creative 
Design) หรอืเพิม่เน้ือหาเรื่อง“การออกแบบ
สถาปตยกรรม”ในรายวิชาการออกแบบ 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะโดย
การเพิม่วิชา “วาดเสนภาพราง
สถาปตยกรรม” อยูในวิชาเอกเลือก 

6 แกไขคํา 
- ในช่ือวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 2143204 
คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานทัศนศิลปแกไขเปน
“Computer Graphics for Visual Art” 
 
 
- ในช่ือวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 2140418 ศิลป
นิพนธการออกแบบกราฟกแกไขเปน“Art Thesis in 
Graphic Design” 
 
 

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะดังน้ี 
- ปรับเปลี่ยนช่ือวิชาภาษาอังกฤษของ
รายวิชา 2143204 คอมพิวเตอรกราฟก
เพื่องานทัศนศิลปแกไขเปน
“Computer Graphics for Visual 
Art” 
- ปรับเปลี่ยนช่ือวิชาภาษาอังกฤษของ
รายวิชา 2140418 ศิลปนิพนธการ
ออกแบบกราฟกแกไขเปน “Art Thesis 
in Graphic Design” 
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ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

- ในช่ือวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 2141204 
จิตวิทยาการออกแบบแกไขเปน“Psychology for 
Design” 
 
- ในช่ือวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา  
2141205 ภูมิปญญาทางศิลปกรรมและทุนวัฒนธรรม
ทองถ่ินชายแดนใตแกไขเปน“Fine Arts Wisdom 
and Local Southern Border Cultural Asset” 
 
 
- ในช่ือวิชาของรายวิชา  
2143306 แกไขเปน“การถายภาพเชิงสรางสรรค”และ
“Creative Photography” 
 
- คําวาDigital ภาษาไทยเขียนเปน“ดิจิทัล” 
 
- ในช่ือวิชาของรายวิชา  
2140413 การฝกประสบการณวิชาชีพการออกแบบ
ทัศนศิลปแกไขเปน“ประสบการณวิชาชีพการ
ออกแบบทัศนศิลป”และ“Professional Experience 
in Visual Art Design 
 
-ในช่ือวิชาของรายวิชา  
2140420การฝกประสบการณวิชาชีพการออกแบบ
กราฟกแกไขเปน“ประสบการณวิชาชีพการออกแบบ
กราฟก”และ“Professional Experience in 
Graphic Design 
 
- ในช่ือวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา   
2143222 การถายภาพเพื่องานโฆษณาแกไขเปน
“Creative Photography for Advertisement” 
 

- ปรับเปลี่ยนช่ือภาษาอังกฤษของ
รายวิชา 2141204 จิตวิทยาการ
ออกแบบแกไขเปน“Psychology for 
Design” 
- ไดปรับเปลี่ยนช่ือวิชาภาษาอังกฤษของ
รายวิชา 2141205 ภูมิปญญาทาง
ศิลปกรรมและทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน
ชายแดนใตแกไขเปน “Fine Arts 
Wisdom and Local Southern 
Border Cultural Asset” 
- ปรับเปลี่ยนช่ือวิชาของรายวิชา 
2143306 แกไขเปน “การถายภาพเชิง
สรางสรรค”และ “Creative 
Photography” 
-ปรับเปลี่ยนคําวาDigital ภาษาไทย
เขียนเปน “ดิจิทลั” 
- ปรับเปลี่ยนช่ือวิชาของรายวิชา 
2140413 การฝกประสบการณวิชาชีพ
การออกแบบทัศนศิลปแกไขเปน 
“ประสบการณวิชาชีพการออกแบบ
ทัศนศิลป”และ “Professional 
Experience in Visual Art Design 
- ปรับเปลี่ยนช่ือวิชาของรายวิชา 
2140420การฝกประสบการณวิชาชีพ
การออกแบบกราฟกแกไขเปน 
“ประสบการณวิชาชีพการออกแบบ
กราฟก”และ “Professional 
Experience in Graphic Design 
- ปรับเปลี่ยนช่ือวิชาภาษาอังกฤษของ
รายวิชา 2143222 การถายภาพเพื่อ
งานโฆษณาแกไขเปน “Creative 
Photography for Advertisement” 

7 ตามที่หลักสูตรไดช้ีแจงวากลุมวิชาเฉพาะดานผูเรียน
ตามหลกัสูตรน้ีจะตองเลือกแขนงใดแขนงหน่ึงคือแขนง
วิชาการออกแบบทัศนศิลปหรือแขนงวิชาการ
ออกแบบกราฟกซึง่มีการจัดรายวิชาเอกบงัคับและ
รายวิชาเอกเลือกจําเพาะแขนงแตเน่ืองจากช่ือ

ไดปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะโดย
การปรับเปลี่ยนวิชาเลือกรวมกันทั้ง 2 
แขนง ที่สามารถใหนักศึกษา แขนง
วิชาการออกแบบทัศนศิลปและแขนง
วิชาการออกแบบกราฟก สามารถเลือก
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ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

สาขาวิชาคือ“ทัศนศิลปและการออกแบบ”ผูเรียนควร
ไดรับสทิธิในการเลือกเรียนรายวิชาของแขนงวิชาการ
ออกแบบทัศนศิลปควบคูกับรายวิชาของแขนงวิชาการ
ออกแบบกราฟกจงึใหหลักสูตรทบทวนการออกแบบ
โครงสรางหลักสูตรอีกครั้งเชนผูเรียนเลือกเรียน
“รายวิชาบังคับแขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป”แต
สามารถเลือกเรียน“รายวิชาเลือกของแขนงวิชาการ
ออกแบบกราฟก”ไดเปนตนทั้งน้ีใหอยูในดุลยพินิจของ
หลักสูตร 

เรียนรวมกันได 
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ภาคผนวกฒ 
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เม่ือวันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 
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ตารางแสดงขอสงัเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ในคราวประชุมครัง้ที ่3/2561 เมื่อวันที่ 23 เดือนมีนาคมพ.ศ. 2561 
 

ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

1 แกไขหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ใหใส
หมายเลขจริงตามบัตรของอาจารยผูรบัผิดชอบ
หลักสูตร 

ไดใสหมายเลขบัตรประชาชนที่ตรงตาม
บัตรของอาจารยผูรับผิดชอบเรียบรอย 
ในหนาที่ 3 และ 62 

 

2 แกไขคําผิดในหนาที่ 6 ไดแกไขคําผิด จากคําวา “เลกิ” 
เปลี่ยนเปนคําวา “เลือก” เรียบรอยใน
หนาที่ 6 

 

3 แกไขช่ือภาษาอังกฤษในรายวิชา 2143327 การ
ออกแบบอัตลกัษณองคกร 

ไดแกไขช่ือภาษาอังกฤษในรายวิชา
ดังกลาว เปนช่ือ “Corporatate 
identity design” เรียบรอยทัง้ในเลม
เน้ือหาและภาคผนวก 

 

4 แกไขคําอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไปในรายวิชา 
5100124 กาวสูโลกกวางซึ่งมีคําอธิบายรายวิชาไม
ครบ 
 

ไดตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาดังกลาว 
และแกไขเรียบรอย ในหนาที่ 36 

5 ตัดคําวา“ศึกษา/study” ออกในคําอธิบายรายวิชา
2140305 ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ  
และ 2141214 ศิลปะอิสลาม 
 

ไดแกไขตามคําแนะนําดังกลาวเรียบรอย
ในหนาที่ 41 และ 42 

6 แกไขคําอธิบายรายวิชา 2140410 การเตรียมศิลป
นิพนธการออกแบบทัศนศิลป, 2141306 ทัศนศิลป
วิจารณ, 2140317 การเตรียมศิลปนิพนธการ
ออกแบบกราฟก  

 

ไดแกไขตามคําแนะนําดังกลาวเรียบรอย
ในหนาที่ 45, 46 และ 49 

7 แกไขหัวขอ 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน ในหนา
63 

ไดแกไขจากเดิม “1 วันตอสัปดาหของ
ภาคเรียนการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษา
ที่ 4” แกไขเปน “ภาคการศึกษาที่ 2 ป
ที่ 4” 
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ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

8 แกไขหัวขอ 5.4 จํานวนหนวยกิต ในหนา 64 ไดแกไขจากเดิม “5 หนวยกิต” แกไข
เปน “5(0-10-5) หนวยกิต” 

9 ตรวจสอบแกไขแบบประวัติอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรโดยมีขอสังเกตในเรื่องรายงานประชุม
วิชาการที่มีอาจารย 2 ทานมีผลงานวิชาการเหมอืนกัน 

ไดทําการตรวจสอบ และแกไขในเรื่อง
รายงานประชุมวิชาการทีม่ีอาจารย 2 
ทานมีผลงานวิชาการเหมือนกัน ซึ่งเกิด
จากการเขียนอางอิงผิด ซึ่งเปนผลงาน
วิชาการกลุม แตมิไดเขียนช่ือผูรวมวิจัย
ลงในการอางองิดังกลาวจงึเกิดความ
เขาใจผิด ไดแกไขตามความถูกตองตาม
การอางองิของการทําวิจัยกลุม  

10 ตรวจสอบแบบฟอรมประวัติอาจารยผูรบัผิดชอบ
หลักสูตรและเขียนใหถูกตองตามรปูแบบการอางอิง
และบรรณานุกรม 

ไดแกไขเพิ่มเติมหัวขอที่ 6.5 งาน
สรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร 
ตรวจสอบและแกไขความถูกตองตาม
รูปแบบการอางองิและบรรณานุกรม  
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ภาคผนวกณ 
ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารยประจําหลักสูตร 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1.อาจารยประจําหลักสูตร  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา ทัศนศิลปและการออกแบบ 
2.ชื่อ – สกุล  นายปราโมทย  ศรีปลัง่              
3. ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
4. สังกัด  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
5.ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ค.ม. ศิลปศึกษา 2543 

ปริญญาตร ี สถาบันราชภัฎเพชรบุร ี ศศ.บ. ศิลปกรรม 2538 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 
 6.1งานวิจัย 

ปราโมทย  ศรีปลั่ง. (2559). รายงานวิจัยเรื่อง บุหงารายา (ดอกชบา)สื่อสันติภาพ 
ชายแดนใต. (หนา 28). ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 

ปราโมทย  ศรีปลั่ง. (2558). รายงานวิจัยเรื่องวิถีผาปาเตะในวัฒนธรรมผสมผสาน. (หนา 
2). ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
 6.2 บทความ (ถามี) 
   ไมม ี
 

 6.3 รายงานการประชุมทางวิชาการ 
ไมม ี

 
 6.4 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไมม ี
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      6.5 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร  

Pramote Sriplang. (2016).The Way of batik Hybridization Culture. SEED Thai 

Artists Art Exhibition 2016 on 19-21 July 2016(Page 2).  Malaysia : 

University Malaysia Kelantan & Yala Rajabhat University 

 Pramote Sriplang. (2016). Hibiscus. ART Exhibition Theme. "Eastern Point 

of View" on 10-14 October 2016(Page 28). Indonesia : University 

Negeri Malang & Yala Rajabhat University 
 
7.  ประสบการณทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณการสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี 22ป  

ช่ือวิชา นําเสนอผลงานออกแบบ   2(1-2-3)  นก. 
ช่ือวิชาจิตวิทยาการออกแบบ   2(1-2-3)  นก. 
ช่ือวิชาความคิดสรางสรรค   2(1-2-3)  นก. 
ช่ือวิชาหลักการออกแบบทัศนศิลป   3(2-2-5)  นก. 
ช่ือวิชาวัสดุและเทคนิคทางทัศนศิลป   2(1-2-3)  นก. 
ช่ือวิชาสื่อผสมทางทัศนศิลป   3(1-4-4)  นก. 
ช่ือวิชาองคประกอบศิลป    2(1-2-3)  นก. 
ช่ือวิชาระเบียบวิจัยทางการออกแบบ  2(2-0-4)  นก. 
ช่ือวิชา เตรียมศิลปนิพนธ    2(1-2-3)  นก. 
ช่ือวิชา ศิลปนิพนธ    5(0-10-5) นก. 

 
 7.1.2  ระดับปริญญาโท- ป  
 ไมม ี  
 
  7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ(ถามี) 

 ไมม ี
 
                                                         (ลงช่ือ) .................................................... เจาของประวัติ 
                                                                     (นายปราโมทย     ศรีปลั่ง) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1.อาจารยประจําหลักสูตร  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชา ทัศนศิลปและการออกแบบ 
2. ชื่อ-สกุล  นายวินัย  สุขวิน 
3. ตําแหนงทางวิชาการ    อาจารย 
4. สังกัด   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร ศ.ม. ทัศนศิลปศึกษา 2556 

ปริญญาตร ี สถาบันราชภัฏยะลา ค.บ. ศิลปศึกษา  2542 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 
 6.1งานวิจัย 

นายวินัย  สุขวิน. (2559). รายงานวิจัยเรื่องสีสันเครื่องทรงมโนราห.(หนา 3). ยะลา : 
สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. 

 
 6.2 บทความ (ถามี) 
   ไมม ี
 
 6.3 รายงานการประชุมทางวิชาการ 

ไมม ี

 

 6.4 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไมม ี
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      6.5 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร  

Winai Sukwim. (2016).Colorful of Manora. SEED Thai Artists Art Exhibition 

2016 on 19-21 July 2016(Page 3).Malaysia : University Malaysia 

Kelantan & Yala Rajabhat University 

 Winai Sukwim. (2016). Colorful of Manora. ART Exhibition Theme. "Eastern 

Point of View" on 10-14 October2016(Page 33). Indonesia : 

University Negeri Malang & Yala Rajabhat University 
 
 7.  ประสบการณทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณการสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี  3  ป  

ช่ือวิชา มโนทัศนศิลปะหลังสมัยใหม  2 (2-0-4) นก. 
ช่ือวิชา วัสดุและเทคนิคทางทัศนศิลป          2 (1-2-3) นก. 
ช่ือวิชา จิตรกรรมพื้นฐาน   3 (2-2-5) นก. 
ช่ือวิชา จิตรกรรมประยุกต                         3 (2-2-5) นก. 
ช่ือวิชา การเขียนภาพประกอบ   3 (1-4-4) นก. 
ช่ือวิชา วาดเสนพื้นฐาน                             3 (1-4-4) นก. 
ช่ือวิชา หลักการวาดภาพ                           3 (2-2-5) นก. 
ช่ือวิชา จิตรกรรมสรางสรรค                        3 (1-4-4) นก. 
ช่ือวิชา นวัตกรรมจิตรกรรม                         3 (1-4-4) นก. 
ช่ือวิชา ทัศนศิลป 2 มิติ                               3 (1-4-4) นก. 
ช่ือวิชา วาดเสนสรางสรรค                            3 (1-4-4) นก. 
ช่ือวิชา ศิลปะนิพนธออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป 5 (0-10-5) นก. 

 
 7.1.2  ระดับปริญญาโท   -   ป  
 ไมม ี
 
     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ(ถามี)   
  ไมม ี
 
 

(ลงช่ือ) ............................................... เจาของประวัติ 
(นายวินัย  สุขวิน) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

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

 

1.อาจารยประจําหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชา ทัศนศิลปและการออกแบบ 

2.ชื่อ – สกุล  นายธนวัฒน  พรหมสุข 

3. ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

4. สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

5.ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร ศ.ม. ทัศนศิลป 2557 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยศิลปากร ศ.บ. ภาพพิมพ 2554 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 
 6.1งานวิจัย 

ไมม ี
 

 6.2 บทความ (ถามี) 
   ไมม ี
 

 6.3 รายงานการประชุมทางวิชาการ 
   ไมม ี
 

 6.4 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไมม ี
 

      6.5 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร  

ธนวัฒน พรหมสุข.(2558).ART STAGE SINGAPORE WE ARE ASIA 22 - 25 

JANUARY.SINGAPORE. Marina Bay Sands Expo and Convention Centre 

Singapore. (หนา 219).  
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ธนวัฒน พรหมสุข.(2557). การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งท่ี 60. 29 สิงหาคม - 19

กันยายน 2557. กรุงเทพมหานคร: หอศิลปรวมสมัยราชดําเนินกรุงเทพมหานคร. 

(หนา 80 - 81). 

ธนวัฒน พรหมสุข.(2555). การแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “นําสิ่งท่ีดีสูชีวิต” ครั้งท่ี 24. 

13 ธันวาคม 2555. กรุงเทพมหานครฯ: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ถนนเจาฟา 

กรุงเทพมหานคร. (หนา 48). 

ธนวัฒน พรหมสุข.(2554). การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว

ครั้งท่ี28. นครปฐม: หอศิลปสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร นครปฐม. (หนา 30). 

ธนวัฒน พรหมสุข.(2554). การแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “นําสิ่งท่ีดีสูชีวิต” ครั้งท่ี 23.        

2 พฤศจิกายน 2554. กรุงเทพมหานคร: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ถนนเจาฟา 

กรุงเทพมหานคร. (หนา 45). 
 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1  ประสบการณการสอน 

 7.1.1  ระดับปริญญาตรี1ป  

ช่ือวิชานวัตกรรมประติมากรรม   3 (1-4-4) นก. 

 ช่ือวิชานวัตกรรมภาพพิมพ   3 (1-4-4) นก. 

 ช่ือวิชา ประติมากรรมพื้นฐาน   3 (2-2-5) นก. 

 ช่ือวิชา ภาพพิมพพื้นฐาน    3 (2-2-5) นก. 

 ช่ือวิชา จิตรกรรมไทย    3 (2-2-5) นก. 

 ช่ือวิชา ธุรกิจศิลปะ    3 (3-0-6)นก. 

 ช่ือวิชา หลักการวาดภาพ    3 (2-2-5) นก. 

 ช่ือวิชา ความคิดสรางสรรค   2 (1-2-3) นก. 

 ช่ือวิชา ศิลปนิพนธออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป 5 (0-10-5) นก. 
 

 7.1.2  ระดับปริญญาโท    -     ป  

ไมม ี

 

     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ(ถามี) 

ไมม ี

 

 

(ลงช่ือ) ................................................. เจาของประวัติ 

(นายธนวัฒน พรหมสุข) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

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

 

1.อาจารยประจําหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา ทัศนศิลปและการออกแบบ  

2.ชื่อ – สกุล นางสาวสุวัสสา  เภอทอง 

3. ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย     

4. สังกัด   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

5.ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร ศ.ม. ทัศนศิลปศึกษา  2555 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ศษ.บ. ศิลปศึกษา  2552 

 

6. ผลงานทางวิชาการ 
 6.1งานวิจัย 

สุวัสสา เภอทอง. (2559). รายงานวิจัยเรื่องดอกไมเบงบาน 3 จังหวัดชายแดนใต 

Blossoming Flowers in 3 Southern Border Provinces. (หนา 31). 

ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

 6.2 บทความ (ถามี) 
   ไมม ี
 
 6.3 รายงานการประชุมทางวิชาการ 

ไมม ี

 
 6.4 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
   ไมม ี
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      6.5 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร  

Suwatsa Pertong. (2016).The Signficance of Creative Art Work. SEED Thai 

Artists Art Exhibition 2016 on 19-21 July 2016(Page 4).  Malaysia : 

University Malaysia Kelantan & Yala Rajabhat University 

Suwatsa Pertong. (2016). Flowers Bloom in Three Southern Border 

Provinces. ART Exhibition Theme. "Eastern Point of View" on 

10-14 October 2016(Page 31). Indonesia : University Negeri 

Malang & Yala Rajabhat University 
 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1  ประสบการณการสอน 

 7.1.1  ระดับปริญญาตรี   4   ป  

ช่ือวิชาสุนทรียวิจักขณ 2 (2-0-4)  นก.     

 ช่ือวิชาทัศนศิลปรวมสมัย 2 (1-2-3)  นก. 

 ช่ือวิชาลิขสิทธ์ิและทรัพยสินทางปญญา 2 (2-0-4)นก. 

 ช่ือวิชาออกแบบผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช  3 (2-2-5)  นก. 

 ช่ือวิชาภูมิปญญาศิลปะพื้นบาน 2 (1-2-3)  นก. 

 ช่ือวิชาศิลปะสําหรับครูประถมศึกษา 2 (1-2-3)  นก. 

 ช่ือวิชาสัมมนาการออกแบบ 2 (1-2-3)  นก. 

 ช่ือวิชาจิตรกรรมประยุกต 3 (2-2-5)  นก. 

 ช่ือวิชาภูมิปญญาศิลปกรรมพื้นถ่ินภาคใต 2 (1-2-3)  นก. 

 ช่ือวิชาทฤษฎีสีสรางสรรค 2 (1-2-3)  นก. 

 ช่ือวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ 2 (2-0-4)  นก. 

 ช่ือวิชานวัตกรรมการออกแบบ 3 (1-4-4)  นก. 

 ช่ือวิชานวัตกรรมจิตรกรรม 3 (1-4-4)  นก. 

 ช่ือวิชาศิลปนิพนธออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป 5 (0-10-5) นก. 

 ช่ือวิชาทฤษฎีสีสรางสรรค 2 (1-2-3)  นก. 

 ช่ือวิชาสุนทรียศาสตร 2 (2-0-4)  นก. 
 

 7.1.2  ระดับปริญญาโท ป  

 ไมม ี
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     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ(ถามี) 

ไมม ี
 

(ลงช่ือ) ................................................ เจาของประวัติ 

 (นางสาวสุวัสสา  เภอทอง) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

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

 

1.อาจารยประจําหลักสูตร  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชา ทัศนศิลปและการออกแบบ 

2.ชื่อ – สกุล  นายศฤงคาร กิติวินิต                   

3. ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

4. สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

5.ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร ศ.ม. ออกแบบนิเทศศิลป 2549 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป 2540 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 
 6.1งานวิจัย 

ศฤงคาร กิติวินิต. (2560). รายงานวิจัยเรื่อง Redefining Language,Literature, Arts, 

and Teachings in Global ERA .International Seminar on 

Langage,Education,and Culture: Malang University Indonesia 

ศฤงคาร กิติวินิต. (2559). รายงานวิจัยเรื่องการออกแบบภาพสําเร็จรูปในรูปแบบเลขน

ศิลปของจังหวัดยะลา. (หนา 4). ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
6.2 บทความ (ถามี) 

ศฤงคาร กิติวินิต. (2561, ตุลาคม). Yala Province Graphic and Clip Art Design. 

International seminar on language, Education, And culture. 

1(1) :264-269 
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6.3 รายงานการประชุมทางวิชาการ 
   ไมม ี
 
 6.4 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไมม ี
 
 

     6.5 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร  

Saringkarn Kittiwinit. (2016).YALA Clip Art. SEED Thai Artists Art Exhibition 

2016 on 19-21 July 2016(Page 4).  Malaysia : University Malaysia 

Kelantan & Yala Rajabhat University 

Saringkarn Kittiwinit.(2016). Flowers Bloom in Three Southern Border 

Provinces. ART Exhibition Theme. "Eastern Point of View" on 10-

14 October 2016(Page 31). Indonesia : University Negeri Malang & 

Yala Rajabhat University 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1  ประสบการณการสอน 

 7.1.1  ระดับปริญญาตรี   19   ป  

 ช่ือวิชา นวัตกรรมการออกแบบ    3 (1-4-4) นก. 

 ช่ือวิชา คอมพิวเตอรเพื่องานทัศนศิลป   3 (1-4-4) นก. 

 ช่ือวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ   2 (2-0-4) นก. 

 ช่ือวิชา เทคนิคการสรางสรรคทัศนศิลปดวยคอมพิวเตอร 3 (1-4-4) นก. 

 ช่ือวิชา การออกแบบภาพรางผลิตภัณฑ   3 (1-4-4) นก. 

 ช่ือวิชา การออกแบบและจัดตัวอักษร   3 (1-4-4) นก. 

 ช่ือวิชา การออกแบบสื่อเพื่อการนําเสนอ   3 (1-4-4) นก. 

 ช่ือวิชา การถายภาพสรางสรรค    3 (1-4-4) นก. 

 ช่ือวิชา การออกแบบสิ่งพิมพ    3 (1-4-4) นก. 

 ช่ือวิชา การออกแบบกราฟกบนบรรจภัุณฑ  3 (1-4-4) นก. 

 ช่ือวิชา การออกแบบลวดลาย    3 (1-4-4) นก. 

 

7.1.2  ระดับปริญญาโท    -     ป  
ไมม ี
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 7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ(ถามี) 
ไมม ี

 

 

(ลงช่ือ) ..............................................เจาของประวัติ 

            (นายศฤงคาร     กิติวินิต) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1.อาจารยประจําหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชา ทัศนศิลปและการออกแบบ     
2. ชื่อ – สกุล   พอหทัย ซุนสั้น             
3. ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
4. สังกัด  คณะมนุษยศาสตรสงัคมศาสตร                  
5.ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท Aligarh Muslim 
University,India 

MFA. Fine Art 2549 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยรังสิต ศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป 2545 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 
 6.1งานวิจัย 

 

พอหทัย ซุนสั้น. (2560). รายงานวิจัยเรื่อง การออกแบบลายผาโดยใชแรงบันดาลใจ
จากเพลงพระราชนิพนธ. (หนา5). ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

อับดุลรอซะ วรรณอาลีและพอหทัย ซุนสั้น. (2559). รายงานวิจัยเรื่องพัฒนาการของ
สถาปตยกรรมมัสยิดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต. (หนา110-111). ยะลา : 
คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตรมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

พอหทัย ซุนสัน้. (2558). รายงานวิจัยเรื่อง บาติกจิตรกรรม บุหงามาลาย.ู (หนา 23). 
ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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6.2 บทความ (ถามี) 
Porhathai Soonsan.(2017, October).CREATIVE TEXTILE DESIGNING INSPIRED 

BY ROYAL SONG COMPOSITION. Proceeding seminar for attending 
ISoLEC 20171 (1): 305 - 310 

 

 6.3 รายงานการประชุมทางวิชาการ 
อับ ดุลรอซะ วรรณอาลี และ พอหทัย ซุนสั้น . (2560).พัฒนาการของรูปแบบ

สถาปตยกรรมของมัสยิดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต. ในการประชุมทาง
วิชาการThe National and International Conference in Islamic 
Education and Educational Development วันท่ี 18-19 พฤษภาคม
2560 (หนา110-111). ยะลา:คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 6.4 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไมมี 
 

     6.5 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร  

Porhathai Soonsan. (2016).The Singificance of Creative Art Work. SEED Thai 

Artists Art Exhibition 2016 on 19-21 July 2016(Page 5).  Malaysia : 

University Malaysia Kelantan & Yala Rajabhat University 

Porhathai Soonsan. (2016). Kiting Activities. ART Exhibition Theme. "Eastern 

Point of View" on 10-14 October 2016(Page 23). Indonesia : 

University Negeri Malang & Yala Rajabhat University 
 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณการสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี    4   ป  

ช่ือวิชาการออกแบบลายผาสรางสรรค 3(2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชาศิลปะอาเซียน 3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชาการออกแบบลวดลาย 3(1-4-4) นก. 
 ช่ือวิชา สุนทรียศาสตร 2(2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชาประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ 3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชาบาติกพื้นฐาน 3(2-2-5) นก. 
  
 7.1.2  ระดับปริญญาโท    -    ป  
 ไมม ี
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     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ(ถามี) 
          ไมม ี

 
 
 
 

(ลงช่ือ) ................................................. เจาของประวัติ 
                  (นางสาวพอหทัยซุนสั้น) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

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

 

1.อาจารยประจําหลักสูตร  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชา ทัศนศิลปและการออกแบบ 

2.ชื่อ – สกุล  นางสาวจริาพร เกียรตินฤมล                    

3. ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

4. สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

5.ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร ศป.ม การออกแบบตกแตงภายใน 2556 

ปริญญาตร ี สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

คอ.บ. ครุศาสตรอุตสาหกรรม 2548 

 

6. ผลงานทางวิชาการ 
 6.1งานวิจัย 
 

จิราพร เกียรตินฤมล. (2560). รายงานวิจัยเรื่องออกแบบตกแตงภายใน แหลงเรียนรู

เคลื่อนท่ีสําหรับเด็กดอยโอกาสใน 3 จังหวัดชายแดนใต. (หนา 103-109)

ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
 

 6.2 บทความ (ถามี) 

Jiraporn Kiadtinaruemo (2016). Interior Design OTOP Center of Three 

Southern Border. ART Exhibition Theme. "Eastern Point of View" 

on 10-14 October 2016(Page 23). Indonesia : University Negeri 

Malang & Yala Rajabhat University 
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 6.3 รายงานการประชุมทางวิชาการ 
   ไมม ี
 

 6.4 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไมม ี
 

     6.5 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร  

Jiraporn Kiadtinaruemo. (2016).Interior Design American Corner YaLa. SEED 

Thai Artists Art Exhibition 2016 on 19-21 July 2016(Page11).  

Malaysia : University Malaysia Kelantan & Yala Rajabhat University 

Jiraporn Kiadtinaruemo. (2017). INTERIOR DESIGN POP-UP LEARNING CENTER 

OF THREE SOUTHERN BORDER. Proceeding seminar for attending 

ISoLEC 2017 on 25-27 October 2017 (Page 103-109) Universitas 

Negeri Malang Indonesia. 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1  ประสบการณการสอน 

 7.1.1  ระดับปริญญาตรี   3   ป  

ช่ือวิชาการออกแบบภาพรางผลิตภัณฑ  3 (1-4-4) นก. 

 ช่ือวิชาการนําเสนอผลงานออกแบบ  2 (1-2-3) นก. 

 ช่ือวิชา ภูมิปญญาศิลปะพื้นบาน     2 (1-2-3) นก. 

 ช่ือวิชา การออกแบบดวยคอมพิวเตอร  3 (1-4-4) นก. 

 ช่ือวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ   2 (2-0-4) นก. 

 ช่ือวิชา การสัมมนาการออกแบบ   2 (1-2-3)นก. 

 ช่ือวิชา การออกแบบสื่อเพื่อการนําเสนอ  3 (2-2-5) นก. 

 ช่ือวิชา หลักการเขียนแบบ   3 (2-2-5) นก. 

 ช่ือวิชา การวิเคราะหขอมูลการออกแบบ  2 (1-2-3) นก. 
 

 7.1.2  ระดับปริญญาโท    -     ป  

ไมม ี
 

     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ(ถามี) 

ไมม ี

 

 

(ลงช่ือ) ............................................ เจาของประวัติ 

(นางสาวจริาพร เกียรตินฤมล) 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1.อาจารยประจําหลกัสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ 
2.ชื่อ – สกุล นายสุพร  สุนทรนนท 
3. ตําแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 
4. สังกัด   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
5.ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กศ.ม เทคโนโลยีการศึกษา 2537 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา 2528 

  
6. ผลงานทางวิชาการ 
 6.1งานวิจัย 
 

สุพร  สุนทรนนท. (2553). รายงานการวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาคอรสแวร
บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาถายภาพเพ่ือการออกแบบ สําหรับนัก
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (หนา 30). ยะลา: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. 

สุพร สุนทรนนท. (2548). รายงานการวิจัยเรื่อง การจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินหัต
กรรมผาบาติกลายพิมพ ตําบลลําภู อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส. (หนา 305-
310). ยะลา:สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 

 6.2 บทความ (ถามี) 
สุพร  สุนทรนนท. (2550). อิมเมจเซนเซอร(Image sensors). วารสารวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ปที่ 11 ฉบับที่ 1.  
สุพร  สุนทรนนท. (2544). การประยุกตใชโปรแกรมกราฟกเพ่ือการสรางสรรคงานศิลปะ. 

วารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
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  สุพร  สุนทรนนท. (2535). เทคโนโลยีการศึกษากับประสิทธิภาพการเรียนการสอน. 
วารสารวิทยบรกิาร. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. ปที่ 3 ฉบับที่ 2. กันยายน-
ธันวาคม. 

สุพร  สุนทรนนท. (2534). การกําหนดขนาดแบบและตัวอักษร. วารสารวิทยบริการ. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. ปที่ 2 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม. 

สุพร  สุนทรนนท. (2534). การเลือกใชแสงนิรภัยใหเหมาะกับฟลม.วารสารวิทยบริการ. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. ปที่ 2 ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน 

สุพร  สุนทรนนท. (2533) เทคโนโลยีทางการพิมพ: การพัฒนาการระบบการเรียงพิมพ. 
วารสารวิทยบรกิาร. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. ปที่ 1 ฉบับที่ 3  

สุพร สุนทรนนท. (2528) การพิมพออฟเซต. วารสารเทคโนโลยีทางการศึกษา   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. ปที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน. 

 

 6.3 รายงานการประชุมทางวิชาการ 
   ไมม ี
 

 6.4 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
สุพร  สุนทรนนท.(2549). เทคนิคการถายภาพ 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา

เทคนิคการถายภาพ. ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 

สุพร  สุนทรนนท.(2549). การออกแบบนิเทศศิลป 3. ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

     6.5 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร  
Suporn Soonthornnon, and Pitcharporn Soonthornnon.(2017).Knowledge 

Management of Local Wisdom in Cap Printing Batik Cloth Handicraft 
in Narathiwas, Thailand. Proceeding seminar for attending ISoLEC 
2017 on 25-27 October 2017 (Page 305-310). Indonesia : Universitas 
Negeri Malang Indonesia. 

Suporn  Soonthornnon.(2016). The Development of Course, DiGital Art. Based 
on concept of the Creative Economy. Proceeding seminar seni 
budaya bangsa  On 12 October 2016 (Page 30 ) . Universitas Negeri 
Malang. Indonesia. 
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7.  ประสบการณทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณการสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี  20  ป  

ช่ือวิชา คอมพิวเตอรกราฟกและภาพเคลื่อนไหว 3(1-4-5)นก. 
ช่ือวิชา การถายภาพดิจิตอล 3 (2-2-5) นก. 
ช่ือวิชา การออกแบบมัลติมีเดีย 3 (2-2-5)นก. 
ช่ือวิชา  การออกแบบดวยคอมพิวเตอร        3 (1-4-4) นก. 
ช่ือวิชา  การออกแบบสิง่พิมพ                3 (1-4-4) นก. 

 7.1.2  ระดับปริญญาโท- ป  
  ไมม ี
 
     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ(ถามี) 

       ไมม ี
 
 
 

(ลงช่ือ) ……………………..…………………………. เจาของประวัติ 
(ผูชวยศาสตราจารยสุพร  สุนทรนนท) 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1.อาจารยประจําหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชา ทัศนศิลปและการออกแบบ 
2.ชื่อ – สกุล  นายอับดุลรอซะ วรรณอาล ี
3. ตําแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 
4. สังกัด   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
5.ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ศศ.ม. พัฒนาสงัคม 2545 

ปริญญาตร ี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถ.บ. สถาปตยกรรม 2541 

  
6. ผลงานทางวิชาการ 
 6.1งานวิจัย 
 

อับดุลรอซะ วรรณอาลี และพอหทัย  ซุนสั้น. (2560).รายงานการวิจัยเรื่อง พัฒนาการ
ของสถาปตยกรรมมัสยิดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต. (หนา 110-111) ยะลา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

  

 6.2 บทความ (ถามี) 
   ไมม ี
 

 6.3 รายงานการประชุมทางวิชาการ 
อับดุลรอซะ วรรณอาลี และพอหทัย  ซุนสั้น.(2560).พัฒนาการของรูปแบบสถาปตยกรรม

ของมัสยิดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต. The National and International 
Conference in Islamic Education and Educational Development on 
18-19 May 2017 (Page 110-111). คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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 6.4 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
อับดุลรอซะ วรรณอาลี.(2549). ประวัติศาสตรศิลป 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา

ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ. ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

     6.5 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร  
Abdulrosah  Wanna-alee. (2016). Prototypes of mosque for sub-district 

Assistant Prof. SEED Thai Artists Art Exhibition 2016 on 19-21 July 
2016 (Page10).  Malaysia : University Malaysia Kelantan & Yala Rajabhat 
University 

 
7.  ประสบการณทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณการสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี    20  ป  
  ช่ือวิชาประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ 3(3-0-6) นก. 
  ช่ือวิชาศิลปะอิสลาม                             3(1-4-4) นก. 
  ช่ือวิชาหลักการเขียนแบบ                       3(2-2-5) นก. 
 
 7.1.2  ระดับปริญญาโท- ป  
 ไมม ี
 
     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ(ถามี) 

            ไมม ี
 
 

(ลงช่ือ) ........................................................... เจาของประวัติ 
     (ผูชวยศาสตราจารยอบัดุลรอซะ วรรณอาลี) 
 
 
 
 


