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คำนำ 
 
การปรับปรุงหลักสูตรครั ้งนี ้เกิดขึ ้นจากการครบรอบ 5 ปีของการใช้หลักสูตรศิลปบัณฑิต 

สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบซึ่งต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตาม
มคอ. 1 โดยได้ตัดและเพ่ิมรายวิชาบางส่วนเพ่ือความสมบูรณ์ของหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 (มคอ.1) เป็นสาขาออกแบบสร้างสรรค์ ที่เน้น
ถึงสาระวิชาที่สร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทของการพัฒนาบนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สากลในสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้  

รายละเอียดในหลักสูตรประกอบด้วยข้อมูล 8 หมวด คือ 1) หมวดข้อมูลทั่วไป 2) หมวดข้อมูล
เฉพาะของหลักสูตร 3) หมวดระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร          
4) หมวดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  5) หมวดหลักเกณฑ์ในการประเมินผล
นักศึกษา 6) หมวดการพัฒนาการคณาจารย์ 7) หมวดการประกันคุณภาพหลักสูตร และ 8) หมวดการ
ประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร หลักสูตรเล่มนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตจากการ
วิพากษ์หลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิเพื ่อให้หลักสูตรมีความถูกต้อง สมบูรณ์และสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ในนามของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
สร้างสรรค์ ขอขอบคุณผู ้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร คณาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้องที่แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการ
พิจารณาและกลั ่นกรองหลักสูตรที ่ได้พิจารณาตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับแก้ หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 

 

 

(นางสาวจิราพร  เกียรตินฤมล) 
ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์  



 

 

ก 

สารบัญ 
 

   หน้า 
สารบัญ   ก 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 8 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 9 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 51 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 65 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 66 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 66 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 74 
ภาคผนวก ก สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 76 
ภาคผนวก ข รายวิชาใช้แทนกัน 155 
ภาคผนวก ค 
 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6642/ 2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

158 

ภาคผนวก ง คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2321/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2564 

161 

ภาคผนวก จ หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 163 
ภาคผนวก ฉ 
 

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 9/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

167 

ภาคผนวก ช 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 

169 

ภาคผนวก ซ 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชาและรหัสชุดวิชา 

174 

ภาคผนวก ฌ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

181 

ภาคผนวก ญ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ในการวิพากษ์หลักสูตร 

204 

ภาคผนวก ฏ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

208 

ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

212 

ภาคผนวก ฐ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

217 

ภาคผนวก ฑ ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจำหลักสูตร 219 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 
 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร     :  25561571100524 

ภาษาไทย :  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Creative design 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบสร้างสรรค์) 
ชื่อย่อ :  ศป.บ. (ออกแบบสร้างสรรค)์ 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Fine and Applied Arts (Creative design) 
ชื่อย่อ :  B.F.A. (Creative design) 
 

3. วิชาเอก 
ไม่มี 
 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี  
5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาที่ใช้ 

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
6.3 สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอกรอบแนวความคิดของหลักสูตร ต่อสภา

มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 
6.4 คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตร 
     ต่อมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 
6.5 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  
     ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
6.6 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย

ในคราวประประชุมที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
6.7 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 
 ในคราวประชุมที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2567 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
1. นักออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 

           2. นักออกแบบหรือช่างศิลป์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
           3. นักวิจัยด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
           4. นักออกแบบอิสระ 
           5. นักวิชาการทางด้านการออกแบบ 
           6. นักจัดแสดงนิทรรศการ 
           7. พนักงานเขียนแบบ 
           8. เจ้าหน้าที่ประมาณราคาด้านผลิตภัณฑ์ 
           9. นักออกแบบสิ่งทอ 
 10. นักวิชาการและครูทางการออกแบบ 
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9. ชื่อนามสกุล ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งวิชาการ 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 
1. นางสาวจิราพร  เกียรตินฤมล 
   อาจารย์ 
 

ศป.ม. (การออกแบบ
ตกแต่งภายใน) 
คอ.บ. (ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2556 
 

2548 

2. นางสาวพอหทัย  ซุ่นสั้น 
    อาจารย์ 
     

MFA. (Fine arts) 
 
ศ.บ. (ออกแบบนิเทศ
ศิลป์) 

Aligarh Muslim 
University, ประเทศอินเดีย 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2549 
 

2545 

3. นายศฤงคาร  กิติวินิต 
    อาจารย์ 
 

ศ.ม. (ออกแบบนิเทศ
ศิลป์) 
ศ.บ. (ออกแบบนิเทศ
ศิลป์) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2549 
 

2540 

4. นางสุวัสสา  ฮาส   
    อาจารย์ 

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

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2555 
2552 

5. นางสาวณัฐญาวีรย์ เบ็ญนา 
อาจารย์ 
 

สถ.ม. (ออกแบบ
อุตสาหกรรม) 
ศศ.บ. (นวัตกรรมการ
ออกแบบและ
สร้างสรรคส์ื่อ) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2562 
 

2558 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืน” สอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง 
ครอบคลุม และยั ่งยืน การจ้างงานเต็มที ่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน 
(Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive 
employment and decent work for all) มีเป้าประสงค์ที ่ครอบคลุมหลายประเด็น เช่น การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรอย่างยั่งยืน  (สหประชาชาติ
ประเทศไทย, 2564) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ด้านการพัฒนา
และส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างเส้นทางอาชีพสภาพแวดล้อมการทำงาน 
และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ โดยจัดให้มีโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เครื่องมือการทำงานที่เหมาะสมการสร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศที่
มีอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบการร่วมมือ การมีกลไกการทำงานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคนในหลาย
สาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั่ วโลก เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปิดพื้นที่ในการสร้ างเสริมศักยภาพผู้มี
ความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สนับสนุนการพัฒนาบน
ฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ภายใต้บริบทของสังคมที่มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งทางชาติพันธุ์ 
ศาสนา และวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความตระหนักในสิทธิมนุษยชน สร้าง
ความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในกลุ่มชาติพันธุ์  ให้ความสำคัญกับองค์
ความรู้และภูมิปัญญาของกลุ่มชน สร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนในท้องถิ่นสร้างความเข้าใจ
และจุดร่วมบนความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในการช่วย
ยกระดับคุณค่าที่หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์เพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้ รวมถึงเชื่อมโยงการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ
เพ่ือนบ้านบนรากฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันกับประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริม
การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมการบริโภคและการผลิตสีเขียวอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการ
ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการผลิต วิธีคิดและวิถีชีวิตของ
บุคคลและองค์กรให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด การสร้างการ
มีจิตสำนึกในการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายที่ SDG 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ความเป็นเมือง
กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยสหประชาชาติคาดการณ์ว่าภายในปี 2593 ประชากรโลกที่อาศัยใน
เขตเมืองจะมีมากถึงร้อยละ 68 ของจำนวนประชากรทั่วโลก หรือที่จำนวน 6.7 พันล้านคน เนื่องจาก
เมืองเป็นแหล่งสำคัญของการจ้างงาน มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขั้น
พื ้นฐาน และมีสวัสดิการสังคมต่าง ๆ รองรับ ดังนั ้น การทำให้เมืองที ่อยู ่อาศัยมีคุณภาพ มี
สภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย และอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม จึงเป็นเรื ่องที่ทุกภาคส่วนต้องให้
ความสำคัญ นอกจากนี้ การพัฒนาเมืองจะต้องคำนึงถึงมิติความแตกต่างทางสังคม โดยเฉพาะการ
พัฒนาที่คำนึงถึงกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถ
ดำรงชีว ิตอยู ่ในเมืองได้อย่างมีค ุณภาพ และเข้าถึงบริการพื ้นฐานต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียม  
(สหประชาชาติประเทศไทย, 2564) 

ปัจจุบันโลกให้ความสนใจกับการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Economic & Ecological 
Design, Eco Design or Green Design) ซึ ่งเป็นแนวทางหนึ่งของการจัดการเชิงรุกในการแก้ไข
ปัญหาสิ ่งแวดล้อมต่าง ๆ ซึ ่งแน่นอนว่า รวมถึงภาวะโลกร้อนด้วย กล่าวคือ เป็นการออกแบบ
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ผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญกับทุกอาชีพ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ในการประยุกต์หลักการให้เล็งเห็นประเด็นปัญหาต่าง ๆ และหาทางแก้ไข อาทิ การมุ่งเน้นการลดกาก
ของเสีย ยืดระยะเวลาใช้งานและเพิ ่มปริมาณนำกลับมาใช้ใหม่ โดยแนวความคิด Life Cycle 
Thinking ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียที่จะตามมาภายหลังตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์อีกทั้งได้มีการ
ออกกฎระเบียบกฎหมายหรือมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติตามของผู้ประกอบการ โดยเน้นที่การลด
ผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม ตั ้งแต่ขั ้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ทำให้สามารถลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก สอดคล้องกับ สหประชาชาติประเทศไทย (2564) กล่าว่า จาก
กระแสความกังวลต่อปัญหาสิ ่งแวดล้อม และการหมดลงไปของทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึง
นับตั้งแต่ ปี ค.ศ.2015 ที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDG) 
ได้ถูกกำหนดขึ ้นเพื ่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาของโลก หรือที ่เรียกว่า “Global target, 
National action” กล่าวคือเป็นเป้าหมายของโลกเพื่อให้ประเทศต่าง ๆ นำไปปฏิบัติให้บรรลุผล
สำเร็จภายในปี ค.ศ.2030 ทำให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาครัฐ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึง
สังคมเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นกับการขับเคลื่อนสีเขียวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดังกล่าว บทความนี้ขอนำเสนอ 1 ใน 17 เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกที่ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมต้องให้ความสำคัญ และใช้เป็นกลยุทธ์สำหรับการปรับตัวทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต สร้างโอกาสทางการตลาด การค้า ไปจนถึงการแข่งขันได้ในอนาคต นั่นก็คือ เป้าหมายที่
เรียกว่า “SDG 12” หรือ “การบริโภคและการผลิตที ่ย ั ่งยืน (Sustainable Consumption and 
Production)” 

ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เล็งเห็นถึงปัญหา
ข้างต้นจึงจัดทำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ เพื่อบ่มเพาะและให้
ความรู้แก่นักศึกษาด้านการออกแบบ เช่นการออกแบบกราฟิก ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ออกแบบแฟชั่น ออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงการออกแบบทุกประเภทที่มีความเกี่ยวข้อง 

 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
สถานการณ์หรือ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่จำเป็นในการวางแผนหลักสูตรได้

คำนึงถึงแนวโน้มการแข่งขันทางการค้ามีระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการเปิดเสรี
ทางการค้ามากขึ้น และการเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้นำมาซึ่งโอกาสที่
สำคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ การลดข้อจำกัด
ในด้านอุปสงค์ในประเทศ โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรกรและ
อุตสาหกรรมในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้ง
การผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมท้องถิ่น
ภูมิปัญญาเป็นพ้ืนฐานการประกอบอาชีพและเป็นรากฐานการพัฒนาที่เริ่มจากการพัฒนาการเพ่ือการ
พ่ึงพาตนเอง การพัฒนาเพื่อการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการพัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองค์
ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิมเพ่ือเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งประเทศไทยจะ
มีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ และการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ รวมไปถึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์พื้นบ้าน สถานท่องเที่ยวและการพักผ่ อน จึงเป็นโอกาสในการนำการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์มาสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และนำมาสร้างมูลค่าเพ่ิม ซึ่งจะ



6 

 

 

เป็นทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ การส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ประยุกต์ และ
ค้นคิดสิ่งใหม่ ความรู้ใหม่เพื่อประโยชน์สุขของสังคม ทำให้รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จึงมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมที่มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเจริญความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการร่วมกับภาครัฐ
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ระดับประเทศ คือ คณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) เป็นผู้
ขับเคลื่อน และมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบหลักส่งเสริมการดำเนินงาน 
OTOP  ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุน ส่งเสริม ยกระดับผลิตภัณฑ์ และพัฒนาช่องทาง
การตลาดที่หลากหลายเพื่อให้สามารถจำหน่ายได้ และมุ่งปรับตัวสู่การค้าแบบสากล 
 อย่างไรก็ตาม การดำเนินการรูปแบบข้างต้น  ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ (จำนวนมาก) ของคนใน
ชุมชนไม่สามารถแข่งขันได้ ต้องออกไปขายสินค้าตามที่ต่าง ๆ ทำให้ประชาชนไม่มีความสุข  รายได้ไป
ตกอยู่แก่ผู้ประกอบการคนเดียว หรือบางกลุ่มเล็ก  ไม่กระจายถึงประชาชนกลุ่มใหญ่ในชุมชนอย่าง
แท้จริง  ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากไม่ประสบผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร  ประกอบ
กับ รายได้จากการท่องเที่ยวที่เป็นกระแสหลักของประเทศ ส่วนใหญ่ตกไปอยู่ในกลุ่มทุนเอกชน เช่น 
โรงแรม ร้านอาหาร ห้างร้านใหญ่ๆ กรุ๊ปทัวร์  โดยที่รายได้ไม่กระจายลงไปถึงชุมชน 
 ดังนั้น จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันขายสินค้า OTOP ออกจากชุมชนเพียงด้าน
เดียว สู่การเพิ่มชองทางสร้างรายได้ตามความต้องการ (Demand Driven Local Economy) โดย
การขายสินค้าอยู่ในชุมชน  ใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็น
รายได้ ทั้งนี้ครอบครัวและลูกหลานยังอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องแข่งขันนำผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน 
เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ชวนกันคิด ชวนกันทำ ผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการ
เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชน ที่มีเสน่ห์ดึงดูด และมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามา
เยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรายได้จะกระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมี
ความสุข เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strength with in)  และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
อย่างแท้จริง 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสตูร

ในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี การพัฒนาบัณฑิตเพ่ือ
รองรับการทำงานด้านการออกแบบนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนหลักสูตรเพื่อฝึกฝนให้ผู้เรยีน
เกิดการคิดวิเคราะห์ แสดงออกเชิงสร้างสรรค์ รวมไปถึงฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการออก
แบบอย่างเข้มงวดรองรังการพัฒนาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในการผลิตบัณฑิตทางการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ จำเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนา
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ตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อหน่วยงาน สังคม ประเทศชาติต่อไป 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
การผลิตบัณฑิตเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย            

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์เฉพาะในด้านของสังคมพหุวัฒนธรรมและจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้
รัฐบาลมีนโยบายเฉพาะ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะการขยายโอกาสและพัฒนาทาง
การศึกษาการสร้างอาชีพและการเยียวยาและสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนในพื ้นที ่หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างอาชีพอิสระ
ได้ด้วยตนเองและสามารถเป็นบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านของการสอนการออกแบบกราฟิก 
สื ่อประชาสัมพันธ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องแต่งกาย รวมถึงงานออกแบบที่เกี ่ยวข้อง 
ตลอดจนมีส่วนในการจัดแสดงงานศิลปะเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจากส่วนหนึ่งที่กล่าวมา
ล้วนเป็นพันธกิจหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
1) รายวิชาในหลักสูตรอื ่นที ่นำมาบรรจุในหลักสูตรนี ้ : สาขาออกแบบสร้างสรรค์               

เป็นหลักสูตรที่บูรณาการหลายศาสตร์หลายด้านเข้าด้วยกัน อาทิเช่น 
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นมาเรียน 
รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอื่นนำไปใช้ : รายวิชาอื่นที่นักศึกษาจากคณะ/หลักสูตร

อื่น ต้องมาเรียน หากต้องมีความรู้พื ้นฐานทางการออกแบบสร้างสรรค์ ทั้งนี้การเลือกเรียนวิชา
ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสอดคล้องของหลักสูตรอ่ืนในมหาวิทยาลัย 

13.3 การบริหารจัดการ 
ในการจัดการเรียนการสอนนั้นหลักสูตรจะต้องมีการประสานงานกับสาขาวิชาต่างๆที่จัด

รายวิชาซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรนี้ต้องเรียนโดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหารหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาอื่นที่นักศึกษาต้องเรียนเพื่อกำหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอน  ตลอดจน
การวัดและประเมินผลทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรได้กำหนด 

 
1.4 แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและการกำหนดสาระของรายวิชา 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค ์เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 
2565 มีแนวคิดจากการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงาน ความต้องการในวิชาชีพนักออกแบบ
ในปัจจุบันที่นักออกแบบต้องสามารถออกแบบได้อย่างมืออาชีพ โดยมีการมุ่นเน้นทั้ง ในศาสตร์การ
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ออกแบบกราฟิก ที่สามารถนำมาพัฒนาร่วมกับศาสตร์ด้านการออกแบบอื่น ๆ เช่น ออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบแฟชั่น และการออกแบบสื่อที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความ
เชี่ยวชาญในการออกแบบครบวงจร และสามารถพัฒนาให้กับชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง  ๆ ได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปี
การศึกษา 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตบัณฑิตผู้มีความเชี่ยวชาญการออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อถ่ายทอดสู่ชมุชน 

และพัฒนาอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
1.2 ความสำคัญ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ เป็นองค์ประกอบสำคัญ
ส่วนหนึ่งของการขยายตัว ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน 
ถูกใช้เป็นตัวจักรสำคัญต่อกระบวนการพัฒนา และผลิตสินค้า เพื่อให้ น่าใช้ และใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลในการยกระดับคุณภาพชีวิต และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ท้องถิ ่น รวมถึงพัฒนาสร้ างสรรค์ในสาขาวิชา
ออกแบบสร้างสรรค์กับชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 

1.3 วัตถุประสงค์ 
สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะ และจรรยาบรรณวิชาชีพในสาขาวิชาชีพ

ทางศิลปะและการออกแบบ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2) มีความรู้ในหลักของทางศิลปะและการออกแบบที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบเพ่ือประกอบอาชีพได้ 
3) มีสมรรถนะในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และประเมินคุณค่าทางสุนทรียะได้อย่างมี

วิจารณญาณ 
4) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เชิงบูรณาการกับการประกอบอาชีพทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน อาชีพอิสระ และการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
5) สามารถแสดงออกและพัฒนาทักษะทางศิลปะและการออกแบบได้ตามความถนัดและ

ความสามารถเฉพาะตน ในการสื่อสารและนำเสนอแนวคิดที่เป็นรูปธรรม ผ่านผลงานทางศิลปะและ
การออกแบบ 

6) มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีทักษะในการจัดการทางศิลปกรรม
สำหรับเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่ท้องถิ่น 
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 1.4 ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ปีที ่ รายละเอียด 
1 มีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานของงานศิลปะ ในด้านหลักการออกแบบ การวาดเส้น 

ฝึกฝนฝีมือให้มีความชำนาญ รวมถึงทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
2 มีความรู้และความเข้าใจทางทักษะงานออกแบบมากยิ่งขึ้น เรียนรู้การวิเคราะห์

งานออกแบบ สามารถวิเคราะห์และนำเสนอผลงานการออกแบบได้ และด้าน
ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องกับงานออกแบบได้ด ี

3 มีความรู ้และความเข้าใจทางด้านงานออกแบบได้หลากหลาย ชำนาญการ 
สามารถนำเสนอแนวความคิดได้ดียิ ่งขึ ้น เป็นนักคิด และถ่ายทอดผลงานสู่
คอมพิวเตอร์กราฟิก มีความชำนาญทางด้านการใช้โปรแกรมท้ัง 2 และ 3 มิติ  

4 มีความพร้อมด้านงานออกแบบสร้างสรรค์ได้ดีเยี่ยม สามารถนำเสนอหัวข้อศิลป
นิพนธ์ออกมาเป็นผลงานออกแบบสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปประยุกต์ร่วมกับ
สังคมได้ดี ผลงานที่ทันสมัย รวมถึงสามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีและสหกิจ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

หมวดที ่3  
ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
2.1 วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน:  

   ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 
   ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนด 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
1) นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรเกือบทั้งหมด เป็นบุคคลในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ซึ่งส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องทักษะความสามารถและความพร้อม ในทักษะพื้นฐานที่
จำเป็นในการเรียนรู้ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  

2) นักศึกษาที่เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ในช่วงแรกจะมีทักษะด้านศิลปะท่ีไม่เท่ากัน ตลอดจน
ปัญหาในการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาที่เป็นระบบที่เน้นการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นสำคัญ
และการมีอิสระในการแสวงหาความรู้และการจัดการศึกษาด้วยตนเอง 

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) สำหรับนักศึกษาใหม่ท ี ่ม ีป ัญหาความพร้อมด้านทักษะพื ้นฐานในการเร ียน 

มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการเรียนการสอนเพ่ือปรับพ้ืนฐานทักษะในด้านการใช้ภาษาโดยฝึกให้นักศึกษา
เขียนอธิบายงานออกแบบด้วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษให้บ่อยมากข้ึน รวมถึงให้นักศึกษานำเสนอ
ผลงานการออกแบบในรายวิชา เพ่ือฝึกฝนภาษาให้ชำนาญมากยิ่งขึ้น 

2) ทักษะทางด้านศิลปะทางหลักสูตรมีการปรับพื้นฐานการเรียนรู้ด้านศิลปะและการ
ออกแบบให้กับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจพื้นฐานการวาดเส้น หลักการออกแบบ ในทิศทาง
เดียวกัน และทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาฝีมือต่อไป 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นป ี
จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ 

ระดับปริญญาตรี (4 ปี)      
ช้ันปีท่ี 1 40 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 2  40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 3   40 40 40 
ช้ันปีท่ี 4    40 40 

รวมจำนวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 40 40 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณที่ต้องการ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ 
9,000 บาทต่อภาคการศึกษา 

720,000 1,440,000 2,160,000 2,880,000 2,880,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาทต่อปี 

28,000 56,000 84,000 112,000 112,000 

รวมรายรับ 748,000 1,496,000 2,216,000 2,992,000 2,992,000 
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2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณที่ต้องการ 

2565 2566 2567 2568 2569 
เงินคงคลัง ร้อยละ 20 149,600 299,200 443,200 598,400 598,400 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 40 

299,200 598,400 886,400 1,196,800 1,196,800 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
ร้อยละ 40 

299,200 598,400 886,400 1,196,800 1,196,800 

รวม 74,800 1,496,000 2,216,000 2,992,000 2,992,000 
จำนวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 
 
2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียน  
2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้าม มหาวิทยาลัย 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า     120      หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ ประกอบด้วย          
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีโดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน     9 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    51 หน่วยกิต 

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
2.4 กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์    5 หน่วยกิต 

     2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจ  7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

       
 



12 

 

 

       3.1.1 รายวิชา 
           รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ ดังนี้ 

 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร       ไม่น้อยกว่า  15   หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ                    12   หน่วยกิต 

 151001001  ภาษา ความคิดและการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  Language Thought and Communication 
 151001002  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร*       3(3-0-6)

 Thai for Communication 
 151001003  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ*  3(3-0-6) 

 Thai for Careers 
 151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา  3(3-0-6) 
  English for Fun 
 151001006 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์         3(3-0-6) 
  English Usage for Social Network 
 151001007  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ  2(1-2-3) 
  พัฒนาการเรียนรู้*   
  English for Communication and 

 Learning Development 
 151001008  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1*     2(1-2-3) 

 English for Communication 1 
 151001009  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2*   2(1-2-3)   

 English for Communication 2 
 151001013 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ      3(3-0-6) 
  Technology and Media Literacy 
 

 2) วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
 151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3(3-0-6) 
  ภาษาไทย  

 Development of Thai Speaking and 
  Writing Skills 
 151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  
  English Communication Skills 
  Development  
 151001011 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 

___________________________________________ 

หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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 151001012 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Melayu for Communication 

 
1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ   3 หน่วยกิต 
  151001016 อยู่ดี กินดี มีสุข    3(3-0-6) 
   Well-being 
  151001017 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*  3(3-0-6) 
   Science in Daily Life 

 

2) วิชาเลือก                 ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
 151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนำเสนอ 3(3-0-6) 
   Information Technology for 
   Presentation 
 151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน* 3(3-0-6) 
   Information Technology in Daily Life 
 151001018 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*  3(3-0-6) 
   Mathematics in Daily Life 

 151001019 การบริหารร่างกาย   1(0-2-2) 
 Body Exercise 

 151001020 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต*  2(1-2-3) 
   Sports for Quality of 
   Life Development 
 151001021 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)  
  King’s Philosophy for Local 
  Development 
 151001022 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย  3(3-0-6)  
   Introduction of Ethics and Wealth    
 151001023 ความงดงามแห่งตน   3(3-0-6) 
   Beauty of Life 

 151001024 ก้าวสู่โลกกว้าง    2(1-2-3) 
   Step to the World 
 151001025 ความจริงของชีวิต*   3(3-0-6)
   Truth of Life 
 151001026 การพัฒนาตน*    2(2-0-4) 
   Self Development 
 

___________________________________________ 

หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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 151001027 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต*   3(3-0-6) 
   Aesthetics for Life 
 151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*   2(1-2-3) 
   Life and Thai Culture 
   

1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ                  3  หน่วยกิต 

 151001029  พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ  3(3-0-6) 
  Multiculture  and Peace 

2) วิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 
151001030 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม   3(3-0-6)  

  Life Skill for Society 
 151001031 สังคมภิวัตน์*     3(3-0-6) 

 Socialization 
 

1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ   3  หน่วยกิต 

1) คณะครุศาสตร์    3   หน่วยกิต 
 151001032 ครูแห่งแผ่นดิน    3(3-0-6)   
   Teachings of King Rama 9 

 หรือ 
 

2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3    หน่วยกิต 
 151001033 วิถีไทย วิถีถ่ิน    3(3-0-6)  

   Thai and Local Ways 
  หรือ 
 

3) คณะวิทยาการจัดการ    3    หน่วยกิต 
   151001034 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์   3(3-0-6)  

   Young Enterpreneurs 
  หรือ 

 

4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 3    หน่วยกิต 
  151001035 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น   3(3-0-6) 

  Science for Community 
 
 
 
 

___________________________________________ 

หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    9 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา รายวิชา   น(ท-ป-อ) 
 121411008 ประวัติและวิวัฒนาการการออกแบบ** 3(3-0-6) 

  History and Development of Design 
 121411009 หลักการออกแบบ     3(1-4-4) 

  Principles of Design 
 121411020 วิธีวิจัยเพื่อการออกแบบ 3(3-0-6) 
                        Research Methods for Design  

 
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 51 หน่วยกิต 

    รหัสวิชา  รายวิชา   น(ท-ป-อ) 
 121411011 สุนทรียศาสตร์และภูมิปัญญาศิลปกรรมท้องถิ่น** 3(2-2-5) 
  Aesthetic and Local Wisdom Arts  
 121411013  เขียนแบบพ้ืนฐาน 3(1-4-4) 
  Basic Drawing 
 121411010  หลักการวาดเส้น 3(1-4-4) 
  Principle of line Drawing 
 121431004  คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบเบื้องต้น 3(1-4-4) 
  Basic Computer–aided Design 
 121431005  การถ่ายภาพเบื้องต้น 3(1-4-4) 
  Basic Photography 
 121432006  การถ่ายภาพเพ่ืองานออกแบบ 3(1-4-4) 
  Photography for Design  
 121411012  การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนองานออกแบบ 3(1-4-4) 
  Analytical Data and Design Project  
  Presentation 
 321443004  การออกแบบสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย  6(3-6-9)  
  Textile and Fashion Design 
 321432007  การออกแบบตราสัญลักษณ์และกราฟิก 6(3-6-9) 
  บนบรรจุภัณฑ์   
  Logo Design and Graphics Design for  
  Packaging 
 321433009  การตัดต่อภาพและเสียง 6(3-6-9) 
  Video and Audio Editing 
 

___________________________________________ 

หมายเหต ุ** หมายถึง รายวิชาอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
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 121442002  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือท้องถิ่น** 3(1-4-4) 
  Community Product Design and Development   
 121442001 คอมพิวเตอร์เพ่ืองานผลิตต้นแบบ 3 มิติ 3(1-4-4) 
  3D Computer for Product Design  
 121402006 ภาษาอังกฤษและการตลาด เพ่ืองานออกแบบ       3(2-2-5)     
  English and Marketing for Design 
 121413019  สัมมนาและการจัดนิทรรศการการออกแบบ  3(2-2-5) 
  Seminar and Exhibition Design 
   

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   รหัสวิชา รายวิชา   น(ท-ป-อ) 
  121443005  ออกแบบตกแต่งภายใน  3(1-4-4) 
   Interior Design 
  121412015  วัสดุศาสตร์  3(2-2-5) 
   Materials Science 
  121402007  ระบบทรัพย์สินทางปัญญา  3(2-2-5) 
   Intellectual Property 
  121443006  ออกแบบเฟอร์นิเจอร์  3(1-4-4) 
   Furniture Design 
  121433007  การออกแบบแอพพลิเคชั่น  3(1-4-4) 
   Application Design 
  121433008 การออกแบบเว็บไซต์  3(1-4-4)  
   Website Design  
  121443009  บาติก  3(2-2-5) 
   Batik 
  121402008 การแต่งหน้าเพ่ืองานแฟชั่น  3(2-2-5) 
   Fashion Makeup  
  121412016  สีเพื่อการออกแบบ  3(1-4-4) 
   Colors for Design 
  121443011  การออกแบบของที่ระลึก  3(1-4-4) 
   Souvenir Design 
  121433010  วาดเส้นภาพร่างสถาปัตยกรรม  3(1-4-4) 
   Architectural Sketch Drawing 
  121443010  เทคนิคการทำหุ่นจำลอง  3(2-2-5) 
   Modeling Technique 
 

___________________________________________ 

หมายเหต ุ** หมายถึง รายวิชาอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
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  121412017  ทุนทางวัฒนธรรมในงานออกแบบ**  3(1-4-4) 
   Cultural Asset in Designing  
  121433011  การสร้างแพตเทิร์นและเทคนิคการตัดเย็บ  3(2-2-5) 
   Pattern Making and Construction Techniques 
  121432008  การออกแบบลายผ้าสร้างสรรค์  3(1-4-4) 
   Creative Textile Design  
  121433012  การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  3(1-4-4) 
   Computer Applications Drawing 
  121412018  มนุษย์ปัจจัยสำหรับการออกแบบ                      3(2-2-5) 
   Human Factors for Design 
  321443012  การออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน**                  3(1-4-4) 
   Sustainable Product Design 
  121442003  การออกแบบภาพร่างผลิตภัณฑ์        3(1-4-4) 
   Product Sketch Design 
 

2.4) กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์ 5 หน่วยกิต 
 121444013 ศิลปนิพนธ์ 5(0-10-5) 

  Art Thesis  
 

2.5) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ  ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 
 121404009 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ            2(2-0-4) 

  และเตรียมสหกิจศึกษาการออกแบบสร้างสรรค์  
  Preparation for Professional Internship Creative   
  Design and Cooperative Education in Creative  
  design 

 121404010 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการออกแบบ  5(450) 
  สร้างสรรค ์  
  Professional Internship in Creative Design 
  หรือ 
 121404011 สหกิจศึกษาการออกแบบสร้างสรรค์  6(600)
  Cooperative Education in Creative Design 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6        หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต รวมในเกณฑ์
การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 

___________________________________________ 

หมายเหต ุ** หมายถึง รายวิชาอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 121411008 ประวัติและวิวัฒนาการการออกแบบ 3(3-0-6) 

121411009 หลักการออกแบบ 3(1-4-4) 
121411010 หลักการวาดเส้น 3(1-4-4) 
121411011 สุนทรียศาสตร์และภูมิปัญญา

ศิลปกรรมท้องถิ่น 
3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 121411012 การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนองาน

ออกแบบ         
3(1-4-4) 

121431004 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น 3(1-4-4) 
121411013 เขียนแบบพ้ืนฐาน 3(1-4-4) 
121431005 การถ่ายภาพเบื้องต้น 3(1-4-4) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 121432006 การถ่ายภาพเพ่ืองานออกแบบ  3(1-4-4) 

121402006 ภาษาอังกฤษและการตลาด เพ่ืองาน
ออกแบบ        

3(2-2-5)     

วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 321432007 การออกแบบตราสัญลักษณ์และ

กราฟิก บนบรรจุภัณฑ์ 
6(3-6-9) 

121442001 คอมพิวเตอร์เพื่องานผลิตต้นแบบ 3 มิติ 3(1-4-4) 
121442002 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ

ท้องถิ่น* 
3(1-4-4) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 321443004 การออกแบบสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย 6(3-6-9) 

321433009 การตัดต่อภาพและเสียง 6(3-6-9) 
รวม 18 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 121413019 การสัมมนาและการจัดนิทรรศการ
ออกแบบ 

3(2-2-5) 

121413020 วิธีวิจัยเพื่อการออกแบบ 3(3-0-6) 
วิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 
รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 121444013 ศิลปนิพนธ์ 5(0-10-5) 
121404009 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ

ออกแบบสร้างสรรค์และเตรียมฝึกสห
กิจศึกษาการออกแบบสร้างสรรค์ 

2(2-0-4) 

รวม 7 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 121404010 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
ออกแบบสร้างสรรค์  

หรือ 
121404011 สหกิจศึกษาการออกแบบสร้างสรรค์ 

5(450) 
 
 

6(600) 

รวม 5-6 หน่วยกิต 
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3.1.6 คำอธิบายรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
1) บังคับเรียน  12 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Language, Thought, and Communication 

ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับ ความคิดและการสื่อสาร ทักษะ 
การฟังและการอ่าน การลำดับความคิด การสรุปความคิด และการถ่ายทอดความคิด  
เพื่อการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือการละเล่น  
การเล่านิทานพื้นบ้าน  

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 

 

151001002  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร* 3(3-0-6)       
 Thai for Communication 

ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษา 
ในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่
เป ็นทางการและไม่เป็นทางการ การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู ้ข ้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข  
การใช้ภาษาในชีว ิตประจำวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสำนึกต่อสังคมใน  
การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

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 

 
 
 
 
 

 

___________________________________________ 

หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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151001003 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ* 3(3-0-6) 
 Thai for Careers 

การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
เพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้งในชีวิตประจำวัน  
และการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการนำเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ การวิเคราะห์
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อนำไปใช้ใน
สถานการณ์ต ่าง ๆ ให ้เก ิดประโยชน์ต ่อการปฏิบ ัต ิหน ้าที ่การงานและการใช้
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 

  

151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา 3(3-0-6) 
 English for Fun 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 
คำศัพท์และสำนวนการทักทาย การแนะนำตัวเอง/ผู้อื่น การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น 
การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

 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 

 

151001006 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์                 3(3-0-6) 
 English Usage for Social Network 

การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์  การตั้งและการ
ตอบกระทู้เป็นภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์  การแสดงความคิดเห็น
เป็นภาษาอังกฤษ  การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ   

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

 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 

หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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151001007 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้* 2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning Development 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารทั ้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ใน
ชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะนำ
ตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพ่ือ
ศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์    
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 

 

151001008  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 * 2(1-2-3) 
 English for Communication 1 

การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารใน
ชีวิตประจำวัน ถ้อยคำและสำนวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง 
กับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

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 

 

151001009  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 * 2(1-2-3) 
 English for Communication 2 

การฝ ึกและพัฒนาการฟ ง พูด อ่าน และการเข ียนภาษาอังกฤษ โดยใช้
สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี ่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวัน 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 

___________________________________________ 

หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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151001013 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ      3(3-0-6) 
 Technology and Media Literacy  

การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การเข้าถึงและประเมินข้อมูล การใช้ข้อมูลและจัดการได้ การวิเคราะห์
สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย 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 ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6)       
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills 

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ ทั้ง
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและการอ่านจากสื่อ
ต่าง ๆ  นำเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และ
มารยาทในการสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน 

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 
 

151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)       
 English Communication Skills Development  

การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การอ่านและ
เขียนข้อความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน   

Listening and speaking in daily-life situations, short message reading 
and writing, non-complicated sentence reading and writing 
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151001011 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)      
 Chinese for Communication 

การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  คำศัพท์ ไวยากรณ์ข้ันพื้นฐาน 
การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน  

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

 

151001012 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)       
 Melayu for Communication 

การใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน 
การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 

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

1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

151001016 อยู่ดี กินดี มีสุข 3(3-0-6)       
 Well-being 

การใช ้ว ิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยีในช ีว ิตประจำว ัน ผลกระทบจากการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ อาหาร
เฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับ
การดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   

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 

 

151001017 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน* 3(3-0-6)       
 Science in Daily Life    

พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน 
อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทำงานของเครื ่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานในการ
ดำรงชีวิต ระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ใน
ชีวิต ประจำวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี 
บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 

___________________________________________ 

หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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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 

 
 

 2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ 3(3-0-6)       
 Information Technology for Presentation 

ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล 
วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 
และการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

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

 

151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                   3(3-0-6)       
 Information Technology in Daily Life 

ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณ 
ในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

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

 

151001018 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน* 3(3-0-6)       
 Mathematics in Daily Life 

หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี ่ยวกับ
ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  

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

 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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151001019 การบริหารร่างกาย 1(0-2-2)       
 Body Exercise 

หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื ้องต้นของการบริหาร
ร่างกายเพื่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของ
ร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกกำลังกายและการ
เลือกเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ การมีน้ำใจนักกีฬา 

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 

 

151001020 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต* 2(1-2-3) 
 Sports for Quality of Life Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลัก
และวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่น
กีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื ้องต้น การนำทักษะด้านกีฬา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นำ 

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 

 

151001021 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)       
 King’s Philosophy for Local Development 

 ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อม  
และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชดำริเพื่อความกินดีอยู่ดี
ของประชาชน การพัฒนาที ่ย ั ่ งย ืน และการประย ุกต ์ใช ้ศาสตร ์พระราชาในการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

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 

 
 
 

___________________________________________ 

หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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151001022 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย         3(3-0-6)       
 Introduction of Ethics and Wealth    

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เข้าใจ เห็นคุณค่าของชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอ้ม  
มีการพัฒนาตนเองเพื่อดำรงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้อื่นได้ การเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู ้อื ่น การบริหารจัดการและภาวะผู ้นำ  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน์ 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 

 

151001023 ความงดงามแห่งตน 3(3-0-6)       
 Beauty of Life      

ความรู ้พ ื ้นฐานเกี ่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู ้ อ่ืน 
ธรรมชาติของมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื ้องต้น 
หลักการพูดนำเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี การพัฒนาตนในการทำงานกลุ่ม
และทำงานทีม  และทักษะการใช้ชีวิต 

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 

 

151001024 ก้าวสู่โลกกว้าง   2(1-2-3)  
 Step to the World 

การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศรับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
งาน การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพ่ือสมัครงาน และการเขียนประวัติส่วนตัว 
การนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและการปฏิเสธการ
สัมภาษณ์การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาทและน้ำเสียงในการ
พูด คำศัพท์และสำนวนเพื่อการปฏิบัติงานและการสื่อสารในสำนักงาน การบันทึกการ
ปฏิบัติงานการบันทึกการประชุม และการนำเสนอ  การปรับตัวเข้าสู่สังคม การปฏิบัติ
ตนในการทำงาน การทำงานเป็นทีม และการมีจิตสาธารณะ 



29 

 

 

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 

 

151001025 ความจริงของชีวิต* 3(3-0-6) 
 Truth of Life 

ความหมายของชีวิต การดำรงชีวิตในสังคม ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์  ในการ
แก้ปญหาและพัฒนาปัญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศน แบบ  
ต่าง ๆ การวิเคราะห์ขอดีและขอเสียของโลกทัศนแต่ละอย่างเพื่อจะได้รูจักแสวงหา
ความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ อัน
นําไปสู่ความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

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 

 

151001026 การพัฒนาตน* 2(2-0-4)  
 Self Development 

หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย ของพฤติกรรมของมนุษย์ตน 
กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์  
และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์  
การทำงานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

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 

 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 

หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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151001027 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต* 3(3-0-6) 
 Aesthetics for Life 

ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป การจำแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความ สำคัญของการรับรู้
กับความเป็นมาของศาสตร์ทาง การเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ 
ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั ้นตอนการเรียนรู ้เช ิงคุณค่าจากการรำลึก 
ความคุ้นเคยและนำเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้ง
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 to 
appreciation and obtaining experiences of aesthetic appreciation 

 

151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย* 2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture 

เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสำคัญของ  
มนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะ 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าใน
ชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

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  

 

1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ   3 หน่วยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6)       
 Multicultural  and Peace 

ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสร้างความ
เข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
แนวคิดพื ้นฐานเกี ่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้งใน
สังคมไทยและสังคมโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคม
เพื่อส่งเสริมสันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่
ร่วมกันในสังคมแบบประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ 

___________________________________________ 

หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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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 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

151001030 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม 3(3-0-6)       
 Life Skill for Society 

ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวใน
ศตวรรษที ่ 21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื ่อสารสารสนเทศ การเรียนรู ้อาชีพ 
การเรียนรู ้ส ังคมผู ้ส ูงวัย การสร้างคุณค่าในตนเองและการพัฒนาจิตสาธารณะ  
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

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

 

151001031 สังคมภิวัตน์* 3(3-0-3) 
 Socialization 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก กระแส โลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในด้านต่าง 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 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 

หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ 3 หน่วยกิต 
1) คณะครุศาสตร์ 3 หน่วยกติ 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

151001032 ครูแห่งแผ่นดิน 3(3-0-6)       
 Teachings of King Rama 9  

คำพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง สี่เสา
หลักของการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา  หน้าที่พลเมือง   

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) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

151001033 วิถีไทย วิถีถิ่น      3(3-0-6)       
 Thai and Local Ways 

พื ้นฐานวัฒนธรรมกับวิถีช ีว ิตชุมชนชายแดนใต้  ว ัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น          
อัตลักษณ์ชายแดนใต้ เช่น วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าประจำถิ่น  
วัฒนธรรมด้านภาษา วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อ และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้ วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้ และจัดให้มีกรณีศึกษาเรียนรู้
ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 

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 
 3) คณะวิทยาการจัดการ                3  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

151001034 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 3(3-0-6)       
 Young Enterpreneurs 

ความเป็นมาและลักษณะความสำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐ
และเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการ
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เป็นผู้ประกอบการ การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ  
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และภาระหนี้  
การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความ
พร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

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

หรือ 
 

 4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 3  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

151001035 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น      3(3-0-6)       
 Science for Community   

ความรู้ ความสำคัญ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร์  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

Knowledge, scientific and technological significance, scientific skills, 
aptitude to science, scientific process, scientific application for 
community development 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน   9 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

121411008 ประวัติและวิวัฒนาการการออกแบบ 3(3-0-6) 
History and Development of Design 

ประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการของยุคสมัยของศิลปะและการออกแบบ 
และผลงานนักออกแบบที่สำคัญในซีกโลกตะวันตก ตะวันออกและประเทศไทยแต่ละ
ยุคสมัย รวมถึงแนวคิดและผลงานของนักออกแบบที่มีชื่อเสียงในอดีตและปัจจุบัน 

History and the evolution of art and design in each age and 
Important designer works in the western, eastern and Thailand in each 
era. Including ideas and works of famous designers of the past and 
present 

 

121411009 หลักการออกแบบ     3(1-4-4) 
Principles of Design 

หลักการ รูปแบบ วิธีการ และการปฏิบัติงานออกแบบพื้นฐานจากการใช้ทัศน
ธาตุและหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ในการออกแบบที่สัมพันธ์กับลักษณะรูปแบบ
และหัวข้อในการสร้างสรรค ์

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

 

121411020  วิธีวิจัยเพื่อการออกแบบ                                                  3(3-0-6) 
        Research Methods for Design 

ประเภทของการวิจัยทั่วไป และการวิจัยทางการออกแบบ ระเบียบวิธีวิจัย
พื้นฐาน ประเภทของระเบียบวิธีวิจัยสำหรับงานออกแบบ การวางแผนงานวิจัย การ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล และการทำ
เอกสารผลการนำเสนองานวิจัย การตีพิมพ์ โปสเตอร์ 

Types of general research and design research, basic methodology 
of research types, research methods for design work, research planning 
data, data collection analysis, data synthesis, conclusion. and 
documenting the results of research presentation, poster presentation 
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2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 51 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

121411011 สุนทรียศาสตร์และภูมิปัญญาศิลปกรรมท้องถิ่น**            3(2-2-5)
 Aesthetics and Local Wisdom Arts 

ความหมายคุณค่าขอบเขตประเภท และความสัมพันธ์ของความงามทฤษฎี
ศิลปะและทฤษฎีความงามที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงงาน
ศิลปะคุณลักษณะคุณค่าประเภทของภูมิปัญญาศิลปกรรมพื้นถิ ่นภาคใต้แนวคิด
รูปแบบเทคนิคการอนุรักษ์และสร้างเสริมพัฒนาศิลปกรรมพ้ืนถิ่นภาคใต้ 

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  

 

121411013 เขียนแบบพื้นฐาน  3(1-4-4) 
Basic Drawing 

หลักการรูปแบบวิธีการ และปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
เขียนแบบการเขียนเส้นลักษณะต่าง ๆ การเขียนตัวอักษรการใช้มาตราส่วนการบอก
ขนาดและการใช้สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบการเขียนภาพฉายภาพรูปตัดรูปออบลิ
ครูปไอโซเมตริกและรูปเปอร์สเปคทีพ 

Principle, pattern, methods and practice of using tools and drawing 
equipment for drawing lines of various styles. Letter drafting including scale 
uses, size indication and using symbols in drafting as drafting in orthographic 
drawing, sections, oblique drawing, isometric drawing and perspective 
drawing 

 

121411010 หลักการวาดเส้น  3(1-4-4) 

Principle of line Drawing 

หลักการ วิธีวาดภาพลายเส้น และแรเงาพ้ืนฐาน จากหุ่นรูปทรงเรขาคณิต หุ่น
นิ่งวัตถุต่าง ๆ ทั้งจากธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ตลอดจนทัศนียภาพของสถานที่
จริง เน้นความถูกต้องของโครงสร้าง  รูปทรง  น้ำหนัก  แสงและเงา  ลักษณะพื้นผิว  
รายละเอียด  ระยะใกล้ไกล  การแสดงลักษณะเฉพาะได้ใกล้เคียงตามสภาพที่เป็นจริง 

Principles and techniques of drawing and basic rendering from 
geometric models, natural and man-made still life, to real-life perspective, 
with accuracy in terms of structure, shapes, volume, light and shadow, 
texture, details, perception of distance, and unique characteristics of object. 

 

___________________________________________ 

หมายเหต ุ** หมายถึง รายวิชาอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
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121431004  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น 3(1-4-4) 
Basic Computer–aided Design 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบันการสร้างและการตกแต่ง
รูปภาพและภาพถ่าย ปฏิบัติการสร้างสรรค์งานด้านออกแบบเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

Computer application used In contemporary design, creation and 
decoration of pictures and photography, practices of creative design 
based on computer application 

 

121431005  การถ่ายภาพเบื้องต้น 3(1-4-4) 
 Basic Photography 

ประวัติการถ่ายภาพ วัสดุเครื่องมือ และเทคโนโลยี ในการถ่ายภาพการจัด
องค์ประกอบและเทคนิคในการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ เน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือ
สร้างสรรค์ภาพถ่ายในโอกาสต่าง ๆ 

History of photography, use of photographic materials and tools, 
composition and techniques in various types of photography, with 
emphasis on practices in photography 

 

121432006  การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบ              3(1-4-4) 
 Photography for Design   
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 121431005 การถ่ายภาพเบื้องต้น 
 Pre-requisite : 121431005 Basic Photography 

 หลักการรูปแบบและวิธีการและปฏิบัติการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์เพ่ือใช้ในงาน
กราฟิกงานสื่อสิ่งพิมพ์และงานโฆษณาเน้นความคิดสร้างสรรค์มุมกล้องฉากการจัดแสง
และการจัดองค์ประกอบภาพโดยอาศัยวัสดุอุปกรณ์เทคนิคและวิธีการในการถ่ายทอด
เรื่องราวและสื่อความหมายเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ 

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

  

121411012  การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนองานออกแบบ 3(1-4-4) 
 Analytical Data and Design Project Presentation 

หลักการและวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื ่อนำมาใช้วิเคราะห์หาข้อสรุปในการ
ออกแบบงานประเภทต่าง ๆ และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายและฝึกฝนการ
นำเสนอผลงานเพื ่อให้เกิดปฏิภาณไหวพริบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีการใช้
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ช่วยในการนำเสนอผลงาน มีการนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน 
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มีการประเมินผลการนำเสนอผลงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ เพ่ือพัฒนาบุคลิกนักออกแบบ 
ทดลองคิดค้นเทคนิคการนำเสนอผลงานออกแบบให้เป็นมืออาชีพ 

Principles and methods of collecting data use in analyzing in the 
design of various types of work. Simple data analysis techniques and 
practice to create presentations of resourcefulness, problem solving, 
technology and equipment are used to aid in presentations, public 
presentations, presenting work to improve quality, develop personality of 
designers experiment with inventing techniques for professional design 
presentations 

 

321443004  การออกแบบส่ิงทอและเครื่องแต่งกาย  6(3-6-9) 
 Textile and Fashion Design 

รูปแบบลายและการทอ การประยุกต์ ต่อลายผ้า การประดิษฐ์ลายผ้าแบบต่าง ๆ 
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานประกอบการตัดเย็บ และปฏิบัติงานสร้างสรรค์ให้เกิดลวดลาย
ตามแนวคิดในการออกแบบที่ต่อเนื่องและสามารถผลิตได้จริง การออกแบบเครื ่อง   
แต่งกายขั ้นพื ้นฐาน การนำอัตลักษณ์ท้องถิ ่นมาสร้ างแรงบันดาลใจและแนวคิด         
การออกแบบ การเลือกใช้ผ้าและวัสดุตกแต่ง โครงสี การเขียนโครงร่างแพตเทิร์น และ
การสร้างมู้ดบอร์ดเพื่อการนำเสนอผลงาน 

The pattern and weaving, application, seamless pattern, the 
invention of different fabric patterns. The invention of various fabric 
patterns to create works of sewing and creative work to create patterns 
according to the concept of continuous design and basic production. 
Costume design inspiring local identity and design idea. Selection of 
fabrics and decorative materials, color scheme, pattern outline and 
creating mood boards for presentations 

 

321432007  การออกแบบตราสัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 6(3-6-9)
 Logo Design and Graphics Design for Packaging 

หลักการรูปแบบและวิธีการและปฏิบัติการออกแบบเกี่ยวกับรูปแบบสัญลักษณ์
และเครื ่องหมายประเภทต่าง ๆ โดยเน้นความสัมพันธ์ของเรื ่องราวรูปแบบและ
องค์ประกอบทางศิลปะ เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลสำหรับการออกแบบให้ปรากฏบนภาชนะ
บรรจุและหีบห่อ และฝึกปฏิบัติการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ให้สื่อความหมายได้
อย่างชัดเจนสวยงาม และเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภท 

Principle, pattern, methods and practice of designing the patterns 
of logos types by focusing on relationship stories Forms and elements of 
art for design appearing on container and packaging, workshop on graphic 
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design and packaging, conveying clearly and beautifully suitable for each 
type of packaging 

 

321433009  การตัดต่อภาพและเสียง 6(3-6-9) 
 Video and Audio Editing  

หลักการและพัฒนาการของเทคโนโลยีการตัดต่อภาพและเสียงการติดตั้งและ
การใช้อุปกรณ์โปรแกรมสำเร็จรูปฝึกปฏิบัติในการนำสื่อรูปแบบต่าง ๆ มาประยุกต์งาน
ตัดต่อการส่งถ่ายและเผยแพร่ข้อมูลภาพและเสียงอย่างสร้างสรรค์ 

Principles and development of technology for video and audio 
editing, installation and use of equipment, application package for editing 
various forms of media, transmission and dissemination of data, images 
and sound for Creative 

 

121442002  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อท้องถิ่น** 3(1-4-4) 
 Community Product Design and Development   

ทฤษฎีและแนวทางต่าง ๆ ของปรัชญาความยั่งยืนซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง
กับบทบาทของนักออกแบบการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สามารถคิดเชิงวิพากษ์และ
คิดเชิงระบบแบบองค์รวม เพ่ือสามารถพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ที่เกิดขึ้นจากการออกแบบ การนำความรู้และทักษะด้านการออกแบบไปต่อยอด โดย
ทดลองเพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหาหรือความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่จะร่วมสร้างความยั่งยืน
ให้เกิดข้ึนได้ในอนาคต การใช้รูปแบบการเรียนการสอนซึ่งมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้วย
มุมมองการศึกษาแบบสหวิทยาการและสอดคล้องกับกระบวนการการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

Theories and approaches of sustainability philosophy are relevant 
to the role of designers in developing student capacity to be able to think 
critically and think systematically and consider the environmental and 
social impacts arising from the design. Extending design knowledge and 
skills by experimenting with new solutions or possibilities to create 
sustainability in the future. And using a student-centered teaching and 
learning model with an interdisciplinary perspective and consistent with 
the educational process for sustainable development 

 

121442001 คอมพิวเตอร์เพื่องานผลิตต้นแบบ 3 มิติ 3(1-4-4) 
 3D Computer for Product Design 

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ ที่ใช้ในระบบ
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ และนำเสนอ
ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

___________________________________________ 

หมายเหต ุ** หมายถึง รายวิชาอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
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Using computer programs for designing 3D products used in the 
production of industrial systems, practicing on 3D product drawing 
practice and presenting 3D product designs with computer programs 

. 

121402006  ภาษาอังกฤษและการตลาด เพื่องานออกแบบ        3(2-2-5) 
 English and Marketing for Design 

ฝึกและพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเน้นการพัฒนาทักษะใน
ด้านคำศัพท์ ความเข้าใจในการอ่านและการสนทนาสื่อสาร ในด้านการออกแบบ เพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการศึกษาค้นคว้า และกระบวนการทางการตลาด รวมถึง
พฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจซื้อ โดยใช้จิตวิทยาและสังคมวิทยาทางการตลาด 
เพื ่อเป็นแนวทางในการนำมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้บริโภค 

Practice and develop basic skills in using the English language, 
focusing on the development of vocabulary skills, reading comprehension 
and conversation in design to increase efficiency in educational research 
and marketing process including consumer behavior and purchasing 
decisions using marketing psychology and sociology to be a guideline for 
applying to the design in accordance with the needs of consumers 

 

121413019  สัมมนาและการจัดนิทรรศการการออกแบบ   3(2-2-5) 
Seminar and Exhibition Design  

การสัมมนาเกี่ยวกับการออกแบบ การหาแนวคิดและแรงบันดาลใจทางการ
ออกแบบและแขนงอื่นที่เกี ่ยวข้องการวิเคราะห์ปัญหาแนวทางการแก้ปัญหาและ
พัฒนาการสร้างสรรค์งาน การออกแบบนิทรรศการ รูปแบบและการดำเนินการของ
การจัดนิทรรศการ ปฏิบัติการออกแบบและการจัดนิทรรศการ โดยผ่านกระบวนการ
การวางแผนการออกแบบแผนผังกรรมวิธีติดตั้งและเทคนิคที่เกี่ยวข้องซึ่งสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมทั่วไปและสถานที่จัดแสดง 

Seminar in design, concept and inspiration of design associated with 
other disciplines, problems analysis, process of solutions and creative 
development design, as well as the form and implementation of various 
contemporary exhibitions, design and implementation of training and 
exhibitions, including planning, design, layout, installation and technical 
processes involved, in relation with environment and venue 
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 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

121443005  ออกแบบตกแต่งภายใน    3(1-4-4) 
 Interior Design 

เรียนรู้ พื้นฐานทฤษฎี หลักการ แนวคิด การเขียนแบบภายในเบื้องต้น การใช้
อุปกรณ์ เทคนิค การใช้สี การฝึกทำแบบจำลองสื่อสารแนวคิด นำเสนอผลงาน สองมิติ 
และสามมิติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบภายใน แบบร่างความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนกับ
มนุษย์ และการใช้งานของที่พักอาศัย การวางผัง ขนาด สัดส่วน ความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ 
และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน 

Basic theories, principles, and concepts of preliminary interior 
design, as well as the usage of tools, techniques, and colors, concept 
model communication practice and presentation of 2D and 3D designs, 
interior design practice, sketching on the relation between proportions 
and humans and use of accommodation, planning on the diagram, size, 
proportion, relationship with area, and delivering the demand of users 

 

121412015   วัสดุศาสตร์     3(2-2-5) 
 Materials Science 

 ประเภท คุณลักษณะ คุณสมบัติ ข้อจำกัดของวัสดุต่าง  ๆ ที ่สามรถใช้ใน
กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ในการผลิตระดับท้องถิ่นและระดับอุตสาหกรรม 
ตลอดจนเทคโนโลยีในการผลิตจากวัสดุชนิดต่าง ๆ ในสภาพปัจจุบันและอนาคต
 Types, features, properties, and limitations of various materials used 
in local and industrial production, as well as current and future 
technologies used in production from each material 

 

121402007   ระบบทรัพย์สินทางปัญญา 3(2-2-5) 
 Intellectual Property 

ระบบกฎหมายและแนวความคิดในการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอัน
เป็นผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์ที่มีประโยชน์และคุณค่า 
ประเภทสิทธิบ ัตร เครื ่องหมายการค้า ล ิขสิทธิ ์ อนุส ิทธ ิบ ัตร หรือผลิตภัณฑ์
อรรถประโยชน์ 

Laws and concepts in protecting intellectual properties created 
from human creativity with benefits and values in forms of patents, 
trademarks, copyrights, petty patents, or utility products 
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121443006  ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 3(1-4-4) 
 Furniture Design 

แนวความคิด ทฤษฎี และหลักการออกแบบ การออกแบบโดยคำน ึงถึง
ประโยชน์ใช้สอย สัดส่วนของเฟอร์นิเจอร์กับการใช้งานของมนุษย์ ความงาม วัสดุ และ
โครงสร้าง อุปกรณ์ประกอบ กรรมวิธีการผลิต การตกแต่งผิวขั้นสำเร็จ การจัดวาง
ตำแหน่งของเฟอร์นิเจอร์ที่สัมพันธ์กับพื้นที่ใช้สอย ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ 
และเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ การทำต้นแบบหรือหุ่นจำลอง การแสดงแบบเฟอร์นิเจอร์ 

Theories and principles of design and practice on forms and 
characteristics of furniture functions. Concepts and processes of design 
and furniture design by considering functions of furniture, its positions 
compatible to space and proportion of furniture and utilization. Study the 
beauty of furniture, its materials, structures, building equipment, 
production processes, final texture polishing, presentations, including 
making models 

 

121433007  การออกแบบแอพพลิเคชั่น    3(1-4-4) 
 Application Design 

หลักการและปฏิบัติการของการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือด้วยภาษา
และเทคโนโลยียุคใหม่ที่ทันสมัย การเลือกใช้เครื่องมือและโปรแกรมในการพัฒนา 
ออกแบบ สร้าง ทดสอบ และประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานการศึกษาหรือภาคธุรกิจ 

Principles and practices of mobile application development with 
modern languages and technologies, design and development of mobile 
applications with languages and modern technologies. Select tools and 
development programs, design, write, test and applied for work in 
education or business sectors 

 

121433008 การออกแบบเว็บไซต์    3(1-4-4)  
 Website Design  

หลักการและปฏิบัติการออกแบบเว็บไซต์ในงานธุรกิจ การใช้สี การใช้ตัวอักษร 
การใช้รูปภาพ การออกแบบกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวสำหรับเว็บไซต์ ระบบนำทาง
เว็บ ส่วนติดต่อผู้ใช้ กรณีศึกษาแม่แบบเอกสารเว็บ สร้างเว็บไซต์  

Web design principles and practices in business, use of color, text, 
pictures, graphic and animation design for websites, web navigation 
system, user interface, case study of website, web document template 
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121443009   บาติก 3(2-2-5) 
 Batik  

ประวัติบาติก เทคนิคการย้อมสีขั ้นพื ้นฐาน การวัสดุ เทคนิคตลอดจนการ
ออกแบบ ลวดลายทั้งบาติกลายเขียน บาติกลายพิมพ์ กระบวนการทำแม่พิมพ์โดย
มุ่งเน้นประโยชน์การใช้สอย 

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 

 

121402008  การแต่งหน้าเพื่องานแฟชั่น    3(2-2-5) 
 Fashion Makeup 

หลักการและปฏิบัติการแต่งหน้าเพ่ืองานแฟชั่น วัสดุอุปกรณ์ การวิเคราะห์โครง
หน้าและสีผิว การใช้สี การออกแบบและกระบวนการในการสร้างงานแต่งหน้า รวมทั้ง
การบูรณาการองค์ความรู้ นำไปสู่การสร้างสรรค์งานแต่งหน้าเพ่ืองานแฟชั่นในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได ้

  Principles and practices of makeup for fashion events, materials and 
equipment, analysis of facial contour and skin tone, using color, design 
and process in creating makeup, including the integration of knowledge 
leading to the creation of makeup for various fashion events 

 

121412016  สีเพื่อการออกแบบ    3(1-4-4) 
                 Colors for Design 

ทฤษฎีจิตวิทยาแห่งสี ระบบของสี หลักการใช้สีในงานออกแบบที่มีผลต่อการ
รับรู้ความรู้สึกและการออกแบบ ฝึกปฏิบัติการใช้สีและนำความรู้เรื่องของสีไปใช้ใน
การออกแบบสื่อรูปแบบต่าง ๆ 

Psychological theory of color, principles of paint color used in design 
affecting perception and emotion, practices in use of colors and 
implementation of knowledge of colors for designing various kinds of media 

 

121443011  การออกแบบของท่ีระลึก    3(1-4-4) 
 Souvenir Design 

ความเป็นมา ลักษณะสำคัญและเอกลักษณ์ของที่ระลึกแต่ละองค์กร ในท้องถิ่น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และฝึกการออกแบบของที่ระลึก ที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
องค์กร และสอดคล้องกับระบบการขาย การจัดส่งและบรรจุภัณฑ์ 

History, important characteristics and uniqueness of each 
organization's souvenir in local area and tourism industry, practices in 
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souvenir design to promotes identity of the organization and in 
accordance with sales, shipping, and packaging systems 

 

121433010  วาดเส้นภาพร่างสถาปัตยกรรม   3(1-4-4) 
 Architectural Sketch Drawing 

การวาดเส้นภาพร่างสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมฝึกวาดเส้นด้วยเทคนิคและ
อุปกรณ์ที่หลากหลายโดยอาศัยหลักทัศนีย์วิทยาในการสร้างสรรค์ตามโจทย์และเวลา
ในการปฏิบัติงานที่กำหนด 

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 

 

121443010  เทคนิคการทำหุ่นจำลอง    3(2-2-5) 
 Modeling Technique 

ทฤษฎีเรื่องหุ่นจำลองที่จะนำมาใช้งานออกแบบผลิตภัณฑ์ และการฝึกหัดงานใน
โรงงาน ในเรื่องวิธีใช้ วิธีบำรุงรักษา วิธีปรับแต่ง ขีดความสามารถของเครื ่องมือ
เครื่องจักร กฎของความปลอดภัย การเลือกใช้วัสดุ การตกแต่งผิว การเตรียมงานการ
ผลิต การถ่ายแบบเพ่ือการผลิต และการแยก รายการเพื่อการงาน 

Theories of model making for product design. Workshop training in 
terms of usage, maintenance, adjustment, machine ability, safety 
regulation, material selection, surface finishing, production preparation, 
production drawing, and specification 

 

121412017  ทุนทางวัฒนธรรมในงานออกแบบ**   3(1-4-4) 
 Cultural Asset in Designing  

ความงามและคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรม ความรู้ทางภูมิปัญญา ค่านิยม และ
ความเชื่อที่ผูกพันกับสังคมนำมาสร้างสรรค์แนวคิดในการวางแผนออกแบบให้สื่อ
ความหมายได้อย่างชัดเจนสวยงามและสอดคล้องกับทุนทางวัฒนธรรมภาคใต้และ
อาเซียน 

The beauty and value of cultural asset, intellectual knowledge, 
values and beliefs related to society, brought to create concepts in 
planning, designing to convey the meaning clearly and beautifully and 
matching with the cultural asset of the south and ASEAN 

 
 
 
 
 

___________________________________________ 

หมายเหต ุ** หมายถึง รายวิชาอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
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121433011  การสร้างแพตเทิร์นและเทคนิคการตัดเย็บ   3(2-2-5) 
 Pattern Making and Construction Techniques 

โครงสร้างของเครื่องแต่งกายสตรีและบุรุษ การสร้างแพตเทิร์นขั้นพื้นฐาน การ
วิเคราะห์แบบเสื้อ การเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับการสร้างแพตเทิร์นตามแบบ 
เทคนิคการตัดเย็บเครื่องแต่งกายขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
เฉพาะบุคคล 

Structure of female and male garments. Basic of pattern making. 
Analyzing pattern and selecting appropriate techniques for specific 
patterns. Basic construction techniques for fashion and applications in 
individual practice 

 

121432008  การออกแบบลายผ้าสร้างสรรค์   3(1-4-4) 
 Creative Textile Design 

ประวัติความเป็นมารูปแบบของลวดลายในแต่ละยุคสมัยและพัฒนาการของการ
ต่อลายผ้าและปฏิบัติการออกแบบสร้างสรรค์ลายผ้าด้วยวิธีการย้อมสีพิมพ์สีและ
เทคนิคอ่ืน ๆ 

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

 

121433012  การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์   3(1-4-4) 
 Computer Applications Drawing 

หลักการเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ร่วมสำหรับระบบเขียนแบบโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเมนูและองค์ประกอบของโปรแกรมช่วยใน
การเขียนแบบการเขียนภาพ2มิติและ3มิติของชิ้นงานทางการออกแบบเทคนิคการ
เขียนอักษรการบอกขนาดการทำต้นแบบการพล๊อตและการพิมพ์ 

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 

 

121412018  มนุษย์ปัจจัยสำหรับการออกแบบ                                  3(2-2-5) 
 Human Factors for Design 

ปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกับความสามารถของมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง
ทางด้าน ระบบทางกายภาพ ระบบทางการรับรู้ และการตอบสนองการรับรู้ที่สัมพันธ์
กับการทำงานและเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ 

___________________________________________ 
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Human physical and cognitive abilities, mechanisms of perception, 
and all other factors related to human activity, working performance, and 
products for using in design 

 

321443012  การออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างย่ังยืน**                                3(1-4-4) 
 Sustainable Product Design 

ทฤษฎีและหลักการออกแบบที่ยั่งยืนทั้งเชิงกายภาพและเชิงความรู้สึก ตลอดจน
ศึกษารายละเอียดรูปแบบ แนวทางต่าง ๆ ในการออกแบบที่ยั่งยืน อันได้แก่ หลักการ
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และฝึกตั้งโจทย์ตั ้งประเด็น วิเคราะห์ นำเสนอการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวทางการออกแบบที่ยั่งยืน 

Theories and principles of sustainable design, both physically and 
emotionally, as well as studying details of patterns various approaches to 
sustainable design. Including principles and philosophy of sufficiency 
economy, and practice formulating issues, setting analysis issues, 
presenting product designs under sustainable design guidelines 

 

121442003  การออกแบบภาพร่างผลิตภัณฑ์         3(1-4-4) 
 Product Sketch Design  

หลักการรูปแบบวิธีการและปฏิบัติการออกแบบภาพร่างด้วยมือและการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการนำเสนองานออกแบบในขั้นตอนภาพร่างเพ่ือการพัฒนา
สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 

หมายเหต ุ** หมายถึง รายวิชาอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
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  2.4 กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์ 5 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

121444013 ศิลปนิพนธ์ 5(0-10-5) 
 Art Thesis  

วิชาที่ต้องเรียนก่อน : รายวิชาแกนและวิชาเอกบังคับทุกรายวิชาในภาคเรียนที่ผ่าน    
          มาก่อนที่จะลงทะเบียนวิชานี้ 
Pre-requisite : Subject prerequisite: core subjects and major subjects 

in all subjects last semester before registering for this 
subject. 

โครงการศิลปนิพนธ์ตามหัวข้อและจุดมุ่งหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
พิจารณาหัวข้อศิลปนิพนธ์ประกอบด้วยชุดผลงานออกแบบ และเอกสารแสดง
กระบวนการศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้างสรรค์รวมถึงการจัดแสดงผลงานต่อสาธารณชน 

Art thesis project according to the topic and aims approved by the 
committee. The thesis topic consists of a series of design works and 
documents showing the process of researching creative methods, 
including public exhibitions 

 
 2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ ไม่น้อยกว่า   7 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

121404009 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการออกแบบสร้างสรรค์      2(2-0-4) 
 และเตรียมสหกิจศึกษาการออกแบบสร้างสรรค                                              
 Preparation for Professional Internship Creative Design  
 and Cooperative Education in Creative design 

การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้และ
ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ 
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณสมบัติ ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และเกี่ยวข้องกับวิชาชีพนัก
ออกแบบผลิตภัณฑ์และสาขากี่เกี ่ยวข้อง และ หลักการ แนวคิด และกระบวนการ
ของสหากิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐาน และเทคนิคในการ
สมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและ มนุษยสัมพันธ์การ
พัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการนำเสนอและการเขียนแบบ 

This course aims to prepare students before entering the internship 
in knowledge, characteristics, and opportunities of professionalism, 
developing the students to have matching skills, attitude, motivation, and 
qualifications for the profession and are related to designer profession 
and other related professions and this course aims to study principles, 
concepts, and process of cooperative education, related regulations, 
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basic knowledge, and techniques in applying for a career, basic knowledge 
for working, communication and interpersonal relationships, personality 
development, presentation techniques, and designs 

 
121404010 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการออกแบบสร้างสรรค์ 5(450) 
 Professional Internship in Creative Design 
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 121404009 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียม 
  สหกิจศึกษาการออกแบบสร้างสรรค์ 
 Pre-requisite : 121404009 Preparation for Professional Internship and  
 Cooperative Education in Creative Design 

การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีสายงานเกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบกราฟิก, ผลิตภัณฑ์, แฟชั่น และงานออกแบบที่เกี ่ยวข้อง โดยได้รับความ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 

Practicing in government or private sectors with a line of work 
related to Graphic design, product, fashion and related design work with 
the approval of the university 

 

121404011  สหกิจศึกษาการออกแบบสร้างสรรค์ 6(600) 
 Cooperative Education in Creative Design 
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 121404009 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียม 
           สหกิจศึกษาการออกแบบสร้างสรรค์ 
 Pre-requisite : 121404009 Preparation for Professional Internship and  
     Cooperative Education in Creative Design 

การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีสายงานเกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบกราฟิก, ผลิตภัณฑ์, แฟชั่น และงานออกแบบที่เกี ่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจโดยตรงจากสถานประกอบการจริง นักศึกษาจะต้องทำโครงงาน
และนำเสนอโครงงานต่อกรรมการประจำหลักสูตร และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

Apprenticing in government or private sectors operating Graphic 
design, product, fashion and related design work to directly enhance 
knowledge and understanding from real experiences; writing a project and 
presenting it to the curriculum committee; and systematic performance 
evaluation 
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3.3 ชื่อสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
เลขประจำตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบันที่สำเร็จ
การศึกษา 

ปี
พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. นางสาวจิราพร        
เกียรตินฤมล
อาจารย์ 

 

ศป.ม.(การ
ออกแบบ
ตกแต่งภายใน) 
คอ.บ. (ครุ
ศาสตร์
อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

2556 
 
 

2548 

15 15 15 15 15 

2. นางสาวพอหทัย             
ซุ่นสั้น                   
อาจารย์ 

 

MFA. (Fine 
arts) 
 
ศ.บ.(ออกแบบ
นิเทศศิลป์) 

Aligarh Muslim 
University, 
ประเทศอินเดีย 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2549 
 
 

2545 

15 15 15 15 15 

3. นายศฤงคาร                   
กิติวินิต                   
อาจารย์ 

 

ศ.ม.(ออกแบบ
นิเทศศิลป์) 
ศ.บ.(ออกแบบ
นิเทศศิลป์) 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต 

2549 
 

2540 

12 12 12 12 12 

4. นางสุวัสสา                     
    ฮาส   
    อาจารย์ 

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

 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ 

2555 
 

2552 

15 15 15 15 15 

5. นางสาวณัฐญาวีรย์   
เบ็ญนา                        
อาจารย์ 

 

สถ.ม. 
(ออกแบบ
อุตสาหกรรม) 
ศศ.บ.
(นวัตกรรมการ
ออกแบบและ
สร้างสรรคส์ื่อ) 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ 

2562 
 
 

2558 

15 15 15 15 15 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา) 
 กำหนดให้ 1 หน่วยกิต ใช้เวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกภาคสนาม หรือทำโครงงานหรือ
กิจกรรม 90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษาปกติ การฝึกสหกิจกำหนดให้ 1 หน่วยกิตใช้เวลาฝึกสหกิจ 100 
ชั ่วโมง/ภาคการศึกษาปกติ และไม่ต้องระบุจำนวนชั ่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง เนื ่องจากถือว่า
กระบวนการนี้มีลักษณะเป็นการศึกษาด้วยตนเองอยู่แล้ว 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1  ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจใน

หลักการ ความจำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปพัฒนาการใช้ภาษาไทยของตน และนำ

ความรู้พื้นฐานทางภาษาท่ีศึกษามาไปพัฒนางานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.1.3  มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
4.1.4  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 
4.1.5  มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา 
ช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นักศึกษา ดังนี้ 
- การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
กำหนดให้ 1 หน่วยกิต ใช้เวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกภาคสนาม หรือทำโครงงาน

หรือกิจกรรม 90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษาปกติ และไม่ต้องระบุจำนวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 
เนื่องจากถือว่ากระบวนการนี้มีลักษณะเป็นการศึกษาด้วยตนเองอยู่แล้ว 

กำหนดให้ 1 หน่วยกิตใช้เวลาฝึกสหกิจ 100 ชั่วโมง/ภาคการศึกษาปกติ และไม่ต้องระบุ
จำนวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง เนื่องจากถือว่ากระบวนการนี้มีลักษณะเป็นการศึกษาด้วยตนเอง
อยู่แล้ว 

 
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

กำหนดให้มีการทำโครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชา “ศิลปนิพนธ์” รหัสรายวิชา 121444013  
 

5.1 คำอธิบายโดยย่อ 
โครงการศิลปนิพนธ์ตามหัวข้อและจุดมุ่งหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณา

หัวข้อศิลปนิพนธ์ประกอบด้วยชุดผลงานออกแบบ และเอกสารแสดงกระบวนการศึกษาค้นคว้าวิธีการ
สร้างสรรค์รวมถึงการจัดแสดงผลงานต่อสาธารณชน ทำงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ 1 เรื่องในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 4 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
มีความรู้และความเข้าใจในด้านการออกแบบสร้างสรรค์ สามารถถ่ายทอดผลงานออกมา

เป็นหัวข้อศิลปนิพนธ์ และผลงานด้านการออกแบบโดยผ่านกระบวนการสร้างแนวความคิด การทำ
แบบร่าง การสร้างผลงานด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้อย่างดีเยี่ยม โดยนำเสนอปลายภาคด้วยการจัด
นิทรรศการ 

5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 4 

 5.4 จำนวนหน่วยกิต 
5 หน่วยกิต 5(0-10-5) 

5.5 การเตรียมการ 
1) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์เป็นรายบุคคล 
2) กำหนด วัน เวลาในการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์และนักศึกษา 
3) อาจารย์ที ่ปร ึกษาให้คำปรึกษาในการเลือกหัวข้อกระบวนการศึกษาค้นคว้า

กระบวนการสร้างสรรค์และการประเมินผล 
4) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดทำบันทึกการให้คำที่ปรึกษา 
5) จัดให้นักศึกษานำเสนอผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ในแต่ละช่วงของกระบวนการ

สร้างสรรค์ ต่อคณะกรรมการประเมินผลงานโดยผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ประจำวิชา 

6) จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ต่อสาธารณชน 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำศิลปนิพนธ์ 
2) ประเมินผลจากการนำเสนอปากเปล่าและเขียนรายงาน 
3) การเข้าร่วมกิจกรรมในการนำเสนอของแต่ละช่วงของกระบวนการสร้างสรรค์ใน

ช่วงเวลาที่คณะกรรมการกำหนดและพิจารณา 
4) ประเมินผลจากความสมบูรณ์ของผลงานศิลปนิพนธ์ 
5) ประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน และเอกสารประกอบงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ 
6) ทุกกระบวนการจะต้องผ่านการประเมินที่เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนที่จะมาสู่

การประเมินจากคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
มีจิตอาสา  
 

- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติในชุมชนเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในชุมชนเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม  
 

มีทักษะการสื่อสาร และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 

- จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ภาษาในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล 

- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายและเหมาะสม 

- มอบหมายงานในลักษณะโครงงาน ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
และนำเสนอผลงาน  
 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2.1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต 

ขยัน อดทน มีระเบียบ
วินัย  

3) เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

4) มีจิตอาสา หรือมี
จิตสำนึกสาธารณะ 

5) มีความรัก ภูมิใจใน
ความเป็นไทย
ศิลปวัฒนธรรมไทย  
และเห็นคุณค่าภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

1) กำหนดกฎเกณฑ์และข้อ
ปฏิบัติตา่ง ๆ ในการ
เรียนการสอนร่วมกัน  
เช่น  การเข้าห้องเรียน 
การส่งงาน และการอยู่
ร่วมกันในหมู่คณะ
ตลอดจนการแต่งกาย
ตามระเบียบของ  
มหาวิทยาลยั 

2) เน้นถึงความสำคัญของ
ความซื่อสัตย์ใน
งานคน้คว้า และ
ตักเตือนนักศึกษาให้เห็น
ข้อเสียของการลอกเลียน
ผลงานของผู้อ่ืน รวมถึง
สอนวิธีการที่ถูกต้อง ใน
การอ้างอิงผลงานของ
ผู้อื่น 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้น
เรียนและ ส่งงานที่ได้รบัมอบหมาย
ให้ตรงเวลา  การแต่งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2)  ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการ
ปฏิบัติงาน หรือสร้างผลงานที่เป็น
ความรู้ความสามารถของตนเอง
โดยไม่แอบอ้างหรือลอกเลียนแบบ
ผลงานบุคคลอื่น 

 ตลอดทั้งความซื่อสัตย์ในการสอบ 
3)  ประเมินจากการมีสว่นร่วมและการ

ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
ต่างๆ 

4)  ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงจิตอาสา  หรือจิตสำนึกสาธารณะ  
เช่น  การจัดเตรียมความพร้อม
อุปกรณ์การสอนในห้องเรียน  การ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
3) ส่งเสริมให้นักศึกษา

ทำงานเพื่อสาธารณะ
เป็นกลุ่มจัดกิจกรรม
ร่วมกับชุมชน/องค์กร
ภายนอก 

4) ปลูกฝังเร่ือง
ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เปิด-ปิดสวทิซ์ไฟ พัดลม 
เครื่องปรับอากาศฯลฯ 

5)  ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 
6)  ประเมินจากพฤติกรรมที่   
     แสดงออกถึงความรักและความ

ภูมิใจในความเป็นไทย 
 

  
2.1.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรู้และความเข้าใจ

เก่ียวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

2) สามารถวิเคราะห์ความรู้
อย่างเป็นระบบ 

3) สามารถนำความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ได้อยา่ง
เหมาะสม 

4) สามารถบูรณาการ
ความรู้กับศาสตร์ตา่ง ๆ 
ไปใชไ้ด้อย่างเหมาะสม 

1) ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยให้
ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี และเน้นการ
ปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์ใน
สถานการณ์ตา่ง ๆ 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 
เพื่อน ๆ ในชั้นเรียน 

3) ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในประเด็น 
ต่าง ๆ ภายในชัน้เรียนโดยใช้หลกัการและ
ทฤษฎีที่เก่ียวของ 

4) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย 
การเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ หรือ
ศึกษาดูงาน 

5) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏบิตัิจริงโดย
การจัดทำโครงการ 

1) ประเมินผลจากการ
ทำแบบฝึกหัด  
การสอบ การทำ
รายงาน  และการ
ปฏิบัติงาน 

2) ประเมินจากการแสดง
ความคิดเห็นในการ
อภิปรายในชัน้เรียน 

3) ประเมินจากการ
นำเสนอผลงาน 
หรือโครงการ 

4) ประเมินจากผลการ
จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรต่าง ๆ  

 
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมิน

ทางเลือก เสนอวิธีแก้ปัญหา
และตัดสนิใจได้อย่าง
เหมาะสม 

1) กระตุ้นให้นักศึกษาคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบจาก
สถานการณ์ตา่ง ๆ หรือการทำ
กรณีศึกษา 

2) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิด
สร้างสรรค์นำเสนอเป็นงาน

1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
ให้ศึกษา  ค้นคว้า การเขียน
รายงาน  และแฟ้มสะสมงาน 

2) ประเมินจากความชัดเจนของ
ขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์หรือ
รายงานการวิเคราะห์วิจารณ ์
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เพื่อสร้างประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมได้ 

3) มีความสามารถในการ
ประเมินความรู้
ความสามารถของตนเอง
และกำหนดเปา้หมายใน
การพัฒนาตนเองได ้

เขียน และฝึกพูดในโอกาสต่าง 
ๆ 

3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือ
ปฏิบัติจริงโดยการจัดทำ
โครงการ 

 

กรณีศึกษา  หรือกาทดสอบ 
โดยใช้การสอบกลางภาคและ
ปลายภาค โดยข้อสอบมีการ
วิเคราะห์แนวคิด 

3) ประเมินจากผลงาน 
ในเชิงแนวคิดสรา้งสรรค ์
 

  
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ 

1)  มีความเป็นผูน้ำ ผู้ตามและ
กล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่
ถูกต้อง 

2)  มีความสามารถในการปรับตัว 
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 

3)  ปฏิบัติตนตามบทบาทหนา้ที่
ในการเป็นพลเมืองที่ดี และ
สามารถเป็นที่พึ่งของตนเอง
และสังคมได ้

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมให้เกิด
บรรยากาศการทำงานเป็นกลุ่ม 

2)  จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นให้นักศึกษามี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในชัน้
เรียน 

3)  ความสำคัญของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

4)  ให้นักศึกษามีโอกาสทำ
โครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคม 

1)  ประเมินผลงานจากการ
ทำงานกลุ่ม การนำเสนอ
งานตามกลุ่มทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 

2)  การสังเกตพฤติกรรมจาก
การมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน  

3)  สังเกตการทำงานร่วมกัน
ของนักศึกษาในห้องเรียนใน
การร่วมกลุ่ม 

4)  ประเมินจากการทำ
กิจกรรมของโครงการ 

 
  

2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ 2กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การ

ประเมินผล 
1) มีทักษะการใช้ภาษาใน

การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 

1) จัดประสบการณ์ให้ผู้ เรียนได้ใช้การ
สื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และบคุคลอื่น 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 

1)  ประเมินจากการ
นำเสนอความคิด 
การรายงาน 

2) ประเมินผลงานตาม
กิจกรรมการเรียน
การสอนที่จัด 
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ผลการเรียนรู้ 2กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การ
ประเมินผล 

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ 
เก็บรวบรวมข้อมูลและ
นำเสนอข้อมูล 

3)  จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ใน
สถานการณ์ที่ต้องใช้การค้นคว้าวิเคราะห์
ข้อมูลและนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 

3) ประเมินจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลการ
ทำรายงานและ
กิจกรรมในห้องเรียน 

 
 

 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ด้าน กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย
และมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม 

2) มีทัศนคติที่เปิดกว้าง
ยอมรับฟังแนวคิดของ
ผู้อื่น 

3) มีจิตอาสาและจิตสำนึก
สาธารณะ 

1) กำหนดให้การพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมเป็นวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อบ่มเพาะให้นักศึกษามีระเบยีบวินัย โดย
เน้นการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน้เรียน และ
การส่งงานตามวัน เวลาที่กำหนด  
ตลอดจนการปฏบิัติตนให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของสถาบัน 

2) ผู้สอนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชพีใน
การสอนทุกรายวิชา และเป็นแบบอย่างที่ดี
และเหมาะสมให้กับนักศึกษา 

3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการมีจิตอาสา 

 

1) ประเมินจากการเข้าชัน้
เรียนตรงเวลาการส่ง
งานทีไ่ด้รับมอบหมาย
ตามเวลาที่กำหนด 
และการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 

2) ประเมินจากการมีวนิัย
และความพร้อมเพรียง
ของนักศึกษาในการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

3) วัดและประเมนิผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
และการมีจิตอาสา 

 
2.2.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้าน กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) รอบรู้ในศาสตร์ทาง

ศิลปกรรมและศาสตร์อ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

2) มีความรู้ในทางศลิปะที่
สัมพันธ์กับบริบททางสังคม
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 

3) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
หรือธรรมเนียมปฏิบัติในการ
ประกอบอาชีพดา้น

    ใช้กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่หลากหลายรูปแบบโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามลักษณะและเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ต้องจดั
ให้มีการเรียนรูจ้ากสถานการณ์
จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชญิ
ผู้เชี่ยวชาญที่มปีระสบการณ์ตรง
มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง 

   ประเมินจากผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนและผลการปฏิบัต ิ
งานของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ
ได้แก ่
1) การทดสอบย่อย 
2) การทดสอบระหว่างภาคเรียน

และปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากผลงานสรา้งสรรค์

และรายงานผลการปฏบิัติงาน
ของนักศึกษาตลอดภาคเรียน 
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ผลการเรียนรู้ด้าน กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
ศิลปกรรมศาสตร์ใน
สาขาวชิาที่ศึกษา 

 

ตลอดจนฝึกปฏบิัติงานในสถานที่
ฝึกประสบการณ ์
 

4) ประเมินจากการนำเสนอ
ผลงานในชั้นเรียน 

 
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้าน กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) สามารถค้นควา้รวบรวมและ

ประเมินข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
อย่างมีวิจารณญาณ 

2) สามารถวิเคราะห์ 
สร้างสรรค์ และเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค ์

3) สามารถบูรณาการความรู้
กับศาสตร์อ่ืนเพื่อสร้างสรรค์
ผลงานทางวชิาการและ
วิชาชีพได ้

4) สามารถคิดเชิงสร้างสรรค์
และมีปฏิภาณไหวพริบใน
การสร้างผลงาน 

 

1) ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย 
เช่น การอภิปรายกลุ่ม การทำ
กรณีศึกษา การจัดทำโครงการ 
เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้ฝึกการคิดและการแก้ปัญหา 

2) ฝึกกระบวนการคิดสรา้งสรรค์
ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจาก
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
ต่อเนื่องจากข้ันพื้นฐานจนถึง
ขั้นสูง 

3) ให้มีการฝึกปฏิบัติจริงใน
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนเพื่อเป็นการเรียนรู้
และไดฝ้ึกประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 

ประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงานและการปฏิบตัิงานของ
นักศึกษาเช่นประเมินจากการ
นำเสนอผลงานออกแบบ และ
กระบวนการสรา้งสรรค์ผลงาน
การทดสอบโดยใช้การสอบถาม
และแบบทดสอบการประเมิน
จากรายงานผลการฝึกปฏบิัติงาน
ในสถานที่ฝึกประสบการณ์การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการและการ
สัมมนา เปน็ตน้ 
 

 
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้าน กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีภาวะผูน้ำเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเองรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนและการมี
มนุษยสัมพนัธ์ที่ด ี

2) มีความรับผิดชอบต่องาน
ของตนเองและสามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) สามารถแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผลตรงไปตรงมา
และเคารพในความคิดเห็นที่
แตกต่าง 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รายวิชาโดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้
แบบร่วมกันฝึกการทำงานเปน็
กลุ่ม ตลอดจนมีการสอดแทรก
เร่ืองความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคมการมีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี
การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร 
และทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกนั
ในสังคม ในรายวชิาต่าง ๆ 

ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษาใน
การทำงานร่วมกันและการ
นำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่
แสดงออกระหว่างนักศึกษา
ด้วยกัน และระหวา่งนักศึกษากบั
อาจารย์ในการร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ 
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2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้าน กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) สามารถสื่อสารด้วยการพูด

ฟังอ่านเขียนในการสื่อสาร
โดยทั่วไปตลอดจนใช้วิธีการ
สื่อสารทางศิลปกรรมและ
นำเสนองานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) สามารถใช้เลือกใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อการ
สร้างสรรค์ผลงานหรือการ
นำเสนอผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข
หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สำหรับงานศิลปกรรม 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นให้ผู้เรียนไดฝ้ึกทักษะ
การสื่อสารระหว่างบุคคลทั้ง
การพูด การฟัง การเขียน 
และการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การแปรผลและ
การนำเสนอข้อมูลและการ
นำไปประยุกต์ใช้ 

 

1) การประเมินผลงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้แบบสังเกตและแบบ
ประเมิน ทักษะการพูด การ
ฟัง การเขียน และการ
นำเสนอผลงานในชั้นเรียน 

2) การประเมินผลการสืบคน้และ
นำเสนอข้อมูลเป็นรายงาน
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3) การประเมินการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการทำรายงานและ
การวิเคราะห์ข้อมูลผลจาก
การศึกษาเชิงวิจัยหรือการ
ทำงานสรา้งสรรค์ส่วนบุคคล 

 
2.2.6 ด้านทักษะพิสัย 

ผลการเรียนรู้ด้าน กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) สามารถใช้ทักษะ

ปฏิบัติทาง
ศิลปกรรมศาสตร์
ในการสร้างสรรค์
ผลงานของตน 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้
วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง
และนำเสนอการแก้ปัญหาที่
เหมาะสมเรียนรู้เทคนิคการ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ที่
หลากหลายในการสรา้งสรรค์
ผลงาน 

 

1) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้
ทฤษฎีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ที่
หลากหลายในการสรา้งสรรค์ผลงาน 

2) ประเมินจากความสามารถในการ
อธิบายและเลือกใช้ข้อมูลได้อยา่ง
ถูกต้องเหมาะสมกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มี
การนำเสนอต่อชัน้เรียน 

 3) ประเมินจากคุณภาพในการสร้างสรรค์
ผลงานของนักศึกษา 
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3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวด

วิชาศึกษาทั่วไปผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
3.1.1 คุณธรรมจริยธรรม 

1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ สังคม 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
3) คารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสำนึกสาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทย  และเห็นคุณค่าภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
3.1.2 ความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
3) สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

3.1.3 ทักษะทางปัญญา 
1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก เสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ 

อย่างเหมาะสม 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
3) มีความสามารถในการประเมินความรู้ความสามารถของตนเองและกำหนด

เป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้ 
3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความเป็นผู้นำผู้ตามและกล้าคิดกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
2) มีความสามารถในการปรับตัวควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดีและสามารถเป็นที่พ่ึงของ

ตนเองและสังคมได้ 
3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและ

นำเสนอข้อมูล 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫        ⚫   
151001002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫        ⚫   
151001003 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ ⚫    ⚫ ⚫  ⚫        ⚫   
151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา ⚫ ⚫    ⚫   ⚫     ⚫  ⚫   
151001006 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน ์   ⚫    ⚫ ⚫   ⚫     ⚫ ⚫  
151001007 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
    พัฒนาการเรียนรู ้ ⚫     ⚫  ⚫        ⚫   

151001008 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ⚫     ⚫  ⚫     ⚫   ⚫   
151001009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 ⚫     ⚫  ⚫     ⚫   ⚫   
151001013 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ      ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫   ⚫  
151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน     
                 ภาษาไทย ⚫ ⚫   ⚫   ⚫ ⚫   ⚫   ⚫ ⚫   

151001010   การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ        ⚫  ⚫   ⚫   ⚫ ⚫  
151001011 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ⚫       ⚫     ⚫   ⚫   
151001012 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร ⚫     ⚫  ⚫ ⚫     ⚫  ⚫   
151001016 อยู่ดี กินดี มีสุข ⚫     ⚫  ⚫  ⚫  ⚫   ⚫    

⚫ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

151001017 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  ⚫    ⚫  ⚫  ⚫ ⚫      ⚫  
151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ      ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫     ⚫  
151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน  ⚫    ⚫  ⚫ ⚫  ⚫      ⚫  
151001018 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  ⚫    ⚫ ⚫           ⚫ 
151001019 การบริหารร่างกาย ⚫     ⚫  ⚫   ⚫  ⚫ ⚫     
151001020 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ⚫ ⚫    ⚫  ⚫   ⚫  ⚫ ⚫     
151001021 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫        
151001022 ช้ีช่องทางดี ช้ีช่องทางรวย ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫   ⚫ 
151001023 ความงดงามแห่งตน ⚫  ⚫ ⚫    ⚫   ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   
151001024 ก้าวสู่โลกกว้าง ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫    
151001025 ความจริงของชีวิต   ⚫   ⚫      ⚫       
151001026 การพัฒนาตน ⚫  ⚫   ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫    
151001027 สุนทรียภาพของชีวิต     ⚫ ⚫  ⚫  ⚫    ⚫     
151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย   ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     
151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫  
151001030 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม    ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫   ⚫  
151001031 สังคมภิวัตน ์ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫       ⚫    
151001032 ครูแห่งแผ่นดิน ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫   

⚫ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

151001033 วิถีไทย วิถีถิ่น   ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   
151001034 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว ์ ⚫ ⚫    ⚫  ⚫   ⚫  ⚫     ⚫ 
151001035 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น ⚫ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  

 
⚫ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชา
เฉพาะด้านผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2) มีทัศนคติท่ีเปิดกว้างยอมรับฟังแนวคิดของผู้อ่ืน 
3) มีจิตอาสาและจิตสำนึกสาธารณะ 

3.2.2 ด้านความรู้ 
1) รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรมและศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2) มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหาและพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่าง

เป็นระบบ 
3) มีความรู้ในทางศิลปะท่ีสัมพันธ์กับบริบททางสังคมภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
4) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบอาชีพด้าน

ศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา 
3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถค้นคว้ารวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมี
วิจารณญาณ 

2) สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและ

วิชาชีพได้ 
4) สามารถคิดเชิงสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 

3.2.4 ด้านทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและการมี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
2) มีความรับผิดชอบต่องานของตนเองและสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลตรงไปตรงมาและเคารพในความคิดเห็นที่

แตกต่าง 
3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถสื่อสารด้วยการพูดฟังอ่านเขียนในการสื่อสารโดยทั่วไปตลอดจนใช้วิธีการ
สื่อสารทางศิลปกรรมและนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถใช้เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์
ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลขหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สำหรับงานศิลปกรรม 

3.2.6 ด้านทักษะพิสัย 
1) สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

รายวิชา 

1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะการมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ    
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ        
1 

121411008 ประวัติและวิวัฒนาการออกแบบ  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫           

121411009 หลักการออกแบบ    ⚫ ⚫  ⚫ ⚫         ⚫ 

121411020 วิธีวิจัยเพื่อการออกแบบ                                                  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫  ⚫    

121411011 สุนทรียศาสตร์และภมูิปัญญาศิลปกรรม
ท้องถิ่น  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫           

121411013 การเขียนแบบพ้ืนฐาน    ⚫ ⚫  ⚫          ⚫ 

121411010 หลักการวาดเส้น    ⚫ ⚫  ⚫          ⚫ 

121431004 คอมพิวเตอรเ์พื่อการออกแบบเบื้องต้น    ⚫ ⚫  ⚫          ⚫ 
121431005 การถ่ายภาพเบื้องต้น    ⚫ ⚫  ⚫          ⚫ 

121432006 การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบ    ⚫ ⚫  ⚫          ⚫ 

121411012 การวิเคราะห์ข้อมลูและนำเสนองานออกแบบ  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 
321443004 การออกแบบสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย    ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ 
321432007 การออกแบบตราสัญลักษณ์และกราฟิก             
 บนบรรจภุัณฑ ์    ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      ⚫ ⚫  ⚫ 
321433009 การตัดต่อภาพและเสยีง    ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      ⚫ ⚫  ⚫ 

⚫ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะการมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ    
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ        
1 

121442002 การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์เพื่อ
 ท้องถิ่น     ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      ⚫ ⚫  ⚫ 
121442001 คอมพิวเตอรเ์พื่องานผลิตต้นแบบ 3 มิต ิ    ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      ⚫ ⚫  ⚫ 
121402006 ภาษาอังกฤษและการตลาด เพื่องาน

ออกแบบ         ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ ⚫    ⚫ 
121413019 สัมมนาและการจัดนทิรรศการการออกแบบ  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ 
121443005 ออกแบบตกแต่งภายใน   ⚫  ⚫   ⚫  ⚫   ⚫   ⚫ ⚫ 
121412015 วสัดุศาสตร ์ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ 
121402007 ระบบทรัพยส์ินทางปญัญา  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫           
121443006 ออกแบบเฟอร์นเิจอร์   ⚫  ⚫   ⚫  ⚫   ⚫   ⚫ ⚫ 
121433007 การออกแบบแอพพลิเคช่ัน   ⚫  ⚫   ⚫  ⚫   ⚫   ⚫ ⚫ 
121433008 การออกแบบเว็บไซต ์   ⚫  ⚫   ⚫  ⚫   ⚫   ⚫ ⚫ 
121443009 บาติก    ⚫ ⚫  ⚫ ⚫    ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ 
121402008 การแต่งหน้าเพื่องานแฟช่ัน    ⚫ ⚫  ⚫ ⚫    ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ 

121412016 สีเพื่อการออกแบบ    ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ 

121443011 การออกแบบของที่ระลึก  ⚫  ⚫    ⚫  ⚫   ⚫    ⚫ 

121433010 วาดเส้นภาพร่างสถาปัตยกรรม     ⚫  ⚫ ⚫  ⚫    ⚫ ⚫  ⚫ 

⚫ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะการมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ    
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ        
1 

121443010 เทคนิคการทำหุ่นจำลอง    ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      ⚫ ⚫  ⚫ 
121412017 ทุนทางวัฒนธรรมในงานออกแบบ  ⚫   ⚫   ⚫  ⚫      ⚫ ⚫ 

121433011 การสร้างแพตเทิร์นและเทคนิคการตดัเย็บ    ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      ⚫ ⚫  ⚫ 
121432008 การออกแบบลายผ้าสร้างสรรค ์    ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      ⚫ ⚫  ⚫ 
121433012 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร ์    ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      ⚫ ⚫  ⚫ 
121412018 มนุษย์ปัจจัยสำหรับการออกแบบ    ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      ⚫ ⚫  ⚫ 
321443012 การออกแบบผลิตภณัฑ์อย่างยั่งยืน                                 ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      ⚫ ⚫  ⚫ 
121442003 การออกแบบภาพร่างผลิตภัณฑ์          ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      ⚫ ⚫  ⚫ 
121444013 ศลิปนิพนธ ์ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
121404009 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ

ออกแบบสร้างสรรค์ และเตรียมสหกิจ
ศึกษาการออกแบบสรา้งสรรค ์  ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 

121404010 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพการออกแบบ
สร้างสรรค ์ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

121404011 สหกิจศึกษาการออกแบบสร้างสรรค ์ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
  

⚫ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนผลการเรียน 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระหว่างกระบวนการสอนและประเมินผลรายวิชา
รายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนดังนี้ 
  2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 

 2.1.1.1 อาจารย์ประจำวิชามอบหมายงานให้นักศึกษาหลังจากที่ได้เรียนรู้จาก
ภายในห้องเรียน โดยมอบหมายงานเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม เพ่ือตรวจสอบความรู้และการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 

 2.1.1.2 อาจารย์ประจำวิชาเจาะจงสัมภาษณ์นักศึกษาเป็นรายบุคคลหลังจากที่
ได้เรียนรู้ในห้องเรียนเพ่ือตรวจสอบความรู้และการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้กรณีนักศึกษามีผล
การเรียนผิดปกติเป็นที่น่าสังเกต  
  2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
   2.1.2.1 ตั้งคณะกรรมการภายในและนอกหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
ของข้อสอบ 

2.1.2.2 ตั ้งคณะกรรมการในหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมการ
ประเมินผล การเรียนของนักศึกษาโดยตรวจข้อสอบผลงานวิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนน
พฤติกรรม 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
  หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจะมีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยสอบถาม
ความพร้อมและความรู้จากสาขาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิตรวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วยและ
ประเมินจากความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา 

 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ทุกข้อ ดังนี้ 
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 3.1 มีความประพฤติดี 
 3.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้
มีการเรียนเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ 
 3.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
 3.4 หลักสูตรปริญญาตรี (สี่ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนหกภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อนสิบสี่ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 3.5 หลักสูตรปริญญาตรี (สี่ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่เกินแปดปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และไม่เกินสิบสองปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ความ

รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชา วัตถุประสงค์ เป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิด
ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิโดยให้คณะกรรมการหลักสูตรเป็นผู้ให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ 

1.2 มอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้อาจารย์ใหม่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียด
หลักสูตร คู่มือการศึกษาและคู่มืออาจารย์  

1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการสอน การจัดทำรายละเอียดรายวิชา แผนการสอน (มคอ.3 , 4) และรายงานผลการจัดการ
เรียนการสอน (มคอ.5, 6) 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  

2.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
2.2 ส่งเสริมการศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การ

ร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
2.3 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทำผลงานทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมการมีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยและงานสร้างสรรค์ในสาขาวิชาชีพและการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอนตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์ 
 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ กำหนดการกำกับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์การดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ 
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ มีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรทำหน้าที่บริหารหลักสูตร ซึ่งมีการจัดประชุม เพ่ือกำกับดูแลการบริหารหลักสูตรในภาพรวม 
มีติดตามประเมินผลการดำเนินการเป็นประจำทุกภาคการศึกษา และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการ
ดำเนินการหรือพัฒนาหลักสูตร 

 
2. บัณฑิต 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ มีการติดตามคุณภาพของ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูล
ผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความรอบรู้ และการมีงานทำ นอกจากนั้นยังติดตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งจำนวนและคุณภาพจากผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประกอบการ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ ทำการสำรวจความพึงพอใจ
และความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจำทุกปี และแจ้งผลการสำรวจให้กับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรกำหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) 

 
3. นักศึกษา 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ ให้ความสำคัญกับการรับ
นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

3.1 หลักสูตรกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบ เพ่ือ
แสดงความพร้อมด้านปัญญา และสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความพร้อมทางสุขภาพกายและจิต  

3.2 หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 
1) กำหนดให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการเรี ยนรู้

และพัฒนาศักยภาพที่จำเป็นให้กับนักศึกษา โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21  
2) มีระบบสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา โดยการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทาง

วิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาจะขอรับคำปรึกษาไว้หรือ
ผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาอ่ืน ๆ สามารถขอรับ
คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  

3) มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้ง
เรื่องทั่วไปหรือผลการประเมิน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ทำหน้าที่ดูแลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ 

3.3 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่
ของนักศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
 
4. อาจารย์ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ ให้ความสำคัญกับคุณภาพ
ของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับอาจารย์ใหม่ การแต่งตั ้งอาจารย์ประจำ
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หลักสูตร การมีส่วนร่วมของ อาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร การบริหาร 
การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกขึ้นไปในสาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ 
หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
มหาวิทยาลัยจะอำนวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจำเป็น

และข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอนประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์) 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 หลักสูตร  
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ ให้ความสำคัญกับ

กระบวนการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกำหนด
เป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและคณะที่มีกระบวนการกำหนดสาระสำคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์งาน (task 
analysis) และแสดงถึงความเชื ่อมโยงกับผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวัง ที ่มีกระบวนการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา หรือไม่เกิน   5 ปี 

5.2 การเรียนการสอน  
หลักสูตรให้ความสำคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยคำนึงความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรกำหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผล

การเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพ่ือนำไปสู่การ
พัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตัวนักศึกษาเอง และการประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุงการเรียนการสอน  

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ มีการบริหารบุคลากรและ
ทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้ 
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6.1  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
1) การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  

 บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามตำแหน่งงาน 
2) การเพ่ิมทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  

จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานตามตำแหน่งงาน 
6.2  การบริหารงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อหนังสือ ตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุ
ครุภัณฑ์อย่างพอเพียงเพื ่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั ้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.3  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
หลักส ูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาว ิชาออกแบบสร้างสรรค์ ม ีห ้องเร ียน 

ห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีพื้นที่และทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ทั้ง
ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาเฉพาะ ดังนี้ 

6.3.1 สถานที่ 

ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จำนวน

ที่มี    
อยู่แล้ว 

จำนวนที่
ต้องการ 

เพิ่มในอนาคต 
หมายเหตุ 

1 ห้องบรรยายขนาดความจุ 40 คน 2 ห้อง - อาคารเรียนศิลปะ 10 A 
2 ห้องปฏิบัติการนำเสนอผลงาน

ออกแบบ 
1 ห้อง - อาคารเรียนศิลปะ 10 A  

3 ห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง - อาคารเรียนศิลปะ 10 A 
4 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 1ห้อง - อาคารเรียนศิลปะ 10 A 
5 ห้องปฏิบัติการออกแบบลวดลาย 1ห้อง - อาคารเรียนศิลปะ 10 A 
6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือ

งานออกแบบ 
1 ห้อง - อาคารเรียนศิลปะ 10 B 

7 ห้องปฏิบัติการออกแบบ 3 มิติ 1 ห้อง - อาคารเรียนศิลปะ 10 B 
8 ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง 1 ห้อง - อาคารเรียนศิลปะ 10 B 
9 ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ 1 ห้อง - อาคารเรียนศิลปะ 10 B 
10 ห้องปฏิบัติการบาติก -  1 ห้อง  
11 ห้องสตูดิโอสำหรับนักศึกษา    - 2 ห้อง  
12 ห้องปฏิบัติการออกแบบแฟชั่น    - 1 ห้อง  
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6.3.2 อุปกรณ์การสอน 
1) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ 

ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จำนวนที่มี 
อยู่แล้ว 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบ 40 เครื่อง 
2 เครื่องเข้ามุมกรอบรูป 1 เครื่อง 
3 ชุดปฏิบัติการบาติก 1 ชุด 
4 ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพเพ่ืองานโฆษณา 1 ชุด 
5 ชุดปฏิบัติการออกแบบ 3 มิติ 1 ชุด 
6 ชุดปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 
7 โต๊ะดราฟไฟฟ้า 30 ชุด 
8 ชุดเม้าส์ปากกาเพ่ืองานออกแบบ 40 ชุด 
9 ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพเพ่ือการออกแบบ 3 ชุด 
11 ชุดปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องแต่งกาย 1 ชุด 
12 ชุดปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง 1 ชุด 
13 เครื่องพิมพ์ขนาด A 1  1 เครื่อง 
14 ชุดไฟถ่ายภาพลวดลาย 1 ชุด 

 
 2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ 

ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวนที่มีอยู่แล้ว 
1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 1 เครื่อง 
2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง 
3 กล้องดิจิตอลยี่ห้อแคนนอน 700 D kit 18-55 10 เครื่อง 
4 เครื่องสแกนเนอร์ 2 เครื่อง 
5 เครื่องพิมพ์ LaserJet (ขาว-ดำ) 2 เครื่อง 
6 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 
7 เครื่อง Copy Print 1 เครื่อง 
8 เตาเผาเซรามิค 1 เตา 
9 เครื่องซักผ้า 2 เครื่อง 
10 เครื่องอบผ้า  2 เครื่อง 

 
6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจาก http://aritc.yru.ac.th/ 
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  6.3.3.1 เอกสารและตำรา 
   สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ 

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

 รวม  2,180 ชื่อเรื่อง 
2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 

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

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

 รวม   225 ชื่อเรื่อง 
6.3.3.2 ฐานข้อมูลสำเร็จรูป 

ระบบฐานข้อมูลสำเร็จรูปเพื่อการค้นคว้าและฐานข้อมูล  Online มี3 ระบบ
ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 
   1) ระบบฐานข้อมูล E-Bookประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
       1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ 
Technology 

1.3) 2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  
 2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
       2.1) SpringerLinkเป ็นฐานข้อม ูลวารสารอิ เล ็กทรอน ิกส ์ ว ิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 
1997-ปัจจุบัน 

2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) 
ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง(Cited Reference)และรายการอ้างอิง
(Cite Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ 
เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา 
ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-
ปัจจุบัน 

2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที ่มีเนื ้อหา
ครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
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2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเป็นนวัตกรรมที่
ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับ เพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น
ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science 
ทั ้งนี ้ย ังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single 
Search) 

2.5) ฐานข้อมูลEducation Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับ
เต็มกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
การศึกษาข้ันสูงรวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่าง ๆ ทางด้าน
การศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูล
ดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี ้ Applied Science & 
Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and 
Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural 
Science 

3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  
3.1)  Pro Quest Dissertations and Theses Global ว ิทยาน ิพนธ ์ ร ะดับ

ปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดารวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 
แห ่ ง  ประกอบไปด ้ วยข ้อม ูลมากกว ่ า 2.4ล ้านระเบ ียน (สกอ.บอกร ับ )  ( http://search. 
ProQuest.com/autologin) 

3.2) ฐานข้อมูลงานวิจ ัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS) ว ิทยานิพนธ์ 
งานวิจัย บทความวารสารและหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ไทย(http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 

6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับสำนักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือและตำราที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บริการ

กับอาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
มีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จำเป็น 

6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
1) สำรวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจำทุกปีการศึกษาจาก

ผู้สอนและผู้เรียน 
2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน

หลักสูตร 
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3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียน
สามารถใช้บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 

เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการสื่อ
และช่องทางการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุน
การศึกษาใน
ห้องเรียนนอก
ห้องเรียนและเพ่ือ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

1. จัดให้มีห้องเรียนที่มีสื่ออุปกรณ์ พร้อม
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการ
เรียนการสอน การทำกิจกรรมใน
ห้องเรียน 
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการเพื่อให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติสร้างความ
พร้อมใน การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3. จัดให้มีห้องการเรียนรู้ด้วย
 ตนเองเพ่ือให้นักศึกษา 
 สามารถศึกษา ค้นคว้า หา
 ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ
ตำรา และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 

1. ผลสำรวจความพร้อมของ
สื่อ อุปกรณ์ที่จำเป็นประจำ
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
จากอาจารย์และนักศึกษา 
2. จำนวนหนังสือตำรา และสื่อ
 ดิจิทัลที่มีให้บริการและ
สถิติการใช้งานหนังสือ ตำรา 
สื่อ ดิจิทัล 
3. ผลสำรวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ
การฝึกปฏิบัติ 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดำเนินงาน หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ
มาตรฐานสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ  
 มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
 ผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 
 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี 
   การศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ 
  คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9 อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/ หรือ วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1ครั้ง 

X X X X X 

10 จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
 ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า 
     ร้อยละ 50ต่อปี 

X X X X X 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 
 ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5จาก 
     คะแนนเต็ม 5.0 

   
X X 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
     เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5จากคะแนนเต็ม 5.0 

    
X 

เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน
ดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5)  มีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผล
ดำเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับ
และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

 
หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กำหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์การ
ประเมินการสอนและรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละภาคการศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดำเนินการ ดังนี้ 
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์จำนวน 2 ครั้ง  
 คือ ก่อนการสอบระหว่างภาค และก่อนสอบปลายภาค 
1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการณ์

สอนของอาจารย์ 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
ประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้าย 

และบัณฑิตใหม่ 
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 

ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา 

2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย 

 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิต 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้นโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 
4.3 ดำเนินการปรับปรุง 

4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 

4.3.2 ดำเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนำไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5ปี 
1) ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

(มคอ.7) 
2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ (แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ และแขนงวิชาการออกแบบ

กราฟิก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เป็นหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบสร้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
สรุปการปรับปรุงได้  ดังนี้    

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2565) หมายเหต ุ
1.ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย:หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา 
             ทัศนศิลป์และการออกแบบ 
ภาษาอังกฤษ :Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Art and 
Design 

1. ชือ่หลักสูตร 
ภาษาไทย :   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Creative 
design. 
 

ปรับปรุง 

2. ชือ่ปริญญา 
ภาษาไทยชื่อเต็ม:ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ทัศนศิลป์และการออกแบบ) 
 ชื่อย่อ:ศป.บ. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ) 
ภาษาอังกฤษชือ่เต็ม :Bachelor of Fine and Applied Arts(Visual Art and Design)                   
 ชื่อย่อ:B.F.A. (Visual Art and Design) 

2. ชือ่ปริญญาและสาขาวชิา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ออกแบบสร้างสรรค์) 
               ชื่อย่อ :  ศป.บ. (ออกแบบสร้างสรรค์) 
ภาษาอังกฤษชือ่เต็ม :  Bachelor of Fine and Applied Arts (Creative design) 
               ชื่อย่อ :  B.F.A. (Creative design) 

ปรับปรุง 

3. วิชาเอก  
แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 
แขนงวิชาการออกแบบกราฟิก 

3. วิชาเอก 
ไม่มี 

ปรับปรุง 

4. ปรัชญาของหลักสูตร 
 “บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
และสามารถสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์และการออกแบบจากวิถวีัฒนธรรมท้องถิ่นและ
สากลในรูปแบบร่วมสมัย” 

4. ปรัชญาของหลักสูตร 
            ผลิตบัณฑิตผู้มีความเชี่ยวชาญการออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อ
ถ่ายทอดสู่ชุมชน และพัฒนาทอ้งถิน่อย่างย่ังยืน 
 

ปรับปรุง 

5. วัตถุประสงค ์
 วัตถุประสงค์ของหลกัสูตรหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ทัศนศิลป์และการออกแบบตอ้งการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่สำคญัดังน้ี 

5. วัตถุประสงค ์
        1. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะ และจรรยาบรรณวิชาชีพใน
สาขาวิชาชีพทางศิลปะและการออกแบบ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2565) หมายเหต ุ
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะในสาขาวิชาชพีทางศิลปะและ
การออกแบบ  
 2. มีทักษะความรู้  ความสามารถทางด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ
กราฟิกเพื่อการประกอบอาชีพได ้
 3. มีทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์และบูรณาการ ในการ
จัดการทางทัศนศิลป์และการออกแบบผลงานในแบบลักษณะเฉพาะตนได้ 
 4. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถใช้ภาษาและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสื่อสารและนำเสนอผลงานไดอ้ย่างดี   
 5. มีทักษะในการประเมินคุณค่าทางสุนทรียะในผลงานทัศนศิลป์และงาน
ออกแบบไดอ้ย่างมีวิจารณญาณ 
 

2. มีความรู้ในหลักของทางศิลปะและการออกแบบที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบเพื่อประกอบอาชีพได้ 
3. มีสมรรถนะในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และประเมินคุณค่าทางสุนทรียะได้
อย่างมีวิจารณญาณ 
4. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เชิงบูรณาการกับการประกอบ
อาชีพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อาชีพอิสระ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
5. สามารถแสดงออกและพัฒนาทักษะทางศิลปะและการออกแบบได้ตามความ
ถนัดและความสามารถเฉพาะตน ในการสื่อสารและนำเสนอแนวคิดที่เป็นรูปธรรม 
ผ่านผลงานทางศิลปะและการออกแบบ 
6. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และมทีักษะในการจัดการทาง
ศิลปกรรมสำหรับเป็นเคร่ืองมือในการเข้าสูท่อ้งถิ่น 

6. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกวา่  127  หน่วยกิต 6. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกวา่  120  หน่วยกิต ปรับปรุง 
7. โครงสร้างหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกวา่ 30 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชาวถิีแห่งชวีิต 6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก 6 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชาอัตลกัษณ์ของคณะ 3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกวา่ 91 หน่วยกิต 
  2.1 วิชาแกน 11 หน่วยกิต 
  2.2 วิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกวา่ 27 หน่วยกิต 
  2.3 วิชาเอกไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต 
   ให้เลือกแขนงใดแขนงหน่ึงดังต่อไปน้ี 
 
 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกวา่ 30 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชาวถิีแห่งชวีิต  6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก    6 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชาอัตลกัษณ์ของคณะ  3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกวา่ 84 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาแกน  9 หน่วยกิต 
  2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  51 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มวิชาเอกเลอืก ไม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกิต 
  2.4 กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ ์  5 หน่วยกิต 
      2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพี หรือสหกิจ 7 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลอืกเสรีไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

ปรับปรุง 



 

 

79  
 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2565) หมายเหต ุ
   2.3.1) แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป์    
    - วิชาเอกบังคับ 28 หน่วยกิต 
    - วิชาเอกเลือกไม่น้อยกวา่ 14 หน่วยกิต 
   2.3.2) แขนงวิชาการออกแบบกราฟิก    
    - วิชาเอกบังคับ 33 หน่วยกิต 
    - วิชาเอกเลือกไม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกิต 
   2.3.3) กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ ์ 7 หน่วยกิต 
   2.3.4) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชพี 4 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลอืกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

8. รายวิชา  
 8.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า  30   หน่วยกิต 

8.1.1 กลุม่วิชาภาษาและการส่ือสาร   ไม่น้อยกว่า     12    หน่วยกิต 
1) บังคับเรยีน                  10    หน่วยกิต 

 2100101 ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร      2(1-2-3) 
 2100102 การพัฒนาทกัษะการพูดและการเขียน    2(1-2-3) 
 2100104 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้  2(1-2-3) 
 2100107 ภาษามลายูเพื่อการสือ่สาร     2(1-2-3) 
 2100108 ภาษามลายูเพื่อการสือ่สารและพฒันาการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
 2100115 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1*    2(1-2-3) 
 2100117 ภาษาไทยเพือ่การประกอบอาชพี*    2(1-2-3) 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 
ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการ
เรียนรู้) 
 

8. รายวิชา  
8.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

8.1.1 กลุม่วิชาภาษาและการส่ือสาร  ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
1) บังคับเรยีน  ไม่นอ้ยกว่า 12  หน่วยกิต 

 151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 151001002 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร           3(3-0-6) 
 151001003 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชพี   3(3-0-6) 
 151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา           3(3-0-6) 
 151001006 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์  3(3-0-6) 

 151001007 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนา 2(1-2-3) 
   การเรียนรู้                                        
 151001008 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1    2(1-2-3) 
 151001013 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ      3(3-0-6) 
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2) เลอืกเรียน       2    หน่วยกิต 

 2100103 หลักการอ่านและการเขยีนคำไทย    2(2-0-4) 
 2100105 การพัฒนาทกัษะการพูดและ การอา่นภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)   
 2100106 ภาษาอังกฤษเพือ่พัฒนาการอา่นและการเขียน 2(1-2-3) 
  2100109 ภาษามลายพูื้นฐาน      2(1-2-3) 
 2100110 ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร      2(1-2-3) 
  2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน      2(1-2-3) 
 2100116 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2    2(1-2-3) 

8.1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร ์   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 2100112 วทิยาการแห่งความสุข      2(1-2-3) 
 2100113 สุนทรียวิจักขณ ์      2(2-0-4) 
 2100114 สารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  2(1-2-3)
 2100118 ความจริงของชีวิต      2(2-0-4) 
 2100119 การพัฒนาตน      2(2-0-4) 
 2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต      2(1-2-3) 

8.1.3 กลุม่วิชาสงัคมศาสตร ์   ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต 
 2150101 สังคมภิวัตน์      2(2-0-4) 
 2150102 การจัดการทางสังคม      2(2-0-4) 
 2150103 ทกัษะชีวิตและจิตสาธารณะ     2(1-2-3) 
 2150108 ทกัษะในการดำเนินชีวิต      2(1-2-3) 
 2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                2(1-2-3) 
        8.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี 
   ไม่น้อยกว่า  6    หน่วยกิต 
 4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน    2(1-2-3) 
 4100102  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต   2(1-2-3) 

            2) เลอืกเรยีน        ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต         
 151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3(3-0-6) 
  ภาษาไทย                                             
 151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
 151001011 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร           3(3-0-6) 
 151001012 ภาษามลายูเพือ่การสือ่สาร         3(3-0-6) 
     8.1.2 กลุ่มวิชาวิถแีห่งชีวติ  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
            1) วิชาบังคับ       ไม่น้อยกวา่   3  หน่วยกิต                                                             
 151001016 อยู่ดี กินดี มีสุข           3(3-0-6) 
 151001017 วทิยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 

2) วิชาเลือก       ไม่น้อยกวา่ 3  หน่วยกิต 
 151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ       3(3-0-6) 
 151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน     3(3-0-6) 
 151001018 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 
 151001019 การบริหารร่างกาย                  1(0-2-2) 
 151001020 การกีฬาเพื่อพัฒนาคณุภาพชวีิต    2 (1-2-3) 
 151001021 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น   3(3-0-6) 
 151001022 ชีช้่องทางดี ชี้ชอ่งทางรวย         3(3-0-6) 
 151001023 ความงดงามแห่งตน                 3(3-0-6) 
 151001024 ก้าวสู่โลกกว้าง                       2(1-2-3) 
 151001025 ความจริงของชวีิต                   3(3-0-6) 
 151001026 การพัฒนาตน                        2(2-0-4) 
 151001027 สุนทรียภาพเพือ่ชีวิต                3(3-0-6) 
 151001028 ชวีิตและวัฒนธรรมไทย             2(1-2-3) 
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 4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชวีิตประจำวัน   2(1-2-3)   
 4100108 วทิยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน    2(1-2-3) 
 4100109 การกีฬาเพือ่พฒันาคุณภาพชวีิต        2(1-2-3) 

     8.1.3 กลุ่มวิชาพลเมอืงโลกไมน่้อยกว่า6หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ                          3  หน่วยกิต 

 151001029  พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ         3(3-0-6) 
2) วิชาเลือก            ไม่น้อยกวา่  3  หน่วยกิต 

 151001030 ทักษะชีวิตเพือ่สังคม                 3(3-0-6)  
 151001031 สังคมภิวัตน์                      3(3-0-6) 
      8.1.4  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ    3  หน่วยกิต 
 คณะครศุาสตร์  
 151001032 ครูแห่งแผ่นดิน           3(3-0-6) 
 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์       3   หน่วยกิต 
  151001033 วถิีไทย วิถถีิ่น                       3(3-0-6) 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 151001034  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์           3(3-0-6) 
 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตร 
 151001035  วทิยาศาสตร์เพือ่ทอ้งถิ่น           3(3-0-6) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกวา่  91 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน                   11 หน่วยกิต 
2140101 สุนทรียศาสตร์และภูมิปัญญาศิลปกรรมท้องถิ่น*  2(1-2-3) 
2140209 การจัดการธุรกิจศิลปะและการออกแบบ*   2(1-2-3) 
2140305 ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ  2(2-0-4) 
2141101 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ    3(3-0-6) 
    2.2 วิชาเฉพาะด้าน              27   หน่วยกิต 
2141102 การคิดสร้างสรรค์และการบูรณาการทางศิลปกรรม   2(1-2-3) 
2141214 ศิลปะอิสลาม*   3(2-2-5) 
2142101 วาดเส้นพื้นฐาน   3(1-4-4) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกวา่ 84 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน  9 หน่วยกิต 
121411008 ประวัตแิละวิวัฒนาการออกแบบ*   3(3-0-6) 
121411009 หลกัการออกแบบ   3(1-4-4) 
121411020 วธิีวิจัยเพือ่การออกแบบ               3(3-0-6) 
     2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  51 หน่วยกิต 
121411011 สุนทรียศาสตร์และภูมิปัญญาศิลปกรรมท้องถิ่น**        3(2-2-5) 
121411013 เขียนแบบพื้นฐาน                         3(1-4-4) 
121411010  หลักการวาดเส้น                               3(1-4-4) 
121431004  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น             3(1-4-4) 

1. ปรับปรุง
จำนวน นก. 
2. ปรับปรุงชื่อ
วิชา 
3. ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชา 
4. ปรับปรุง
รหัสวิชา 



 

 

82  
 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2565) หมายเหต ุ
2142102 หลักการออกแบบ   3(1-4-4) 
2142103 จิตรกรรมพื้นฐาน   3(1-4-4) 
2142104 ประติมากรรมพื้นฐาน            3(1-4-4) 
2142105 ภาพพิมพ์พื้นฐาน   3(1-4-4) 
2143101 เขียนแบบพื้นฐาน   3(1-4-4) 
2143102 การถา่ยภาพเพื่องานออกแบบ             3(1-4-4) 
2143203 คอมพิวเตอร์กราฟกิพื้นฐานเพื่องานออกแบบ  3(1-4-4) 

121431005  การถา่ยภาพเบื้องต้น   3(1-4-4) 
121432006 การถา่ยภาพเพื่องานออกแบบ   3(1-4-4)  
121411012 การวิเคราะหข์้อมูลและนำเสนองานออกแบบ  3(1-4-4) 
321443004 การออกแบบสิ่งทอและเคร่ืองแต่งกาย    6(3-6-9) 
321432007 การออกแบบตราสญัลักษณ์และกราฟกิ   6(3-6-9) 
   บนบรรจุภัณฑ์   
321433009 การตัดต่อภาพและเสยีง    6(3-6-9) 
121442002  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อท้องถิ่น**  3(1-4-4)  
121442001 คอมพิวเตอร์เพื่องานผลิตต้นแบบ 3 มิติ  3(1-4-4)  
121402006 ภาษาอังกฤษและการตลาด เพือ่งานออกแบบ         3(2-2-5)     
121413019 สัมมนาและการจัดนิทรรศการการออกแบบ   3(2-2-5) 

5. เพิ่มรายวิชา
ใหม่ 

2.3 วิชาเอก  ไม่น้อยกวา่ 49 หน่วยกิต 
 2.3.1) วิชาเอกบังคับ 
  แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป์  28 หน่วยกิต 
2140304 การนำเสนอผลงานออกแบบทัศนศิลป์    2(1-2-3) 
2141306 ทัศนศิลป์วิจารณ์   2(1-2-3) 
2141310 ทฤษฎีสีสร้างสรรค์         3(1-4-4) 
2142106 เทคนิคองค์ประกอบศิลป์   3(1-4-4) 
2142207 วาดเส้นสร้างสรรค์         3(1-4-4) 
2142310 จิตรกรรมสร้างสรรค์    3(1-4-4) 
2142311 ประติมากรรมสร้างสรรค์   3(1-4-4) 
2142312 ภาพพิมพ์สร้างสรรค์         3(1-4-4) 
2142318 สื่อผสมทางทัศนศิลป์   3(1-4-4) 
2143204 คอมพิวเตอร์กราฟกิเพื่องานทัศนศิลป์   3(1-4-4) 
   แขนงวิชาการออกแบบกราฟิก   40 หน่วยกิต 

 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลอืก ไม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกิต 
121443005 ออกแบบตกแต่งภายใน   3(1-4-4) 
121412015 วสัดุศาสตร ์   3(2-2-5) 
121402007 ระบบทรัพย์สินทางปญัญา   3(2-2-5) 
121443006 ออกแบบเฟอร์นิเจอร ์   3(1-4-4) 
121433007 การออกแบบแอพพลเิคชั่น   3(1-4-4) 
121433008 การออกแบบเว็บไซต ์   3(1-4-4)  
121443009 บาตกิ   3(2-2-5) 
121402008 การแต่งหน้าเพือ่งานแฟชั่น   3(2-2-5) 
121412016 สีเพือ่การออกแบบ       3(1-4-4) 
121443011 การออกแบบของที่ระลึก   3(1-4-4) 
121433010 วาดเส้นภาพร่างสถาปัตยกรรม   3(1-4-4) 
121443010 เทคนิคการทำหุ่นจำลอง   3(2-2-5) 
121412017 ทุนทางวัฒนธรรมในงานออกแบบ*   3(1-4-4) 
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2140215 การนำเสนอผลงานการออกแบบกราฟกิ   2(1-2-3) 
2141111 ทุนทางวัฒนธรรมในงานออกแบบกราฟกิ*  2(1-2-3) 
2143210 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบกราฟิกขั้นสูง  3(1-4-4) 
2143211 การออกแบบและจัดตัวอักษร   3(1-4-4) 
2143212 การเขียนภาพประกอบ   3(1-4-4) 
2143213 การออกแบบตราสญัลักษณ์   3(1-4-4) 
2143218 การออกแบบลวดลาย*   3(1-4-4) 
2143222 การถา่ยภาพเพื่องานโฆษณา   3(1-4-4) 
2143314 การวิเคราะหข์้อมูลการออกแบบ     2(1-2-3) 
2143315 การออกแบบสิ่งพิมพ ์   3(1-4-4) 
2143316 การออกแบบกราฟกิบนบรรจุภัณฑ์     3(1-4-4) 
2143317 การออกแบบโฆษณา   3(1-4-4) 
  2.3.2) วิชาเอกเลอืก   
   แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ ไม่น้อยกวา่ 14 หน่วยกิต 
   แขนงวิชาการออกแบบกราฟิก  ไม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปน้ี 
2140306 นิทรรศการและการจัดการแสดง              2(1-2-3)  
2140412 สัมมนาการออกแบบทางทัศนศิลป์       2(1-2-3) 
2141204 จิตวิทยาการออกแบบ   2(1-2-3) 
2141205 ภูมิปัญญาทางศิลปกรรมและทุนวฒันธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้* 2(1-2-3) 
2141308 มโนทัศน์ศิลปะหลังสมัยใหม่   2(2-0-4) 
2142209 ซิลค์สกรีน   3(2-2-5) 
2142313 จิตรกรรมไทย   3(1-4-4) 
2142314 จิตรกรรมหุ่นน่ิง    3(1-4-4) 
2142315 จิตรกรรมภาพเหมือน    3(1-4-4) 

121433011 การสร้างแพตเทิร์นและเทคนิคการตัดเย็บ  3(2-2-5) 
121432008 การออกแบบลายผา้สร้างสรรค์   3(1-4-4) 
121433012 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์   3(1-4-4) 
121412018 มนุษย์ปัจจัยสำหรับการออกแบบ                      3(2-2-5) 
321443012 การออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างย่ังยืน*                          3(1-4-4) 
121442003 การออกแบบภาพร่างผลิตภัณฑ์         3(1-4-4) 
 2.4) กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ ์  5 หน่วยกิต 
121444013 ศิลปนิพนธ ์        5(0-10-5) 
 2.5) กลุ่มวิชาฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 
  หรือสหกิจ  7 หน่วยกิต 
121404009 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีและเตรียมสหกิจศึกษา                  

การออกแบบสร้างสรรค์     2(2-0-4) 
121404010 การฝกึประสบการณ์วชิาชพีการออกแบบสร้างสรรค์  5(450) 
หรือ 
121404011 สหกิจศึกษาการออกแบบสร้างสรรค์   6(600) 
3. หมวดวิชาเลอืกเสรี ไม่น้อยกวา่    6  หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำ
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว้ และต้องไม่เป็นรายวิชาทีก่ำหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิต รวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรน้ี 
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2142316 จิตรกรรมภาพทิวทัศน์   3(1-4-4) 
2142317 เทคนิคผสมทางภาพพิมพ ์   3(1-4-4) 
2142319 วาดเส้นภาพร่างสถาปัตยกรรม   2(1-2-3) 
2143205 การถา่ยภาพดิจิทัล         3(2-2-5) 
2143306 การถา่ยภาพสร้างสรรค์   3(1-4-4) 
2143307 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพือ่งานออกแบบ  3(1-4-4) 
2144202 บาติก         3(2-2-5) 
2144304 การออกแบบภาพร่างผลิตภัณฑ์            3(1-4-4) 
2144305 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช ้   3(2-2-5) 
2140316 สัมมนาการออกแบบกราฟกิ   2(1-2-3) 
2140419 การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง   2(1-2-3) 
2143319 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว   3(1-4-4) 
2141213 สีเพื่อการออกแบบ         3(2-2-5) 
2141215 ศิลปะร่วมสมัย   3(2-2-5) 
2141315 การออกแบบลายผา้สร้างสรรค์          3(1-4-4) 
2143321 การเขียนแบบด้วยคอมพวิเตอร ์   3(1-4-4) 
2143324 การออกแบบมัลติมีเดีย   3(1-4-4) 
2143327 การออกแบบอัตลกัษณ์องค์กร*   3(1-4-4) 
2143329 การตัดต่อภาพและเสียง   3(1-4-4) 
2143330 การออกแบบผลิตภัณฑ ์   3(1-4-4) 
  2.3.3) กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์       7      หน่วยกิต 
2140410 การเตรียมศิลปนิพนธ์การออกแบบทัศนศิลป์  2(1-2-3) 
2140411 ศิลปนิพนธ์การออกแบบทัศนศิลป์*           5(0-10-5) 
2140317 การเตรียมศิลปนิพนธ์การออกแบบกราฟิก  2(1-2-3) 
2140418 ศิลปนิพนธ์การออกแบบกราฟิก*   5(0-10-5) 
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  2.3.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  4 หน่วยกิต  
2140413 ฝึกประสบการณ์วิชาชพีการออกแบบทัศนศิลป์  4(360)   
หรือ 
2140420 ฝึกประสบการณ์วิชาชพีการออกแบบกราฟกิ  4(360) 
3. หมวดวิชาเลอืกเสรี    ไม่น้อยกวา่   6   หน่วยกิต 
        ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาทีก่ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิต รวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลกัสูตรน้ี 
 
9. คำอธิบายรายวิชา  
   9.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 9.1.1 กลุม่ภาษาและการส่ือสาร ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
  1) บังคับเรยีน               10  หน่วยกิต 

9. คำอธิบายรายวิชา  
 9.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  9.1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
 1) บังคับเรียน            12  หน่วยกิต 
151001001 ภาษา ความคิด และการส่ือสาร     3(3-0-6) 
 Language, Thought, and Communication 
              ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับ ความคิดและการ
สื่อสาร ทักษะการฟังและการอ่าน การลำดับความคิด การสรุปความคิด และการ
ถ่ายทอดความคิดเพื่อการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช้ภาษาไทยผา่น
บทเพลงหรือการละเล่น การเล่านิทานพื้นบ้าน 
      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 

วิชาใหม่ 
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2100101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร              2(1-2-3) 
            Thai for Communication 
        ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้
ภาษาในชีวิต ประจำวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษา
สื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการ
ใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสำนึกต่อสังคมในการใช้
ภาษาไทยในการสื่อสาร 
        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,   
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 

151001002 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร       3(3-0-6) 
 Thai for Communication 
                ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึก
ทักษะใช้ภาษาในชีวิต ประจำวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้
ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหา
และแนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมี
จิตสำนึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
 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 

1.รหัสวิชา 
2.หน่วยกิต 
3.ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 
4.ปรับเป็น
รายวิชาสำหรับ
การ 
เทียบโอน 

2100104 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและพัฒนาการเรยีนรู้  2(1-2-3) 
   English for Communication and Learning Development 
          พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน  ใน
ชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะนำ
ตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่  การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร
ทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูล
เพื ่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื ่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  บทความ 
หนังสือพิมพ์    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

151001007 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารและพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning 
 Development    
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟงั พูด อ่าน เขียน  
ในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การ
แนะนำตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ 
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่  การถามและการให้ข้อมูล 
การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้
เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้
พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.รหัสวิชา 
2.ปรับเป็น
รายวิชาสำหรับ 
การ 
เทียบโอน 
3.ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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  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 
 

 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 

2100108  ภาษามลายเูพ่ือการส่ือสารและพัฒนาการเรยีนรู ้             2(1-2-3)  
   Melayu  for  Communication and  Learning  Development
  พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ฝึกการอ่านออกเสียงคำภาษามลายูให้
ถูกต้อง  ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การแนะนำ
ตนเอง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้คำแนะนำ  การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้ง
ในและนอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน 
  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 
 
 
 
 

 ปรับออก 
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2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1     2(1-2-3) 
   English for Communication 1 
   การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน ถ้อยคำและสำนวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 
  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 

151001008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1      2(1-2-3) 
  English for Communication 1 
              การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจำวัน ถ้อยคำและสำนวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณี
ของประเทศเจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 
 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 
 

1.รหัสวิชา 
2.ปรับเป็น
รายวิชาสำหรับ 
การเทียบโอน 

2100116 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2     2(1-2-3) 
             English for Communication 2 
            การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้
สถานการณ์จริงที่สอดคลอ้งกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวขอ้งรวมถึงการฝกึทกัษะ 
การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสนิใจในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชพี 
  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 
 
 
 
 

151001009 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 2     2(1-2-3) 
              English for Communication 2 
             การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้
สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวัน 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 
 

1.รหัสวิชา 
2.ปรับเป็น
รายวิชาสำหรับ 
การ 
เทียบโอน 
3.ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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2100117  ภาษาไทยเพือ่การประกอบอาชพี    2(1-2-3) 
              Thai for Careers 
      การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนเพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งใน
ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการนำเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ 
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ 
เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและ
การใช้ชีวิตประจำวัน 
        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 
 

151001003 ภาษาไทยเพือ่การประกอบอาชีพ    3(3-0-6)               
  Thai for Careers 
 การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนเพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
ทั้งในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการนำเสนอข้อมูล  การให้
ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตาม
หลักวิชาการ เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่การงานและการใช้ชีวิตประจำวัน 
 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 

1.รหัสวิชา 
2.หน่วยกิต 
3.ปรับเป็น
รายวิชาสำหรับ 
การ 
เทียบโอน 

 151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา   3(3-0-6) 
 English for Fun 
   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ระบบเสียง
ภาษาอังกฤษ คำศัพท์และสำนวนการทักทาย การแนะนำตัวเอง/ผู ้อื ่น การ
สอบถามข้อมูลเบ้ืองต้น การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก  การนำเสนอ
หน้าชั้นเรียน 
 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  

วิชาใหม่ 
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 151001006 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์   3(3-0-6) 

 English Usage for Social Network 
 การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์  การ
ตั้งและการตอบกระทู้เป็นภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์  การ
แสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  การเข ียนหรือการตอบอีเมล ์เป็น
ภาษาอังกฤษ  
  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 
 

วิชาใหม่ 

 151001013  กา้วทันโลกเทคโนโลยีและสือ่                              3(3-0-6) 
 Technology and Media Literacy  
 การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและ
จัดการได้ การวิเคราะห์สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ  การใช้
สื ่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 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 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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9.1.2 เลอืกเรยีน  ไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกิต 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน       2(1-2-3)           
   Speaking and Writing Skills Development 
  หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไข
ปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเร่ือง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ 
โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทน้ัน และฝึกวิจารณ์ 
  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 
 

9.1.2 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
151001004  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย  3(3-0-6) 
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills 
 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนใน
โอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการ
ฟังและการอ่านจากสื่อต่าง ๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยคำนึงถึง
คุณธรรมและจริยธรรม และมารยาทในการสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการ
เขียน 
 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 
 

1. รหัสวิชา 
2. จำนวน 
   หน่วยกิต 
3. คำอธิบาย 
   รายวิชา 

2100103  หลักการอ่านและการเขียนคำไทย    2(2-0-4) 
             Principles of Reading and Writing Thai Words 
             หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและเขียนคำไทย  ศึกษาปัจจัยที่ทำให้การ
อ่านและการเขียนคำไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์  เก็บรวบรวม  วิเคราะห์  เปรียบเทียบ
คำที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  อภิปราย สรุปผล  แนวทางการแก้ไขและ
เผยแพร่การอ่านและการเขียนคำไทยให้ถูกต้อง 
  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 

 ปรับออก 



 

 

92  
 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2565) หมายเหต ุ
 151001010  การพัฒนาทักษะการสือ่สารภาษาองักฤษ               3(3-0-6) 

 English Communication Skills Development  
 การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 
การอ่านและเขียนข้อความขนาดสั้น และประโยคที่มีโครงสร้าง ไม่ซับซ้อน โดย
จัดกิจกรรม การเรียนการสอน  ได้แก่ การจัดบอร์ดนิทรรศการอย่างง่าย ปฏิบัติ
ภาคสนาม ปฏิบัติการทางภาษาในสถานการณ์จริง 
 Listening and speaking in daily-life situations, short 
message reading and writing, non-complicated sentence reading and 
writing 

วิชาใหม่ 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร      2(1-2-3) 
    Melayu for Communication 
             การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน บทสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนำแบบ  ง่าย 
ๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 
             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 

 ปรับย้ายไปอยู่
ในกลุ่มวิชา
ภาษาและการ
สื่อสาร 2) วิชา
เลือก 
 

2100110  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร    2(1-2-3) 
  Chinese for Communication    
  การใช้ภาษาจีนเพื ่อการสื ่อสารในชีวิตประจำวัน บทสนทนาที ่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนำแบบง่าย ๆ ฯลฯ โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
  Use of Chinese for communication in daily life, daily 
conversations such as greeting, introduction, etc. with an emphasis on 

151001011  ภาษาจีนเพือ่การสือ่สาร          3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
 การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  คำศัพท์ 
ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การทักทายและการสนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจำวัน  
 Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, 
vocabularies, basic Chinese grammars, greetings and basic daily-life 
conversation 
 

1. รหัสวิชา 
2. จำนวน 
   หน่วยกิต 
3. คำอธิบาย 
   รายวิชา 
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listening and speaking skills and be able to apply in communicating with 
native speakers 

2100107  ภาษามลายเูพือ่การสือ่สาร   2(1-2-3) 
  Melayu for Communication 
             การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิต ประจำวัน บทสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนำแบบง่ายๆ 
ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 
  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 
 

151001012  ภาษามลายเูพือ่การสือ่สาร       3(3-0-6) 
 Melayu for Communication 
 การใช้ภาษามลายูเพื ่อการสื ่อสารในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ 
ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การทักทายและการสนทนาเบ้ืองต้นในชีวิตประจำวัน 
 Melayu useage for communication in daily life, 
vocabularies, basic Melayu grammars, greetings and basic daily-life 
conversation 

1. รหัสวิชา 
2. จำนวน 
   หน่วยกิต 
3. คำอธิบาย 
   รายวิชา 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ  2(1-2-3) 
  Development of Speaking and Reading Skills in English 
  การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึก
การพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนำเสนองานหน้าชั้น และฝึกการอ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 
  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 
 
 
 

 ปรับออก 
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2100106  ภาษาองักฤษเพือ่พัฒนาการอ่านและการเขียน               2(1-2-3) 
  English for Reading and Writing Development 
  พัฒนาการอ ่านภาษาอังกฤษเพ ื ่อให้สามารถอ่านจับใจความงาน
หลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียน
ภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื ่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและ
อาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ 
  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. 

 ปรับออก 

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน              2(1-2-3) 
  Basic Melayu 
             ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อม
ประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกันและศึกษาสำนวนภาษามลายูฝึกนำเสนอข้อมูลในเชิงให้
ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 
  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 
 

 ปรับออก 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน    2(1-2-3) 
  Basic Arabic 
             อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคำ ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พดู 
อ่าน และเขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้
ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

 ปรับออก 
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 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 
 
9.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 9.1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต    ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

 1) วิชาบังคับ  3  หน่วยกิต 
151001016  อยู่ด ีกนิด ีมสุีข                    3(3-0-6) 
 Well-being 
 การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ผลกระทบจาก
การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ ่งแวดล้อม อาหารและคุณค่าทาง
โภชนาการ อาหารเฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น 
สมุนไพรไทย สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การสร้าง
เสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 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 

วิชาใหม่ 

  2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
151001014  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนำเสนอ   3(3-0-6) 
 Information Technology for Presentation       
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าถึงและการ
ใช้ข้อมูล วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์
สารสนเทศ และการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

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

 151001019  การบริหารร่างกาย          1(0-2-2) 
 Body Exercise  
 หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นของ
การบริหารร่างกายเพื่อการเสริมสร้างกล้ามเน้ือแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความ
ยืดหยุ่นของร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออก
กำลังกายและการเลือกเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ การมีน้ำใจนักกีฬา 
 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 

วิชาใหม่ 

 151001021  ศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถ่ิน   3(3-0-6) 
 King’s Philosophy for Local Development   
 ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ 
สิ ่งแวดล้อม และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการ
พระราชดำริเพื ่อความกินดีอยู ่ดีของประชาชน การพัฒนาที่ยั ่งยืน และการ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่น 
 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 

วิชาใหม่ 
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 151001022  ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย     3(3-0-6)  

 Introduction of Ethics and  Wealth    
  การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เข้าใจเห็นคุณค่าของชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาตนเองเพื่อดำรงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้อื่น
ได้ การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู้อื่น การบริหาร
จัดการและภาวะผู้นำ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการ
ประกอบธุรกิจเบื้องต้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและ
การเงิน ธุรกิจออนไลน์ การตลาดและการสื่อสาร 
 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 

วิชาใหม่ 

 151001023  ความงดงามแห่งตน          3(3-0-6)  
 Beauty of Life    
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจ
ผู้อื่น ธรรมชาติของมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูด
เบื้องต้น หลักการพูดนำเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี การพัฒนาตน
ในการทำงานกลุ่มและทำงานทีม และทักษะการใช้ชีวิต 
 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 

วิชาใหม่ 
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followership, self-developments for groups work and teamwork, 
living skills 

 151001024  ก้าวสู่โลกกว้าง           2(1-2-3) 
 Step to the World 
 การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศรับสมัครงาน การกรอก
แบบฟอร์มใบสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพื่อสมัครงาน 
และการเขียนประวัติส่วนตัว การนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน 
การตอบรับและการปฏิเสธการสัมภาษณ์ การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการ
ใช้กริยามารยาทและน้ำเสียงในการพูด คำศัพท์และสำนวนเพื่อการปฏิบัติงาน
และการสื่อสารในสำนักงาน การบันทึกการปฏิบัติงาน การบันทึกการประชุม 
และการนำเสนอ  การปรับตัวเข้าสู่สังคม การปฏิบัติตนในการทำงาน การทำงาน
เป็นทีม 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. 

วิชาใหม่ 

2100112 วิทยาการแห่งความสุข   2(1-2-3) 
             Happiness Study 
  ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวก
เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพ แวดล้อมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน 
การนำหลักคำสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

 ปรับออก 
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  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 
2100113  สุนทรียวจัิกขณ์   2(2-0-4) 
             Aesthetics Approach 
              ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี ่ยวข้องกับ
กระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์
ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด 
เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 
  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 

 ปรับออก 

2100114  สารสนเทศเพ่ือการเรยีนรูต้ลอดชีวิต     2(1-2-3) 
  Information For Life Long  Learning 
    ความหมาย บทบาท และความสำคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง วิธีการนำเสนอผลการศึกษาค้นควา้
ตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน 
  Meanings, roles, and importance of information for life-long 
learning, information sources and accessing,  information searching and 

 ปรับออก 
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collecting method for self-access learning, presenting  finding results by 
using standard forms and steps 
 
2100118  ความจริงของชีวิต          2(2-0-4) 
             Truth of Life 
   ความหมายของชีวิต การดำรงชีวิตในสังคม ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสารสนเทศการนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต ใชใน
การแก้ปญหาและพัฒนาปัญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศนแบบตา่ง 
ๆ การวิเคราะห์ขอดีและขอเสียของโลกทัศนแต่ละอย่างเพื่อจะได้รู้จักแสวงหาความ
จริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเป็น มนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสู่
ความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
  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 

151001025  ความจริงของชีวิต                3(3-0-6) 
              Truth of Life 
  ความหมายของชีวิต การดำรงชีวิตในสังคม ปจจุบันกับโลกวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศการนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประ
ยุกตในการแก้ปญหาและพัฒนาปัญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  
โลกทัศนแบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้ออดีและขอเสียของโลกทัศนแต่ละอย่างเพื่อ
จะได้รู้จักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเป็น 
มนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสู่ความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
 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 
 
 
 
 
 

1.รหัสวิชา 
2.หน่วยกิต 
3.ปรับเป็น
รายวิชาสำหรับ 
การ 
เทียบโอน 
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2100119  การพัฒนาตน     2(2-0-4) 
  Self Development 
  หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย ของพฤติกรรมของมนุษย์  ตน 
กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทำงาน
เป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 
  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 

151001026  การพัฒนาตน           2(2-0-4) 
 Self Development 
 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย ของพฤติกรรมของ
มนุษย์  ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทาง
อารมณ์และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษย
สัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 
 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 

1.รหัสวิชา 
2.ปรับเป็น
รายวิชาสำหรับ 
การ 
เทียบโอน 

2100120  สุนทรียภาพเพือ่ชีวิต   2(1-2-3) 
  Aesthetics for Life 
  ความหมายของสุนทรียศาสตร์เช ิงความ คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิง
พฤติกรรมโดยสังเขป การจำแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความ สำคัญของ
การรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทาง การเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่
ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการ
รำลึก ความคุ้นเคยและนำเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความ
ซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ 
  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 

151001027  สุนทรียภาพเพือ่ชีวิต   3(3-0-6) 
              Aesthetics for Life 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิง
พฤติกรรมโดยสังเขป การจำแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความสำคัญ
ของการรับรู ้ก ับความเป็นมาของศาสตร์ทาง การเห็น การได้ยินและการ
เคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิง
คุณค่าจากการรำลึก ความคุ้นเคยและนำเข้าสู ่ความซาบซึ้ง เพื ่อให้ได้มาซ่ึง
ประสบการณ์ของความซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ 
 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.รหัสวิชา 
2.หน่วยกิต 
3.ปรับเป็น
รายวิชาสำหรับ 
การ 
เทียบโอน 
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9.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 9.1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

     1) วิชาบังคับ  3  หน่วยกิต 
151001029  พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ    3(3-0-6) 
 Multiculture  and Peace 
 ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการใน
การสร้างความเข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา 
ความขัดแย้งในสังคมไทยและสังคมโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
และกิจกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมสันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อ
สังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมแบบประชาธิปไตย แนวทางการ
พิทักษ์สิทธิ 
 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 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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   2) วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 

151001030  ทักษะชวีติเพือ่สงัคม           3(3-0-6)  
 Life Skill for Society       
 ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม  การคิดสร้างสรรค์ การ
ปรับตัวในศตวรรษที ่ 21 ความเข้าใจในสังคมพหุว ัฒนธรรม การสื ่อสาร
สารสนเทศ การเรียนรู้อาชีพ การเรียนรู้สังคมผู้สูงวัย การสร้างคุณค่าในตนเอง
และการพัฒนาจิตสาธารณะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 Holistic problem-solving skills, creative thinking, 
adaptation in the 2 1 st century, multiculture understanding, 
information communication, career learning, elder society learning, 
building self-valued and public conscious development, life-long 
learning for sustainable development 
 

วิชาใหม่ 

2150101  สังคมภิวัตน์   2(2-0-4) 
  Socialization 
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน 
และสังคมโลก กระแส โลกาภิว ัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ท ี ่ส ่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี 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 

151001031  สังคมภิวัตน์   3(3-0-6) 
 Socialization 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคม
อาเซียน และสังคมโลก กระแส โลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง 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 
 

รหัสวิชา 
หน่วยกิต 
ปรับเป็น
รายวิชาสำหรับ 
การ 
เทียบโอน 
ปรับคำอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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2150102  การจัดการทางสังคม    2(2-0-4) 
  Social Management  
  วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่กระบวนการจัดการ
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี ่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตในท้องถิ่น 
  Analysis of multi-cultural diversity leading to natural resources 
management and environments concerning community; concepts of 
sufficiency economy philosophy; utilizing appropriate technology for 
living in local community 

 ปรับออก 

2150103  ทักษะชวีติและจิตสาธารณะ     2(1-2-3) 
  Life Skills and Public Conscious Mind 
  ความหมายและความสำคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่สำคัญ
ของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิง
บวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการ
ความเครียด รวมทั้งการให้ความสำคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้างจิตสำนึก
สาธารณะ เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 
  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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2150108  ทักษะในการดำเนนิชีวิต           2(1-2-3) 
  Skills for Life  
  ความสำคัญ องค์ประกอบของทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์     ความเห็นใจ
ผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน การจัดการอารมณ์และความเครียด และการเลือก
กิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 
  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  ชวีติและวฒันธรรมไทย           2(1-2-3)         
  Life and Thai Culture 
  เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสำคัญ
ของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิต
สาธารณะเพื ่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อ
ความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ 
  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 

151001028  ชวีติและวฒันธรรมไทย        2(1-2-3)         
 Life and Thai Culture 
 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ ่น และวัฒนธรรมไทย 
ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา 
การสร้างจิตสาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การ
พัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการ
ดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
 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 

1.รหัสวิชา 
2.ปรับเป็น
รายวิชาสำหรับ 
การ 
เทียบโอน 
3.ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2565) หมายเหต ุ
9.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 9.1.4  กลุ่มวิชาอัตลักษณะของคณะ     3  หน่วยกิต 

    9.1.4.1  คณะครุศาสตร์  3  หน่วยกิต 
151001032 ครูแห่งแผ่นดิน                 3(3-0-6) 
 Teachings of King Rama 9 
 คำพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครูการยกย่องครู   การเรียนรู้สู่การ
เปล่ียนแปลง สี่เสา-หลักของการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา  
หน้าที่พลเมือง   
 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 

วิชาใหม่ 

 9.1.4.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3  หน่วยกิต 
151001033  วถีิไทย วิถีถ่ิน      3(3-0-6) 
 Thai and Local Ways 
 พื้นฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้ วัฒนธรรมชุมชน
ท้องถิ่น อัตลักษณ์ชายแดนใต้  เช่น  วัฒนธรรมอาหาร  วัฒนธรรมการแต่งกาย  
ผ้าประจำถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา วิถีชีวิตประเพณี และความเชื ่อ และสิ่ง
สร้างสรรค์ที่เกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถิน่ชายแดนใต้  วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้   
และจัดให้มีกรณีศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 
  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 

วิชาใหม่ 
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 9.1.4.3  คณะวิทยาการจัดการ  3  หน่วยกิต 

151001034  ผู้ประกอบการรุน่เยาว ์   3(3-0-6) 
 Young Enterpreneurs 
 ความเป็นมาและลักษณะความสำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
นโยบายภาครัฐและเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็น
ผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ 
การมองหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ  การประเมินความเป็นไปได้ทาง
ธุรกิจ  แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหาร
รายได้ รายจ่าย การออม และภาระหนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุน
ประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
ในยุค-ดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 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 and preparation for becoming entrepreneurship 
in digital era, tax benefit, ethics and social responsibility, and related 
laws 
หรือ 

วิชาใหม่ 
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 9.1.4.4  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 3  หน่วยกิต 

151001035  วิทยาศาสตร์เพ่ือท้องถิ่น       3(3-0-6) 
 Science for Community 
 ความรู้ ความสำคัญ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ว ิธ ีการทางวิทยาศาสตร์ และการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    
 Knowledge, scientific and technological significance, 
scientific skills, aptitude to science, scientific process, scientific 
application for community development 
 

วิชาใหม่ 

4100101  คณติศาสตร์ในชีวิตประจำวัน    2(1-2-3) 
  Mathematics in Daily Life 
  หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  
  Principle and thinking process; giving reasons; financial 
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 
 

151001018  คณติศาสตร์ในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life 
 หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงิน
เกี ่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื ้องต้น เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
 Principle and thinking process; giving reasons; financial 
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 
 

1.รหัสวิชา 
2.หน่วยกิต 
3.ปรับเป็น
รายวิชาสำหรับ 
การ 
เทียบโอน 

4100102  วทิยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีติ    2(1-2-3) 
  Science for the Quality of Life Development  
  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ความสำคัญ และผลกระทบของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่ งแวดล้อม 
และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

 ปรับออก 
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  Scientific approach, scientific process and scientific attitude; 
importance and impact of science, technology and environment; health 
promotion for life quality development 
4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน        2(1-2-3) 
             Information Technology in Daily Life 
  ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
  Introduction to computers, information technology; computer 
application in daily life, data warehouse application; laws with ethics in 
using information system and its security system 

151001015  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน             3(3-0-6) 
 Information Technology in Daily Life 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกต์คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 Introduction to computer, information technology, 
computer application in daily life, data warehouse application, laws 
and ethics in using information system and security system 

1.รหัสวิชา 
2.หน่วยกิต 
3.ปรับเป็น
รายวิชาสำหรับ 
การ 
เทียบโอน 
4.ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษา 
อังกฤษ 

4100108  วทิยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน    2(1-2-3) 
  Science in Daily Life 
  พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า
ในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานใน
การดำรงชีวิต ระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้
ในชีวิต ประจำวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมี
รังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 
  Energy and its sources; electric energy and electricity 
generation, electric circuits in houses and electrical equipment; principles 

151001017  วทิยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน     3(3-0-6) 
 Science in Daily Life 
 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า 
วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทำงานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง 
ๆ พลังงานในการดำรงชีวิต ระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ 
พันธุกรรม สารเคมี ที ่ใช้ในชีวิต ประจำวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ใน
อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม อ า ห า ร  ก า ร จ ั ด ก า ร ผ ล ผ ล ิ ต ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และ
การเก็บรักษา 

1.รหัสวิชา 
2.หน่วยกิต 
3.ปรับเป็น
รายวิชาสำหรับ 
การ 
เทียบโอน 
4.ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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of electrical devices, energy for living; human organ systems, heredity; 
chemical using in daily life; using microorganism in food industries; 
agricultural and industrial production management with heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 

 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 

4100109  การกีฬาเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิต       2(1-2-3) 
  Sports for the Quality of Life Development 
  กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 
หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการ
เล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การนำทักษะด้านกีฬา การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื ้นเมืองในท้องถิ ่น พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การเป็นผู้นำ 
  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 
 

151001020  การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต      2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development 
 กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธ ีการจัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละ
บุคคล หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ 
และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การนำทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและ
การละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การเ ป็น
ผู้นำ 
 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 
 
 
 

1.รหัสวิชา 
2.ปรับเป็น
รายวิชาสำหรับ 
การ 
เทียบโอน 
3.ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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9.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  91 หน่วยกิต 
 9.2.1  วชิาแกน                                11  หน่วยกิต 
2141101 ประวัตศิาสตร์ศลิปะและการออกแบบ   3(3-0-6) 
  History of Art and Design 
  พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อ  แบบอย่างงานศิลปะและ
การออกแบบ จุดเปลี่ยนที่สำคัญ ๆ จากปรากฏการณ์ทางศิลปะในแต่ละยุคสมัย ตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์  จนถึงสมัยใหม่และร่วมสมัย 
  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 

9.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   84   หน่วยกิต 
       9.2.1 กลุม่วิชาแกน    8    หน่วยกิต 
121411008 ประวัตแิละวิวัฒนาการการออกแบบ**  3(3-0-6) 
   History and Development of Design 
       ประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการของยุคสมัยของศิลปะและ
การออกแบบ ผลงานนักออกแบบที่สำคัญในซีกโลกตะวันตก ตะวันออกและ
ประเทศไทยแต่ละยุคสมัย รวมถึงแนวคิดและผลงานของนักออกแบบที่มีชื่อเสียง
ในอดีตและปัจจุบัน 
                  History and the evolution of art and design in each age 
and Important designer works in the western, eastern and Thailand 
in each era. Including ideas and works of famous designers of the 
past and present 

ปรับปรุงดังน้ี 
1.รหัสวิชา 
2.คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษา อังกฤษ 

2142102 หลักการออกแบบ    3(1-4-4) 
 Principles of Design 
 หลักการ  รูปแบบ  วิธีการและปฏิบัติงานออกแบบพื้นฐานจากการใช้ทัศน
ธาตุ  และหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ในการออกแบบ  ที่สัมพันธ์กับลักษณะรูปแบบ  
และหัวข้อในการสร้างสรรค์ 
 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 
 
 
 
 

121411009 หลักการออกแบบ       3(1-4-4) 
   Principles of Design 
       หลักการ รูปแบบ วิธีการ และปฏิบัติงานออกแบบพื้นฐานจากการ
ใช้ทัศนธาตแุละหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ในการออกแบบที่สัมพันธ์กับ
ลักษณะรูปแบบและหัวขอ้ในการสร้างสรรค์ 
                 Principle, pattern, methods and practice of basic design 
from using visual elements and principles of art composition in 
design related to feature, model and topic in creating 

ปรับปรุงดังน้ี 
1.รหัสวิชา 
2.ปรับจาก
วิชาเอกบังคับ
มาเป็นวิชาแกน 
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2140305 ระเบยีบวิธีวิจยัทางศิลปะและการออกแบบ  2(2-0-4) 
 Research Methodology in Art and design 
      หลักการพื้นฐานการวิจัยวิธีการวิจัยทั่วไปการกำหนดปัญหาการวิจัยการ
ออกแบบการวิจัยการเขียนเค้าโครงการวิจัยการเก็บข้อมูลและการเขียนรายงานการ
วิจัยทางศิลปะและการออกแบบมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา 
 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 

121411020  วิธีวิจัยเพ่ือการออกแบบ             3(3-0-6)                                       
        Research Methods for Design 
        ประเภทของการวิจัยทั่วไป และการวิจัยทางการออกแบบ ระเบียบ
วิธีวิจัยพื้นฐาน ประเภทของระเบียบวิธีวิจัยสำหรับงานออกแบบ การวางแผน
งานวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล การ
สรุปผล และการทำเอกสารผลการนำเสนองานวิจัย การตีพิมพ์ โปสเตอร์ 
               Types of general research and design research, basic 
methodology of research types, research methods for design work, 
research planning data, data collection analysis, data synthesis, 
conclusion. and documenting the results of research presentation, 
poster presentation 

ปรับปรุงดังน้ี 
1.รหัสวิชา 
2.คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษา อังกฤษ 
 

2140209 การจัดการธุรกิจศิลปะและการออกแบบ*  2(1-2-3) 
 Art and  Design Business Management  
 หลักการ  แนวคิด รูปแบบและโครงสร้างการบริหารและการดำเนินงาน
ของธุรกิจศิลปะและการออกแบบ  การส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้า องค์กรและ
การตลาดระบบสารสนเทศการตลาด  การวางแผนการตลาดและการจัดการทาง
การตลาดเพื่อธุรกิจศิลปะและการออกแบบ หลักการและกระบวนการในการจด
ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 
 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 
 
 

 ปรับออก 
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2140101  สุนทรียศาสตร์และภูมปิัญญาศิลปกรรมพ้ืนถิ่น* 2(1-2-3) 
 Aesthetics and Local Wisdom  Arts  
 ความหมาย  คุณค่าขอบเขต ประเภทและความสัมพันธ์ของความงาม
ทฤษฎีศิลปะและทฤษฎีความงามที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลง
งานศิลปะ  คุณลักษณะ คุณค่า ประเภทของภูมิปัญญาศิลปกรรมพื้นถิ ่นภาคใต้ 
แนวคิด รูปแบบ เทคนิค การอนุรักษ์และสร้างเสริมพัฒนาศิลปกรรมพื้นถิ่นภาคใต้  
 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 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ  52 หน่วยกิต 
121411011 สุนทรียศาสตรแ์ละภูมิปัญญาศลิปกรรมท้องถิ่น**     3(2-2-5)
   Aesthetics and Local Wisdom Arts 
             ความหมายคุณค่าขอบเขตประเภท และความสัมพันธ์ของความ
งามทฤษฎีศิลปะและทฤษฎีความงามที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์และการ
เปลี่ยนแปลงงานศิลปะคุณลักษณะคุณค่าประเภทของภูมิปัญญาศิลปกรรมพื้น
ถิ่นภาคใต้แนวคิดรูปแบบเทคนิคการอนุรักษ์และสร้างเสริมพัฒนาศิลปกรรมพื้น
ถิ่นภาคใต ้
               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 

ปรับปรุงดังน้ี 
1.รหัสวิชา 
2.หน่วยกิต 
2.ปรับจากวิชา
แกนมาเป็น
วิชาเอกบังคับ 

วิชาเฉพาะด้าน    27 หน่วยกิต 
2141102 การคิดสร้างสรรค์และการบูรณาการทางศิลปกรรม  2(1-2-3) 
 Creative Thinking and Arts Integration 
 หลักการ  แนวคิด และองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์  สภาวะและ
กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์   การแสวงหา  แนวคิด  รูปแบบ  เทคนิค และ
การประยุกต์ใช้  เพื่อการบูรณาการทางความคิดสร้างสรรค์ปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะ 
จากการบูรณาการองค์ความรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ ่นกับหลักการและรูปแบบทาง
ความคิดสร้างสรรค์ในลักษณะร่วมสมัย 
 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 

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

2141214 ศิลปะอิสลาม*   3(2-2-5) 
 Islamic Arts 
 ประว ัต ิความเป็นมาความสำคัญรูปแบบและเนื ้อหาของจิตรกรรม
ประติมากรรมและสถาปัตยกรรมในยุคสมัยที่อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักร
อิสลามหรือศิลปะที่เกิดขึ้นจากพลังศรัทธาต่อศาสนาอิสลามเริ ่มต้นตั ้งแต่ยุคท่าน
ศาสดามูฮัมหมัดจนถึงยุคปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบ 2 มิติและ
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 faith from the time of the Prophet Muhammad to the present 
day, for information on the design of 2D and 3D design 

 ปรับออก 

2142101 วาดเส้นพ้ืนฐาน    3(1-4-4) 
  Basic Drawing 
 หลักการ  รูปแบบ  วิธีการและปฏิบัติงาน การเขียนภาพหุ ่นนิ ่ง  คน  
ทิวทัศน์  และงานสถาปัตยกรรม  เน้นการถ่ายทอดรูปทรงที่เหมือนจริง  ด้วยเทคนิคที่
สัมพันธ์กับวัสด ุ
 Principle, pattern, methods and practice of drawing human,  
view  and  architect  works, emphasis  on realistic shape transfer by  
techniques  related  to  materials 

121411010 หลักการวาดเส้น   3(1-4-4) 
   Principle of line Drawing 
       หลักการ วิธีวาดภาพลายเส้นและแรเงาพื้นฐาน จากหุ่นรูปทรง
เรขาคณิต หุ่นนิ่งวัตถุต่าง ๆ ทั้งจากธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ตลอดจน
ทัศนียภาพของสถานที่จริง เน้นความถูกต้องของโครงสร้าง รูปทรง น้ำหนัก แสง
และเงา ลักษณะพื้นผิว รายละเอียด ระยะใกล้ไกล การแสดงลักษณะเฉพาะได้
ใกล้เคียงตามสภาพที่เป็นจริง 
       Principles and techniques of drawing and basic rendering 
from geometric models, natural and man-made still life, to real-life 
perspective, with accuracy in terms of structure, shapes, volume, light 
and shadow, texture, details, perception of distance, and unique 
characteristics of object 

ปรับปรุงดังน้ี 
1.รหัสวิชา/ชื่อ
วิชา 
2.คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษา อังกฤษ 
 



 

 

115  
 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2565) หมายเหต ุ

2142103  จิตรกรรมพ้ืนฐาน                    3(1-4-4) 
 Basic Painting 
 หลักการ รูปแบบ วิธีการและปฏิบัติงานจิตรกรรมโดยใช้สื่อเทคนิคจากสี
น้ำ สีชอล์ค สีอะคริลิก และสีน้ำมัน เพื่อทดลองเทคนิคและการสร้างสรรค์ ในรูปแบบ
ศิลปะ แบบเหมือนจริงเป็นพื ้นฐานที ่สัมพันธ์กับเนื ้อหาและการแสดงออกตาม
ข้อกำหนดในการสร้างสรรค์ 
 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 
 

 ปรับออก 

2142104 ประติมากรรมพ้ืนฐาน  3(1-4-4) 
 Basic Sculpture   
 หลักการ รูปแบบ วิธีการและปฏิบัติงานประติมากรรม โดยใช้เทคนิคการ
ป้ันการแกะสลักและการทำแม่พิมพ์หล่อ โดยเลือกใช้วัสดุเทคนิคและรูปแบบที่สัมพันธ์
กับเน้ือหาและการแสดงออกตามข้อกำหนดในการสร้างสรรค์ 
 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 
 
 
 

 ปรับออก 
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2142105 ภาพพิมพ์พ้ืนฐาน                     3(1-4-4) 
 Basic Print Making 
 หลักการ รูปแบบ วิธีการและปฏิบัติงานภาพพิมพ์โดยใช้เทคนิค ภาพพิมพ์
โมโนพริ้นท์ ภาพพิมพ์นูนจากเศษวัสดุ ภาพพิมพ์แกะไม้ ภาพพิมพ์พื้นราบเปเปอร์ 
บล็อกและภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
 Principle, pattern, methods and practice of print making by using 
techniques of mono prints, 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 
 

 ปรับออก 

2143101 เขยีนแบบพ้ืนฐาน                      3(1-4-4) 
 Basic  Drafting 
 หลักการ  รูปแบบ  วิธีการและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ในการเขียนแบบ การเขียนเส้นลักษณะต่าง ๆ การเขียนตัวอักษร การใช้มาตราส่วน  
การบอกขนาด และการใช้สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ การเขียนภาพฉาย ภาพรูปตัด 
รูปออบลิค รูปไอโซเมตริกและรูปเปอร์สเปคทีพ 
 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 
 

121411013 เขียนแบบพ้ืนฐาน   3(1-4-4) 
   Basic Drawing 
       หลักการรูปแบบวิธีการ และปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการเขียนแบบการเขียนเส้นลักษณะต่าง ๆ การเขียนตัวอักษรการใช้
มาตราส่วนการบอกขนาดและการใช้สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบการเขียนภาพ
ฉาย ภาพรูปตัด รูปออบลิครูปไอโซเมตริกและรูปเปอร์สเปคทีพ 
                 Principle, pattern, methods and practice of using tools 
and drawing equipment for drawing lines of various styles. Letter 
drafting including scale uses, size indication and using symbols in 
drafting as drafting in orthographic drawing, sections, oblique drawing, 
isometric drawing and perspective drawing 
 

ปรับรหัสวิชา 
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2143203 คอมพิวเตอร์กราฟิกพ้ืนฐานเพ่ืองานออกแบบ  3(1-4-4) 
 Computer  Graphic Basic for Design 
 รูปแบบโครงสร้างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ที่นิยมใช้ในปัจจบัุน 
พื้นฐานการสร้างและการตกแต่งรูปภาพปฏิบัติการสร้างสรรค์งานทางทัศนศิลป์
เบื้องต้นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 
 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 

121431004  คอมพิวเตอรเ์พ่ือการออกแบบเบื้องต้น  3(1-4-4) 
  Basic Computer–aided Design 
                โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบันการสร้างและ
การตกแต่งรูปภาพและภาพถ่าย ปฏิบัติการสร้างสรรค์งานด้านออกแบบเบ้ืองต้น
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 
               Computer application used In contemporary design, 
creation and decoration of pictures and photography, practices of 
creative design based on computer application 

ปรับปรุงดังน้ี 
1.รหัสวิชา 
2.ชื่อวิชา 
 

2143102 การถ่ายภาพเพ่ืองานออกแบบ      3(1-4-4) 
 Photography  for Design 
 ประวัติความเป็นมาของกล้องถ่ายภาพพอสังเขป  เรียนรู้หลักและวิธีการ
ถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ ใช้อุปกรณ์จัดแสง  และอุปกรณ์อื่น ๆ ในการถ่ายภาพฝึก
ปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อนำมาใช้ในงานออกแบบ 
 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 
 
 
 
 
 
 

121431005  การถ่ายภาพเบื้องต้น   3(1-4-4) 
  Basic Photography 
       ประวัติการถ่ายภาพ วัสดุเคร่ืองมือ และเทคโนโลยี ในการถ่ายภาพ
การจัดองค์ประกอบและเทคนิคในการถา่ยภาพประเภทตา่ง ๆ เน้นการฝึกปฏิบัติ
เพื่อสรา้งสรรค์ภาพถ่ายในโอกาสตา่ง ๆ 
                 History of photography, use of photographic materials 
and tools, composition and techniques in various types of 
photography, with emphasis on practices in photography 

ปรับปรุงดังน้ี 
1.รหัสวิชา 
2. ชื่อวิชา 
3.คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษา อังกฤษ 
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2143222  การถ่ายภาพเพ่ืองานโฆษณา            3(1-4-4) 
 Photography for Advertisement 
 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2143102  การถ่ายภาพเพ่ืองานออกแบบ 
 Pre-requisite : 2143102 Photographic  for  Design  
 หลักการ รูปแบบและวิธีการ และปฏิบัติการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรคเ์พื่อใช้
ในงานกราฟิก งานสื่อสิ่งพิมพ์ และงานโฆษณา เน้นความคิดสร้างสรรค์ มุมกล้อง ฉาก 
การจัดแสง และการจัดองค์ประกอบภาพ โดยอาศัยวัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค และวิธีการ
ในการถ่ายทอดเรื่องราวและสื่อความหมาย เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ 
 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 

121432006 การถ่ายภาพเพ่ืองานออกแบบ  3(1-4-4) 
   Photography for Design   
   วิชาที่ตอ้งเรียนกอ่น : 121431005 การถ่ายภาพเบื้องต้น 
   Pre-requisite : 121431005 Basic Photography 
   หลักการรูปแบบและวิธีการและปฏิบัติการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์
เพื่อใช้ในงานกราฟิกงานสื่อสิ่งพิมพ์และงานโฆษณาเน้นความคิดสร้างสรรค์มุม
กล้องฉากการจัดแสงและการจัดองค์ประกอบภาพโดยอาศัยวัสดุอุปกรณ์เทคนิค
และวิธีการในการถ่ายทอดเรื่องราวและสื่อความหมายเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ 
   Principle, pattern, methods and practice of creative 
photography in graphic arts. printing media and advertisement on 
creativity camera, lighting and scene composition. Using materials 
and techniques to narrate the story and meaning attractively 

ปรับปรุงดังน้ี 
1.รหัสวิชา 
2. ชื่อรายวิชา 
 

2141111 ทุนทางวฒันธรรมในงานออกแบบกราฟิก*                       2(1-2-3) 
             Cultural Asset in Graphic Design 
             ความงามคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมภาคใต้ความรู้ทางภูมิปัญญาคา่นิยม
และความเชื่อที่ผูกพันกับสังคมนำมาสร้างสรรค์แนวคิดในการวางแผนออกแบบใหส้ื่อ
ความหมายได้อย่างชัดเจนสวยงามและสอดคล้องกับทุนทางวัฒนธรรม 
 Beauty and value of southern cultural asset, local intellectual, value 
and social believes. Application of creative concept in designing to 
express the beauty of southern cultural asset concordantly. 
 
 
 

 ปรับออก 
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 วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  53  หน่วยกิต 
 แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 
2140304 การนำเสนอผลงานออกแบบทัศนศิลป์ 2(1-2-3) 
 Visual Art Design Project Presentation 
 กระบวนการนำเสนอผลงานออกแบบในรูปแบบต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการ
นำเสนอผลงานแต่ละบุคคลโดยการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน และสร้างสรรค์ผลงานจริง
ที่แสดงลักษณะเฉพาะตน  ตลอดจนสามารถใช้สื่อทางเทคโนโลยี หรือคอมพิวเตอร์
เป็นพื้นฐานเพื่อการนำเสนอผลงานอย่างเป็นขั้นตอนและมีรูปแบบที่น่าสนใจ 
 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 

 ปรับออก 

2140410 การเตรียมศิลปนิพนธ์การออกแบบทัศนศิลป์  2(1-2-3) 
 Art Thesis Preparation in Visual Art  Design 
 หลักการร ูปแบบและระเบียบวิธ ีในการทำศิลปนิพนธ์การเสนอหัว
ข้อกำหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตของโครงการและวิธีการดำเนินการศึกษาค้นคว้าและ
สร ้างสรรค ์โดยเข ียนเป ็นโครงร ่างศิลปนิพนธ ์เพ ื ่อเสนอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการศิลปนิพนธ์พร้อมเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา 
 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 
 

 ปรับออก 
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2140411 ศิลปนิพนธ์การออกแบบทัศนศิลป์* 5(0-10-5) 
 Art Thesis in Visual Art Design 
 ต้องสอบผ่านรายวิชาแกนและวิชาเอกบังคับทุกรายวิชาในภาคเรียนที่ผ่าน
มาก่อนที่จะลงทะเบียนวิชาน้ี 
 Must pass the core courses and all major courses in the previous 
semester before registering for this course 
 โครงการศิลปนิพนธ์สาขาการออกแบบทัศนศิลป์  ตามหัวข้อและ
จุดมุ่งหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการศิลปนิพนธ์   ประกอบด้วยชุดผลงาน
ออกแบบทัศนศิลป์และเอกสารแสดงกระบวนการศึกษาค้นคว้า  วิธีการสร้างสรรค์  
รวมถึงการจัดแสดงผลงานต่อสาธารณชน 
      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 
 

 ปรับออก 

2141306 ทัศนศลิป์วิจารณ์                    2(1-2-3) 
 Visual  Art  Criticism 
 หลักการวิจารณ์ศิลปะ ขอบข่าย  หลักเกณฑ์  และวิธีการ ซึ ่งเน้นการ
วิจารณ์จากฐานข้อมูลที่มีการค้นคว้าและเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ในรูปแบบต่าง ๆ 
โดยสามารถวิจารณ์ผ่านการพูดและการเขียนได้อย่างเหมาะสม 
 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 
 

 ปรับออก 
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2141310  ทฤษฎีสีสร้างสรรค์     3(1-4-4) 
 Creative Color Theory 
 หลักการ  แนวคิดและปฏิบัติการสร้างสรรค์ในหลักการของทฤษฎีสี  
จิตวิทยาการรับรู้เรื่องสี  วิธีการและเทคนิคการใช้สีในคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น  สีน้ำ   
สีโปสเตอร์  สีอะคริลิก  ฯลฯ  รวมถึงการใช้สีจากวัสดุสำเร็จรูปประเภทต่าง ๆ และ
การใช้สีจากการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่แปลกใหม่น่าสนใจ 
 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 

 ปรับออก 

2142106  เทคนิคองค์ประกอบศิลป์               3(1-4-4)    
 Technique Composition of Art 
วิขาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2142102 หลักการออกแบบ 
Pre-requisite : 2142102 Principles of Design 
 หลักการ  แนวคิดและปฏิบัติงานองค์ประกอบศิลป์ตามเนื ้อหาและ
วัตถุประสงค์ที ่กำหนดเน้นความคิดสร้างสรรค์ในการนำทัศนธาตุทางศิลปะและ
หลักการจัดภาพที ่สัมพันธ์กับแนวความคิด  เนื ้อหา  รูปแบบ และเทคนิคการ
สร้างสรรค์ 
 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 
 

 ปรับออก 
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2142207  วาดเสน้สร้างสรรค์                    3(1-4-4) 
 Creative Drawing 
 วิขาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 2142101 วาดเส้นพ้ืนฐาน 
 Pre-requisite : 2142101 Basic Drawing 
 หลักการสร้างสรรค์  การถ่ายทอดรูปแบบทั้งเหมือนจริงและจินตนาการ  
โดยสัมพันธ์กับเทคนิค วิธีการและวัสดุ  เน้นปฏิบัติการวาดเส้นผสมผสานเทคนิควสัดุ
และวิเคราะห์ปัญหาทางรูปทรงที่สัมพันธ์กับการแสดงออกส่วนบุคคล 
 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 

 ปรับออก 

2142310  จิตรกรรมสร้างสรรค์                    3(1-4-4) 
 Creative Painting 
 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2142103 จิตรกรรมพ้ืนฐาน 
 Pre-requisite : 2142103 Basic Painting 
 ทดลองและฝึกปฏิบัติงานทางจิตรกรรมโดยไม่จำกัด  เทคนิค  วิธีการ  
และวัสดุ  มุ่งเน้น  วิธีคิด  การสร้างสรรค์  และรูปลักษณ์ใหม่ทางจิตรกรรมที่สัมพันธ์
กับสังคมร่วมสมัยและความเป็นท้องถิ่นของภาคใต้ 
 Experimental and  practice  of  painting  by using  unlimited 
techniques, methods and  materials; empassi on thinking methods, 
creating  and new model in painting related  to contemporary society and 
local identity of the south 
 
 
 

 ปรับออก 
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2142311  ประติมากรรมสร้างสรรค์   3(1-4-4) 
 Creative Sculpture 
 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 2142104 ประติมากรรมพ้ืนฐาน 
 Pre-requisite : 2142104 Basic Sculpture   
 ทดลองและฝึกปฏิบัติงานทางประติมากรรมโดยไม่จำกัด  เทคนิค  วิธีการ  
และวัสดุ  มุ่งเน้น  วิธีคิด  การสร้างสรรค์ รูปลักษณ์ใหม่ทางประติมากรรมที่สัมพันธ์
กับสังคมร่วมสมัยและท้องถิ่นภาคใต ้
 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 
 

 ปรับออก 

2142312  ภาพพิมพ์สร้างสรรค์                  3(1-4-4) 
 Creative Print Making 
 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2142105   ภาพพิมพ์พ้ืนฐาน 
 Pre-requisite : 2142105 Basic Print Making 
 แนวคิดและจินตนาการที่เกิดจากประสบการณ์ด้านเทคนิคภาพพิมพ์ และ
พัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่ทันสมัย ให้สามารถแสดงออกผ่านเนื้อหาที่
ตอบสนองอารมณ์ ความรู ้สึก ตั ้งแต่แบบเหมือนจริงไปจนถึงแบบที ่ไม่มีรูป เน้น
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากรูปทรงและอารมณ์ความรู้สึก 
 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 creative media 

 ปรับออก 
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2142318 สื่อผสมทางทัศนศิลป์                  3(1-4-4) 
 Mixed Media in Visual Art 
 แนวความคิด รูปแบบสร้างสรรค์  ทดลองและปฏิบัติการใช้วัสดุธรรมชาติ  
วัสดุสังเคราะห์  ตลอดจนการใช้เคร่ืองมือ  เทคโนโลยี  หรือสื่อผสมผสาน ด้วยเทคนิค
ต่าง ๆ โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกมาเป็นผลงานทัศนศิลป์ 
 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 
 

 ปรับออก 

2143204  คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานทัศนศิลป์ 3(1-4-4) 
 Computer Graphic  for Visual  Art 
 หลักการ รูปแบบ  วิธีการและปฏิบัติใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่
ใช้ในการสร้างงานออกแบบกราฟิกและสร้างภาพเคลื่อนไหว 
 Principle, pattern, methods and  practice  of  using  computer  
graphic  program  that  used  in  making  graphic  design  and  animation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปรับออก 
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แขนงวิชาการออกแบบกราฟิก   

2143314 การวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบ       2(1-2-3) 
 Analytical Data in Design 
 หลักการและวิธีการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์หาข้อสรุป ใน
การออกแบบงานประเภทต่างๆ และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย 
 Principle, and methods of data collection to analyze the 
conclusions. Analyze of various types and using simple data analysis 
techniques 
2140215  การนำเสนอผลงานการออกแบบกราฟิก  2(1-2-3) 
 Graphic Design Project Presentation 
 กระบวนการนำเสนอผลงานออกแบบกราฟิกในรูปแบบต่าง ๆ ฝึก
ปฏิบัติการนำเสนอผลงาน ตลอดจนสามารถใช้สื่อทางเทคโนโลยี หรือคอมพิวเตอร์เป็น
พื้นฐานเพื่อนำเสนออย่างเป็นขั้นตอนและมีรูปแบบที่น่าสนใจ 
 Process of graphic design project presentation in different 
forms practicum and application of elementary media technology and 
computer remarkably 

121411012 การวเิคราะห์ข้อมูลและนำเสนองานออกแบบ  3(1-4-4) 
 Analytical Data and Design Project Presentation 
                หลักการและวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาใช้วิเคราะห์หาข้อสรุป
ในการออกแบบงานประเภทต่าง ๆ และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายและ
ฝึกฝนการนำเสนอผลงานเพื่อให้เกิดปฏิภาณไหวพริบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ช่วยในการนำเสนอผลงาน มีการนำเสนอผลงาน
ต่อสาธารณชน มีการประเมินผลการนำเสนอผลงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ เพื่อ
พัฒนาบุคลิกนักออกแบบ ทดลองคิดค้นเทคนิคการนำเสนอผลงานออกแบบให้
เป็นมืออาชีพ 
                Principles and methods of collecting data use in analyzing 
in the design of various types of work. Simple data analysis 
techniques and practice to create presentations of resourcefulness, 
problem solving, technology and equipment are used to aid in 
presentations, public presentations, presenting work to improve 
quality, develop personality of designers experiment with inventing 
techniques for professional design presentations.  
  

ปรับปรุง 
ดังน้ี 
1.รหัสวิชา 
2.ชื่อวิชา 
3.หน่วยกิต 
4.คำอธิบาย
รายวิชา ภาษา 
อังกฤษ 

 321443004 การออกแบบสิ่งทอและเครือ่งแต่งกาย   6(3-6-9) 
 Textile and Fashion Design 
      รูปแบบลายและการทอ การประยุกต์ ต่อลายผ้า การประดิษฐ์ลาย
ผ้าแบบต่าง ๆ เพื ่อสร้างสรรค์ผลงานประกอบการตัดเย็บ และปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์ให้เกิดลวดลายตามแนวคิดในการออกแบบที่ต่อเนื่องและสามารถผลิต
ได้จริง การออกแบบเครื่องแต่งกายขั้นพื้นฐาน การนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาสร้าง

วิชาใหม่ 
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แรงบันดาลใจและแนวคิดการออกแบบ การเลือกใช้ผ้าและวัสดุตกแต่ง โครงสี 
การเขียนโครงร่างแพตเทิร์น และการสร้างมู้ดบอร์ดเพื่อการนำเสนอผลงาน 
                  The pattern and weaving, application, seamless pattern, 
the invention of different fabric patterns. The invention of various 
fabric patterns to create works of sewing and creative work to create 
patterns according to the concept of continuous design and basic 
production. Costume design inspiring local identity and design idea. 
Selection of fabrics and decorative materials, color scheme, pattern 
outline and creating mood boards for presentations 
       

2143213  การออกแบบตราสัญลักษณ์              3(1-4-4) 
 Logo Design 
 หลักการ  รูปแบบและวิธีการ และปฏิบัติการออกแบบเกี่ยวกับรูปแบบ
สัญลักษณ์และเคร่ือง หมายประเภทต่างๆ โดยเน้นความสัมพันธ์ของเร่ืองราว รูปแบบ
และองค์ประกอบทางศิลปะ  
 Principle, pattern, methods and practice of designing the 
patterns of logos types by focusing on relationship stories Forms and 
elements of art 
 
2143316  การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์  3(1-4-4) 
 Graphics Design for Packaging  
 รูปแบบตัวอักษรและภาพ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลสำหรับการออกแบบ ให้
ปรากฏบนภาชนะบรรจุและหีบห่อ และฝึกปฏิบัติการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
ให้สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน สวยงาม และเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภท 

321432007 การออกแบบตราสัญลักษณ์และกราฟิก  6(3-6-9) 
 บนบรรจุภัณฑ ์   
 Logo Design and Graphics Design for Packaging 
      หลักการรูปแบบและวิธีการและปฏิบัติการออกแบบเกี ่ยวกับ
รูปแบบสัญลักษณ์และเครื่องหมายประเภทต่าง ๆ โดยเน้นความสัมพันธ์ของ
เรื่องราวรูปแบบและองค์ประกอบทางศิลปะ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลสำหรับการ
ออกแบบให้ปรากฏบนภาชนะบรรจุและหีบห่อ และฝึกปฏิบัติการออกแบบ
กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ให้สื่อความหมายได้อย่างชัดเจนสวยงาม และเหมาะสมกับ
บรรจุภัณฑ์แต่ละประเภท 
                Principle, pattern, methods and practice of designing the 
patterns of logos types by focusing on relationship stories Forms and 
elements of art for design appearing on container and packaging, 
workshop on graphic design and packaging, conveying clearly and 
beautifully suitable for each type of packaging 

ปรับปรุง 
ดังน้ี 
1.รหัสวิชา 
2.ชื่อวิชา 
3.หน่วยกิต 
4.คำอธิบาย
รายวิชา ภาษา 
อังกฤษ 
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 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 
 
2143329  การตัดต่อภาพและเสยีง                 3(1-4-4) 
 Video and Audio Editing  
 หลักการและพัฒนาการของเทคโนโลยีการตัดต่อภาพและเสียง การติดตั้ง
และการใช้อุปกรณ์ โปรแกรมสำเร็จรูป ฝึกปฏิบัติในการนำสื่อรูปแบบต่าง ๆ มา
ประยุกต์ใช้งานตัดต่อ การส่งถ่ายและเผยแพร่ข้อมูลภาพและเสียง 
 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 data, images and sound 

321433009 การตดัตอ่ภาพและเสียง   6(3-6-9) 
 Video and Audio Editing  
      หลักการและพัฒนาการของเทคโนโลยีการตัดต่อภาพและเสียงการ
ติดตั้งและการใช้อุปกรณ์โปรแกรมสำเร็จรูปฝึกปฏิบัติในการนำสื่อรูปแบบต่าง ๆ
มาประยุกต์งานตัดต่อการส่งถ ่ายและเผยแพร่ข ้อมูลภาพและเสียงอย่าง
สร้างสรรค์ 
                   Principles and development of technology for video 
and audio editing, installation and use of equipment, application 
package for editing various forms of media, transmission and 
dissemination of data, images and sound for Creative 
 

ปรับปรุง 
ดังน้ี 
1.รหัสวิชา 
2.หน่วยกิต 
3.ย้ายจากวิชา
เลือกเสรีมาเป็น
วิชาเอกบังคับ 

 121442002 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเ์พ่ือท้องถิ่น** 3(1-4-4) 
 Community Product Design and Development   
                ทฤษฎีและแนวทางต่าง ๆ ของปรัชญาความยั ่งยืนซึ ่งมีความ
เกี ่ยวข้องเชื ่อมโยงกับบทบาทของนักออกแบบการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้
สามารถคิดเชิงวิพากษ์และคิดเชิงระบบแบบองค์รวม เพื่อสามารถพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดขึ้นจากการออกแบบ การนำความรู้และ
ทักษะด้านการออกแบบไปต่อยอด โดยทดลองเพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหาหรือ
ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่จะร่วมสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้ในอนาคต การใช้
รูปแบบการเรียนการสอนซึ่งมีผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้วยมุมมองการศึกษา
แบบสหวิทยาการและสอดคล้องกับกระบวนการการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2565) หมายเหต ุ
               Theories and approaches of sustainability philosophy are 
relevant to the role of designers in developing student capacity to 
be able to think critically and think systematically and consider the 
environmental and social impacts arising from the design. Extending 
design knowledge and skills by experimenting with new solutions or 
possibilities to create sustainability in the future. And using a student-
centered teaching and learning model with an interdisciplinary 
perspective and consistent with the educational process for 
sustainable development 
 

 121442001 คอมพิวเตอรเ์พ่ืองานผลิตตน้แบบ 3 มิติ  3(1-4-4) 
 3D Computer for Product Design 
      การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ 
ที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบผลติภัณฑ์ 
3 มิติ และนำเสนอผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
                 Using computer programs for designing 3D products used 
in the production of industrial systems, practicing on 3 D product 
drawing practice and presenting 3D product designs with computer 
programs 
 
 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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 121402006 ภาษาอังกฤษและการตลาด เพ่ืองานออกแบบ        3(2-2-5) 

 English and Marketing for Design 
 ฝึกและพัฒนาทกัษะพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเน้นการ
พัฒนาทักษะในด้านคำศัพท์ ความเข้าใจในการอา่นและการสนทนาสื่อสาร ใน
ด้านการออกแบบ เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการศึกษาค้นคว้า และ
กระบวนการทางการตลาด รวมถึงพฤตกิรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจซ้ือ โดยใช้
จิตวิทยาและสังคมวิทยาทางการตลาด เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาประยุกต์ใช้
กับการออกแบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการผู้บริโภค 
                Practice and develop basic skills in using the English 
language, focusing on the development of vocabulary skills, reading 
comprehension and conversation in design to increase efficiency in 
educational research and marketing process including consumer 
behavior and purchasing decisions using marketing psychology and 
sociology to be a guideline for applying to the design in accordance 
with the needs of consumers 
  

วิชาใหม่ 

2140316  สัมมนาการออกแบบกราฟิก            2(1-2-3) 
 Seminar in Graphic Design  
 การสัมมนาปัญหาการออกแบบกราฟิกการหาแนวคิดและแรงบันดาลใจ
ทางการออกแบบกราฟิกและแขนงอื่นที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ปัญหาแนวทางการ
แก้ปัญหาและพัฒนาการสร้างสรรค์งานการออกแบบ 
 Seminar in graphic design, concept and inspiration of graphic 
design associated with other disciplines, analyze problems, process of 
solutions and creative development design work 
 

121413019 สัมมนาและการจัดนทิรรศการการออกแบบ    3(2-2-5) 
 Seminar and Exhibition Design  
      การสัมมนาเกี่ยวกับการออกแบบ การหาแนวคิดและแรงบันดาลใจ
ทางการออกแบบและแขนงอื่นที ่เกี ่ยวข้องการวิเคราะห์ปัญหาแนวทางการ
แก้ปัญหาและพัฒนาการสร้างสรรค์งาน การออกแบบนิทรรศการ รูปแบบและ
การดำเนินการของการจัดนิทรรศการ ปฏิบัติการออกแบบและการจัดนิทรรศการ
โดยผ่านกระบวนการการวางแผนการออกแบบแผนผังกรรมวิธีติดตั้งและเทคนิค
ที่เกี่ยวข้องซ่ึงสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทั่วไปและสถานที่จัดแสดง 

ปรับปรุง 
ดังน้ี 
1.รหัสวิชา 
2.ชื่อวิชา 
3.คำอธิบาย
รายวิชา ภาษา 
อังกฤษ 
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 Seminar in design, concept and inspiration of design 
associated with other disciplines, problems analysis, process of 
solutions and creative development design, as well as the form and 
implementation of various contemporary exhibitions, design and 
implementation of training and exhibitions, including planning, 
design, layout, installation and technical processes involved, in 
relation with environment and venue 

4. ย้ายจากวิชา
เลือกเสรีมาเป็น
วิชาเอกบังคับ 

2143210 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบกราฟิกขั้นสูง                 3(1-4-4) 
 Computer for Graphic Design 
 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2143203  คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องาน 
  ออกแบบ 
 Pre-requisite : 2142105 Computer  Graphic  Basic for Design 
 หลักการและวิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการออกแบบกราฟิก การ
สร้างแนวคิดและการวางแผนออกแบบ ฝึกปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ   
 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 

 ปรับออก 

2143211  การออกแบบและจัดตัวอักษร           3(1-4-4) 
 Lettering Design  
 วิวัฒนาการตัวอักษร ทั้งไทย สากล และรูปแบบของตัวอักษรต่างๆ ที่ใช้
ในปัจจุบัน การนำตัวอักษรไปประกอบการออกแบบใหม่ให้มีรูปลักษณะเฉพาะตัว 
คำนึงถึงความเหมาะสม เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปรับออก 
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 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  
 หลักการ  รูปแบบและวิธีการ และปฏิบัติการออกแบบภาพประกอบ
เทคนิคต่างๆ เช่น วาดเส้นดินสอ ปากกา หรือเทคนิคสร้างสรรค์ภาพแบบอื่นๆ เพื่อ
นำไปใช้ในการประกอบหนังสือ โปสเตอร์ หรือสื่ออื่นๆ โดยคำนึงถึงความงาม การสื่อ
ความหมายที่สัมพันธ์กับเน้ือหา 
 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 associated with the content 

 ปรับออก 

2143218  การออกแบบลวดลาย*                   3(1-4-4) 
 Pattern Design 
 หลักการ  รูปแบบ  แนวคิด วิธีการและปฏิบัติการออกแบบลวดลาย
ประเภทต่างๆ ตลอดจนฝึกปฏิบัติการออกแบบลวดลาย เพื่อประยุกต์ในการออกแบบ
ทั้ง 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 

 ปรับออก 

2143315  การออกแบบสิ่งพิมพ์                     3(1-4-4) 
 Printing Design   
 ประวัติและวิวัฒนาการของการพิมพ ์ประเภทของสิ่งพิมพ์ ระบบการพิมพ ์
กระบวนการผลิต ปฏิบัติการออกแบบและจัดทำต้นฉบับสำหรับงานพิมพ์ ในหลาย
รูปแบบและหลายประเภทเพื่อสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน 

 ปรับออก 
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 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 
2143317   การออกแบบโฆษณา                    3(1-4-4) 
 Advertising Design  
 ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ความสำคัญ ของการออกแบบโฆษณา 
หลักการและองค์ประกอบของการโฆษณา กระบวนการ ขั้นตอนการผลิต ตลอดจนฝึก
ปฏิบัติการออกแบบโฆษณาประเภทต่างๆ 
 History and principles, evolution of advertising design. The 
elements of advertising, the production process, practice of designing in 
different types of advertisements 

 ปรับออก 

 9.3. วิชาเอกเลือก 9.3 กลุ่มวิชาเอกเลอืก   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
121443005 ออกแบบตกแต่งภายใน   3(1-4-4) 
 Interior Design 
     เรียนรู ้ พื ้นฐานทฤษฎี หลักการ แนวคิด การเขียนแบบภายใน
เบื้องต้น การใช้อุปกรณ์ เทคนิค การใช้สี การฝึกทำแบบจำลองสื่อสารแนวคิด 
นำเสนอผลงาน สองมิติ และสามมิติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบภายใน แบบร่าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนกับมนุษย์ และการใช้งานของที่พักอาศัย การวางผัง 
ขนาด สัดส่วน ความสัมพันธ์กับพื้นที่ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน 
      Basic theories, principles, and concepts of preliminary 
interior design, as well as the usage of tools, techniques, and colors, 
concept model communication practice and presentation of 2D and 
3D designs, interior design practice, sketching on the relation between 
proportions and humans and use of accommodation, planning on 

วิชาใหม่ 
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the diagram, size, proportion, relationship with area, and delivering 
the demand of users 
 

 121412015 วัสดุศาสตร ์   3(2-2-5) 
 Materials Science 
     ประเภท คุณลักษณะ คุณสมบัติ ข้อจำกัดของวัสดุต่าง ๆ ที่สามรถ
ใช้ในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ในการผลิตระดับท้องถิ ่นและระดับ
อุตสาหกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีในการผลิตจากวัสดุชนิดต่าง  ๆ ในสภาพ
ปัจจุบันและอนาคต 
      Types, features, properties, and limitations of various 
materials used in local and industrial production, as well as current 
and future technologies used in production from each material 

วิชาใหม่ 

 121402007 ระบบทรัพย์สินทางปัญญา   3(2-2-5) 
 Intellectual Property 
 ระบบกฎหมายและแนวความคิดในการให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาอันเป็นผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์ที่มี
ประโยชน์และคุณค่า ประเภทสิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร 
หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ 
 Laws and concepts in protecting intellectual properties 
created from human creativity with benefits and values in forms of 
patents, trademarks, copyrights, petty patents, or utility products 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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 121443006 ออกแบบเฟอร์นเิจอร์   3(1-4-4) 
 Furniture Design 
      แนวความคิด ทฤษฎี และหลักการออกแบบ การออกแบบโดย
คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย สัดส่วนของเฟอร์นิเจอร์กับการใช้งานของมนุษย์ ความ
งาม วัสดุ และโครงสร้าง อุปกรณ์ประกอบ กรรมวิธีการผลิต การตกแต่งผิวขั้น
สำเร็จ การจัดวางตำแหน่งของเฟอร์นิเจอร์ที่สัมพันธ์กับพื้นที่ใช้สอย ฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการออกแบบ และเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ การทำต้นแบบหรือหุ่นจำลอง 
การแสดงแบบเฟอร์นิเจอร์ 
      Theories and principles of design and practice on forms 
and characteristics of furniture functions. Concepts and processes of 
design and furniture design by considering functions of furniture, its 
positions compatible to space and proportion of furniture and 
utilization. Study the beauty of furniture, its materials, structures, 
building equipment, production processes, final texture polishing, 
presentations, including making models 

วิชาใหม่ 

 121433007 การออกแบบแอพพลิเคชั่น   3(1-4-4) 
 Application Design 
      หลักการและปฏิบัติการของการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือ
ถือด้วยภาษาและเทคโนโลยียุคใหม่ที่ทันสมัย การเลือกใช้เคร่ืองมือและโปรแกรม
ในการพัฒนา ออกแบบ สร้าง ทดสอบ และประยุกต์ใช ้งานในหน่วยงาน
การศึกษาหรือภาคธุรกิจ 
                 Principles and practices of mobile application 
development with modern languages and technologies, design and 
development of mobile applications with languages and modern 
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technologies. Select tools and development programs, design, 
write, test and applied for work in education or business sectors 
 

 121433008 การออกแบบเว็บไซต ์   3(1-4-4)  
 Website Design  
      หลักการและปฏิบัติการออกแบบเว็บไซต์ในงานธุรกิจ การใช้สี การ
ใช้ตัวอักษร การใช้รูปภาพ การออกแบบกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวสำหรับ
เว็บไซต์ ระบบนำทางเว็บ ส่วนติดต่อผู้ใช้ กรณีศึกษาแม่แบบเอกสารเว็บ สร้าง
เว็บไซต์  
 Web design principles and practices in business, use of 
color, text, pictures, graphic and animation design for websites, web 
navigation system, user interface, case study of website, web 
document template 
 

 

2144202  บาติก    3(1-4-4)  
      Batik 
 ประวัติบาติกเทคนิคการย้อมสีขั้นพื้นฐาน  วัสดุ  เทคนิค ตลอดจนการ
ออกแบบลวดลายทั้งบาติกลายเขียน  บาติกลายพิมพ์กระบวนการทำแม่พิมพ์โดย
มุ่งเน้นประโยชน์การใช้สอย 
 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 

121443009 บาติก   3(2-2-5) 
 Batik  
      ประวัติบาติก เทคนิคการย้อมสีขั ้นพื ้นฐาน การวัสดุ เทคนิค
ตลอดจนการออกแบบ ลวดลายทั้งบาติกลายเขียน บาติกลายพิมพ์ กระบวนการ
ทำแม่พิมพ์โดยมุ่งเน้นประโยชน์การใช้สอย 
                 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 
 
 
 

ปรับปรุง 
ดังน้ี 
1.รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
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 121402008 การแต่งหน้าเพ่ืองานแฟชั่น   3(2-2-5) 
 Fashion Makeup 
      หลักการและปฏิบัติการแต่งหน้าเพื่องานแฟชั่น วัสดุอุปกรณ์ การ
วิเคราะห์โครงหน้าและสีผิว การใช้สี การออกแบบและกระบวนการในการสร้าง
งานแต่งหน้า รวมทั ้งการบูรณาการองค์ความรู ้ นำไปสู่การสร้างสรรค์งาน
แต่งหน้าเพื่องานแฟชั่นในรูปแบบต่าง ๆ ได ้
 Principles and practices of makeup for fashion events, 
materials and equipment, analysis of facial contour and skin tone, 
using color, design and process in creating makeup, including the 
integration of knowledge leading to the creation of makeup for 
various fashion events 
 

วิชาใหม่ 

2141213  สีเพ่ืองานออกแบบ                  3(1-4-4) 
 Colors for Design  
 ทฤษฎีสี จิตวิทยาแห่งสี ระบบของสี หลักการใช้สีในงานออกแบบกราฟิก 
ที่มีผลต่อการรับรู้ ความรู้สึกและการออกแบบ ฝึกปฏิบัติการใช้สี และนำความรู้เรื่อง
ของสีไปใช้ในการออกแบบสื่อกราฟิกรูปแบบต่างๆ 
 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 

121412016 สเีพ่ือการออกแบบ   3(1-4-4) 
                Colors for Design 
     ทฤษฎีจิตวิทยาแห่งสี ระบบของสี หลักการใช้สีในงานออกแบบที่มี
ผลต่อการรับรู้ความรู้สึกและการออกแบบ ฝึกปฏิบัติการใช้สีและนำความรู้เรื่อง
ของสีไปใช้ในการออกแบบสื่อรูปแบบต่าง ๆ 
                Psychological theory of color, principles of paint color 
used in design affecting perception and emotion, practices in use of 
colors and implementation of knowledge of colors for designing 
various kinds of media 
 
 
 
 

ปรับรหัสวิชา 
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 121443011 การออกแบบของท่ีระลึก   3(1-4-4) 
 Souvenir Design 
      ความเป็นมา ลักษณะสำคัญและเอกลักษณ์ของที ่ระลึกแต่ละ
องค์กร ในท้องถิ่นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และฝึกการออกแบบของที่ระลึก ที่
ส่งเสริมเอกลักษณ์ขององค์กร และสอดคล้องกับระบบการขาย การจัดส่งและ
บรรจุภัณฑ ์
                History, important characteristics and uniqueness of each 
organization's souvenir in local area and tourism industry, practices 
in souvenir design to promotes identity of the organization and in 
accordance with sales, shipping, and packaging systems 

วิชาใหม่ 

2141206 วาดเส้นภาพร่างสถาปัตยกรรม   2(1-2-3) 
 Architectural Sketch Drawing 
 ปฏิบัติการวาดเส้นภาพร่างสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมฝึกวาดเส้นด้วย
เทคนิคและอุปกรณ์ที่หลากหลายโดยอาศัยหลักทัศนีย์วิทยาในการสร้างสรรค์ตาม
โจทย์และเวลาในการปฏิบัติงานที่กำหนด 
 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. 

121433010 วาดเส้นภาพร่างสถาปัตยกรรม   3(1-4-4) 
 Architectural Sketch Drawing 
      การวาดเส้นภาพร่างสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมฝกึวาดเส้นด้วย
เทคนิคและอุปกรณ์ที่หลากหลายโดยอาศัยหลักทัศนีย์วิทยาในการสร้างสรรค์
ตามโจทย์และเวลาในการปฏิบัติงานที่กำหนด 
                    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 
 
 
 
 
 
 

ปรับรหัสวิชา 
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 121443010 เทคนคิการทำหุ่นจำลอง   3(2-2-5) 
 Modeling Technique 
      ทฤษฎีเร่ืองหุ่นจำลองที่จะนำมาใช้งานออกแบบผลิตภัณฑ์ และการ
ฝึกหัดงานในโรงงาน ในเรื่องวิธีใช้ วิธีบำรุงรักษา วิธีปรับแต่ง ขีดความสามารถ
ของเครื่องมือเครื่องจักร กฎของความปลอดภัย การเลือกใช้วัสดุ การตกแต่งผิว 
การเตรียมงานการผลิต การถ่ายแบบเพื่อการผลิต และการแยก รายการเพื่อการ
งาน 
      Theories of model making for product design. Workshop 
training in terms of usage, maintenance, adjustment, machine ability, 
safety regulation, material selection, surface finishing, production 
preparation, production drawing, and specification 
 

วิชาใหม่ 

 121412017 ทุนทางวัฒนธรรมในงานออกแบบ**  3(1-4-4) 
 Cultural Asset in Designing  
      ความงามและคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรม ความรู้ทางภูมิปัญญา 
ค่านิยม และความเชื่อที่ผูกพันกับสังคมนำมาสร้างสรรค์แนวคิดในการวางแผน
ออกแบบให้สื ่อความหมายได้อย่างชัดเจนสวยงามและสอดคล้องกับทุนทาง
วัฒนธรรมภาคใต้และอาเซียน 
The beauty and value of cultural asset, intellectual knowledge, 
values and beliefs related to society, brought to create concepts in 
planning, designing to convey the meaning clearly and beautifully 
and matching with the cultural asset of the south and ASEAN 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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 121433011 การสร้างแพตเทิร์นและเทคนิคการตัดเย็บ  3(2-2-5) 
 Pattern Making and Construction Techniques 
      โครงสร้างของเครื่องแต่งกายสตรีและบุรุษ การสร้างแพตเทิร์นขั้น
พื้นฐาน การวิเคราะห์แบบเสื ้อ การเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับการสร้าง
แพตเทิร์นตามแบบ เทคนิคการตัดเย็บเครื ่องแต่งกายขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานเฉพาะบุคคล 
      Structure of female and male garments. Basic of pattern 
making. Analyzing pattern and selecting appropriate techniques for 
specific patterns. Basic construction techniques for fashion and 
applications in individual practice 

วิชาใหม่ 

2141315  การออกแบบลายผ้าสร้างสรรค์       3(1-4-4) 
 Creative Textile Design  
 ประวัติความเป็นมา รูปแบบของลวดลายในแต่ละยุคสมัย และพัฒนาการ
ของการต่อลายผ้า และปฏิบัติการออกแบบสร้างสรรค์ลายผ้า ด้วยวิธีการย้อมสี พิมพ์สี 
และเทคนิคอื่นๆ 
 Historical background of pattern in each period, development 
of the fabric and the creative design patterns, color printing, dyeing and 
other techniques 

121432008 การออกแบบลายผ้าสร้างสรรค์   3(1-4-4) 
 Creative Textile Design 
     ประวัติความเป็นมารูปแบบของลวดลายในแต่ละยุคสมัยและ
พัฒนาการของการต่อลายผ้าและปฏิบัติการออกแบบสร้างสรรค์ลายผ้าด้วย
วิธีการย้อมสีพิมพ์สีและเทคนิคอื่น ๆ 
      Historical background of pattern in each period, 
development of the fabric and the creative design patterns, color 
printing, dyeing and other techniques 

ปรับรหัสวิชา 

2143321  การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์   3(1-4-4) 
 Computer for Drafting  
 ศึกษาวิธีการเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ร่วมสำหรับระบบ
เขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเมนู และองค์ประกอบของ
โปรแกรมช่วยในการเขียนแบบ การเขียนภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ ของชิ้นงานทางการ
ออกแบบ เทคนิคการเขียนอักษร การบอกขนาด การทำต้นแบบ การพล๊อตและการ
พิมพ์ 

121433012 การเขยีนแบบด้วยคอมพิวเตอร์   3(1-4-4) 
 Computer Applications Drawing 
      หลักการเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ร่วมสำหรับระบบ
เขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเมนูและองค์ประกอบ
ของโปรแกรมช่วยในการเขียนแบบการเขียนภาพ2มิติและ3มิติของชิ ้นงาน
ทางการออกแบบเทคนิคการเขียนอักษรการบอกขนาดการทำต้นแบบการพล๊อต
และการพิมพ์ 

ปรับรหัสวิชา 
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 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 
 

      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 

 121412018 มนุษย์ปัจจยัสำหรับการออกแบบ             3(2-2-5) 
 Human Factors for Design 
      ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่าง 
ๆ ทั้งทางด้าน ระบบทางกายภาพ ระบบทางการรับรู้ และการตอบสนองการรับรู้
ที่สัมพันธ์กับการทำงานและเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ใน
การออกแบบ 
      Human physical and cognitive abilities, mechanisms of 
perception, and all other factors related to human activity, working 
performance, and products for using in design 

วิชาใหม่ 

 321443012 การออกแบบผลติภณัฑอ์ย่างยั่งยืน**                 3(1-4-4) 
 Sustainable Product Design 
      ทฤษฎีและหลักการออกแบบที ่ยั ่งยืนทั ้งเช ิงกายภาพและเชิง
ความรู้สึก ตลอดจนศึกษารายละเอียดรูปแบบ แนวทางต่าง ๆ ในการออกแบบที่
ยั ่งยืน อันได้แก่ หลักการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และฝึกตั ้งโจทย์ตั้ง
ประเด็น วิเคราะห์ นำเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวทางการออกแบบ
ที่ย่ังยืน 
                 Theories and principles of sustainable design, both 
physically and emotionally, as well as studying details of patterns 
various approaches to sustainable design. Including principles and 
philosophy of sufficiency economy, and practice formulating issues, 

วิชาใหม่ 
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setting analysis issues, presenting product designs under sustainable 
design guidelines 

2144304  การออกแบบภาพร่างผลิตภัณฑ์   3(1-4-4) 
 Product Sketch Design  
 หลักการ รูปแบบ  วิธีการ และปฏิบัติการออกแบบภาพร่างด้วยมือ   และ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย  การนำเสนองานออกแบบในขั้นตอนภาพร่างเพื่อ
การพัฒนาสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ 
 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 

121442003 การออกแบบภาพร่างผลิตภณัฑ ์       3(1-4-4) 
 Product Sketch Design  
      หลักการรูปแบบวิธีการและปฏิบัติการออกแบบภาพร่างด้วยมือ
และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการนำเสนองานออกแบบในขั้นตอนภาพ
ร่างเพื่อการพัฒนาสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ 
      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 
 

ปรับรหัสวิชา 

2140306  นิทรรศการและการจัดการแสดง     2(1-2-3) 
 Exhibition and Display 
 หลักการ รูปแบบ  วิธีการ และปฏิบัติการจัดนิทรรศการประเภทต่าง ๆ 
โดยเน้นการกำหนดรูปแบบ  แผนผังบริเวณ  ตำแหน่ง  ทิศทาง งานติดตั ้งแสดง
ประเภทต่าง ๆ  ปฏิบัติการออกแบบการจัดและตกแต่งนิทรรศการตามความมุ่งหมาย 
 Principle, pattern, methods and practice of several kinds  of 
exhibition, emphasis on determining model, are ascheme, position, 
direction  and setting  of  several  kinds  display including  practices  on 
design  of  preparation and decoration  of  exhibition  that  intended 

 ปรับออก 

2140412  สัมมนาการออกแบบทางทัศนศิลป์  2(1-2-3) 
 Seminar in  Visual Art Design 
 การสัมมนาปัญหาการออกแบบ  แนวทางการออกแบบร่วมสมัย  การหา
แนวคิดและแรงบันดาล  การสร้างนวัตกรรมทางการออกแบบและทัศนศิลป์  และ

 ปรับออก 
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แขนงอื่นที ่เกี่ยวข้อง  การวิเคราะห์ปัญหา  แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาการ
สร้างสรรค์  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. 
2141204 จิตวิทยาการออกแบบ   2(1-2-3) 
 Psychological Design 
 หลักการ รูปแบบ  วิธีการและปฏิบัติการออกแบบที่ส่งผลในเชิงจิตวิทยา
เกี่ยวกับการมองเห็นและการรับรู้  โดยมุ่งเน้นแนวคิดและเนื้อหาที่สัมพันธ์กับรูปแบบ
หรือผลงานที่ทำให้เกิดค่าเชิงพฤติกรรมที่ปรากฏต่อสังคม 
 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 

 ปรับออก 

2141205  ภูมิปัญญาทางศิลปกรรมและทุนวัฒนธรรม 2(1-2-3) 
 ท้องถิ่นชายแดนใต้*  
 Fine Arts Wisdom and Local Southern                                      
 Border Cultural Capital 
 ความสำคัญรูปแบบเทคนิควิธีการและวัสดุทางผลงานหัตถกรรมชายแดน
ใต้เน้นการศึกษาวิถีชีวิตจากผลงานหัตถกรรมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญา
สากลมาสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ 
 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 

 ปรับออก 
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2141308  มโนทัศน์ศิลปะหลังสมัยใหม่     2(2-0-4) 
 Post-Modern Art Concept 
 แนวความคิดของนักปรัชญาคนสำคัญ  ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่  2  
กลุ่มแนวคิดต่อต้านปรัชญาสมัยใหม่  การปฏิเสธหลักการ  กระบวนทัศน์  ปรัชญาหลัง
สมัยใหม่ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง  คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์  พัฒนาการศิลปะหลัง
สมัยใหม่  มุ่งเน้นศึกษากลุ่มศิลปินที่ให้ความสำคัญกับแนวความคิด  บริบททางสังคม
และวัฒนธรรม   
 Concepts of  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 

 ปรับออก 

2142209  ซิลค์สกรีน                                3(2-2-5) 
 Silk Screen 
 หลักการ รูปแบบ  วิธีการ และปฏิบัติการสร้างงานภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน 
เทคนิคการทำซิลค์สกรีนแบบต่างๆ  และการออกแบบการพิมพ์ซิลค์สกรีนตามความ
สนใจรายบุคคล 
 Principle, pattern, methods and  practice  of  making  silk  
screen with  techniques  of  making  several  silk  screen  including  design  
of  silk  screen  with  personal  pleasure 

 ปรับออก 

2142313  จิตรกรรมไทย    3(1-4-4) 
 Thai Painting 
 ความเป็นมา ล ักษณะรูปแบบ  เนื ้อหา  และแนวความคิดในการ
สร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยในยุคสมัยต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการเขียนลวดลายไทยเบื้องต้น

 ปรับออก 
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และการเขียนภาพระบายสีตามแบบอย่างของงานจิตรกรรมไทยขั้นพื้นฐาน  เพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้ตระหนักถึงคุณค่าในเอกลักษณ์ของศิลปะไทย 
 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 
2142314  จิตรกรรมหุ่นนิ่ง                  3(1-4-4) 
 Still Life Painting 
 หลักการ รูปแบบ  วิธีการ และปฏิบัติงานจิตรกรรมเกี ่ยวกับหุ ่นน่ิง
ประเภทต่างๆ โดยใช้สื่อเทคนิคจากสีน้ำและสีอะครีลิคหรือสีน้ำมันหรือเทคนิคอื่นๆใน
รูปแบบที่สอดคล้องกับเน้ือหาและการแสดงออกตามข้อกำหนดในการสร้างสรรค์ 
 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 

 ปรับออก 

2142315  จิตรกรรมภาพเหมือน          3(1-4-4)                                                                     
 Portrait Painting 
 หลักการ รูปแบบ  วิธีการ และปฏิบัติงานจิตรกรรมภาพคนเหมือนแบบ
ครึ่งตัว โครงสร้างสัดส่วนทางร่างกาย ท่าทาง บุคลิก และการแสดงออกทางอารมณ์
ของตัวบุคคล โดยใช้สื่อเทคนิคจากสีน้ำ และสีอะครีลิคหรือสีน้ำมัน หรือเทคนิคอื่นๆ 
ในรูปแบบที่สอดคล้องกับเน้ือหา และการแสดงออกตามข้อกำหนดในการสร้างสรรค์     
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 

 ปรับออก 
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techniques in image styles related to contents and expression of 
determination in creating 
2142316  จิตรกรรมภาพภาพทิวทัศน ์          3(1-4-4) 
              Landscape Painting 
              หลักการ รูปแบบ  วิธีการ และปฏิบัติงานจิตรกรรมด้านทัศนียภาพของ
ทิวทัศน์บก ทิวทัศน์ทะเล และทิวทัศน์สิ่งก่อสร้างที่รวมถึงการผสมผสานสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้สื่อเทคนิคจากสีน้ำ และสีอะครีลิคหรือสีน้ำมัน หรือเทคนิคอื่นๆ ในรูปแบบที่
สอดคล้องกับเน้ือหา และการแสดงออกตามข้อกำหนดในการสร้างสรรค์ 
             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 and creative 
expression 

 ปรับออก 

2142317  เทคนิคผสมทางภาพพิมพ์   3(1-4-4) 
 Mixed Techniques in Print Making 
 ทดลองและปฏิบัติการใช้วัสดุสื่อที่เป็นวัสดุธรรมชาติ  และวัสดุสังเคราะห์ 
โดยเน้นการผสมผสานสื ่อวัสดุและความหลากหลายทางเทคนิคที่ใช้ในการพิมพ์ 
รวมทั้งเทคโนโลยีการพิมพ์อื่นๆ 
 Experimental and  practice  of  using  media  as  natural  and  
synthetic  materials ;  emphasis  on  mixing  and  several  techniques   in  
printing  including  other  printing  technology 
 
 
 
 

 ปรับออก 
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2143205  การถ่ายภาพดิจิทัล   3(2-2-5) 
 Digital Photography 
 ความเป็นมา  ความหมาย  ความสำคัญและประโยชน์ของการถ่ายภาพ 
ประเภทของกล้องถ่ายภาพดิจิตอล  ส่วนประกอบและกลไกการทำงานของกล้อง วัสดุ
ไวแสง หลักการและปฏิบัติการถ่ายภาพดิจิตอลด้วยเทคนิคต่างๆ 
 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 

 ปรับออก 

2143306  การถ่ายภาพสร้างสรรค์   3(1-4-4) 
 Creative Photography 
 ทดลองและปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ายโดยมุ ่งเน้น
สุนทรียภาพที่สัมพันธ์กับเนื้อหา แนวคิด จินตนาการ และเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ ที่
แสดงออกในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองอารมณ์และความรู้สึก ตามข้อกำหนดในการ
สร้างสรรค์       
 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 

 ปรับออก 

2143307 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานออกแบบ  3(1-4-4) 
 Application for Graphic Design 
 หลักการ รูปแบบ  วิธีการ และปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องาน
ออกแบบการร่างภาพ การจัดองค์ประกอบการตกแต่งภาพ และการจัดการเรื่องสีเพื่อ
งานออกแบบ 

 ปรับออก 
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 Principle, pattern, methods and  practice  of  using  software  
for  graphic  design  as  drafting,  arrangement  for  graphic  design   
2144305  การออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้  3(2-2-5) 
 Re-used Material in Product Design 
 ทดลองและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ประเภท  ไม้  
พลาสติก  ผ้า  โลหะ ยาง หรือวัสดุสังเคราะห์อื่นๆ 
 Experimental and  practice  of  re-used  materials  as  wood,  
plastic  cloth,  metal, rubber  and  other  synthetic  materials 

 ปรับออก 

2140419  การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง             2(1-2-3) 
 Exhibition and Display Design  
 หลักการและทฤษฎีของการออกแบบนิทรรศการ รูปแบบและการ
ดำเนินการของการจัดนิทรรศการต่างๆในปัจจุบัน และปฏิบัติการออกแบบและการจัด
นิทรรศการ โดยผ่านกระบวนการ อาทิ การวางแผนการออกแบบ แผนผัง กรรมวิธี
ติดตั้งและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทั่วไปและสถานที่จัดแสดง 
 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 

 ปรับออก 

2143319  การออกแบบภาพเคลื่อนไหว           3(1-4-4) 
 Animation Design   
 ทดลองและปฏิบัติการสร้างภาพเคลื่อนไหว ทฤษฎี กระบวนการออกแบบ 
เทคนิคและขั ้นตอนการสร้างภาพเคลื ่อนไหว การใช ้โปรแกรมประยุกต์ทาง
คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการด้านภาพ เสียง และเทคนิคพิเศษ 

 ปรับออก 
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 Experimental and practice of creating animation design 
process. Technical and procedural animation. The application of 
computer-aided management of images, sound and special effects 
application of computer-aided management of images, sound and special 
effects 
2141215  ศิลปะร่วมสมัย                            2(1-2-3) 
 Contemporary Art 
 ทัศนศิลป์ร่วมสมัยของตะวันตกและของไทย วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์
ระหว่างรูปแบบ เนื้อหาและแนวความคิดหลักในการสร้างสรรค์งานตามยุคสมัย  เพื่อ
เป็นพื้นฐานความเข้าใจในการปฏิบัติงานศิลปะที่แสดงลักษณะเฉพาะตนได้ 
 Contemporary of Western and Thai visual art, analytical study 
of pattern and concept in creative works to understand self-identity 

 ปรับออก 

2143324  การออกแบบมัลติมีเดีย   3(1-4-4) 
 Multimedia Design   
 หลักการ รูปแบบ  แนวคิดและปฏิบัติการสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย โดยใช้
สื่อ เทคนิคและอุปกรณ์ที่หลากหลาย รวมถึงโปรแกรมสำเร็จรูป ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ 
เพื่อสร้างรูปแบบที่มีความน่าสนใจ 
 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 

 ปรับออก 

2143327  การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร*   3(1-4-4) 
 Corporatate Identity Design 
 หลักการ ร ูปแบบ  แนวค ิดและปฏิบ ัต ิการออกแบบส ัญล ักษณ์ 
เครื ่องหมาย ขององค์กรของรัฐและเอกชนที ่สื ่อถึงอัตลักษณ์ ว ัฒนธรรม และ

 ปรับออก 
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ภาระหน้าที่รับผิดชอบขององค์กร โดยคำนึงถึงความงาม ความหมาย ความทันสมัย 
และการนำไปใช้ 
 Principle, type, concept and practice to designing the symbol 
of the state and private media,  identity and culture of corporate 
responsibility obligations, taking into account the aesthetic meaning and 
application modernization 
2143330   การออกแบบผลิตภัณฑ์                 3(1-4-4) 
 Product Design  
      หลักการพื้นฐานของการออกแบบผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ แนวความคิด แรงบันดาลใจที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ใช้สอย ความงาม และขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งาน การใช้วัสดุ 
และสื่อความหมายด้านการเขียนแบบและการทำหุ่นจำลอง 
      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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปรับออก 
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9.3 กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์ 
2140418  ศิลปนิพนธ์การออกแบบกราฟิก*      5(0-10-5) 
 Art Thesis in Graphic design  
 ต้องสอบผ่านรายวิชาแกนและวิชาเอกบังคับทุกรายวิชาในภาคเรียนท่ี
 ผ่านมาก่อนท่ีจะลงทะเบียนวิชานี้ 
 Must pass the core courses and all major courses in the 
 previous semester before registering for this course                                           
 โครงการศิลปนิพนธ์การออกแบบกราฟิก ตามหัวข้อและจุดมุ่งหมายที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อศิลปนิพนธ์  ประกอบด้วยชุดผลงาน
ออกแบบกราฟิกและเอกสารแสดงกระบวนการศึกษาค้นคว้า  วิธีการสร้างสรรค์  
รวมถึงการจัดแสดงผลงานต่อสาธารณชน 
 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 
 

 9.3 กลุ่มวชิาศลิปนิพนธ์  5 หน่วยกิต 
121444013 ศิลปนิพนธ์การออกแบบสร้างสรรค์    5(0-10-5) 
 Art Thesis  
 วิชาที่ตอ้งเรียนกอ่น : รายวชิาแกนและวิชาเอกบังคับทุก
 รายวิชาในภาคเรยีนท่ีผ่านมากอ่นท่ีจะลงทะเบียนวิชานี้ 
 Pre-requisite : Subject prerequisite: core subjects 
 and major subjects in all subjects last semester 
 before registering for this subject. 
      โครงการศิลปนิพนธ์ตามหัวข้อและจุดมุ่งหมายที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อศิลปนิพนธ์ประกอบด้วยชุดผลงานออกแบบ และ
เอกสารแสดงกระบวนการศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้างสรรค์รวมถึงการจัดแสดงผล
งานต่อสาธารณชน 
                 Art thesis project according to the topic and aims 
approved by the committee. The thesis topic consists of a series of 
design works and documents showing the process of researching 
creative methods, including public exhibitions 

ปรับปรุง 
ดังน้ี 
1.รหัสวิชา 
2.ชื่อวิชา 
3.คำอธิบาย
รายวิชา ภาษา 
อังกฤษ 
 

2140410 การเตรียมศิลปนิพนธ์การออกแบบทัศนศิลป์    2(1-2-3) 
             Art Thesis Preparation in Visual  
 หลักการรูปแบบและระเบียบวิธีในการทำศิลปนิพนธ์การเสนอหัว
ข้อกำหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตของโครงการและวิธีการดำเนินการศึกษาค้นคว้าและ
สร ้างสรรค ์โดยเข ียนเป ็นโครงร ่างศิลปนิพนธ ์เพ ื ่อเสนอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการศิลปนิพนธ์พร้อมเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา 
 Principle form model and methods of making art thesis; title 
presentation, objective determining, scope of project including process of 

 ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2565) หมายเหต ุ
study, searching and creating by writing in thesis art  farms for authority 
from art thesis experts 
2140411 ศิลปนิพนธ์การออกแบบทัศนศิลป์*  5(0-10-5) 
 Art Thesis in Visual Art Design 
 ต้องสอบผ่านรายวิชาแกนและวิชาเอกบังคับทุกรายวิชาในภาคเรียนท่ี
 ผ่านมาก่อนท่ีจะลงทะเบียนวิชานี้ 
 Must pass the core courses and all major courses in the 
 previous semester before registering for this course 
 โครงการศิลปนิพนธ์สาขาการออกแบบทัศนศิลป์ ตามหัวข้อและ
จุดมุ ่งหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการศิลปนิพนธ์  ประกอบด้วยชุดผลงาน
ออกแบบทัศนศิลป์และเอกสารแสดงกระบวนการศึกษาค้นคว้า  วิธีการสร้างสรรค์  
รวมถึงการจัดแสดงผลงานต่อสาธารณชน 
 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 

 ปรับออก 

2140317  การเตรียมศิลปนิพนธ์การออกแบบกราฟิก            2(1-2-3) 
 Art Thesis Preparation in Graphic design 
 หลักการรูปแบบและระเบียบวิธีในการทำศิลปนิพนธ์การเสนอหัว
ข้อกำหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตของโครงการและวิธีการดำเนินการศึกษาค้นคว้าและ
สร ้างสรรค ์โดยเข ียนเป ็นโครงร ่างศิลปนิพนธ ์เพ ื ่อเสนอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการศิลปนิพนธ์พร้อมเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา 
 Principle form model and methods of making art thesis; title 
presentation, objective determining, scope of project including process of 

 ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2565) หมายเหต ุ
study, searching and creating by writing in thesis art  farms for authority 
from art thesis experts 
9.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ  ไม่น้อยกว่า        7 หน่วยกิต 
 

9.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ  ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 
121404009 การเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชพีการออกแบบ 2(2-0-4) 
 สร้างสรรคแ์ละเตรียมสหกิจศึกษา 
 การออกแบบสร้างสรรค ์                 
 Preparation for Professional Internship Creative 
 Design and Cooperative Education in Creative design 
      การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการ
รับรู้และลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มี
ความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณสมบัติ ที ่เหมาะสมกับวิชาชีพ และ
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์และสาขากี่เกี่ยวข้อง และ หลักการ 
แนวคิด และกระบวนการของสหากิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้
พื้นฐาน และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การ
สื่อสารและ มนุษยสัมพันธ์การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการนำเสนอและการ
เขียนแบบ 
      This course aims to prepare students before entering the 
internship in knowledge, characteristics, and opportunities of 
professionalism, developing the students to have matching skills, 
attitude, motivation, and qualifications for the profession and are 
related to designer profession and other related professions and this 
course aims to study principles, concepts, and process of cooperative 
education, related regulations, basic knowledge, and techniques in 
applying for a career, basic knowledge for working, communication 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2565) หมายเหต ุ
and interpersonal relationships, personality development, 
presentation techniques, and designs 

2140420  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการออกแบบกราฟิก    4(360) 
 Professional  Experience  in Graphic Design 
 ฝึกการทำงานในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสาขา
ศิลปกรรมและการออกแบบกราฟิกไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมงหรือโดยวิธีการนำเสนอ
โครงงานศิลปะส่วนบุคคลซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่าและนำเสนอรายงานเมื่อสิ้นสุดการ
ฝึกงาน 
 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 

121404010 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการออกแบบสร้างสรรค ์ 5(450) 
 Professional Internship in Creative Design 
 วิชาที่ตอ้งเรียนกอ่น : 121404009 การเตรยีมฝึกประสบการณ์
 วิชาชีพและเตรยีมสหกิจศึกษาการออกแบบสร้างสรรค์ 
 Pre-requisite : 121404009 Preparation for 
Professional Internship and  Cooperative Education in Creative 
Design       
               การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีสายงาน
เกี่ยวขอ้งกับการออกแบบกราฟกิ, ผลิตภัณฑ,์ แฟชั่น และงานออกแบบที่
เกี่ยวขอ้ง โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
                Practicing in government or private sectors with a line of 
work related to Graphic design, product, fashion and related design 
work with the approval of the university 
121404011 สหกิจศึกษาการออกแบบสร้างสรรค ์6(600) 
 Cooperative Education in Creative Design 
 วิชาที่ตอ้งเรียนกอ่น : 121404009 การเตรยีมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและเตรยีม สหกิจศึกษาการออกแบบสร้างสรรค์ 
 Pre-requisite : 121404009 Preparation for 
Professional Internship and Cooperative Education in Creative 
Design 
          การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีสายงานเกี่ยวขอ้ง
กับการออกแบบกราฟกิ, ผลิตภัณฑ,์ แฟชั่น และงานออกแบบที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจโดยตรงจากสถานประกอบการจริง นักศึกษาจะต้อง

ปรับปรุง 
ดังน้ี 
1.รหัสวิชา 
2. ชื่อวิชา 
3. หน่วยกิต 
4. คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2565) หมายเหต ุ
ทำโครงงานและนำเสนอโครงงานต่อกรรมการประจำหลักสูตร และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
          Apprenticing in government or private sectors operating 
Graphic design, product, fashion and related design work to directly 
enhance knowledge and understanding from real experiences; 
writing a project and presenting it to the curriculum committee; and 
systematic performance evaluation 

2140413  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการออกแบบทัศนศิลป์  4(360) 
 Field  Experience in Visual  Art  Design 
 ฝึกการทำงานในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสาขา
ศิลปกรรมทัศนศิลป์และการออกแบบไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมงหรือโดยวิธีการนำเสนอ
โครงงานศิลปะส่วนบุคคลซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่าและนำเสนอรายงานเมื่อสิ้นสุดการ
ฝึกงาน 
 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 

 ปรับออก 
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ภาคผนวก ข 

รายวิชาใช้แทนกัน 
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รายวิชาใช้แทนกัน 
 

ลำดับ
ที ่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1 2140101 สุนทรียศาสตร์และภูมิ
ปัญญาศิลปกรรม
ท้องถิ่น 

2(1-2-3) 121411011 สุนทรียศาสตร์
และภูมิปัญญา
ศิลปกรรมท้องถิ่น 

3(2-2-5) 

2 2140209 การจัดการธุรกิจศิลปะ
และการออกแบบ 

2(1-2-3) 121402006 ภาษาอังกฤษและ
การตลาด เพื่อ
งานออกแบบ                       

3(2-2-5) 

3 2140305 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
ศิลปะและการ
ออกแบบ 

2(2-0-4) 121411020 วิธีวิจัยเพื่อการ
ออกแบบ 

3(3-0-6) 

4 2141101 ประวัติศาสตร์ศิลปะ
และการออกแบบ 

3(3-0-6) 121411008 ประวัติและ
วิวัฒนาการ
ออกแบบ 

3(3-0-6) 

5 2142101 วาดเส้นพ้ืนฐาน 3(1-4-4) 121411010 หลักการวาดเส้น 3(1-4-4) 
6 2142102 หลักการออกแบบ

  
3(1-4-4) 121411009 หลักการออกแบบ

  
3(1-4-4) 

7 2143101 เขียนแบบพ้ืนฐาน  3(1-4-4) 121411013 การเขียนแบบ
พ้ืนฐาน  

3(1-4-4) 

8 2143102 การถ่ายภาพเพ่ืองาน
ออกแบบ          

3(1-4-4) 121431005 การถ่ายภาพ
เบื้องต้น  

3(1-4-4) 

9 2143203 คอมพิวเตอร์กราฟิก
พ้ืนฐานเพื่องาน
ออกแบบ 
  

3(1-4-4) 121431004 คอมพิวเตอร์เพ่ือ
การออกแบบ
เบื้องต้น   

3(1-4-4) 

10 2141111 ทุนทางวัฒนธรรมใน
งานออกแบบกราฟิก
  

2(1-2-3) 121442002 การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
เพ่ือท้องถิ่น 

3(1-4-4) 

11 2143213 การออกแบบตรา
สัญลักษณ์ 
  

3(1-4-4) 321432007 การออกแบบตรา
สัญลักษณ์และ
กราฟิกบน            
บรรจุภัณฑ์  

6(3-6-9) 

12 2143316 การออกแบบกราฟิก
บนบรรจุภัณฑ์    

3(1-4-4) 
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ลำดับ
ที ่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

13 2143222 การถ่ายภาพเพ่ืองาน
โฆษณา  

3(1-4-4) 121432006 การถ่ายภาพเพ่ือ
งานออกแบบ  

3(1-4-4) 

14 2143314 การวิเคราะห์ข้อมูล
การออกแบบ    

2(1-2-3) 121411012 การวิเคราะห์
ข้อมูลและ
นำเสนองาน
ออกแบบ 

3(1-4-4) 

15 2140418 ศิลปนิพนธ์การ
ออกแบบกราฟิก 

5(0-10-5) 121444013 ศิลปนิพนธ์การ
ออกแบบ
สร้างสรรค ์

5(0-10-5) 

16 2140420 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการออกแบบ
กราฟิก   

4(360) 121404010 การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพการ
ออกแบบ
สร้างสรรค ์  

5(450) 
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ภาคผนวก ค 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6642/ 2563 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดับอุดมศึกษา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก ง 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2321/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาออกแบบสรา้งสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 9/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ช 

ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรยีนการสอน 
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ภาคผนวก ซ 

ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชาและรหัสชดุวิชา 
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ภาคผนวก ฌ 

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ภาคผนวก ญ 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวฒุิภายนอก 
ในการวิพากษ์หลักสูตร 
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ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 

1. ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี 
ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 แผนการศึกษา 
 

- ให้ทบทวนแผนการศึกษา ในเรื่องของการ
จัดตารางวิชาที่เร่งรัดจนเกินไป  

- ให้ทบทวนวิชาสอนเพ่ิมเติม ควรมีวิชาที่
ครบเครื่องของงานออกแบบ 

 

ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

- ได้ปรับปรุงแผนการศึกษาให้มีความ
เหมาะสม โดยปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี
การศึกษาไม่เร่งรัดนักศึกษาจนเกินไป 

- ทบทวนวิชาสอนแต่ละรายวิชา ให้มีความ
เหมาะสม ครบองค์ประกอบของงาน
ออกแบบ 

2 ความเหมาะสมของรายวิชา และคำอธิบาย
รายวิชาในหลักสูตร 
 

- วิชาวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบ ควรไป
รวมกับวิชาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องได้ สามารถทำ
เป็นโปรเจคในวิชานั้น 

- วิชาตัดต่อภาพและเสียงควรไปรวมกับ
วิชาถ่ายภาพเพ่ืองานออกแบบ 

- ไม่เห็นด้วยกับการนำวิชาศิลปนิพนธ์เพื่อ
งานออกแบบไปเรียนในปีที่ 3 

- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกสหกิจ
สามารถให้นักศึกษาทำในช่วงปิดเทอมได้ 

- ให้ทบทวนวิชาที่เก่ียวกับการออกแบบ
ฉาก หรือออกแบบตกแต่งภายใน ควรมี
ในวิชาเอก 

 

ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

- ทางหลักสูตรได้ประชุม เพื่อทบทวนวิชา
วิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบ เห็นว่า วิชานี้
มีความสำคัญในด้านการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพ่ือนำไปออกแบบ ดังนั้นจึงจัดตั้งเป็น
วิชาเอกต่อไป 

- ทางหลักสูตรได้ประชุม เพื่อทบทวนว่า 
วิชาตัดต่อภาพและเสียง เป็นวิชาสำหรับ
งานภาพเคลื่อนไหว ซึ่งต่างจากวิชา 
ถ่ายภาพเพ่ืองานออกแบบซึ่งเหมาะ
สำหรับงาน 2 มิติ จึงไม่สามารถนำมารวม
เป็นวิชาเดียวกันได้ 

- ได้เปลี่ยนนำวิชาศิลปนิพนธ์เพื่องาน
ออกแบบไปไว้ในเทอม 1 ปีที่ 4 ตามที่
ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำ 

- ได้ปรับเปลี่ยนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และฝึกสหกิจไปไว้ในเทอม 2 ชั้นปีที่ 4 
และสามารถให้นักศึกษาลงฝึกในช่วงปิด
เทอมของภาคเรียนที่ 1 ได้ ตามท่ี
ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำ 

- ทางหลักสูตรได้ประชุม เพื่อทบทวนวิชา
ออกแบบฉาก หรือ วิชาออกแบบตกแต่ง
ภายใน เห็นเป็นวิชาเฉพาะมากจนเกินไป 
จึงไม่ได้นำมาไว้เป็นวิชาเอก 
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2. ดร.สืบสิริ แซ่ลี้ 
ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 แผนการศึกษา 
 

- ให้ทบทวนแผนการศึกษา ในเรื่องของการจัด
ตารางวิชาที่เร่งรัดจนเกินไป  

- ควรให้นักศึกษาสามารถเลือกเป็นแขนงที่
ตนเองสนใจ 

- ให้ทบทวนการจัดแผนการศึกษาวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและฝึกสหกิจ 

 

ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

- ได้ปรับปรุงแผนการศึกษาให้มีความ
เหมาะสม โดยปรับปรุงรายวิชาในแต่
ละปีการศึกษาไม่เร่งรัดนักศึกษา
จนเกินไป 

- การปรับปรุงหลักสูตรในรอบนี้ไม่ได้
จัดตั้งเป็นแบบแขนง  

- ได้ปรับปรุงแผนการศึกษาใหม่ทั้งหมด
โดยให้วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และฝึกสหกิจอยู่ในเทอมที่ 2 ชั้นปีที่ 4  

 

2 จำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร 

- จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต 
ค่อนข้างน้อยเกินไป 

 

- จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 120 
หน่อยกิต ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ 
เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

3    ความเหมาะสมของรายวิชา และคำอธิบาย
รายวิชาในหลักสูตร 
 

- ควรเพิ่มวิชาที่เก่ียวกับการออกแบบดิจิตอล 
- วิชาสัมมนาควรให้นักศึกษานำเสนอหัวข้อ

ศิลปนิพนธ์ 
 
 

ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

- ทางหลักสูตรได้ประชุม เพื่อทบทวน
เห็นควรว่า รายวิชาที่สอนมีการ
สอดแทรกความรู้ของการออกแบบ
ดิจิตอลลงไปแล้ว  

- เนื่องจากทางหลักสูตรมีวิชา เตรียม
ศิลปนิพนธ์เพ่ือการออกแบบ ซึ่งเป็น
วิชาที่เป็นการให้นักศึกษานำเสนอ
หัวข้อศิลปนิพนธ์แล้ว 
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3. นายธีระ คงนวลใย 
ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 แผนการศึกษา 
 

- ให้ทบทวนแผนการศึกษา ในเรื่องของการจัด
ตารางวิชาที่เร่งรัดจนเกินไป  

- ให้ทบทวนการจัดแผนการศึกษาวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและฝึกสหกิจ 

 

ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

- ได้ปรับปรุงแผนการศึกษาให้มีความ
เหมาะสม โดยปรับปรุงรายวิชาในแต่
ละปีการศึกษาไม่เร่งรัดนักศึกษา
จนเกินไป 

- ได้ปรับปรุงแผนการศึกษาใหม่ทั้งหมด
โดยให้วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และฝึกสหกิจอยู่ในเทอมที่ 2 ชั้นปีที่ 4  

 

3 ความเหมาะสมของรายวิชา และคำอธิบาย
รายวิชาในหลักสูตร 
 

- ให้ทบทวนวิชาที่เก่ียวกับการออกแบบฉาก 
หรือออกแบบตกแต่งภายใน ควรมีในวิชาเอก 

 

ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

- ทางหลักสูตรได้ประชุม เพื่อทบทวน
วิชาออกแบบฉาก หรือ วิชาออกแบบ
ตกแต่งภายใน เห็นเป็นวิชาเฉพาะมาก
จนเกินไป จึงไม่ได้นำมาไว้เป็นวิชาเอก 
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ภาคผนวก ฏ 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 
ลำดับที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เกษียณอายุให้นำรายชื่อ
ออก 

ดำเนินการแก้ไขแล้ว 

2 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ต้องปรากฏใน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

ดำเนินการตรวจสอบและ
แก้ไขแล้ว 

3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรต้องมีความทันสมัย และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

ดำเนินการตรวจสอบและ
แก้ไขแล้ว 

4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อที่ 3 มีความสามารถในการ
คิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ คำว่า “สังเคราะห์” ปรับ
เป็น “สร้างสรรค์” เนื่องจากมีความหมายเหมือนกัน 

ดำเนินการแก้ไขแล้ว 

5 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อที่ 5 มีความสามารถในการ
ใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี เมื่อระบุ
เช่นนี้หลักสูตรจะต้องระบุรายวิชาให้เห็นชัดเจน และ
จะต้องมีการประเมินเรื่องภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
และเทคโนโลยี 

ดำเนินการตรวจสอบและ
แก้ไขแล้ว 

6 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ิมเติมเรื่อง มีความสามารถในการแก้ปัญหาเมื่อมีความ
ขัดแย้งทางค่านิยม 

ดำเนินการตรวจสอบและ
แก้ไขแล้ว 

7 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ ด้านความรู้  ข้อที่ 2 ควร
อยู่ในด้านทักษะทางปัญญา 

ดำเนินการแก้ไขแล้ว 

8 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ ด้านทักษะทางปัญญา ข้อ 
2 คำว่า “สังเคราะห์” ปรับเป็น “สร้างสรรค์” เนื่องจาก
มีความหมายเหมือนกัน 

ดำเนินการแก้ไขแล้ว 

9 ทบทวนชื่อสาขาวิชาเป็น สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล
เชิงสร้างสรรค์ 

เนื้อหาของหลักสูตร มี
วิชาการออกแบบที่
หลากหลาย ไม่ได้เน้นเฉพาะ
การออกแบบดิจิทัลเพียงอย่าง
เดียว 

10 วิชาวิธวีิจัยเพื่อการออกแบบ คำอธิบายรายวิชาเป็นการ
วิจัยทั่วไป ไม่ได้เน้นเรื่องการออกแบบ 

ดำเนินการตรวจสอบและ
แก้ไขแล้ว 
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ลำดับที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
11 หลักสูตรมีรายวิชา 2 หน่วยกิต ควรบูรณาการรวมเป็น 1 

รายวิชา 3 หน่วยกิต เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ตนเองเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 

ดำเนินการตรวจสอบและ
แก้ไขแล้ว 

12 วิชาประวัติและวิวัฒนาการการออกแบบ คำอธิบาย
รายวิชาตัดคำว่า “ศึกษา” 

ดำเนินการตรวจสอบและ
แก้ไขแล้ว 

13 วิชาการตัดต่อภาพและเสียง รายวิชาเป็นทางด้านเทคนิค 
ควรปรับชื่อวิชาเป็น การตัดต่อภาพและเสียงเชิง
สร้างสรรค์ 

ได้แก้ไขโดยการนำคำว่า “เชิง
สร้างสรรค์” ไปใส่ใน
คำอธิบายรายวิชา 

14 วิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือท้องถิ่น ชื่อ
วิชาภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกับชื่อวิชาภาษาไทย 

ดำเนินการตรวจสอบและ
แก้ไขแล้ว 

15 การออกแบบหลักสูตรยังเป็นรูปแบบเก่า ไม่ทันสมัย รายวิชาของหลักสูตร ถือว่ามี
ความทันสมัย เป็นที่ต้องการ
ของตลาด รวมถึงเนื้อหาการ
เรียนการสอนก็เน้นให้
นักศึกษาปฏิบัติงาน เหมือน
เช่นสถานประกอบการจริงทุก
ประการ 

16 ควรให้นักศึกษาฝึกงานที่สถานประกอบการต่าง ๆ เช่น 
การออกแบบเสื้อผ้า  การออกแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ความชอบและความถนัดเฉพาะด้าน             

ทางหลักสูตรได้ให้ นักศึกษา
ฝึกงานในสถานประกอบการ
ในช่วงปิดเทอม ตั้งแต่ชั้นปีที่ 
1-4 ผสมผสานกับการเรียน
การสอนในชั้นเรียน 

18 งานหลักของหลักสูตรคือการสร้างเครือข่ายและหาสถาน
ประกอบการที่ดีให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงาน 

ทางหลักสูตรได้ให้นักศึกษา
ฝึกงานในสถานประกอบการ
ในช่วงปิดเทอม ตั้งแต่ชั้นปีที่ 
1-4 ผสมผสานกับการเรียน
การสอนในชั้นเรียน ซ่ึง
หลักสูตรมีเครือข่ายบริษัท
ทางด้านการออกแบบ
โดยเฉพาะในพ้ืนที่
ค่อนข้างมาก 
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ลำดับที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
19 ควรให้นักศึกษาเรียนในมหาวิทยาลัย 2 ปีการศึกษา และ

ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 2 ปีการศึกษาควบคู่
กับการเรียนออนไลน์ 

ทางหลักสูตรได้ให้ นักศึกษา
ฝึกงานในสถานประกอบการ
ในช่วงปิดเทอม ตั้งแต่ชั้นปีที่ 
1-4 ผสมผสานกับการเรียน
การสอนในชั้นเรียน 

20 ควรให้นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

ทางหลักสูตรต้องการให้
นักศึกษาฝึกทักษะทางด้าน
การออกแบบทั้งในห้องเรียน 
และมีการส่งนักศึกษาไปฝึก
ปฏิบัติงานในช่วงปิดเทอม
ใหญ่ทุกชั้นปี จนมีความ
ชำนาญแล้ว จากนั้นจะเข้าสู่
กระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ซึ่งเหมาะสมในชั้น ปี
ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 มาก
ที่สุด  

21 ทบทวนคำอธิบายรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและ
นำเสนองานออกแบบ 

ดำเนินการตรวจสอบและ
แก้ไขแล้ว 
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ภาคผนวก ฎ 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 
 

ลำดับที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ให้จัดแผนการเรียนรู้ของหลักสูตรประกอบการ

เสนอวาระต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ดำเนินการแก้ไขแล้ว 

2 สนับสนุนให้มีการนำรายวิชา  
121431005 การถ่ายภาพเบื้องต้น และรายวิชา 
121432006 การถ่ายภาพเพ่ืองานออกแบบ มา
จัดทำเป็นวิชาโมดูลหรือหลักสูตรระยะสั้น 

เนื่องจากรายวิชา การถ่ายภาพ
เบื้องต้น และการถ่ายภาพเพ่ืองาน
ออกแบบ ทางหลักสูตรกำหนด
แผนการศึกษาให้นักศึกษาลงเรียน
ต่างภาคเรียน ต่างปีการศึกษา 
เนื่องจาก เนื้อหาของการสอนมี
รูปแบบที่ต่อเนื่องกัน และควรเว้น
ระยะห่างไม่ให้ติดกันจนเกินไป 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจใน
ต่อละเนื้อหา วิชาละ 1 เทอม ตาม
ระบบ 

3 เพ่ิมเติมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ศฤงคาร กิ
ติวินิต ที่สอดคล้องกับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์
บัณฑิต สาขาออกแบบสร้างสรรค์ 

อาจารย์ศฤงคาร กิติวินิต กำลัง
ดำเนินการทำผลงานทางวิชาที่
สอดคล้องกับหลักสูตรศิลปกรรม
ศาสตร์บัณฑิตอยู่ในขณะนี้ 

4 เพ่ิมเติมรายละเอียดที่แสดงความเชื่อมโยงกับ
นโยบายหรือประเด็นการพัฒนาโลก เช่นเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในข้อ 11.2 สถานการณ์
หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

ดำเนินการแก้ไขแล้ว 

5 เพ่ิมเติมรายละเอียดในข้อ 11 สถานการณ์ภายนอก
หรือการพัฒนาที่จำเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
ดังนี้ 

- เพ่ิมเติมคำว่า “สมรรถนะ” ในคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์หรือคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
ต้องการให้เกิด 

- เพ่ิมเติมรายละเอียดถึง “ความสำคัญของ
ศิลปะต่อกระบวนการปรับตัวหรือพลิกโฉม 
(Flagship) ของสังคมหรือของประเทศ” เช่น 

ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขแล้ว 
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ลำดับที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
ศิลปะกับการแก้ไขปัญหาความยากจน การใช้
ศิลปะเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่ชุมชนหรือ
ท้องถิ่น เป็นต้น 

6 เพ่ิมเติมในรายละเอียดในข้อ 5.1.4 บัณฑิตที่สำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรควรมีลักษณะประเด็นที่ 4 
การออกแบบหลักสูตร ส่วนที่ 1 จุดเน้นของ
หลักสูตรการออกแบบสร้างสรรค์ จากรายงานผล
การศึกษาความต้องการจำเป็นและการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมในการปรับปรุงหลักสูตร ใน
คำอธิบายรายวิชา 121404010 การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการออกแบบสร้างสรรค์ 

ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขแล้ว 

7 เพ่ิมเติมรายละเอียดในข้อ 11 สถานการณ์ภายนอก
หรือการพัฒนาที่จำเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
ข้อความ “......ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและ
เข้าถึงองค์ความรู้ 48 ด้าน......” 

ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขแล้ว 

8 เพ่ิมเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการโปรโมทสินค้าภาย
หลังจากการที่ได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เนื่องจากบางสินค้ามีประวัติความเป็นมา (Story) 
ที่ดีและน่าสนใจซึ่งสามารถนำมาใช้ในการโปรโมท
สินค้าได้ในคำอธิบายรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

ทางหลักสูตรได้มีรายวิชา 
121402006 ภาษาอังกฤษและ
การตลาด เพ่ืองานออกแบบ ซึ่งมี
รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการ
พัฒนาทักษะในด้านการใช้
ภาษาอังกฤษสำหรับสนทนา สื่อสาร
ที่เก่ียวกับงานออกแบบ รวมถึงการ
บวนการทางการตลาด การเข้าใจ
ผู้บริโภค การออกแบบผลงานมาให้
เหมาะสม และเป็นที่ต้องการของ
ตลาด 

9 เพ่ิมเติมข้อความ “นักศึกษาหรือบัณฑิตมีทักษะใน
การจัดการทางศิลปกรรม” ในข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

ได้ตรวจสอบและแก้ไขเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

10 ทบทวนรายละเอียดที่ระบุในข้อ 2.1.1 การทวน
สอบระดับรายวิชา และข้อ 2.1.2 การทวนสอบ
ระดับหลักสูตร 

เนื่องจากการทวนสอบทางหลักสูตร
ได้เขียนตามข้อกำหนดตาม
มาตราฐานคุณวุฒิสำหรับปริญญา
ตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 
2558 
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ลำดับที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
11 ทบทวนจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาปฏิบัติ เช่น 

รายวิชา 321443004 การออกแบบสิ่งทอและ
เครื่องแต่งกาย รายวิชา 321432007 การออกแบบ
ตราสัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ และ
รายวิชา 321433009 การตัดต่อภาพและเสียง 
แก้ไขเป็น “6(2-8-8) หรือ 6(3-6-9) 

ได้แก้ไขจำนวนหน่วยกิตเป็น 6(3-6-
9) 

12 แก้ไขคำ 
- ในข้อ 8 อาชีพที่ประกอบได้หลักสำเร็จ

การศึกษาแก้ไขเป็น “5. นักวิชาการและครู
ทางด้านการออกแบบ” 

- คำอธิบายราชวิชา 121412017 ทุนทาง
วัฒนธรรมในการออกแบบ แก้เป็น “ความงาม
และคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรม ความรู้ทาง
ภูมิปัญญา ค่านิยมและความเชื่อที่....และ
สอดคล้องกับทุนทางวัฒนธรรมโดยเน้นภาคใต้
ในประเทศไทยและอาเซียน” 

- ได้ตรวจสอบและแก้ไขเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

- ได้ตรวจสอบและแก้ไขเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

 

13 ตรวจสอบและแก้ไขการเว้นวรรคตอนคำหรือวลี
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในคำอธิบายรายวิชาให้
ตรงกัน เช่น รายวิชา 121411009 หลักการ
ออกแบบ แก้ไขเป็น “หลักการ รูปแบบ วิธีการ 
และการปฏิบัติงานออกแบบพ้ืนฐาน...” 

- ได้ตรวจสอบและแก้ไขเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

14 ตรวจสอบและแก้ไขข้อ 5 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการ
ทำโครงงานหรืองานวิจัย ข้อ 5.3 ช่วงเวลาให้
สอดคล้องและตรงกันกับแผนการเรียนของ
หลักสูตร 

- ได้ตรวจสอบและแก้ไขเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

15 ตรวจสอบและแก้ไขคำผิด และพิมพ์ไม่ถูกต้องใน
คำอธิบายรายวิชาทุกรายวิชา เช่นรายวิชา 
121411020 วิธีวิจัยเพื่อการออกแบบ แก้เป็น “...
การสรุปผล และการทำเอกสารผลการนำเสนอ
งานวิจัย ตีพิมพ์ โปสเตอร์” 

- ได้ตรวจสอบและแก้ไขเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

16 ตรวจสอบและแก้ไขคำอธิบายรายวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษให้มีความหมายสอดคล้องตรงกัน
ทุกวิชา เช่น 121411008 ประวัติศาสตร์และ
วิวัฒนาการการออกแบบ “ประวัติความเป็นมา 

- ได้ตรวจสอบและแก้ไขเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
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ลำดับที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
และวิวัฒนาการของยุคสมัย...” แก้เป็น  “History 
and evolution of design…” 

17 ตรวจสอบและแก้ไขคำอธิบายรายวิชาให้เป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนว
ทางการเขียนคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร นั่นคือ
การไม่ใช้ไม้หัพภาค (.) ในวลี  

ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขแล้ว 

18 ตรวจสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา และจำนวนหน่วยกิต
ให้ถูกต้องตรงกันทุกตำแหน่งที่ปรากฏ เช่น 
รายวิชา  

- 121411020 วิธีวิจัยเพื่อการออกแบบ 
- 121404011 สหกิจศึกษาการออกแบบ

สร้างสรรค์ 
- 121413019 การสัมมนาและการจัด

นิทรรศการออกแบบ 

- ได้ตรวจสอบและแก้ไขเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

19 ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตในโครงสร้างรายวิชาให้
ตรงกันทุกตำแหน่งที่ปรากฏ เช่นกลุ่มวิชาเอกบังคับ
แก้เป็น 51 หน่วยกิต 

- ได้ตรวจสอบและแก้ไขเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

20 ตรวจสอบ “รายวิชาใช้แทนกัน” จำนวนหน่วยกิต
หลักสูตรเก่าต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับรายวิชาใน
หลักสูตรใหม่ 

- ได้ตรวจสอบและแก้ไขเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
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ภาคผนวก ฐ 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 
ลำดับที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ควรมีการส่งเสริมรายได้วิชาที่เกี่ยวกับสื่อดิจิทัล การ
ออกแบบอัตลักษณ์ของพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย 

เนื่องจากรายวิชาในสาขา
ออกแบบสร้างสรรค์มีการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาทำงาน
ระหว่างเรียนอยู่เสมอ รวมถึง
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกงาน
ในช่วงปิดเทอมทุกชั้นปี 

2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณบดีให้ข้อเสนอแนะว่า 
ประเด็นที่1 ในหน้า 37 คำอธิบายรายวิชาการออกแบบ
สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย เป็นวิชาที่มีความโดดเด่นและ 
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นอย่าง
มาก เห็นควรให้เพ่ิมเติมความเป็นอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในคำอธิบายรายวิชา ประเด็นที่ 2 หน้า 38 
เห็นควรให้เพิ่มเติมความเป็นท้องถิ่นในคำอธิบายราย
วิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือท้องถิ่น 

ดำเนินการแก้ไขแล้ว 
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ภาคผนวก ฑ 

ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

 

1. อาจารยป์ระจำหลักสูตร  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์     
2. ช่ือ – สกุล นางสาวจิราพร เกียรตินฤมล   
3. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร ศป.ม. การออกแบบตกแต่งภายใน 2556 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
คอ.บ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2548 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 

 6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ   
จิราพร เกียรตินฤมล. (2563). เขียนแบบพื ้นฐาน. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.                

(219 หน้า) 
 

  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
  6.1.2 ตำรา หนังสือ 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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 6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

จิราพร เกียรตินฤมล. (2564). การออกแบบแหล่งเรียนรู้เคลื่อนที่สำหรับเด็กด้อย
โอกาสในสามจังหวัดชายแดนใต้. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิง
พุทธ. 6(3) : 46-59. 

อัปสร อีซอ, จิราพร เกียรตินฤมล, อุษณีย์  พรหมศรียา, นันทรัตน์ นามบุรี,ชรีฮาน 
ยีแว และ ปวีณา เจะอารง. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มกะลามะพร้าว
บ้านท่าสาป จังหวัดยะลา ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์. วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 14(3) : 417-423.  

 
6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ   

  6.2.3  บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
ประเมินและตรวจสอบ 

อัปสร อีซอ, พอหทัย ซุ่นสั้น, จิราพร เกียรตินฤมล, อุษณีย์  พรหมศรียา และ ปวีณา 
เจ๊ะอารง. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ตำบลท่าสาป 
จังหวัดยะลา ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ม.อ.ตรังวิจัย (สาขาการตลาด) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 วันที่ 
30 มีนาคม 2561 (หน้า 189-198). ตรัง: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง. 

 
 6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  
            (ไม่มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

 

 6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 
7.  ประสบการณ์สอน 
  7.1   ระดับปริญญาตรี 5 ปี 
  ชื่อวิชา เขียนแบบพ้ืนฐาน 3(1-4-4)  นก. 
  ชื่อวิชา การออกแบบภาพร่างผลิตภัณฑ์ 3(1-4-4)    นก.
  ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกพ้ืนฐานเพ่ืองานออกแบบ 3(1-4-4) นก. 
  ชื่อวิชา ศิลปนิพนธ์การออกแบบศิลปกรรม 7(0-14-7) นก. 

 ชื่อวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบ 2(1-2-3) นก. 
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  ชื่อวิชา เขียนแบบพ้ืนฐาน 3(1-4-4) นก. 
 ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการออกแบบศิลปกรรม 3(270) นก. 

  ชื่อวิชา การออกแบบลวดลาย 3(1-4-4) นก. 
  ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ 2(2-0-4) นก. 
  ชื่อวิชา ศิลปนิพนธ์การออกแบบศิลปกรรม 7(0-14-7) นก. 
  ชื่อวิชา การคิดสร้างสรรค์และบูรณาการทางศิลปกรรม 2(1-2-3) นก. 
  ชื่อวิชา เขียนแบบพ้ืนฐาน 3(1-4-4) นก. 

 ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการออกแบบศิลปกรรม 3(270) นก. 
 ชื่อวิชา การนำเสนอผลงานออกแบบกราฟิก 2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา ศิลปนิพนธ์การออกแบบศิลปกรรม 7(0-14-7) นก. 

  
 
 

(ลงชื่อ) .......................... .............................. เจ้าของประวัติ 
(นางสาวจิราพร เกียรตินฤมล) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์     
2. ช่ือ – สกุล          พอหทัย  ซุ่นสั้น                        
3. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด     คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์                                        
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท Aligarh Muslim 

University ประเทศอินเดีย 
MFA.  Fine Art 2549 

 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ 2545 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 

 6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ   
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
  6.1.2 ตำรา หนังสือ 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ 
 6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

พอหทัย ซุ่นสั้น. (2564). การออกแบบลายผ้ามัดย้อมและพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึก เพื ่อสร้างอัตลักษณ์กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที ่ยวตำบลภูเขาทอง 
อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิง
พุทธ. 6(5) : 281-301.  

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ   
  6.2.3  บทความวิจัยในProceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 

ประเมินและตรวจสอบ 
พอหทัย ซุ่นสั้น. (2563). นิบงแห่งความเรืองรอง Nibong Flourished City. ใน การ

ประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบ 
ระดับชาติครั้งที่ 2 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 (หน้า 252-273). สงขลา : 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  
            (ไม่มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

 

 6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 
7.  ประสบการณ์สอน 
  7.1   ระดับปริญญาตรี 5 ปี 

ชื่อวิชา การออกแบบลายผ้าสร้างสรรค์ 3(2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา  ศิลปะอาเซียน 3(3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา  การออกแบบลวดลาย 3(1-4-4)  นก. 
ชื่อวิชา  สุนทรียศาสตร์ 2(2-0-4)  นก. 
ชื่อวิชา  ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ      3(3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา  บาติกพ้ืนฐาน      3(2-2-5)  นก. 

 
 
 

(ลงชื่อ) .................................................... เจ้าของประวัติ 
                 (นางสาวพอหทัย ซุ่นสั้น) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์     
2.  ชื่อ – สกุล   นายศฤงคาร กิติวินิต                   
3. ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                          
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร ศ.ม. การออกแบบนิเทศศิลป์ 2549 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ศ.บ. การออกแบบนิเทศศิลป์ 2540 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 

 6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ   
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
  6.1.2 ตำรา หนังสือ 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ 
 6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ   
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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  6.2.3  บทความวิจัยในProceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
ประเมินและตรวจสอบ 

ชัยวัฒน์ โยธี, สุไลมาน หะโมะ, คมวิทย์ สุขเสนีย์, นาเดีย ปายอ, ศฤงคาร กิติวินิต 
และนายวันฮารงค์ บินอิสริส. (2562). การสร้างธรรมนูญหมู่บ้านบนฐาน
ประชาธิปไตยชุมชน : กรณีศึกษาบ้านดุซง ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัด
ยะลา. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและสัมมนาเครือข่าย
พัฒนาสังคมชุมชนภาคใต้ ครั้งที่ 1 "ภาคีเครือข่ายกับการพัฒนาสังคมที่
ยั่งยืน" วันที่ 9 สิงหาคม 2562 (หน้า 150-165). ปัตตานี : มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 

 

 6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  
            (ไม่มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

 

 6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 

7.  ประสบการณ์สอน 
  7.1   ระดับปริญญาตรี 20 ปี 
 ชื่อวิชา นวัตกรรมการออกแบบ 3 (1-4-4) นก. 
 ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์เพ่ืองานทัศนศิลป์ 3 (1-4-4) นก. 
 ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ 2 (2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา เทคนิคการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3 (1-4-4) นก. 
 ชื่อวิชา การออกแบบภาพร่างผลิตภัณฑ์ 3 (1-4-4) นก. 
 ชื่อวิชา การออกแบบและจัดตัวอักษร 3 (1-4-4) นก. 
 ชื่อวิชา การออกแบบสื่อเพ่ือการนำเสนอ 3 (1-4-4) นก. 
 ชื่อวิชา การถ่ายภาพสร้างสรรค์ 3 (1-4-4) นก. 
 ชื่อวิชา การออกแบบสิ่งพิมพ์ 3 (1-4-4) นก. 
 ชื่อวิชา การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 3 (1-4-4) นก. 
 ชื่อวิชา การออกแบบลวดลาย 3 (1-4-4) นก. 
 
  

(ลงชื่อ) ................................................. เจ้าของประวัติ 
                    (นายศฤงคาร   กิติวินิต) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

1. อาจารยป์ระจำหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ 
2. ชื่อ – สกุล นางสุวัสสา  ฮาส   
3. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร ศ.ม. ทัศนศิลปศึกษา 2555 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศษ.บ ศิลปศึกษา 2552 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  

สุว ัสสา เภอทอง . (2561). เอกสารประกอบการสอน วิชาทฤษฎีสีสร ้างสรรค์ .               
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. (185 หน้า) 

6.1.2 ตำรา หนังสือ (ไม่มี) 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1cR7f9-OISXQhxdutBEpYQrjUhx0gy9d2
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1cR7f9-OISXQhxdutBEpYQrjUhx0gy9d2
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที ่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ  

สุวัสสา ฮาส. (2562). ผลงานสร้างสรรค์ จิตรกรรม : ธรรมชาติในความงาม
ของเมล็ดยางพารา . ใน การแสดงผลงานสร้างสรรค์.  The 3nd 
International Arts & Designs Collaborative Exhibition 
2 0 21 0n the Plurality of Art , Distance and 
Togetherness. 21 พฤษภาคม 2563 (หน้า 153) . Thailand : 
Exhibition Hall, Burapha University,  

สุวัสสา เภอทอง. (2561). ผลงานสร้างสรรค์ จิตรกรรมชุด : สัมพันธภาพ
ของสีสันในชีวิตใต้ท้องทะเล. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ “ราชภัฎวิจัย ครั ้งที ่ 5 สหวิทยาการกับการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยฐานรากสู่สากลใน 
ศตวรรษที ่ 21” วันที ่ 1-5 ธันวาคม 2561 (หน้า 668 - 672). 
เพรชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฎเพรชบุรี  

 
 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
(ไม่มี) 

 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

สุวัสสา ฮาส. (2562). ผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรม: ธรรมชาติในความงามของเมล็ด
ยางพารา เมล็ดพันธุ์ความงามคุณค่าแห่งชีวิต . ใน การประชุมวิชาการ
ด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ 
ครั้งที่ 3 ความหลากหลายทางศิลปะ ระยะห่าง และการอยู่ร่วมกัน  
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (หน้า 167-182). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา  

 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  (ไม่มี) 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 

ส ุว ัสสา เภอทอง .(2563) . Falling rubber seeds 04, The beauty of rubber 
seeds on the soil, 02 . ใน  น ิทรรศการศ ิ ลปกรรม The 13  th Art 
Exhibition of International Visual Artists Association of 
Thailand ศิลปกรรมของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศ



229 

 

 

 

ไทยครั้งที่ 13 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 (หน้า 147). กรุงเทพฯ : อมรินทร์พ
ริ้นติ้ง แอนพับลิชชิ่ง 

สุวัสสา เภอทอง. (2563). ผลงานจิตรกรรม Life under water 03, Coral 02 .ใน 
นิทรรศการศิลปกรรม The 12 th Art Exhibition of International 
Visual Artists Association of Thailand ศิลปกรรมของสมาคมศิลปิน
ทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 วันที่ 3 ตุลาคม 2562 
(หน้า 219). กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนพับลิชชิ่ง 

ส ุว ัสสา เภอทอง . (2562) . Hidden Life .The 2 nd  Hatyai International 
Artists Camp 2019 นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินนานาชาติ 
หาดใหญ่อาร์ตติสแคมป์ ครั้งที่ 2 วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 (หน้า 14). 
สงขลา : ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

สุวัสสา เภอทอง. (2562). Blue Life Traces. SAIGON KYLONG ARTS GALLERY 
– Workshop: The International  Exchange of First Spring 
Paintings ว ั น ที่  24-28 February 2562 (pp. 35).  Vietnam : Thanh 
My Loi Ward. 

6.3.3 สารานุกรม (ไม่มี) 
6.3.4 งานแปล (ไม่มี) 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 
7. ประสบการณ์สอน 

7.1 ระดับปริญญาตรี 7 ปี 
ชื่อวิชา ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 2 (2-0-4) นก 
ชื่อวิชา ทัศนศิลป์ร่วมสมัย 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา สุนทรียวิจักขณ์ 2 (2-0-4) นก. 
ชื่อวิชา ภูมิปัญญาศิลปกรรมพ้ืนถิ่นภาคใต้ 3 (3-0-0) นก. 
ชื่อวิชา ทฤษฎีสีสร้างสรรค์ 3 (2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา สัมมนาการออกแบบ 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา ศิลปนิพนธ์ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ 5 (0-10-5) นก. 
ชื่อวิชา ภูมิปัญญาศิลปะพ้ืนบ้าน 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา จิตรกรรมประยุกต์ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ 2 (2-0-4) นก. 
ชื่อวิชา นวัตกรรมการออกแบบ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา นวัตกรรมจิตรกรรม 3 (1-4-4) นก. 
ชื่อวิชา สุนทรียศาสตร์ 2 (2-0-4) นก. 
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ชื่อวิชา สุนทรียศาสตร์และภูมิปัญญาศิลปกรรมท้องถิ่น 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา การสัมมนาการออกแบบ 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา ศิลปนิพนธ์การออกแบบศิลปกรรม 7 (0-14-7) นก. 
ชื่อวิชา ศิลปะอาเซียน 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ความงดงามแห่งตน 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การนำเสนอผลงานออกแบบทัศนศิลป์ 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ 2 (2-0-4) นก. 
ชื่อวิชา การเตรียมศิลปนิพนธ์การออกแบบทัศนศิลป์ 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา ประติมากรรมพ้ืนฐาน 3 (1-4-4) นก.
  
 
  

(ลงชื่อ).....................................................เจ้าของประวัติ 

                                         (อาจารย์สุวัสสา   ฮาส) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์     
2. ช่ือ-สกุล  นางสาวณัฐญาวีรย์ เบ็ญนา 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
4. สังกัด   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถ.ม. ออกแบบอุตสาหกรรม 2562 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ 

ศศ.บ. นวัตกรรมการออกแบบและ
สร้างสรรคส์ื่อ 

2558 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 

 6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ   
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
  6.1.2 ตำรา หนังสือ 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ 
 6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ   
 

  6.2.3  บทความวิจัยในProceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
ประเมินและตรวจสอบ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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ณัฐญาวีรย์ เบ็ญนา และสุเมตตา ประสาทแก้ว. (2564). การศึกษาวัฒนธรรมของชาวประมง
พื้นบ้าน : กรณีศึกษาการออกแบบสีเรือกอและ จังหวัดปัตตาน. ใน การประชุม
วิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ
คร ั ้ งท ี ่  1 ว ันท ี ่  17-18 ม ิถ ุนายน พ.ศ. 2564 (หน ้า 1465-1474). ชลบ ุรี :                 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  
                     (ไม่มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

 

 6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 
7.  ประสบการณ์สอน 
  7.1   ระดับปริญญาตรี 3 ปี 

ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกพ้ืนฐานเพื่อการออกแบบ 3 (1-4-4)  นก. 
ชื่อวิชา การออกแบบและจัดตัวอักษร          3 (1-4-4)  นก. 
ชื่อวิชา ศิลปนิพนธ์การออกแบบศิลปกรรม 7 (0-14-7)  นก. 

 
 
 
 

(ลงชื่อ) ................................................... เจ้าของประวัติ 
(นางสาวณัฐญาวีรย์   เบ็ญนา) 

 
 

 
 
 
 


