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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาศลิปะและการออกแบบ 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา   มหาวทิยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 คณะ                 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร  

 1.1  รหัสหลักสูตร      :  25571631100083 
 

        1.2  ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย           :  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาศลิปะและการออกแบบ 

              ภาษาอังกฤษ          :  Bachelor of Arts Program in Arts and Design 
 

2.  ชื่อปรญิญา  

     ช่ือเต็มภาษาไทย        :  ศลิปศาสตรบัณฑิต (ศลิปะและการออกแบบ)  

     ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Arts (Arts and Design) 
 

     ช่ือย่อภาษาไทย         :  ศศ.บ.(ศลิปะและการออกแบบ) 

     ช่ือย่อภาษาอังกฤษ     :  B.A.(Arts and Design) 

 

3.  วชิาเอก     - 

 

4.  จำนวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 ไม่นอ้ยกว่า  133  หน่วยกิต 

 

5.   รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี 4  ปี 
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 5.2  ภาษาที่ใช้  

  ภาษาไทย 
 

 5.3  การรับเข้าศกึษา 

  การรับนักศกึษาเขา้ศึกษาในหลักสูตร รับนักศึกษาไทยและนักศกึษาต่างประเทศ           ที่

สามารถใช้ภาษาไทยได้ตามเกณฑ์การพจิารณาของมหาวทิยาลัย 
 

 5.4  ความร่วมมอืกับสถาบันอื่น 

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวทิยาลัยราชภัฏศรีสะเกษที่จัดการเรยีนการสอนโดยตรง 
 

 5.5  การให้ปรญิญาแก่ผู้สำเร็จการศกึษา 

  ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวิชาเดยีว 

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 (ปรบัปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาศลิปะและ

การออกแบบ  ระดับปรญิญาตร ี4 ป ี(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)) 
 

 เปดิสอน ภาคการศกึษาที ่1  ปีการศกึษา  2564 
 

  สภาวิชาการมหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

    ครัง้ท่ี  10/2563  วันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.  2563 

สภามหาวทิยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  อนุมัตหิลักสูตรในการประชุม  

 ครัง้ท่ี  11/2563  วันที่ 27 เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตราฐานตามมาตราฐานคุณวุฒิ

ระดับปรญิญาตร ี สาขาศลิปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558  ในปกีารศึกษา 2566 
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8.  อาชพีที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

 8.1 รบัราชการ  

  1) ครูสอนทางดา้นศลิปะ นเิทศศิลป์   

  2) อาจารย์ด้านนเิทศศลิป์ การออกแบบ ศลิปกรรม  

 8.2 พนักงานบรษิัท  

  1) ยูทูปเปอร์       

  2) นักออกแบบตัวละครเกมส์  

  3) นักออกแบบฉากเกมส์     

  4)  นักออกแบบปา้ยโฆษณา  

  5) นักออกแบบสิ่งพมิพ ์     

  6) ช่างถ่ายภาพเพื่องานกราฟกิ  

  7)  ออแกไนซ ์      

  8)  นักออกแบบคอมพวิเตอร์กราฟกิ  

  9)  ศลิปนิหรอืช่างศิลป์อสิระ    

  10)  นักออกแบบผลติภัณฑ์  

  11) นักเซ็ทอัพแอนนิเมชั่น     

  12)  นักออกแบบตัวละคร  

  13)  นักตัดต่อ      

  14)  นักเขยีนบทแอนเิมชั่น  

  15)  ผูก้ำกับฝ่ายศลิป ์     

  16)  ดไีซน์เนอร์  

  17)  โมเดลเลอร์ (นักปัน้โมเดลการ์ตูนในคอมพวิเตอร์)  

  18) แอนนิเมเตอร์ (นักตัดต่อโมเดลการ์ตูนใหข้ยับได้)  

  19)  นักจัดแสงแอนนิเมชั่น (นักจัดแสงภาพยนตร์และการ์ตูน)  

  20)  พนักงานฝ่ายศิลป์ภาครัฐและหา้งรา้นหรอืบรษิัททั่วไป  

  21)  นักผลิตส่ือและนวัฒกรรมสำหรบัครู  

 8.3 ศลิปนิอสิระ  

  1) ยูทูปเปอร์  2) จติรกร  3) ประตมิากร   4) ภาพพมิพ ์   5) อาร์ตทอย 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร  

  3.1.1  จำนวนหน่วยกติตลอดหลักสูตร 

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ  ผู้สำเรจ็การศกึษาต้อง

เรยีนไม่นอ้ยกว่า  133  หน่วยกติ 
 

  3.1.2  โครงสร้างของหลักสูตร 

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ  ประกอบด้วยสัดส่วน

หน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวชิา  ดังนี้ 
 

 

หมวดวชิา 

เกณฑ ์มคอ.1 

(หน่วยกติ) 

   หลักสูตรเดมิ 

(หน่วยกติ) 

หลักสูตรปรับปรุง 

    (หน่วยกติ) 

1)  หมวดวชิาศกึษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 ไมน้่อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30 

1.1   กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร - 9 – 12 12 – 15 

1.2   กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ - 6 –  9 3 – 6 

1.3   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - 6 –  9 6 –  9 

1.4   กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  

       วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- 6 – 9 9 – 12 

2)  หมวดวชิาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 84 ไม่น้อยกว่า 97 ไม่น้อยกวา่ 97 

2.1  กลุ่มวชิาแกน - เรยีน  36 ไม่น้อยกว่า 36 

2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ - เรยีน  45 ไม่นอ้ยกว่า 45 

2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก - ไม่น้อยกว่า 9 ไม่นอ้ยกว่า 9 

2.4  กลุ่มวชิาฝกึประสบการณ์วชิาชีพ - เรียน  7 ไม่นอ้ยกว่า  7 

3)  หมวดวชิาเลอืกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 

จำนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกวา่ 120 ไม่น้อยกว่า 133 ไม่น้อยกว่า 133 
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    3.1.3  รายวชิา 

   1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป  ต้องเรยีนทุกกลุ่มวชิาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 

    1.1  กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร   เรยีน  12 - 15  หน่วยกติ 

บังคับ  เรยีน 12 หน่วยกติ 

1500120 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

(Foundation of English) 

3(2-2-5) 

1500126 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสบืคน้สารสนเทศ 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

3(2-2-5) 

1500127 การอ่านและการเขยีนภาษาอังกฤษ 

(Reading and Writing of English) 

3(2-2-5) 

1500128 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 

(Listening and Speaking of English) 

3(2-2-5) 

เลอืก  เรยีน 0 - 3 หน่วยกติ 

1561123 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 

(Japanese for Beginners)  

3(2-2-5) 

1571129 ภาษาจนีเบื้องตน้ 

(Chinese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1581107 ภาษามาเลย์เบื้องต้น 

(Malay for Beginners) 

3(2-2-5) 

1661108 ภาษาเกาหลเีบื้องต้น 

(Korean for Beginners) 

3(2-2-5) 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน้ 

(Lao for Beginners) 

3(2-2-5) 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน้ 

(Khmer for Beginners) 

3(2-2-5) 

1691103 ภาษาพม่าเบื้องต้น 

(Burmese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1711108 ภาษาเวยีดนามเบื้องต้น 

(Vietnamese for Beginners) 

3(2-2-5) 
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1741101 ภาษาอินโดนีเซยีเบื้องต้น  

(Bahasa Indonesia for Beginners) 

3(2-2-5) 

 

         1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์ เรยีน  3 - 6  หน่วยกติ        

บังคับ  เรยีน 3 หน่วยกิต 

1521102 คุณธรรม กับชวีติ  

(Virtue and Life) 

3(2-2-5) 

เลอืก  เรยีน 0 - 3 หน่วยกติ 

1500129 เพศวถิ ี 

(Sexual Orientation) 

3(2-2-5) 

2000117 สุนทรยีภาพของชีวติ  

(Aesthetic Appreciation) 

3(2-2-5) 

1825001  พฤตกิรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 

(Human Behavior and Self Development) 

3(2-2-5) 

 

          1.3  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์    เรยีน  6 - 9  หน่วยกิต 

บังคับ  เรยีน 6 หน่วยกติ 

2500116 สิทธมินุษยชนและหน้าที่พลเมอืง 

(Human Rights and Civic Duties) 

3(2-2-5) 

2500117 วถีิไทยกับวถีิอาเซยีนในสังคมโลก 

(Thai Living and ASEAN Way in Global Society) 

3(2-2-5) 

เลอืก  เรยีน 0 - 3 หน่วยกติ 

2500119 วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง 

(Self-Economic Sufficiency) 

3(2-2-5) 

2500120 วถิโีลก  

(Global Living) 

3(2-2-5) 

2500121 ชวิีตกับส่ิงแวดล้อม 

(Human Beings and Environment) 

3(2-2-5) 
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2541205 มนุษย์กับธรรมชาต ิ

(Man and Nature) 

3(2-2-5) 

3502101 การเป็นผูป้ระกอบการ 

(Entrepreneurship) 

3(2-2-5) 

 

         1.4  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เรียน   9 - 12  หน่วยกิต 

บังคับ  เรยีน 6 หน่วยกติ 

4000117 เทคโนโลยดิีจทิัลและการสื่อสาร 

(Digital Technology and Communication) 

3(2-2-5) 

4000119 การคดิและการตัดสินใจ 

(Thinking and Decision Making) 
 

3(2-2-5) 

เลอืก  เรยีน 3 - 6 หน่วยกติ 

4000118 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 

(Science for Quality of Life) 

3(2-2-5) 

4002104 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงานในยุคดิจทิัล 

(Office Program Application in Digital World) 

3(2-2-5) 

4032227 การออกกำลังกายแบบบูรณาการสำหรบัคนยุคใหม่ 

 (Integrated Exercise for New Generation) 

3(2-2-5) 
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          2)  หมวดวชิาเฉพาะด้าน  เรยีนไม่น้อยกว่า  97  หน่วยกติ 

   2.1  กลุ่มวชิาแกน  เรียนไม่นอ้ยกว่า  36  หน่วยกติ 

2001118 

 

ศิลปะและการออกแบบ 

(Arts and Design)   

3(2-2-5) 

 

2003902 

 

ศิลปนิพนธ ์1 

(Art Thesis 1 ) 

3(2-2-5) 

 

2003903 ศิลปนิพนธ ์2 

(Art Thesis 2 ) 

3(2-2-5) 

2004811 

 

ระเบยีบวธิวีจัิยทางศิลปะและการออกแบบ 

(Research Methodology in Arts and Design) 

3(2-2-5) 

 

2004911 

 

สัมมนาศลิปะและการออกแบบ   

(Seminar in Arts and Design) 

3(2-2-5) 

 

2021118 

 

วาดเสน้พื้นฐาน  

(Basic Drawing) 

3(2-2-5) 

 

2021215 

 

ภาพประกอบสำหรับการออกแบบ 

(Illustration Design)  

3(2-2-5) 

 

2022115 

 

จิตรกรรมสนี้ำ 

(Water Color Painting) 

3(2-2-5) 

 

2022117 

 

ดิจติอลเพน้ติง้ 

(Digital Painting)   

3(2-2-5) 

 

2020118 

 

จิตรกรรมสอีะคลลีคิ 

(Acrylic Painting)   

3(2-2-5) 

 

2032110 

 

การออกแบบส่ือส่ิงพมิพ์  

(Publishing Design)  

3(2-2-5) 

 

2032204 ถ่ายภาพสรา้งสรรค์ 

(Creative Photography) 

3(2-2-5) 
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       2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ  เรยีนไม่นอ้ยกว่า  45  หน่วยกิต 

2003201 

 

ธุรกิจศลิปะและการออกแบบ 

 (Arts and Design Business)    

3(2-2-5) 

 

2011205 

 

ประวัตศิาสตร์ศิลป์ 

(History of Arts)    

3(3-0-6) 

 

2021123 

 

การวาดเสน้สรา้งสรรค์ 

(Creative Drawing) 

3(2-2-5) 

 

2021127 
วาดเสน้เพื่องานดจิติัลอาร์ต  

(Drawing for Digital Art) 

3(2-2-5) 

2021128 
 

จิตรกรรมสไีม้ 

(Wooden Still Life Painting)  

3(2-2-5) 

 

2021309 

 

ประตมิากรรมพื้นฐาน 

( Basic Sculpture )    

3(2-2-5) 

 

2022314 

 

ประตมิากรรมสร้างสรรค์ 

(Creative Sculpture)   

3(2-2-5) 

 

2032111 

 

การออกแบบส่ือโฆษณา 

(Media and Advertising Design) 

3(2-2-5) 

 

2032501 

 

การออกแบบตัวละคร 

(Character Design)    

3(2-2-5) 

 

2033206 

 

แอนิเมชั่น 

(Animation)    

3(2-2-5) 

 

2033207 

 

ปา้ยอักษร 

(Letters Sign)    

3(2-2-5) 

 

2042128 

 

การออกแบบผลติภัณฑท์อ้งถิ่น 

(Local Product Design and Development)   

3(2-2-5) 

 

2043202 

 

เทคนิคการนำเสนอผลงานศลิปะและการออกแบบ 

(Presentation of Arts and Design Techniques) 

3(2-2-5) 

 

2043203 

 

การสรา้งโมเดล 3 มติิ 

(Three Dimensional Model)    

3(2-2-5) 
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2043204 

 

การออกแบบแฟชั่นทอ้งถิ่น 

(Local Fashion Design) 

3(2-2-5) 

 

 

    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก  เรยีนไม่นอ้ยกว่า  9  หน่วยกิต 

2003103 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบ 

(English for Design)   

3(2-2-5) 

2011207 

 

องคป์ระกอบศลิป์ 

(Composition)   

3(2-2-5) 

2013113 

 

ศลิปะกับสิ่งแวดลอ้ม 

(Environmental Art)   

3(2-2-5) 

2022118 

 

จติรกรรมสรา้งสรรค์ 

(Creative Painting)    

3(2-2-5) 

 

2032205 

 

กราฟกิเพื่อการพัฒนาชุมชน 

(Graphic Art for Community Development)    

3(2-2-5) 

 

2043107 

 

อาร์ตทอยด์ 

(Art Toy)    

3(2-2-5) 

 

2044102 

 

อนิโฟกราฟกิดไีซน์ 

(Info Graphic Design)   

3(2-2-5) 

 

 

        2.4  กลุ่มวชิาฝกึประสบการณ์วชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า   7  หน่วยกติ  (ใหเ้ลอืกเรยีน

กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ดังน้ี)  

2.4.1  กลุ่มวชิาฝกึประสบการณ์ 

2003803 การเตรยีมฝกึประสบการณ์วชิาชพีศลิปะและการออกแบบ 

(Preparation for Professional Experience of the Arts and 

Design) 

1(60) 

2004812 ฝกึประสบการณ์วชิาชีพศลิปะและการออกแบบ 

(Field Experience in Arts and Design)  

6(600) 
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 2.4.2  กลุ่มวชิาสหกจิ 

6003801 เตรยีมสหกิจศึกษา 

(Cooperative Education Preparation) 

1(60) 

6004801 สหกจิศกึษา 

(Cooperative Education) 

6(600) 

 

 3)  หมวดวชิาเลือกเสร ี เรยีนไม่นอ้ยกว่า 6  หน่วยกิต 

    ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  โดยไม่ซ้ำกับ

รายวิชาที่เคยเรยีนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ

สำเรจ็ของหลักสูตรน้ี 
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  3.1.4  แผนการเรียนในแต่ละภาคการศกึษา 
                

ปกีารศกึษาที่  1  ภาคเรียนที่  1 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

ศกึษาทั่วไป-ภาษาฯ 1500126 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารและการสบืคน้

สารสนเทศ 

3(2-2-5) 

ศกึษาทั่วไป-มนุษยศาสตร์ 1521102 คุณธรรมกับชีวติ 3(2-2-5) 

ศกึษาทั่วไป - คณติ-วทิย์ฯ 4000117 เทคโนโลยดีจิทิัลและการส่ือสาร 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาแกน 2001118 ศิลปะและการออกแบบ 3(2-2-5) 

 2021118 วาดเสน้พื้นฐาน 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 2011205 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาเอกเลือก xxxxxxx xxxxxxx x(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกติ 

 

 

ปกีารศกึษาที่  1  ภาคเรียนที่  2 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ค) 

ศกึษาทั่วไป-สังคมฯ 2500116 สทิธิมนุษยชนและหน้าที่พลเมือง 3(2-2-5) 

 2500117 วถีิไทยกับวถิอีาเซยีนในสังคมโลก 3(2-2-5) 

ศกึษาทั่วไป-ภาษาฯ 2500127 การอา่นและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาแกน 2021215 ภาพประกอบเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 2021128 จติรกรรมสีไม้  3(2-2-5) 

2021123 การวาดเส้นสรา้งสรรค์ 3(2-2-5) 

2021127 วาดเส้นเพื่องานดจิติัทอาร์ต 3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกติ 
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ปกีารศกึษาที่  2  ภาคเรยีนที่  1 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

ศกึษาทั่วไป-คณติ-วทิย์ 4000119 การคดิและตัดสนิใจ 3(2-2-5) 

ศกึษาทั่วไป-ภาษาฯ 1500128 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาแกน 2022115 จิตรกรรมสีน้ำ   3(2-2-5) 

 2032204 ถ่ายภาพสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 2032111 การออกแบบส่ือโฆษณา 3(2-2-5) 

2021309 ประตมิากรรมพื้นฐาน 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกติ 

 

ปกีารศกึษาที่  2  ภาคเรียนที่  2 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

ศกึษาทั่วไป-คณติ-วทิย์ 4002104 การประยุกต์ใชโ้ปรแกรมสำนักงานในยุค

ดิจทัิล 

3(2-2-5) 

ศกึษาทั่วไป-ภาษาฯ 1500120 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาแกน 2020118 จติรกรรมสีอะคลลิีค 3(2-2-5) 

 2022117 ดิจติอลเพ้นติ้ง 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 2032501 การออกแบบตัวละคร 3(2-2-5) 

 2042128 การออกแบบผลติภัณฑ์ท้องถิ่น   3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเอกเลือก xxxxxxx xxxxxxxxxx 3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกติ 
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ปีการศกึษาที่  3  ภาคเรยีนที่ 1 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

กลุ่มวชิาแกน 2032110 การออกแบบสื่อส่ิงพมิพ์ 3(2-2-5) 

 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 

2003201 ธุรกจิศลิปะและการออกแบบ 3(2-2-5) 

2033207 ปา้ยอกัษร 3(2-2-5) 

2043203 การสรา้งโมเดล 3 มิติ   3(2-2-5) 

2022314 ประตมิากรรมสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเอกเลือก xxxxxxx xxxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวชิาเลอืกเสร ี xxxxxxx xxxxxxx 3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกติ 

 

 

ปีการศกึษาที่  3  ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

กลุ่มวชิาแกน 2004811 ระเบียบวธิวีจัิยทางศิลปะและการ

ออกแบบ 

3(2-2-5) 

2003902 ศิลปนิพนธ์ 1 3(2-2-5) 

2004911 สัมมนาศลิปะและการออกแบบ 3(2-2-5) 

 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 

2043204 การออกแบบแฟชั่นทอ้งถิ่น 3(2-2-5) 

2033206 แอนเิมชั่น 3(2-2-5) 

รวม 15 หน่วยกติ 
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ปกีารศกึษาที่  4  ภาคเรยีนที่ 1 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ค) 

กลุ่มวชิาแกน 2003903 ศลิปนิพนธ ์2 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 2043202 เทคนคิการนำเสนอผลงงานศลิปะและการ

ออกแบบ 

3(2-2-5) 

ปฏบิัต ิ

 

2003801 

 

6003801 

เตรยีมฝกึประสบการณ์วิชาชีพศลิปะและการ

ออกแบบ หรอื 

เตรยีมสหกจิศกึษา 

1(60) 

 

1(60) 

หมวดวชิาเลอืกเสร ี xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 3(x-x-x) 

รวม 10 หน่วยกติ 

 

 

ปีการศกึษาที่  4  ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ค) 

ปฏบิัต ิ

 

2004812 

 

6004801 

ฝกึประสบการณ์วิชาชีพศลิปะและการ

ออกแบบ  หรอื 

สหกิจศกึษา 

6(600) 

 

6(600) 

รวม 6 หน่วยกติ 
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  3.1.5  คำอธิบายรายวชิา 

   1)  หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 

    1.1)  กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 
 

รหัสวชิา   ชื่อและคำอธบิายรายวิชา              หน่วยกติ(ทฤษฎี-ปฏบัิติ-ค้นคว้า) 
 

 
 

1500120 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

(Foundation of English) 

การพัฒนาทักษะการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียนในการสื่อสารเบื้องต้น  

ฟังบทสนทนาส้ัน ๆ ที่ใชใ้นชีวติประจำวัน  ใชค้ำศัพท์  วลแีละใชไ้วยากรณ์เบื้องต้นในการ

สื่อสาร 

Development of listening, speaking, reading and writings skills in basic 

communication, listening to short conversations commonly used in daily life, applying 

basic vocabularies, phrases and grammar for communication 

 

1500126 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสบืค้นสารสนเทศ 3(2-2-5) 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

ความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย  ความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับการส่ือสาร  การพัฒนาทักษะ 

การฟัง การพูด การอ่าน  การเขียนเพื่อการสื่อสารและการประกอบอาชีพอยา่งมปีระสิทธิ 

ภาพ  ศึกษาความหมาย  ความสำคัญของสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ  ศึกษา

แหล่งสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กลยุทธ์การใช้เครื่องมือสบืค้นสารสน 

เทศในยุคดิจทิัลและการเขยีนรายงานเชงิวิชาการ   

 Basic knowledge of Thai language, basic knowledge of communication,  

development skills of listening, speaking, reading, writing for communication and 

efficient work, study of meaning, importance of information and information resources, 

study of various information sources to develop cognitive skills, strategies for using 

information discovery tools in the digital age and writing academic reports 
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                 หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-ค้นคว้า) 

 

1500127 การอ่านและการเขยีนภาษาอังกฤษ                              3(2-2-5) 

  (Reading and Writing of English) 

   เทคนคิการอ่านจับใจความ  เทคนคิการเพิ่มคำศัพท์  การฝกึอ่านบทความที่

หลากหลาย  ฝกึเขยีนประโยคต่าง ๆ ตามโครงสรา้งไวยากรณ์ที่ถูกตอ้ง 

   Reading techniques for comprehension, vocabulary expansion, various types  

of texts, practice of grammatical writing sentences 

 

1500128 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

(Listening and Speaking of English) 

เทคนิคการฝึกทักษะการฟัง  และการพูดภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน  การออกเสียง

หนักเบาของพยางค์และคำศัพท์  สามารถใช้ประโยคและวลีได้อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม

ในบทสนทนาขัน้พื้นฐานในสถานการณ์ต่าง ๆ 

Practice of basic listening and speaking skills, syllable and word stress, using 

of sentences and phrases correctly and appropriately in simple dialogues of various 

situations 

 

1561123 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3(2-2-5) 

(Japanese for Beginners) 

การฝึกทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ศกึษาตัวอักษร คำศัพท์ รูปประโยค 

ไวยากรณ์พื้นฐาน ทักษะในการส่ือสารและสนทนาในชีวติประจำวัน รวมทั้งศกึษาวิถีทางสังคม

และวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

Practice of listening, speaking, reading and writing skills focusing on Japanese 

letters, vocabulary, sentence structure and basic grammar by focusing on communication 

skills  in daily life including the study of Japanese social life and culture 
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                 หน่วยกติ(ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ค้นคว้า) 
 

1571129 ภาษาจีนเบื้องต้น 3(2-2-5) 

(Chinese for Beginners) 

เรียนรู้ระบบการถอดเสยีงภาษาจีนมาตรฐาน ด้วยตัวอักษรโรมัน(ระบบสัทอักษร

ภาษาจนีกลาง)  ฝกึทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเนน้คำศัพท์ วลี ประโยคภาษาจีนที่ใช้

ในชีวติประจำวัน สนทนาโต้ตอบภาษาจีนอย่างง่ายได้ สืบค้นขอ้มูลความรู้ภาษาจีนพื้นฐาน

ผ่านแอปพลิเคชันท่ีชาวจีนใช้ในการติดต่อส่ือสาร       

Learn the standard Chinese transcription system with Roman characters 

(Mandarin Phonetic Alphabet System), practice of listening, speaking, reading and 

writing skills by focusing on Chinese vocabulary, phrases and sentences used in daily 

life, easy Chinese conversation, search basic Chinese knowledge through applications 

that Chinese people use to communicate 

 

1581107 ภาษามาเลย์เบ้ืองต้น 3(2-2-5) 

(Malay for Beginners)  

ฝึกทักษะท้ัง 4 อย่างบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  เน้นฝึก

บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา  การ

ซื้อของ เป็นต้น  การฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้  และเขียน

ประโยคงา่ย ๆ ได้ 

Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short messages, 

making conclusion and answering questions and simple Malay sentence writing 
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                 หน่วยกติ(ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ค้นคว้า) 
 

1661108 ภาษาเกาหลเีบ้ืองต้น 3(2-2-5) 

(Korean for Beginners) 

ฝึกทักษะท้ัง 4 อย่างบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  เน้นฝึก

บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา  การ

ซื้อของ  เป็นต้น  การฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคำถามได้  และเขียน

ประโยคงา่ย ๆ ได้ 

Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short messages, 

making conclusion and answering questions and simple Korean sentence writing  

 

1671104 ภาษาลาวเบ้ืองต้น 3(2-2-5) 

(Lao for Beginners) 

ฝึกทักษะท้ัง 4 อย่างบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  เน้นฝึก

บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา  การ

ซื้อของ  เป็นต้น  การฝึกอ่านข้อความส้ัน ๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้  และเขียน

ประโยคงา่ย ๆ ได้ 

Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making introductions, 

telling time and buying things, practice of reading short messages, making conclusion 

and answering questions and simple Lao sentence writing 
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                 หน่วยกติ(ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ค้นคว้า) 
 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องต้น 3(2-2-5) 

(Khmer for Beginners) 

ฝึกทักษะท้ัง 4 อย่างบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  เน้นฝึก

บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา  การ

ซื้อของ  เป็นต้น  การฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคำถามได้  และเขียน

ประโยคงา่ย ๆ ได้ 

Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short messages, 

making conclusion and answering questions and simple Khmer sentence writing 

 

1691103 ภาษาพม่าเบื้องต้น 3(2-2-5) 

(Burmese for Beginners) 

ฝึกทักษะท้ัง 4 อย่างบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  เน้นฝึก

บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา  การ

ซื้อของ  เป็นต้น  การฝึกอ่านข้อความส้ัน ๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้  และเขียน

ประโยคงา่ย ๆ ได้  

Practice of four integrated language skills, study on basic Burmese structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short messages, making 

conclusion and answering questions and simple Burmese sentence writing 
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                 หน่วยกติ(ทฤษฎี-ปฏบิัติ-ค้นคว้า) 

 

1711108 ภาษาเวยีดนามเบื้องต้น 3(2-2-5) 

(Vietnamese for Beginners) 

ฝึกทักษะท้ัง 4 อย่างบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  เน้นฝึก

บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา  การ

ซื้อของ  เป็นต้น  การฝึกอ่านข้อความส้ัน ๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้  และเขียน

ประโยคงา่ย ๆ ได้ 

Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short messages, 

making conclusion and answering questions and simple Vietnamese sentence writing 

 

1741101 ภาษาอนิโดนีเซยีเบื้องต้น 3(2-2-5) 

 (Bahasa Indonesia for Beginners) 

ฝึกทักษะท้ัง 4 อย่างบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  เน้นฝึก

บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา  การ

ซื้อของ  เป็นต้น  การฝึกอ่านข้อความส้ัน ๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้  และเขียน

ประโยคงา่ย ๆ ได้ 

 Practice of four integrated language skills, study on basic Bahasa Indonesia 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short messages, 

making conclusion and answering questions and simple Bahasa Indonesia sentence 

writing 
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                               หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิต-ิค้นคว้า) 

 

  1.2  กลุม่วชิามนุษยศาสตร์ 

 

1521102 คณุธรรมกับชวีติ 3(2-2-5) 

(Virtue  and  Life) 

การพัฒนาแนวคดิ  ทฤษฎี  ความหมายและความสำคัญของคณุธรรม  จรยิธรรม 

คุณธรรมนำความรู้  การเจรญิจติภาวนา  เพื่อเข้าใจคุณค่าและคามจรงิของชวีติ  สามารถ

ดำรงตนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสมกิจกรรมการเรยีนรูบู้รณาการทฤษฎี  และภาค 

ปฏิบัต ิบัณฑิตจิตอาสา  เคารพศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์ มีจติสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม สบืสานต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน   

 Development of concepts, theories and meaning, importance of morality and 

ethics, knowledge of spiritual growth to understand the value and truth of life, able to 

sustain themselves in the 21st century properly, practice volunteer work, respect human 

dignity, awareness of the conservation of natural resources and the environment, 

continue to inherit local wisdom 

 

1500129 เพศวถิี 3(2-2-5) 

(Sexual Orientation) 

ความหมายและขอบข่ายของเพศศกึษา  ความสำคัญและความจำเป็นในการเรียน

เพศศึกษา  ความรูเ้รื่องเพศวถิแีละองค์ประกอบเรื่องเพศ  พัฒนาการของมนุษย์  สัมพันธ 

ภาพทางเพศ  ทักษะส่วนบุคคล  พฤติกรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพทางเพศ  

สังคมและวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการหล่อหลอมวถิทีางเพศ  กระบวนการส่งเสรมิการเรียน 

รูเ้รื่องเพศ 

Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of studying well-

being including sexual well-being such as human growth, sexual relations, personal 

skills, sexual behaviour and how to reveal sexual well-being, social and cultural 

sectors affecting sexual well-being instructional process  
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                        หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) 

 

2000117 สุนทรียภาพของชีวติ                                                                      3(2-2-5) 

(Aesthetic Appreciation) 

จำแนกข้อแตกต่างอารมณ์แห่งความสุข  ปรัชญาทางความคิดเชิงสร้างสรรค์  

จนิตนาการ  และการกล้าแสดงออก  ความหมายในสุนทรยีศาสตร์เชงิการคดิกับสุนทรยีศาสตร์

เชงิพฤติกรรมโดยสังเขป  ความสำคัญของการรับรูก้ับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น  

ศาสตร์ทางการได้ยนิ  และศาสตร์ทางการเคลื่อนไหวสู่ทัศนศลิป ์ ศลิปะดนตรี  และศลิปะ 

การแสดงผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ เชิงคุณค่าและความงดงามจาก 1) การรำลึก  2) 

ความคุ้นเคย  และ 3) ความซาบซึ้ง  เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทาง

สุนทรยีภาพ  และการนำทักษะไปปรับใชใ้นการดำเนนิชวีติศตวรรษที่ 21 

Differentiate emotions of happiness, philosophy of creativity, imagination and 

assertiveness, meaning in cognitive aesthetics and brief behavioral aesthetics, importance 

of perception with the background of the visual science, sciences of hearing and 

movement to visual arts, music arts and performing arts through the process of 

learning value and beauty from: 1) remembrance, 2) familiarity and 3) appreciation for 

the experience of aesthetic appreciation and applying skills for 21st century lifestyles 

 

2500118 พฤตกิรรมมนุษย์กบัการพัฒนาตน 3(2-2-5) 

(Human Behavior and Self Development) 

อภิปรายเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบ และปัจจัยพื้นฐานของ

พฤติกรรมมนุษย์ การวิเคราะห์และประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเอง 

เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น  พัฒนาเทคนิคการ

สื่อสาร พัฒนาศักยภาพการเป็นผูน้ำ ผู้ตามและการทำงานเป็นทีม การพัฒนาตนเพื่อการ

ดำรงชวิีตอย่างมีความสุข 
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                 หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิต-ิค้นคว้า) 

 

Discuss of human behavior, composition and fundamental factors of human 

behavior, analysis and apply psychological theories for personal development, techniques 

for interpersonal relationships to good relationships with others, develop communication 

techniques, develop leadership potential, follower and teamwork, self development for 

a happy life 

 

                   1.3  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

 

2500116 สทิธมินุษยชนและหน้าท่ีพลเมอืง 3(2-2-5) 

 (Human Rights and Civic Duties) 

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิ

มนุษยชน  ความรู้พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน  หลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน ทัศนคติ

และค่านิยมด้านสิทธิมนุษยชน และเป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิ

มนุษยชนให้เกิดแก่พลเมืองได้อย่างม่ันคง ตลอดจนการเสริมสร้างความรู้ด้านความเป็น

พลเมือง การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของการเคารพกติกาของสังคม เคารพผู้อื่น เคารพ

หลักการของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ดา้นการป้องกันการทุจริต ต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีความรู้พื้นฐานด้านหลักกฎหมาย

ทั่วไป อันนำไปสู่การสร้างหลักการพ้ืนฐาน การปลูกฝังเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตรยิ์ การรูค้ิดรู้ทำ การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ตลอดจนการฝกึทักษะการ

ดำรงชีวิต การฝึกปฏิบัติ เช่น จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวม จนนำไปสู่การ

พัฒนาทักษะจนเกดิประสบการณ ์
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิติ-ค้นคว้า) 

 

Promoting knowledge and understanding, raising awareness of the importance 

of human rights, basic human rights knowledge, basic principles of human rights, 

attitudes and values of human rights, foundation of culture creation on respect for 

human rights to the citizens with stability, educating knowledge of citizenship, 

coexistence on respect for social rules and others, respect for the principles of 

democratic government, enhancing moral and ethical in prevention of corruption, anti-

corruption and basic knowledge of general law principles leading to the creation of 

fundamental principles and cultivating the institute of nation; religion and the monarchy, 

thinking and doing, coexistence, living skills training, practicing in public mind and 

public service leading to the development of skills and experience 

 

2500117 วถิไีทยกับวถีิอาเซียนในสังคมโลก 3(2-2-5) 

(Thai Living and ASEAN Way in Global Society) 

วัฒนธรรม  ประเพณีและอัตลักษณ์ความเป็นไทย  ลักษณะทางสังคม  วัฒนธรรม  

เศรษฐกิจ การเมืองของไทย ประชาคมอาเซียนและของโลก เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลง 

ทางสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองของสังคมไทยและสังคมโลกจากกระแสโลกา

ภิวัตน์  ศึกษา  วิเคราะห์และนำเสนอระเบียบโลกใหม่  ปัญหาสภาพสังคมไทยและสังคม

โลกทัง้ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  ความร่วมมือระหว่างประเทศในบรบิทประชาคม

อาเซยีนและประชาคมโลก  กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก 

 Thai culture, tradition and identity, the Socio-cultural, economic and political 

structure of Thailand, ASEAN community and global society, the world compares the 

social, cultural, economic and political changes of Thai society and the world society 

from globalization, study, analyze and present new world order problems of the state 

of Thai society and the world society, both present and future trends International 

cooperation in the context of the ASEAN community and the world community the 

new paradigm of development in Thailand and global society 
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                           หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) 

 

2500120 วถีิโลก                                                                                        3(2-2-5) 

(Global Living) 

สภาพเศรษฐกิจสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปัจจุบัน  ผลกระทบจาก

สภาพเศรษฐกิจสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกต่อสังคมไทย  การปรับตัวของ

สังคมไทยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เน้นกลุ่มต่าง ๆ ในโลก (ยุโรป อาเซียน) 

วิเคราะห์ทิศทางอนาคตของเศรษฐกิจโลกได้ 

Situations of current economy, society, politics and government, effects of global 

economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of Thai society 

accordance with global change focusing on countries from different parts of the world 

(European countries and Asian countries), analysis of future world economic directions 

 

2500119 วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพียง            3(2-2-5) 

(Self-Economic-Sufficiency) 

 วิเคราะห์  สังเคราะห์  และฝึกปฏิบั ติจากองค์ความรู้ เกี่ยวกับความเป็นมา 

ความหมาย หลักการ และแนวทางพัฒนาวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อันเนื่องมาจากพระราชดำรใินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร การสืบสานแนวคิด รูปแบบ การประยุกต์ใช้ในโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง  ๆ สืบเนื่องถึงพระบรมราโชบายในการพัฒนาท้องถิ่น 

ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ตระหนักในความสำคัญของหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน อันเป็นการสืบสาน

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยนื  สามารถนำหลักการและแนวทางไปประยุกต์ใช้ 

ในการพัฒนาวถิีชีวติของตนเอง  ตลอดจนพัฒนาองค์กรและชุมชนได้อย่างพอดี  พอเพียง 

ยั่งยนื มีพ้ืนฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม ผ่านการทำบัญชี

ครัวเรือน  และการลงพื้นที่ศึกษาดูงานในระดับท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้เห็น

แนวทางปฏิบัติที่แท้จริง  หรือปฏิบัตจิรงิในครัวเรอืน (เน้นเนื้อหาการปรับใช้ใหส้อดคล้อง 

กับกลุ่มผูเ้รยีน)     
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                          หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) 

 
   Analyze, synthesize and practice from the body of knowledge about the 

  background, meaning, principles and approaches to develop the way of life according    

  to the sufficiency economy philosophy of his majesty the his majesty king bhumibol 

  adulyadej the great, the inheritance of concepts; patterns and applications in various 

  royal initiatives, continue to inherit the royal policy in the local development of his 

  majesty king maha vajiralongkorn phra vajiraklaochaoyuhua to realize the importance 

  of the sufficiency economy philosophy, new theory of agriculture and local wisdom 

  which is the continuation of the royal initiatives to sustainable development, be able to 

  apply principles and guidelines to the development of one's own life as well as developing 

  the organization and community in a suitable; sufficient; sustainable basis with a solid 

  foundation of life, the morals that are consistent with the social context through household 

  accounting, successful local study visits to see the real practice or practical in the 

  household (focus on the content of deployment in accordance with the learner  group) 

 

2500121 ชีวติกับสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

(Human Beings and Environment) 

ความหมาย ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศและ

สมดุลธรรมชาติ  ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  มลพิษสิ่งแวดล้อม  แนวทาง

ปอ้งกันและแกไ้ข การใช้พลังงานทดแทน  ภาวะโลกรอ้น  การอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอ้มและการพัฒนาที่ยั่งยนื 

Definition, importance of natural resources, environment, ecosystem and  natural 

balance, relationship between human being and environment, environmental pollution, 

prevention and mitigation, use of alternative energy, global warming, conservation of 

natural resources environments and sustainable development 
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธิบายรายวชิา                 หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-ค้นคว้า) 

 

2541205 มนุษย์กับธรรมชาติ              3(2-2-5) 

(Man and Nature) 

วิวัฒนาการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมมนุษย์กับธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลง 

แนวโน้มระบบธรรมชาติ  วิถีการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์และธรรมชาติ  ปัญหาระหว่าง

มนุษย์กับธรรมชาติ  ภาวะวิกฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดำรงอยู่

ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนและสันติสุขทั่งในระดับบุคคล  ประชาคมท้องถิ่น  

ประชาคมโลก 

Evolution and interaction between man and environment, change of nature 

system, ways of change of man and nature, problems of man with nature, natural 

crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful living with nature at 

personal, local and global levels 

 

3502101 การเป็นผู้ประกอบการ             3(2-2-5) 

(Entrepreneurship)   

  แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ หลักแนวคิด

เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ การตลาดสมัยใหม่  การเขียนแผนธุรกิจ การบัญชี การเงนิและ

การลงทุน กรณีศกึษาผู้ประกอบการที่ประสบความสำเรจ็  

 Concepts of professional entrepreneurs’ characteristics, business administration’s 

concepts, modern marketing, ideas on how to write a business plan, accounting, financial 

and investment, successful entrepreneurs’ case studies 
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                               หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิต-ิค้นคว้า) 

 

                     1.4  กลุ่มวิชาคณติศาสตร์  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

4000117 เทคโนโลยีดิจิทัลและการส่ือสาร                                                     3(2-2-5) 

(Digital Technology and Communication)  

ระบบและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์และสถาปัตย 

กรรมซอฟต์แวร์  ระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์  การเข้าถึงสื่อดิจิทัล  การสื่อสารยุคดจิทิัล  

ความฉลาดรู้เรื่องดิจิทัล  ความปลอดภัยยุคดิจิทัล  กฎหมายดิจิทัล  ฝกึปฏิบัติใช้งานและ

แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์  ฝึกปฏิบัตใิช้บรกิารเทคโนโลยกีารประมวลผลคลาวด์ ฝึกปฏิบัติ

ใช้ดิจิทัลคอมเมิร์ซ  การประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมและมีคุณค่า  

เพื่อการปฏิบัติงานและดำรงชีพในสังคมดจิทิัลแบบภาวะปกติใหม่ 

Computer system and organization, hardware architecture and software 

architecture, computer network system, digital media access, digital communication, 

digital intelligence, digital security, digital laws, practices and maintenance, practice 

using cloud computing technology, practice using digital commerce, appropriate and 

valuable digital media and technology applications to perform and live in a new normal 

digital society 

 

4000119 การคดิและการตัดสนิใจ                                                                 3(2-2-5) 

(Thinking and Decision Making) 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  การคิดวิเคราะห์  ความคิดสร้างสรรค์  

การวเิคราะห์ข้อมูล  ข่าวสาร  ตรรกศาสตร์และการใหเ้หตุผล  การคิด-เหตุผล การตัดสินใจ  

กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์  การคิดเชงิวิพากษ์และการประยุกต์ใช้การ

คดิกับการแกปั้ญหาในชวิีตประจำวัน 

Principles and thinking process of man, critical thinking, creative thinking, analysis 

of information and news, logics and reasons, decision making process, searching 

processes of scientific knowledge, critical thinking and practical application for problem 

solutions in daily life 
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                               หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิต-ิค้นคว้า) 

 

4000118 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชวีติ                                                          3(2-2-5)  

(Science for Quality of Life) 

พัฒนาการของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยตีัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  การนำความรู ้

และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์มาประยกุต์ใชใ้นการพัฒนาคุณภาพชีวติให้ดำรงอยู่อย่าง  

มีความสุขและเกิดประสทิธภิาพสูงสุด  โดยตระหนักถงึผลกระทบของความกา้วหน้าทาง

วทิยาศาสตร์ที่มตี่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมืองและวัฒนธรรม 

Process of scientific and technological development, application of science for 

life quality development, happiness and efficient living regarding the effects of modern 

science and technology on man, environment, society, politics and culture, application 

of scientific knowledge for quality of life 

 

4002104 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงานในยุคดิจิทัล                                   3(2-2-5) 

 (Office Program Application in Digital World) 

การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในการสร้าง  แก้ไข  และการบันทึกเอกสาร  การใช้

งานโปรแกรมประมวลผลคำ  การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ  การใช้งานโปรแกรม

นำเสนองาน  การใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลและการใชง้านโปรแกรมประยุกต์ท่ัวไป 

Using application software to create, edit, and save documents,  using word 

processing program, spreadsheet programs, presentation programs, database program, 

and using other key application software 
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รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                               หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิต-ิค้นคว้า) 

 

4032227 การออกกำลังกายแบบบูรณาการสำหรับคนยุคใหม ่                            3(2-2-5) 

(Integrated Exercise for New Generation) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา               

เพื่อสุขภาพ พฤติกรรมทางสุขภาพของคนยุคใหม่ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย              

และการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง การบริโภคอาหาร การควบคุมน้ำหนัก  

การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ  การป้องกันและการดูแลการบาดเจ็บจากการเล่น

กีฬาและออกกำลังกาย โรคและการป้องกันด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสม การ

ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ หลักการ

ปฏบิัตตินที่เหมาะสมและทักษะพื้นฐานในการใชเ้ครื่องออกกำลังกายในศูนยอ์อกกำลังกาย 

Fundamental of physical activity exercise and playing sports for health, health 

behaviour of young generation, physical fitness and self-physical fitness testing, food 

consumption, weight control, recreation activities for relaxing, prevention and take care 

of sports and exercise injuries, disease and prevention with appropriate exercise, 

application of sports science in sports and exercise for health, appropriate principles 

and basic skills in using exercise equipment in fitness center 

 

                  2)  หมวดวชิาเฉพาะด้าน 

   2.1  กลุ่มวชิาแกน  
 

2001118 ศิลปะและการออกแบบ            3(2-2-5) 

 (Arts and Design) 

 ศลิปะและการออกแบบ Arts and Design ความเป็นมา  ความหมายและเหตุผลใน

การสรา้งสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบของศิลปิน และนักออกแบบ หลักการทาง

ศิลปะและการออกแบบ การรับรู้ทางการมองเห็น รสนิยม ความงาม และความคิด

สร้างสรรค์ การวิเคราะห์ วจิารณ์และการพิจารณาถึงคุณค่าผลงานศิลปะและการออกแบบ 

สำหรับ นำมาใช้ในชวีติประจำวัน  
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 Background, meaning and reasons for artworks creation; the design of the 

artists and designers; principle of arts and design; visual perception; taste, beauty and 

creativity; analysis, criticism and consideration on arts and design value in daily life 

 

2003902 ศลิปนิพนธ์ 1               3(2-2-5)  

 (Art Thesis 1)  

  ปฏิบัติการศิลปะนิพนธ์เฉพาะบุคคล  โดยนิสิตเป็นผูเ้สนอเคา้โครงศิลปะนพินธ์ที่

มีคณะกรรมการควบคุม  เพื่ อเสนอพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการศิลปนิพนธ์

ประกอบด้วยผลงานสร้างสรรค์ด้านศลิปะสื่อประสม  และเอกสารประกอบการสรา้งสรรค์

ตามแบบบทนิพนธ์ทางทัศนศลิป ์

             Conduct personal art thesis, each student proposes an outline of art thesis, 

there is an advisory committee for submission for considering and approving form the 

committee, an art thesis consists of creative work in Multimedia arts and documents in 

supplement to creation according to the format of visual arts thesis 

 

2003903 ศลิปนพินธ์ 2               3(2-2-5)  

 (Art Thesis 2) 

ปฏิบัติการศิลปะนิพนธ์เฉพาะบุคคลโดยนิสิตเป็นผู้เสนอเค้าโครงศิลปะนิพนธ์ที่มี

คณะกรรมการควบคุมเพื่อเสนอพิจารณาอนุ มัติจากคณะกรรมการศิลปะนิพนธ์

ประกอบด้วย  ผลงานสร้างสรรค์ด ้านศิลปะสื ่อประสมที ่สมบูรณ์แบบและเอกสาร

ประกอบการสรา้งสรรค์ตามแบบบทนพินธ์ทางศลิปะและการออกแบบที่สมบูรณ ์ 

Conduct personal art thesis, each student proposes an outline of art thesis, there 

is an advisory committee for submission for considering and approving form the committee, 

an art thesis consists of complete creative work in Multimedia arts and omplete documents 

in supplement to creation according to the format of Arts and Design thesis 
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2004811 ระเบยีบวธีิวจัิยทางศิลปะและการออกแบบ           3(2-2-5) 

                  (Research Methodology in Arts and Design)  

            ค้นคว้าหลักการและวิธีการวิจัย  การเขียนโครงงานวิจัยทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ 

การเขียนเชิงปริมาณ  การวิจัยการพัฒนาและการวิจัยเชิงสร้างสรรค์เพื่อสรุปสู ่การ

ดำเนินการวิจัยอย่างเป็นข้ันตอน  การนำความรู้จากวิธีวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยทาง

ศิลปะและการออกแบบ  และนำไปสู่หัวข้อศิลปะนพินธ์ของสาขาวชิาที่เรยีนมา 

   Searching for the principles and methods of the Visual Art research in 

qualitative model, quantitative model, research for visual art development, and initiative 

research, in order to accomplish how to complete the research. In addition, students 

would know how to use the knowledge for the research in their own Visual Art research 

and also lead them to their own art thesis 

 

2004911      สัมมนาศลิปะและการออกแบบ                          3(2-2-5)                                  

                  (Seminar in Arts and Design)  

   การนำเสนอปัญหา  การอภิปรายและการวิจารณ์  เกี่ยวกับการพัฒนาความคดิใน

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบและงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสนับสนุนการ

สรา้งสรรค์ผลงานเฉพาะบุคคล 

   Problem presentation, debate participation, discussion, conceptual development 

for creative Arts and Design to encourage individual’s work 

 

2021118 วาดเส้นพื้นฐาน                  3(2-2-5)                                                       

                  (Basic Drawing)  

ฝึกปฏิบัติการวาดภาพจากหุ่นนิ่ง  ด้วยวิธีการวาดเส้นเบ้ืองต้นให้ถูกต้องตามหลัก

วิชาวาดเส้นและทัศนียวิทยา  ศึกษาเรื่องโครงสร้าง  น้ำหนัก  แสงเงา  พื้นผิวของวัตถุ

รวมทั้งเรียนรูถ้ึงความแตกต่างของเครื่องมือในการวาดเสน้  เช่น  ดินสอ  ปากกา  เกรยอง 

ฯลฯ 
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          Practical drawing on still life with  drawing and perspective principle, study of 

structure, chiaroscuro, shadowing, material texture, and the difference among a variety 

of drawing instruments; pencil, pen crayon etc 

 

2021215 ภาพประกอบสำหรับการออกแบบ            3(2-2-5) 

 (Lllustration Design)  

 ปฏิบัตงิานการออกแบบสร้างสรรค์ภาพประกอบด้วยเทคนิคและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อความหมาย  ด้วยภาพจากเร่ืองราวและบทความที่กําหนด 

รวมทัง้ฝกึหัดเขยีนภาพประกอบประเภทต่าง ๆ เพื่อความเหมาะสมกับงาน  

          Work on illustration design with different techniques and materials, in order to 

develop skills in communicating assigned stories and articles through pictures, practice 

drawing several kinds of illustrations to suit the usage  

 

2022115 จติรกรรมสน้ีำ               3(2-2-5) 

 (Water Color Painting)  

 ค้นคว้าการวิเคราะห์รูปแบบการเขียนสีน้ำ  หุ่นนิ่ง  ภาพคน  สัตว์  สิ่งก่อสร้าง

ทิวทัศน์ตลอดจนการศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเทคนิคการเขียนสีน้ำมาประยุกต์ใช้กับงาน

ออกแบบศลิปะไดอ้ย่างเหมาะสม 

 Learning about how to use water color in model image, portrait, animal, building, 

and landscape, after learning, student would allow to use water color techniques in 

their own Artwork in an appropriate way 

 

2022117 ดิจติอลเพ้นติ้ง               3(2-2-5) 

 (Digital Painting)  

 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ เก่ียวข้องกับงานออกแบบกราฟิกสองมิติ        

การสร้างสภาพ   เพื่อตอบสนองความต้องการและนำไปประยุกต์ใช้งานการออกแบบสื่อ

ประเภทต่าง ๆ  
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 Practise computer graphics related to 2 D graphic design. Learn to create 

computer aided design (CAD) to serve the need and to be applied with other kinds   

of media designs 

 

2020118        จิตรกรรมสอีะคลลีคิ                                3(2-2-5) 

                    (Acrylic Painting) 

ฝึกปฏิบัตกิารวาดภาพจากหุ่นนิ่งและการลงสีอะครลิิค ด้วยเทคนิคขัน้ตอนวิธีการ

ระบายสีเบื้องตน้ใหถู้กต้องตามหลักการและศึกษาเรื่องของโครงสร้างสี  น้ำหนัก  แสงเงา  

พื้นผิวของวัตถุ รวมทั้งเรียนรู้ถึงความแตกต่างของเครื่องมือในการระบายสี เช่น การใช้ 

เกียงปาดแต้มส ี แปรงทาส ี พู่กันขนาดต่าง ๆ  

Practice in drawing from still-life and acrylic painting With techniques, basic 

coloring methods to correctly follow the principles And study the structure of color, 

weight, light, shadow, surface of the object As well as learn about the different tools 

for painting and drawing, such as gaskets, brushes, and paintbrushes of different sizes 

 

2032110 การออกแบบสื่อส่ิงพมิพ ์             3(2-2-5) 

 (Publishing Design)  

 กระบวนการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ในด้านเนื้อหาองค์ประกอบ     

การจัดรูปเล่มนิตยสาร  หนังสือและแผ่น  พับ ระบบการพิมพ์หนังสือ  ความรู้เรื่อง

กระดาษกับหนังสือและองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องต่อการออกแบบส่ือ  สิ่งพิมพ์ 

ในปัจจุบัน  รวมถงึฝึกปฏบิัติการออกแบบสิ่งพมิพ์ในรูปแบบที่แตกต่างกันได้  

Learn various publishing-design processes in terms of content and element, study 

how to create layouts for magazines, books and brochures look at publishing systems, 

including types of papers and books. Gain body of academic knowledge related to current 

publishing design practice designing several kinds of publishing media 
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2032204 ถ่ายภาพสร้างสรรค์              3(2-2-5) 

 (Creative Photography)  

 เทคนคิการถ่ายภาพ  เพื่อประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการส่ือสารความคดิ  การใช้

ภาพถ่าย  ร่วมกับองคป์ระกอบทางการออกแบบอ่ืน ๆ  

 Photographic techniques to apply as a tool of communicating ideas, including 

using photos with others designed works 

 

 2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ  

 

2003201  ธุรกจิศิลปะและการออกแบบ                        3(2-2-5) 

                  (Arts and Design Business) 

การดำเนินธุรกิจการดิจิตอลอาร์ต  โดยมีการกำหนดนโยบายและแผนธุรกิจ 

แนวความคิดใน การทำธุรกิจ การจัดตั้งสำนักงานบริษัทหรอืร้าน การบรหิารงานองค์กร 

การคำนวณราคา ทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดิจติอลอาร์ต และ

กฎหมายเก่ียวกับการดำเนินธุรกจิ จรรยาบรรณของ นักออกแบบและผูป้ระกอบธุรกิจ  

   Proceeding business something art paper digital , by have policy specification 

and business plan, the idea in doing business , the arrangement stands company office 

or, shop, work organization administration, price calculation, the intellectual property 

and pertaining to law something art paper digital, and the law about proceeding business, 

the code of conduct of the designer and the businessperson 
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2011205 ประวัตศิาสตร์ศลิป์              3(3-0-6) 

 (History of Arts)  

 รูปแบบ  แนวความคิดและหลักสุนทรยีภาพของศิลปะตะวันตกต้ังแต่โลกยุคโบราณ

จนถึงยุคสมัยปัจจุบัน  โดยเน้นความสมพันธ์ระหว่างการแสดงออกทางศิลปะกับพื้นฐาน

ทางความ เช่ือ ศาสนา และวัฒนธรรมของแต่ละสมัยวิเคราะห์ผลงานศิลปกรรมทั้งที่เป็น

รูปแบบบริสุทธิ์และรูปแบบประยุค  รวมถึงผลสะทอ้นที่แสดงเอกลักษณะทางการแสดงออก 

อันเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมแต่ละยุคสมัย  และแนวคิดที่เป็นปัจเจก

บุคคล  

 Forms, concepts and aesthetic principles of Western Art from ancient periods 

to present; emphasis on relationships between art expression and beliefs, religionsand 

cultures in each period; an analysis of fine and applied art; a study of consequences 

representing identities of expression, influenced by social changes in each period and 

individual concepts 

 

2021123 การวาดเส้นสร้างสรรค์             3(2-2-5) 

 (Creative Drawing)  

 วาดเส้นเพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาการที่เกิดจากประสบการณ์ จนิตนาการ ดว้ย

วัสดุ และเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อพัฒนากรรมวธิีการสร้างสรรค์ ให้สามารถแสดงออกผ่าน

แนวเรื่องสะท้อนความคิดส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน ต้ังแต่แบบเหมือนจริงไปจนถึงแบบที่ไม่มี

รูป  ตั้งแต่แบบที่สัมฤทธิ์ผลด้วยการรับรู้ที่เน้นทางรูปทรง  ไปจนถึงแบบที่แสดงอารมณ์

สะเทอืนใจ 

             Drawing in order to respond to the development influenced by experience 

and imagination with modern materials and equipments in enhancing creative activities; 

ability to express through stories reflecting thoughts and present environments from 

figurative models to non-figurative ones, or from models achieved by perceptions 

emphasizing on forms to the ones representing emotions 
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2021127  วาดเส้นเพ่ืองานดิจทิัลอาร์ต             3(2-2-5) 

                (Drawing for Digital Art)  

วาดเส้นเพื่อประยุกต์ในวิชาชีพด้านดิจิทัลอาร์ต การเขียนภาพของมนุษย์และสัตว์ที่

เน้นความ สมจริง รวมถึงหลักการทัศนียภาพ โดยฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือแบบด้ังเดิม

และดิจิทัลเพื่อถ่ายทอดออกมา เป็นผลงานในหลายรูปแบบ ซึ่งใหค้วามรู้สึกที่แตกต่างกัน 

อันเป็นการพัฒนาทักษะการวาดเสน้ที่นำ ไปสู่การสรา้งสรรค์งานลักษณะเฉพาะในวชิาชพี 

   Draw a line to apply in the digital art profession. The drawing of humans and 

animals that emphasize Realistic including scenery principles By practicing using 

traditional and digital tools to convey Is a work of many forms Which gives a different 

feeling Which is the development of line drawing skills that lead to Create unique work 

in the profession 

 

2021128      จิตรกรรมสไีม ้                                 3(2-2-5) 

               (Wooden Still life Painting ) 

ฝึกปฏิบัติการวาดภาพจากหุ่นนิ่งด้วยสีไม้หรือดินสอสีด้วยเทคนิควิธีการวาดเส้น

ระบายสเีบือ้งตน้ไปจนถึงการใช้เทคนิคต่าง ๆ จะทำใหม้คีวามเข้าใจการให้น้ำหนักอ่อนเข้ม 

แสงและเงา  พ้ืนผิวของวัตถุด้าน และมันวาว รวมทั้งเรียนรู้ถึงความแตกต่างของวิธีการ

เขียนสีไม้บนกระดาษขาวและบนกระดาษสเีทา 

Practice drawing from a still-life sketch using wooden paints or colored pencils. 

With basic drawing and coloring techniques to use various techniques Will give an 

understanding of light weight, dark, light and shadow, the surface of matte and glossy 

objects, as well as learn the differences in the method of writing wooden colors on white 

paper And on gray paper 
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2021309 ประตมิากรรมพื้นฐาน               3(2-2-5) 

 (Basic Sculpture)                                                     

 ปฏิบัติงานประติมากรรมรูปนูน  ทั้งแบบนูนต่ำ  และนูนสูง  จากแบบที่กำหนดให้

ในลักษณะเหมือนจริง เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง  สัดส่วน  และปริมาตร  โดยปฏิบัติงาน

ด้วยดินเหนียวและกลวิธีการหล่อปูนปลาสเตอร์  เน้นการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญ 

และการใชเ้ครื่องมือต่าง ๆ   

Practical learning relief sculpture on bas-relief and high-relief from assigned 

models in actuality, study on structure, proportion and volume, practical works with 

clay, plasticene, and plaster molding techniques for skill improvement and instrumental 

use 

 

2022314 ประตมิากรรมสร้างสรรค์             3(2-2-5) 

 (Creative Sculpture) 

 วชิาที่ต้องเรียนก่อน :   2021309  ประตมิากรรมพื้นฐาน   

 ประติมากรรมท่ีตอบสนองต่อแนวคิด  จินตนาการที่ เกิดจากประสบการณ์      

ด้วยเทคนิคทางด้านประติมากรรมและพัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่ทนสมัย    

ให้สามารถแสดงออกผ่านเนื้อหาที่ตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกตั้งแต่แบบเหมือนจริง     

ไปจนถงึไม่มีรูปแบบ  เนน้ผลสมฤทธิ์ที่เกิดจากรูปทรงสามมติิ 

Sculptures acting in response with concept and imagination, resulted by 

experiences with sculptural techniques; development into creativity with modern 

methods, enabled to express through content which reacts to emotions and feelings 

from figurative models to non-figurative ones; emphasis on accomplishments resulted 

by three-dimensional forms  
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2032111 การออกแบบสื่อโฆษณา           3(2-2-5) 

 (Media and Advertising Design)  

 กระบวนการออกแบบและผลิตสื่อโสตทัศน์กับงานนิเทศศิลป์  ความสำคัญของ

การออกแบบโฆษณา  ประเภทสิ่งพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เทคนิค

พเิศษในการถ่ายภาพและประยุกต์เทคนคิในการถ่ายภาพกบเทคนิคทาง  ศลิปะแขนงอื่น ๆ 

เพื่อใหเ้กดิการสรา้งสรรค์แบบใหม่ ๆ  

Design process study; media and visual communication production; meaning and 

significance of advertising design; radio, television, basic electronic media. Learn special 

techniques of photography and apply them with those of other artistic fields to generate 

creative photography 

 

2032501  การออกแบบตัวละคร               3(2-2-5) 

           (Charracter Design) 

เทคนิคการออกแบบและสร้างตัวละครในลักษณะภาพ 2 มิติหรือ 3 มิติ ด้วย

คอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของอุตสาหกรรมแอนิเมชัน ตลอดจนข้ันตอน

และวธิกีารหาข้อมูล  การออกแบบ  การสรา้งตัวละคร  ตัง้แต่ตน้จนถงึการนำเสนอผลงาน 

Techniques for designing and creating characters in 2 D or 3 D using computer  In 

accordance with the requirements of the animation industry As well as steps and 

methods for finding information,designing, creating characters From the beginning to 

the presentation 
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2033206     แอนิเมชั่น                       3(2-2-5) 

                     (Animation) 

การสรา้งภาพเคล่ือนไหว 2 มิต ิและ 3 มิต ิ ดว้ยเทคนคิทางการวาดและทาง

คอมพวิเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้ 

Creating 2D and 3D animations using drawing techniques And computer In 

order to increase awareness 

 

2033207   ป้ายอักษร                         3(2-2-5) 

              (Letters Sign) 

คุณสมบับัติ การออกแบบป้ายอักษรลักษณะคุณสมบัติของป้ายแต่ละชนิดและ

กรรมวิธีการผลิตป้ายอักษรเพื่อการพานิชย์ และหลักการเลือกใช้วัสดุ ประเภท กระดาษ 

พลาสติก  เรซิ่น ไม้ ปูน เหล็ก รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ เพื่อประยุคใช้ในการผลิตและออกแบบ

ปา้ยอกัษรได้อย่างเหมาะสม และการออกแบบลักษณะคณุสมบัตป้ิายแต่ละชนดิ 

Label design, characteristics, characteristics of each type of sign and the process 

of producing sign letters for commercial use. And principles of choosing materials for 

paper, plastic, resin, wood, cement, steel, as well as other materials For the production 

and design of sign letters appropriately And designing features of each type of label 

 

2042128 การออกแบบผลติภัณฑ์ท้องถิ่น            3(2-2-5) 

 (Local Product Design and Development)  

 ประวัติศาสตร์ของชุมชนในท้องถ่ิน วัฒนธรรม วิถีชวีิต หลักเหตุผลในการดำรงอยู่

ของชุมชน การถ่ายทอด ความรู้ในเรื่องราวต่าง ๆ เช่น ความเช่ือ การสร้างท่ีอยู่อาศัย  

เครื่องมือในการประกอบอาชีพ ประเพณีและเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์ในชุมชนซึ่ง

เกิดข้ึนจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับพัฒนาการของชุมชน ภูมิ

ปัญญา ท้องถิ่นกับผลกระทบทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์ การพัฒนาภูมิปัญญา

ท้องถิ่น วิจัยผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นของไทยในด้านวัสดุ รูปทรง ประโยชน์ใช้สอย ลวดลาย  

กรรมวธิกีารผลติ  ความสัมพันธ์กับผูบ้รโิภค  การใชเ้ครื่องทุ่นแรงในการ ผลติและเทคนคิ 
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อันเป็นภูมิปัญญาในการผลิต  ออกแบบโดยการต่อยอดหรือประยุกต์ ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น

ของไทยเพื่อ  การออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยและทัศนศึกษาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นของ

ไทย  

 History of local communities, culture, lifestyle; principles for community survival; 

transmission of cultural knowledge on various aspects such as beliefs, housing 

construction, tools, traditions, and production technology for local products based on 

local wisdom, local wisdom and community development, local wisdom and impact of 

social and globalization, local wisdom development, Concept of local wisdom, local 

wisdom and ways of life, local wisdom and community development, local wisdom 

and impact of social and globalization, local wisdom development. Local product 

research on various topics such as materials, design motifs, functions, productions, 

consumer relations, contemporary product design using local wisdom and techniques, 

field trip to local product manufacturing centers 

 

2043202 เทคนิคการนำเสนอผลงานศลิปะและการออกแบบ                              3(2-2-5) 

 (Presentation of Arts and Design Techniques)  

 เทคนิคการเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ การทําภาพประกอบ  แผนภูมิเสนอข้อมูล  

ปฐมภูมิและข้อมูลวิเคราะห์ประกอบการเสนอแบบ ศิลปะการแสดงออกด้วยการพูดและ

การเตรียมงานข้ันสําเร็จ เพื่อโน้มน้าวผู้เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเทคนิคการนําเสนอผลงาน 

และการทําแฟม้สะสมงาน 

 Techniques of presenting, making illustration, diagrams to present primary data 

and analytical data along with proposing performance art through verbal expressions 

and achievement plan, in order to convey the interested to the contents, as well as 

presentation techniques and portfolio operation 
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2043203 การสร้างโมเดล 3 มติ ิ              3(2-2-5) 

 (Three Dimensional Model)  

 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์กราฟิกที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบกราฟิกสามมิติการ

สร้างสภาพจำลองและโมเดล 3 มิติ  เพื่อตอบสนองความต้องการและนำไปประยุกต์ใช้

งานการออกแบบสื่อประเภทต่าง ๆ 

 Practise computer graphics related to 3D graphic design. Learn to create 

computer aided design (CAD) and 3D model to serve the need and to be applied  

with other kinds of media designs 

 

2043204 การออกแบบแฟชั่นท้องถ่ิน             3(2-2-5) 

 (Local Fashion Design)  

 ลักษณะของศิลปะไทยร่วมสมัยและประเพณี  ภูมิปัญญาไทยแนวคดิและความงาม 

เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการ  ประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ  มกีารศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจาก

องค์ความรู้ของไทย  วิเคราะห์ผลงานตามกระแสโลกในปัจจุบัน  กระบวนการสร้างแนว 

ความคิดทางแฟชั่น  วัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์แฟช่ัน  เทคนิคการตกแต่งผลิตภัณฑ์แฟชั่น 

การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟช่ันสำหรับเคหะสิ่งทอ  เครื่องแต่งกายและสิ่งประกอบเครื่อง

แต่งกาย  

 Look at characteristics of contemporary Thai art, tradition, wisdom, concept and 

beauty as basis for design application, study information acquired from Thai body of 

knowledge, analyse past and present artwork from trend design fashion, process of 

concept generation for fashion design, materials and techniques in fashion product 

design, fashion product design for home textiles, garments and accessories 
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 2.3  กลุ่มวชิาเอกเลือก 
 

2003103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบ            3(2-2-5) 

                  (English for Design)   

การใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในงานออกแบบและทกัษะต่าง ๆ เช่น การฟัง

การพดู การอ่านและการเขียน ภาษาองักฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การนำเสนอ

การคน้ควา้การศึกษาแนวทางการใชภ้าษาองักฤษ สำหรับงานออกแบบระดับนานาชาติ

และความกาว้หนา้ทางนวตักรรมเทคโนโลยทีี่เกดิข้ึนในปัจุบันและอนาคต 

The use of English language for communication in design and language tasks 

such as listening, viewing, reading and writing in English in situations such as 

presentations, queries, education. Guidelines for the use of English language for high-

level design International and innovative ways to create technologies that are emerging 

today and in the future 
 

2011207 องค์ประกอบศลิป์              3(2-2-5) 

 (Composition)                                                  

 ทฤษฏีเกี่ยวกับทัศนธานตุและหลักการทางองค์ประกอบศิลป์แบบต่าง ๆ ฝึก

ปฏบิัตงิานตามกระบวนการและหลักการทางองค์ประกอบศลิป์  ฟังการวิจารณ์แนะนำเป็น

รายกลุ่มและรายบุคคล 

Theoretical study on visual elements and various arts compositions, practical 

learning on process and art composition, group and individualized critique 
 

2013113 ศลิปะกับสิ่งแวดล้อม              3(2-2-5) 

 (Environmental Arts)  

   ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ในสิ่งแวดล้อม  

  การนำศลิปะมากกว่าสองแขนงขึน้ไป  วัสดุตั้งแต่สองประเภทขึ้นไปมาสรา้งเป็นผลงานทาง 

  ทัศนศลิป์มาหนึ่งช้ิน  โดยผ่านเทคนคิกระบวนการทางองค์ประกอบของศิลปะ  เพื่อใหเ้กิด 

  ความหมายในทางศลิปะ  
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 Creating art by combining through the creative process in the environment two 

or more types of art together to create a new visual art with a technique of art in 

order to create a meaning of it 

 

2022118   จติรกรรมสร้างสรรค ์                      3(2-2-5) 

             (Creative Painting) 

ศึกษาและปฏบิัตเิก่ียวกับจติรกรรมสรา้งสรรค์ ประกอบดว้ย การทดลองสรา้งสรรค์

งานจิตรกรรมบนวัสดุ 2 มิติ และใช้วัสดุอ่ืน ๆ ในการทำให้พื้นผิวของภาพมีลักษณะเป็น      

3 มิติ และทำการทดลองเทคนิคใหม่ ๆ และศึกษา รูปทรง สี เพื่อสื่อความหมายทาง

จติรกรรมใหส้อดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการแสดงออกและนำเสนอผลการทดลองอย่างเป็น

ระบบ 

Study and practice about creative painting, consisting of experimenting with 

creating creative drawings on 2 D materials and using other materials. To make the 

surface of the image look 3 D, and to experiment with new techniques and to study 

the color shape in order to communicate the meaning of painting in accordance with 

the content that needs to be expressed and systematic presentation of the results 

 

2032205 กราฟกิเพ่ือการพัฒนาชุมชน                   3(2-2-5) 

          (Graphic Art for Community Development) 

ปฏบิัติงานออกแบบกราฟิก  เรียนรู้การออกแบบกราฟิกเพื ่อการพัฒนาชุมชน    

การออกแบบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ด้านทักษะการนำเสนองานบนพื้นฐานของการ

วเิคราะห์โจทยท์ี่ถูกต้อง  ใหค้วามสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันระหว่างมหาวทิยาลัยกับการชุมชน 

Practice graphic design, learn graphic design for community development. 

Systematic and continuous design of presentation skills based on correct problem 

analysis Make the relationship between the university and the community 
 

 

 



47 

 

 

รหัสวชิา ช่ือและคำอธบิายรายวชิา        หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) 

 

2043107         อาร์ตทอยด์                           3(2-2-5) 

 (Art Toy) 

ศกึษาและปฏิบัติ การออกแบบตัวการ์ตูน กระบวนการปั้นหุ่นจำลอง การปั้นเลียบ

แบบหุ่นจำลองเหมือนจริง  การออกแบบการ์ตูนเพื่อการใช้งานที่เหมาะสม และกรรมวิธี

การผลิตการหล่อแบบโมเดลด้วยเรซิ่น  การใช้สีอคริลิคและการใช้แอรบัชในการลงสี

โมเดล การใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างฟิกเกอร์ในการออกแบบตัวการ์ตูนโมเดลและ

แบบจำลอง 

Study and practice of cartoon character design. Modeling process Molding along 

the model like a realistic Cartoon design for proper use And the production process of 

casting the model with resin The use of acrylic paints and the application of the paint 

in the model. Using computers to create figures in the design of cartoon characters, 

models and models 

 

2044102 อนิโฟกราฟิคดีไซน์            3(2-2-5) 

 (Info Graphic Design) 

 ความสำคัญและความจำเป็นของการสื่อสาร  กระบวนการ  องค์ประกอบและ

รูปแบบในการสื่อสารของมนุษย์โดยเน้นที่  หน้าที่และบทบาทของการสื่อสารในสังคม

สมัยใหม่  การสืบคน้และการใช้ข่าวสารเพื่อใช้ในการสื่อสารปฏิบัติงานการ  ออกแบบการ

สื่อความหมายด้วยภาษาภาพ  การจัดพื้นที่การทํางาน  ระบบกริดและตาราง  สัญลักษณ์ 

สัญศาสตร์  ตัวอักษร  ปฏิบัติงานออกแบบกราฟกิในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของ

การออกแบบและสื่อความหมาย  ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาที่มนุษย์มีต่อองค์ประกอบของ

รูปทรงตัวหนังสอื  เสน้และสทีี่ใช้ในการออกแบบชุดสื่อสัญลักษณ์  

 Importance and need for communication; processes, elements, and forms of 

human communication with an emphasis on functions and roles of communication in 

modern society; search and utilization of information for communicative purpose, learn 

graphic content, expression of visual language, work-space management, including 

grid and table systems, symbols, semiotics, typographies and other forms of graphic  
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  operations to achieve result of design and conveyance of meaning practice designing  

  signage systems related to conveyance of meaning in terms of leading ways and  

  positioning places, acquire knowledge of human interactions with elements of forms, 

  letters, lines and colors, used in signage media design 

 

          2.4  กลุ่มวชิาฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 

 

2003803 การเตรียมฝกึประสบการณ์วชิาชพีศลิปะและการออกแบบ            1(60) 

 (Preparation for Professional Experience of the Arts and Design)  

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรยีมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝกึประสบการณ์วิชาชีพใน

ด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ 

ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

โดยการกระทำในสถานการณ์หรอืรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับงานในวชิาชพีนัน้ ๆ 

Preparation for students before experiencing a career opportunities, develop 

student in knowledge, skill, attitude, inspiration, and good characteristic of applied art 

designer, set up difference situation that relate to difference career 

 

2004812 การฝกึประสบการณ์วชิาชีพศลิปะและการออกแบบ                                6(600) 

 (Field Experience in Arts and Design)  

การฝกึปฏิบัตงิานตามแขนงและสาขาที่นักศึกษามีความถนัดและสนใจ  เพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ์วิชาชพีใหม้ปีระสิทธภิาพ  ตลอดจนสามารถนำผลงานจากการฝึกปฏิบัติงาน

ไปใชป้ระกอบอาชพีได ้

Internship on academic branches and field that were involved with students' 

skills and interests is for making more efficiency to their vocational experience, as well 

as to be able to use any works from their internship to do the jobs 
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6003801 เตรยีมสหกจิศกึษา               1(60) 

 (Cooperative Education Preparation)  

การปฏิบัติการเตรยีมความพรอ้มก่อนการออกปฏบิัติงานในสถานประกอบการ โดย

ให้มีองค์ความรู้ในเรื่อง หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา  กระบวนการและ

ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับระบบสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบ

สัมภาษณ์  ความรูพ้ื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  มีความสามารถในการ

พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา เช่น การปรับตัวในสังคม  การพัฒนา

บุคลกิภาพ  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยสีารสนเทศการสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ์  การทำงาน

เป็นทีม  โครงสร้างการทำงานในองค์กร  งานธุรการในสำนักงาน  ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับ

กฎหมายแรงงาน  และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ  การเสริม

ทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา  และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ

โครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงานโครงงาน  และการนำเสนอ

ผลงานโครงงาน   

This class serves as a preparatory curriculum before students enter the worforce. 

Examining the principles, concepts and philosophy of Cooperative  Education, the  

processes and regulations for applying for jobs and interviews, the basic skills  required   

to operate winhin the estabishment, nd the ability to self- develop according to the  

professional standards of each institution will be explored, the specific skills and attitudes 

this class seeks to develop are social adjustment, personality development, English 

language skills, understanding information technology for communication, human relations, 

team work, organization, office work affairs, acursory understnading of labor law and 

quality work management, we will conclude the class with an explanation of specific 

professional skills and ethics. Students will be expected to have a firm understanding 

of writing and preseting work projects,as well as crafting summary reports 
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6004801 สหกจิศกึษา         6(600) 

 (Cooperative Education)  

 รายวชิาที่ต้องเรยีนมาก่อน : 6003801  เตรียมสหกจิศกึษา  

การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองค์กร ผู้ใช้

บัณฑิตเป็นเวลา 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 600  ช่ัวโมง  โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จาก

การศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัตงิานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน การจัดทำ

โครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงานโครงงาน  และการนำเสนอ

โครงงานตามคำแนะนำของพนักงานพี่เลี้ยง  อาจารย์ท่ีปรึกษาหรอือาจารย์นเิทศก์ เพื่อให้

เกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ  มีลักษณะนิสัยหรือ

บุคลิกภาพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน  และเป็นบัณฑติที่มีคุณสมบัตติรงตามความตอ้งการ

ของตลาดแรงงานที่พร้อมจะทำงานได้ทันทเีมือ่สำเร็จการศึกษา 

 Students enter the workforce according to their specific fields of study for 16 

weeks (or not less than 600 hours ) integrating the theory explored in the university with 

the practice involved with the occupation, students are expected to engage in and 

complete: work projects, operating reports, and work presentations as per the  suggestions 

of a senior officer and/or advisory teacher, the mission of this class is to imbue students 

with the skills, body of knowledge, character, personality and qualifications directly 

related to market need 

 

 


