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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
-------------------------ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ
หมวดที่ 1. ข้ อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม
ภาษาอังกฤษ: : Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Innovative Media Design
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)
ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Innovative Media Design)
B.F.A. (Innovative Media Design)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
134 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็ นหลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี ) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
5.2 ภาษาที่ใช้ การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา รับนิสติ ไทยและนิสติ ต่างประเทศ
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็ นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่จดั การเรี ยน
การสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ผ้ สู ําเร็ จการศึกษา ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 เปิ ดสอนภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2555
6.2 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครัง้ ที่ ...5/2554.......... วันที่....8 สิงหาคม 2554...............................................................
6.3 คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครัง้ ที่ ...5/2554........... วันที่.....7 กันยายน 2554................................................................
6.4 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครัง้ ที่ ...1.....(2554/7)64วันที่.....18 กันยายน 2554..............................................................
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปี การศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักออกแบบสื่อสิง่ พิมพ์
(2) นักออกแบบเว็บไซต์
(3) นักออกแบบสื่อการเรี ยนการสอน และสื่อสมัยใหม่
(4) นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว
(5) ผู้กํากับศิลป์
(6) นักออกแบบและตัดต่อภาพยนตร์
(7) นักออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
(8) นักออกแบบโฆษณา
(9) นักออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปแบบองค์กร
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของ
อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

2

ชื่อ - นามสกุล
นายดนัย เรี ยบสกุล

นายชวลิต ดวงอุทา

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่ ง

วุฒกิ ารศึกษา / สาขา

สําเร็จการศึกษาจาก ปี ที่สาํ เร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัย

3-3099-00777-16-8

อาจารย์

ศ.ม.(การออกแบบนิเทศศิลป์)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2551

ศ.บ.(ออกแบบสื่อสาร)

มหาวิทยาลัยศรี นคริ น
ทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2544

2544

ศ.ม.(การออกแบบนิเทศศิลป์)

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี
Academy of Art
College, San
Francisco, California
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศป.บ.(ภาพพิมพ์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2540

ศศ.ม.(สื่อศิลปะและการ
ออกแบบสื่อ)
ศป.บ.(ศิลปะไทย)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2552

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2542

3-3001-00510-50-9

อาจารย์

ศ.ม.(การออกแบบนิเทศศิลป์)
ศศ.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป์)
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นายรุ่งโรจน์ รัตนพิเชฐกุล

3-1009-01111-87-6

อาจารย์

M.F.A.(Computer Arts)

สถ.บ.(Interior Architecture)

4

5

นายวิสิฐ จันมา

นายวิสิฐ อรุณรัตนนา
นนท์

3-6501-01061-22-5

3-6501-01291-35-2

อาจารย์

อาจารย์

2552

2539

2535

2547

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาํ เป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากสถานการณ์ของสภาพเศรษฐกิจในสังคมปั จจุบนั ประเทศไทยได้ มีการกําหนดแนวคิดและ
ทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจไปสูค่ วามยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึง่ ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ที่มงุ่ “สร้ างภูมิค้ มุ กันให้ แก่
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” ด้ วยการพัฒนาแบบองค์รวมที่ยดึ “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา”
เชื่อมโยงทุกมิตอิ ย่าง บูรณาการ ให้ ความสําคัญกับการพึง่ ตนเอง การพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจและสร้ างพันธมิตรการพัฒนาไปสูป่ ระชาคมโลก โดยให้ ความสําคัญกับการนําทุนของประเทศ
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ที่มีศกั ยภาพและความได้ เปรี ยบด้ านอัตลักษณ์และคุณค่าของชาติทงทุ
ั ้ นมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรม ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน มาใช้ ประโยชน์อย่าง
บูรณาการและเกื ้อกูลกัน พร้ อมทังเสริ
้ มสร้ างให้ แข็งแกร่งเป็ นฐานการพัฒนาประเทศให้ มนั่ คงและสมดุล
ควบคูไ่ ปกับการเสริ มสร้ างระบบธรรมาภิบาล และความสมานฉันท์ในทุกภาคส่วนและทุกระดับ รวมถึงร่าง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ที่ต้องการสร้ างภูมิค้ มุ กันที่มี
ประสิทธิผลให้ สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ วและรุนแรงกว่าที่ผา่ นมาได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้ นการใช้ แนวทางเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ (Creative Economy) และใช้ ความก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เข้ ามามีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาส่งผลทํา
ให้ ประเทศต่างๆมีการปรับโครงสร้ างระบบเศรษฐกิจจากภาคอุตสาหกรรมไปเป็ นภาคบริ การโดยการนํา
เทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ การบริ หารจัดการทังด้
้ านการเงิน การผลิตและการควบคุมคลังสินค้ า
ดังนันเทคโนโลยี
้
สารสนเทศ และการสื่อสารจึงเข้ ามามีบทบาทเพิ่มขึ ้นในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
และความก้ าวหน้ าด้ านเทคโนโลยีเปิ ดโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้ างโอกาสให้ คนไทยเข้ าถึงแหล่งเรี ยนรู้ เชื่อมโยงองค์ความรู้นําไปสูก่ ารพัฒนาต่อยอดในการสร้ างสรรค์
นวัตกรรมได้ สะดวกขึ ้น การออกแบบสื่อนวัตกรรมจัดเป็ นส่วนสําคัญในองค์ประกอบของเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
หลักสูตรที่เน้ นการออกแบบสื่อด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็ นหลักสูตรที่สอดคล้ องสนับสนุนนโยบาย
ดังกล่าวทังด้
้ านบุคลากรและด้ านแรงงานเพื่อการพัฒนาประเทศโดยตรง อีกหน่วยงานหนึง่
11.2 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในด้ านการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องในการพัฒนาประเทศไทย โดยพิจารณา
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ที่ให้ ความสําคัญกับการนําทุน
ของประเทศที่มีศกั ยภาพและความได้ เปรี ยบด้ านอัตลักษณ์และคุณค่าของชาติทงทุ
ั ้ นมนุษย์ ทุนสังคม ทุน
ทางวัฒนธรรม ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน มาใช้ ประโยชน์อย่าง
บูรณาการและเกื ้อกูลกัน พร้ อมทังเสริ
้ มสร้ างให้ แข็งแกร่ งเป็ นฐานการพัฒนาประเทศให้ มนั่ คงและสมดุล
สอดคล้ องกับแนวความคิดที่หลายประเทศในเอเชีย เช่น จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เป็ น
ต้ น ต่างเร่ งผลักดันการส่งเสริ มการใช้ เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ (Creative Economy ) ที่กําลังเป็ นที่ตื่นตัวใน
ปั จจุบนั และอยู่ในร่ างแผนฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นําการพัฒนาประเทศทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม
โดยที่การใช้ หลักสูตรการออกแบบสื่อนวัตกรรมประยุกต์ใช้ ส่งเสริ มในเรื่ องศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นที่เป็ นเอกลักษณ์ มีทกั ษะการสร้ างสรรค์งานผีมือและหัตถกรรมที่ประณีต รวมทังสถานที
้
่ท่องเที่ยวที่
เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ สามารถนํามาเชื่อมโยงต่อยอดกับองค์ความรู้สมัยใหม่ เพื่อ
ประยุกต์ในการผลิตสินค้ าและบริ การที่มีแนวโน้ มความต้ องการขยายตัวเพิ่มขึ ้น อาทิ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
สื่อเว็บไซต์ สื่อมัลติมีเดีย การนํามัลติมีเดีย ภาพเคลื่อนไหวมาต่อยอดเรื่ องราว องค์ความรู้ ตํานานท้ องถิ่น
สร้ างอัตลัก ษณ์ เฉพาะ ก่ อให้ เกิ ดการส่ง เสริ มผลิตภัณฑ์ สินค้ า การบริ ก าร ส่ง เสริ มประชาสัม พัน ธ์ ก าร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็ นต้ น อีกทังในด้
้ านการศึกษา ส่งเสริ มการผลิตสื่อเพื่อการเรี ยนรู้ ในรู ปแบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซด์ แผ่นซีดีรอมการเรี ยนรู้ ภาพยนตร์ การ์ ตนู เกมคอมพิวเตอร์ การใช้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ร่วมกับการออกแบบ เพื่อสร้ างนวัตกรรมการออกแบบใหม่ๆให้ เกิดขึ ้นเป็ นทรัพย์ สินทางปั ญญา
สามารถจดลิ ข สิ ท ธิ์ ท างปั ญญา และเพิ่ ม มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ และตอบสนองความต้ องการของ
ตลาดแรงงานทังในส่
้ วนโดยรวมของประเทศและท้ องถิ่นอีกทาง
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ภารกิ จ หลัก ของมหาวิ ท ยาลัย ที่ สํ า คัญ ในการผลิต บัณ ฑิ ต คื อ สร้ างและพัฒ นาองค์ ค วามรู้
นวัตกรรม บริ การวิชาการแก่สงั คม และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มี 4 ด้ านคือ
12.1.1 การเรี ยนการสอน มีการเชื่อมโยงความรู้ กบั ปั ญหาที่เกิดจากการทํางาน โดยเน้ นการ
เรี ยนการสอนในภาคปฏิบตั ิ ให้ ผ้ เู รี ยนรู้ จกั ค้ นคว้ าหาความรู้ ฝึ กการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อให้ มี
ความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
12.1.2 การวิจยั สร้ างบัณฑิตที่มีศกั ยภาพสูง สร้ างงานวิจยั งานวิชาการและงานสร้ างสรรค์ที่มี
คุณภาพในศาสตร์ ทางด้ าน การออกแบบสื่อนวัตกรรม โดยใช้ ระเบียบและวิธีการวิจยั ด้ านศิลปะและการ
ออกแบบในการสร้ างสรรค์ผลงานวิจยั ก่อให้ เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญา นําไปสู่การจด
ลิขสิทธิ์ทางปั ญญาต่อไป
12.1.3 การบริ การวิชาการสู่สงั คม บัณฑิตสามารถนําองค์ความรู้ ทางด้ านการออกแบบสื่อ
นวัตกรรมเผยแพร่สสู่ งั คมทังในระดั
้
บท้ องถิ่นและระดับชาติได้ อย่างเหมาะสม
12.1.4 การทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตสามารถสร้ างสรรค์ผลงานทางด้ านการออกแบบ
สื่อนวัตกรรมที่ มีคุณค่าทางด้ านศิลปวัฒนธรรม โดยนํ าเอาองค์ ความรู้ ด้ านศิลปวัฒนธรรมพืน้ ถิ่ นหรื อ
ภาพรวม มาผสมผสานกับเทคโนโลยีก่อให้ เกิดสื่อนวัตกรรมแบบใหม่ๆ โดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้ อม (Green
Design) สร้ างความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้ อม ทางธรรมชาติ และสังคม สามารถใช้ ทรัพยากรในการ
ออกแบบอย่างมีคณ
ุ ค่าที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและก่อให้ เกิดประโยชน์ทางสังคมได้ สงู สุด
13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1. กลุม่ วิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี ้ที่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2. กลุม่ วิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้ องมาเรี ยน
ไม่มี
13.3. การบริหารจัดการ
ไม่มี
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หมวดที่ 2. ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
สื่อนวัตกรรมเป็ นกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
และมีบทบาทสําคัญยิ่งต่อชาติ บุคลากรที่จะเป็ นผู้นําทางด้ านนี ้ จึงต้ องมีความรู้ ความสามารถด้ านการ
ออกแบบสื่อนวัตกรรมที่ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทังในด้
้ านทฤษฎีและการ
ปฏิบตั จิ ริ ง อันกอปรด้ วยศาสตร์ และศิลป์ โดยยึดมัน่ ในคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
เป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพในการชี ้นําสังคมได้
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ลักษณะ ดังต่อไปนี ้
1.2.1 มีความรู้ความสามารถด้ านการออกแบบสื่อนวัตกรรมให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและสภาพสังคมและวัฒนธรรมในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
เพื่อส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศ ตลอดจนผสมผสานสื่อนวัตกรรม
ของนานาชาติ
1.2.2 มีความรู้ ความเข้ าใจ ในการศึกษาค้ นคว้ าด้ านการออกแบบสื่อนวัตกรรม ตลอดจนด้ าน
ศิลปะและการออกแบบ
1.2.3 มีความสามารถในการศึกษา ค้ นคว้ า วิจยั การใช้ ทกั ษะเบื ้องต้ นทางสถิติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยบูรณาการองค์ความรู้ทงหมดกั
ั้
บการออกแบบสื่อนวัตกรรมก่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด
1.2.4 มีทกั ษะความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ในด้ านการออกแบบสื่อนวัตกรรมที่มี
คุณภาพ เป็ นที่ยอมรับของสังคม และสามารถปฏิบตั งิ านร่วมกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี
1.2.5 มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพการออกแบบสื่อนวัตกรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
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2. แผนพัฒนาปรั บปรุ ง
แผนการพัฒนา
พัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดการเรี ยน
การสอนให้ บณ
ั ฑิตมี
อัตตลักษณ์ เก่งงาน
เก่งคน เก่งคิด เก่งครอง
ชีวิต และเก่งพิชิตปั ญหา
เป็ นที่ต้องการของแหล่ง
จ้ างงานชันนํ
้ าของ
ประเทศ (Demand
.Based Competency)
และได้ รับค่าจ้ าง/
ค่าตอบแทนที่สงู กว่า
เกณฑ์เฉลีย่

กลยุทธ์
1. มหาวิทยาลัยพัฒนาปั จจัยพืน้ ฐานที่
จําเป็ นต่ อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ซึง่ หลักสูตรจะนํามาใช้ ในการพัฒนาคุณภาพ
นิสติ เช่น
- สร้ างวัฒนธรรมองค์กรสู่ Knowledge Based
Society ด้ วยจิตสํานึกของความใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน
- จัดให้ มีห้องปฏิบตั กิ ารที่พร้ อมในการปฏิรูป
ระบบการเรี ยนรู้ด้วยหลักความคิด ปฏิบตั ิ
เพื่อให้ เห็น ให้ คดิ และได้ ทํา เพื่อให้ นิสติ ได้ รับ
ประสบการณ์ตรงแล้ วจึงสอนให้ เข้ าใจถึง
เหตุผล โดยใช้ องค์ความรู้และทฤษฎี
- ให้ นิสติ สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษด้ วย
ตัวเองด้ วยระบบ e-Learning ซึง่ สถานพัฒนา
วิชาการด้ านภาษา (Language Center) จะ
เป็ นหน่วยสนับสนุน
- จัดให้ มีการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
สําหรับวิชาชีพ โดยเน้ นการพูดและฟั ง
ภาคเรี ยนละ 1 หน่วยกิต ต่อเนื่องกันไปจนครบ
จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ ในหลักสูตร เช่น
วิชาภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ 3 หน่วยกิต
ก็จะมีการจัดการเรี ยนการสอนภาคเรี ยนละ
1 หน่วยกิต ต่อเนื่องกัน 3 ภาคการศึกษา
โดยเน้ นการพูดและการฟั ง โดยระบุหน่วยกิต
ดังนี ้ 1(0-2-1)
- จัดให้ มีการแลกเปลี่ยนทักษะโครงการ
ฝึ กอบรมโครงการดูงานแก่คณาจารย์เพื่อปรับ
ระบบการเรี ยนการสอนที่เน้ นนิสติ เป็ น
ศูนย์กลางและมีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้ร่วมกัน
ระหว่างผู้เรี ยนระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอน
กระบวนการเรียนรู้ที่ยดึ หลักให้ เห็น ให้ คดิ ให้

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้
1. มีเอกสาร มคอ. 2, 3 และ 5
ที่สมบูรณ์
2. มีแผนการสอนในรูปของ
มคอ.3 และ 4 ที่เอื ้อต่อการ
เรี ยนรู้ด้วยตนเอง
3. ร้ อยละของจํานวนรายวิชา
เฉพาะทังหมดที
้
่เปิ ดสอนใน
หลักสูตร มีการเชิญวิทยากร
จากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ
มาบรรยายอย่างน้ อยวิชาละ
1 ครัง้
4. นิสติ จะต้ องมีการฝึ กงาน
5. ร้ อยละของวิชาที่มี Tutorial
6. มี มคอ. 3 คูก่ บั มคอ. 5
ทุกรายวิชา
7. ร้ อยละของนิสติ ที่ทํา
วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาตรี
(6-9 หน่วยกิต)
8. ร้ อยละของนิสติ ที่สอบ
ภาษาอังกฤษครัง้ แรกผ่านตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
9. ร้ อยละของนิสติ ที่สอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศครัง้ แรก
ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิยาลัย
กําหนด
10. ร้ อยละของนิสติ ที่มีงานทํา/
ประกอบอาชีพอิสระที่
เกี่ยวข้ องกับศาสตร์ ออกแบบ
สื่อนวัตกรรม ภายใน 1 ปี
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แผนการพัฒนา

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้

ค้ นหา หลักการ (ทฤษฎี) และให้ ปฏิบตั ิ
11. ค่าเฉลี่ยของอัตราเงินเดือน
- สนับสนุนบุคลากรด้ านการเรี ยนการสอนให้ ที่นิสติ ได้ รับสูงกว่าอัตรา
ทํางานบริ การวิชาการแก่องค์กรภายนอก เพื่อ เงินเดือนที่ กพ.กําหนด
เพิ่มพูนองค์ความรู้ให้ อาจารย์สายปฏิบตั กิ าร
ให้ มีประสบการณ์ตรงในสายวิชาชีพการ
ออกแบบทัศนศิลป์และสาขาที่เกี่ยวข้ อง
2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรสู่คุณภาพโดยมุ่งผลที่บัณฑิตมี
ความสามารถในการประยุกต์ และบูรณา
การความรู้โดยรวม มาใช้ ในการ
ปฏิบัตงิ านตามวิชาชีพ โดย
- จัดให้ มีการปรับปรุงหลักสูตรไปสู่ Problem
Based Learning/Topic Based Learning
แทน Content Based Learning
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื ้นฐานจากหลักสูตรใน
ระดับสากล อ้ างอิงจากหลักสูตรการออกแบบ
สื่อนวัตกรรม ที่ทนั สมัยและได้ มาตรฐาน
- จัดให้ มีการปฏิรูประบบการเรี ยน
ภาษาต่างประเทศอย่างจริงจังโดยเร่งรัดให้ มี
ห้ องปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีสอื่ สารที่สามารถ
เรี ยนรู้ด้วยตนเองได้ ตลอดเวลา
- ให้ นิสติ ทําวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
ทุกคน
- ให้ อาจารย์และนิสติ มีกิจกรรมร่วมกัน เช่น
จัดให้ มีการแสดงนิทรรศการผลงานของนิสติ
สาขาออกแบบสื่อนวัตกรรม เป็ นประจําอย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้
- คณาจารย์มีการประเมินผลการสอนที่เอื ้อต่อ
ระบบ PCDA เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
สอนด้ วยตัวเอง

9
แผนการพัฒนา

กลยุทธ์
3.พัฒนาระบบประเมินผลการศึกษาที่ชวี ้ ัด
ระดับขีดความสามารถของบัณฑิต
(Competency Based Assessment) โดย
- จัดให้ มีการสอบวิทยานิพนธ์ทางศิลปะโดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและคณาจารย์ใน
หลักสูตรร่วมกันเป็ นกรรมการประเมินผล
- จัดให้ มีการวัดความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการสื่อสาร

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็ นระบบทวิภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อนจํานวน 8 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลา ในการดําเนินการเรี ยนการสอน
วิชาภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ เรี ยนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
(1) สําเร็ จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
(2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรื อ เป็ นไปตาม
ระเบียบข้ อบังคับการคัดเลือกนิสติ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
2.3 ปั ญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
ปั ญหาการปรับตัวจากการเรี ยนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็ นการเรี ยนในระดับอุดมศึกษาที่มี
รูปแบบการเรี ยนและสังคมที่แตกต่างไปจากเดิม ยกตัวอย่างเช่น มีสงั คมกว้ างขึ ้น ต้ องดูแลตนเอง
มากขึ ้น มีกิจกรรมทังการเรี
้
ยนในห้ องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นกั ศึกษาต้ องสามารถจัดแบ่ง
เวลาให้ เหมาะสม
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา / ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
(1) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรี ยนในสถาบันฯ
และการแบ่งเวลา
(2) มอบหมายหน้ าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ แก่อาจารย์ทกุ คน ทําหน้ าที่ให้ คาํ แนะนําและดูแล
ตักเตือนแก่นิสติ
(3) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา เช่น
วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรี ยนของนักศึกษา
ชันปี
้ ที่ 1 จากอาจารย์ผ้ สู อน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้ าจําเป็ น เป็ นต้ น
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2.5 แผนการรับนิสติ และผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี
ชัน้ ปี

ปี การศึกษา
2556
2557
40
40

ชันปี
้ ที่ 1

2555
40

ชันปี
้ ที่ 2

-

40

40

40

ชันปี
้ ที่ 3

-

-

40

40

ชันปี
้ ที่ 4
รวม

40

80

120

40
160

คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

-

-

-

40

2.6 งบประมาณตามแผน
รายการ
ปี งบประมาณ
2555

2556

ปี งบประมาณ
2557

2558

2558
40

2559

1. ประมาณการ
2,400,000
4,800,000
7,200,000
9,600,000
12,000,000
รายรั บ
ค่าลงทะเบียน
2. ประมาณการ
รายจ่ าย
งบบุคลากร
6,640,197
8,152,560
10,152,560
12,152,560
14,152,560
งบดําเนินการ
1,887,133
2,843,026
3,695,933
4,435,119
4,878,630
รวม
8,527,330
10,995,586
13,848,493
16,587,679
19,031,190
งบประมาณค่าใช้ จ่าย 106,591.60
68,722.41
57,702.05
51,836.50
47,577.98
ต่อคนต่อปี
3. ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม
ตามหลักสูตรนี ้เท่ากับ 47,577.98 x 5 ปี = 237,790 ต่อคนต่อหลักสูตร

ใช้ งบประมาณ หมวดค่าวัสดุ ค่าใช้ สอย ค่าตอบแทน และครุภณ
ั ฑ์การศึกษาของภาควิชาศิลปะ
และการออกแบบ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ที่ใช้ ในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี ้ ประมาณ 237,790
บาท /คน/ปี
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2.7 ระบบการศึกษา
 ระบบการศึกษาเป็ นแบบชันเรี
้ ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่ พิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
(ภาคผนวก จ)
3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
รายการ

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื ้นฐาน
2.2 วิชาเฉพาะด้ าน
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
หน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

รวมตลอดหลักสูตร
เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2548
(หน่ วยกิต)
ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 84

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่ น้อยกว่ า 120

134 หน่ วยกิต
หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555
(หน่ วยกิต)
31
97
21
76
64
12
6
134
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3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน
กําหนดให้ นิสิตเรี ยนตามกลุ่มวิชาดังต่ อไปนี ้
1.1 กลุ่มวิชาภาษา ไม่ น้อยกว่ า
จํานวน
001201
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001211
ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน
Fundamental English
001212
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
001213
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

31

หน่ วยกิต

12

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่ น้อยกว่ า
จํานวน
001222
ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
Language, Society and Culture
001223
ดุริยางควิจกั ขณ์
Music Appreciation

6

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่ น้อยกว่ า
จํานวน
001231
ปรัชญาเพื่อชีวิต
Philosophy for Life
001232
กฎหมายพื ้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
Fundamental Laws for Quality of Life

7

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

และเลือกรายวิชาพลานามัย จํานวน 1 หน่ วยกิต โดยให้ เลือกรายวิชาต่ อไปนี ้
วิชาพลานามัย
001250
กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
001251
เกม
1(0-2-1)
Game
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001252
001253
001254
001255
001256
001257
001258
001259
001260
001261
001262
001263
001264
001265

บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้ าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายนํ ้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้ อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ น้อยกว่ า
001275
อาหารและวิถีชีวิต
Food and Life Style

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จํานวน

6

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
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001279
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพืน้ ฐาน
703121
703122
703123
703223
704122
704213
704224

วิทยาศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
Science in Everyday Life

3(3-0-6)
จํานวน
จํานวน

97
21

ทฤษฎีศลิ ปะและการออกแบบ
Theory of Art and Design
องค์ประกอบศิลปะและการออกแบบ
Composition of Art and Design
ประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะและการออกแบบ
History of Art and Design
ศิลปะปฏิบตั ิ
Arts Workshop
วาดเส้ น
Drawing
สุนทรี ยศาสตร์
Aesthetics
ศิลปะภาพถ่าย
Art of Photography

2.2 วิชาเฉพาะด้ าน
จํานวน
76
2.2.1 วิชาบังคับ
จํานวน
64
จํานวน
43
2.2.1.1 ให้ เรียนวิชาดังต่ อไปนี ้
205200
การสือ่ สารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
Communicative English for Specific Purposes
205201
การสือ่ สารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
Communicative English for Academic Analysis
205202
การสือ่ สารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
Communicative English for Research Presentation
703111
การออกแบบและนําเสนอผลงาน
Sketch Design and Presentation

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-4-4)

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(1-4-4)
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703112
703213
703214
703215
703224
703314
703323
703391
703493
703494
704238
704347

คอมพิวเตอร์ สาํ หรับการออกแบบสองมิติ
Two Dimensional Computer Graphic
คอมพิวเตอร์ สาํ หรับการออกแบบสามมิติ
Three Dimensional Computer Graphic
การออกแบบกราฟิ ก
Graphic Design
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําหรับงานออกแบบ
Computer Programming for Design
ศิลปะไทยและภูมิปัญญาพื ้นถิ่น
Art and Local Wisdom
การออกแบบมัลติมีเดีย
Multimedia Design
วัฒนธรรมสื่อ
Media Culture
ระเบียบวิธีวิจยั ทางด้ านการออกแบบสื่อนวัตกรรม
Research Methodology on Innovative Media Design
สัมมนาการออกแบบสื่อนวัตกรรม
Seminar in Innovative Media Design
ศิลปนิพนธ์
Art Thesis
การตลาดสําหรับการออกแบบ
Marketing for Design
ภาพประกอบสําหรับการออกแบบ
Illustration Design

2.2.1.2 ให้ เลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่ อไปนี ้ (บังคับเลือก)
จํานวนไม่ น้อยกว่ า
21
1. กลุ่มวิชาการออกแบบกราฟิ ก
703231
การออกแบบและจัดวางตัวอักษร
Lettering and Typography
703232
การออกแบบสื่อสิง่ พิมพ์
Publishing Design

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-1)
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

17
703333
703334
703335
703336
703337

กระบวนการออกแบบกราฟิ ก
Graphic Design Processes
การออกแบบเอกลักษณ์องค์กร
Corporate Identity Design
การออกแบบข้ อมูลสารสนเทศ
Information Design
ออกแบบระบบสัญลักษณ์
Signage Systems
ออกแบบกราฟิ กเพื่อสภาพแวดล้ อม
Environmental Graphic Design

2. กลุ่มวิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหว
703241
พื ้นฐานภาพเคลื่อนไหว
Basic Animation
703242
การออกแบบและนําเสนอสือ่ ภาพเคลื่อนไหว
Animated Media and Presentation
703343
ภาพเคลื่อนไหวสองมิติ
Two Dimensional Animation
703344
การออกแบบตัวละครสําหรับภาพเคลื่อนไหว
Character Animation Design
703345
การวาดเส้ นสําหรับภาพเคลือ่ นไหว
Drawing for Animation
703346
ภาพเคลื่อนไหวสามมิติ
Three Dimensional Animation
703347
เทคนิคพิเศษสําหรับภาพเคลื่อนไหว
Visual Effects for Animation
3. กลุ่มวิชาการออกแบบมัลติมีเดีย
703251
การออกแบบสื่อเชิงโต้ ตอบ
Interactive Media Design
703252
การออกแบบกราฟิ กบนสื่ออิเลคทรอนิกส์
Graphic Interface Design

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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703353
703354
703355
703356
703357

การออกแบบสื่อสมัยใหม่
New Media
การออกแบบภาพและเสียง
Visual and Audio Design
การออกแบบกราฟิ กเชิงอนุรักษ์
Greening Graphic Design
การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์
Computer Game Design
การออกแบบเว็บ
Web Design

2.2.2 วิชาเลือก
จํานวน
12
ให้ เลือกเรี ยนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้ จํานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
703361
การสร้ างภาพสามมิติ
Three Dimensional Modeling
703362
ออกแบบจัดแสง
Lighting Design
703363
การถ่ายภาพในสภาพแวดล้ อม
Environmental Photography
703364
การถ่ายภาพสตูดโิ อ
Studio Photo
703365
การจัดและปรับแต่งภาพขันสู
้ ง
Photo Manipulation and Enhancement
703366
การเขียนบทสําหรับการออกแบบสื่อสาร
Writing Scripts for Communication Design
703467
การออกแบบสื่อแนวทดลอง
Experimental Media Design
703468
การถ่ายภาพสร้ างสรรค์
Creative Photo
703469
ภาพยนตร์ และภาพเคลื่อนไหวแนวทดลอง
Experimental Film and Animation Design

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

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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703495
703496
703497

สหกิจศึกษา
Co-operative Education
การฝึ กอบรมหรื อฝึ กงานในต่างประเทศ
International Academic or Professional Training
การศึกษาอิสระ
Independent Study

วิชาบังคับไม่ นับหน่ วยกิต
703491
การฝึ กงาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
Professional Training

จํานวน

6 หน่วยกิต หรื อ
6 หน่วยกิต หรื อ
6 หน่วยกิต

6

หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
(ไม่น้อยกว่า 270 ชม.)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน
6
หน่ วยกิต
นิสติ สามารถเลือกเรี ยนรายวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่น
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3.1.4 แผนการศึกษา

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาต้ น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------001201
ทักษะภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Skills
001211
ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English
001231
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
001XXX
กลุม่ วิชาพลานามัย
1(0-2-1)
Personal Hygiene Courses
703121
ทฤษฎีศลิ ปะและการออกแบบ
3(2-2-5)
Theory of Art and Design
703122
องค์ประกอบศิลปะและการออกแบบ
3(1-4-4)
Composition of Art and Design
704122
วาดเส้ น
3(1-4-4)
Drawing
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม
19 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------001212
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(2-2-5)
Developmental English
001223
ดุริยางควิจกั ขณ์
3(2-2-5)
Music Appreciation
001279
วิทยาศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Everyday Life
703111
การออกแบบและนําเสนอผลงาน
3(1-4-4)
Sketch Design and Presentation
703112
คอมพิวเตอร์ สําหรับการออกแบบสองมิติ
3(2-2-5)
Two Dimensional Computer Graphic
703123
ประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะและการออกแบบ
3(2-2-5)
History of Art and Design
703223
ศิลปะปฏิบตั ิ
3(2-2-5)
Arts workshop
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม
21 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาต้ น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------001232
กฎหมายพื ้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
001213
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Purposes
703213
คอมพิวเตอร์ สําหรับการออกแบบสามมิติ
3(2-2-5)
Three Dimensional Computer Graphic
703214
การออกแบบกราฟิ ก
3(2-2-5)
Graphic Design
703224
ศิลปะไทยและภูมิปัญญาพื ้นถิ่น
3(2-2-5)
Art and Local Wisdom
3(2-2-5)
703314
การออกแบบมัลติมีเดีย
Multimedia Design
704224
ศิลปะภาพถ่าย
3(1-4-4)
Art of Photography
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม
21 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------001222
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language, Society and Culture
001275
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
205200
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
1(0-2-1)
Communicative English for Specific Purposes
703215
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําหรับงานออกแบบ
3(2-2-5)
Computer Programming for Design
704347
ภาพประกอบสําหรับการออกแบบ
3(2-2-5)
Illustration Design
703XXX
วิชาบังคับเลือก
3(2-2-5)
Major Elective Course
3(2-2-5)
703XXX
วิชาบังคับเลือก
Major Elective Course
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม
19 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาต้ น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------205201
การสือ่ สารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Communicative English for Academic Analysis
703323
วัฒนธรรมสื่อ
3(2-2-5)
Media Culture
704238
การตลาดสําหรับการออกแบบ
3(2-2-5)
Marketing for Design
703XXX
วิชาบังคับเลือก
3(2-2-5)
Major Elective Course
703XXX
วิชาบังคับเลือก
3(2-2-5)
Elective Course
703XXX
วิชาบังคับเลือก
3(2-2-5)
Elective Course
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม
16 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------205202
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
1(0-2-1)
Communicative English for Research Presentation
703391
ระเบียบวิธีวิจยั ทางด้ านการออกแบบสื่อนวัตกรรม
3(2-2-5)
Research Methodology on Innovative Media Design
703XXX
วิชาบังคับเลือก
3(2-2-5)
Elective Course
703XXX
วิชาบังคับเลือก
3(2-2-5)
Elective Course
703XXX
วิชาเลือก
3(2-2-5)
Elective Course
XXXXXX
วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
Free Elective Course
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม
16 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
703491
การฝึ กงาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
Professional Training
(ไม่น้อยกว่า 270 ชม).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม
6 หน่ วยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาต้ น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------703494
ศิลปนิพนธ์
6 หน่วยกิต
Art Thesis
704213
สุนทรี ยศาสตร์
3(2-2-5)
Aesthetics
703493
สัมมนาการออกแบบสื่อนวัตกรรม
1(0-3-1)
Seminar in Innovative Media Design
703XXX
วิชาเลือก
3(2-2-5)
Elective Course
XXXXXX
วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
Free Elective Course
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม
16 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------703495
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต หรื อ
Co-operative Education
703496
การฝึ กอบรมหรื อฝึ กงานในต่างประเทศ
6 หน่วยกิต หรื อ
International Academic or Professional Training
703497
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม
6 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
001201

ทักษะภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Skills
พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาทังในด้
้ านการฟั ง การอ่าน การพูดและการเขียนเพื่อการสือ่ สาร
โดยเน้ นทักษะการเขียนเป็ นสําคัญ
Development of communicative language skills including listening, reading,
speaking, and writing with an emphasis on writing skill.

001211

ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English
พัฒนาทักษะการฟั ง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับพื ้นฐานเพื่อการสื่อสารใน
ปริ บทต่าง ๆ
Development of fundamental English listening, speaking, reading skills, and
grammar for communicative purposes in various contexts.

001212

ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(2-2-5)
Developmental English
พัฒนาทักษะการฟั ง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ เพื่อการสื่อสารในปริบทต่าง ๆ
Development of English listening, speaking, reading skills, and grammar for
communicative purposes in various contexts.

001213

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Purposes
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้ นทักษะการอ่าน การเขียนงานและการศึกษาค้ นคว้ า
เชิงวิชาการ
Development of English skills with an emphasis on academic reading, writing
and researching.
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001222

ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language, Society and Culture
ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับภาษา สังคม และวัฒนธรรมไทยและสากล ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษาที่มีตอ่ สังคมและวัฒนธรรม โลกทัศน์สงั คมในภาษา โครงสร้ างทางสังคม
และวัฒนธรรมไทยกับการใช้ ภาษาไทย ตลอดจนการแปรเปลี่ยนของภาษาอันเนื่องมาจาก
ปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
A study of the relationship between language and society and language and
culture in terms of the ways in which language reflects society and culture. The
study includes the interaction between the Thai language usage and Thai social
and cultural structure. The study also includes language change caused by
social and cultural factors.

001223

ดุริยางควิจกั ขณ์
3(2-2-5)
Music Appreciation
ศึกษาลักษณะ ความสําคัญ พัฒนาการ องค์ประกอบทางด้ านดนตรี บทเพลง คีตกวี
สุนทรี ยศาสตร์ ทางด้ านดนตรี ไทย และตะวันตก ลักษณะและบทเพลงที่ใช้ ในการแสดง
ดนตรี มารยาทในการเข้ าฟั งดนตรี การวิจารณ์และอภิปรายจากการฟั งและชมการแสดง
ดนตรี รวมทังบทบาทของดนตรี
้
ไทย และตะวันตกในสังคมไทยตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั
A study of musical characteristics, importance of music development, musical
components, lyrics, music composers, aesthetics of Thai and Western music, the
characteristics and repertoire for musical performance, music etiquette, criticism
and discussion on the musical performance including the roles of Thai and
Western music in Thai society from the past to the present.

001231

ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการ
ดําเนินชีวิต ประสบการณ์อนั ทรงคุณค่า ตลอดจนปั จจัยหรื อเงื่อนไขที่สง่ ผลต่อความสําเร็จ
ในชีวิตและงานในทุกมิตขิ องผู้มีชื่อเสียง เพื่อประยุกต์ใช้ ในการสร้ างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มี
คุณภาพ มีประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม
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Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude,
philosophy for life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which
influence success in all aspects of life and profession of respected people.
001232

กฎหมายพื ้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ศึกษาถึงวิวฒ
ั นาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานตาม รัฐธรรมนูญ
รวมทังศึ
้ กษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพชีวิตของนิสติ เช่น กฎหมายทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญา กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายสิง่ แวดล้ อม กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการ
ปกครองท้ องถิ่นและภูมิปัญญาท้ องถิ่นรวมทังกฎหมายอื
้
่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนา
The evolution of the law and human rights under the constitution including laws
concerning the quality of the students’ life such as intellectual property law,
environmental law, laws concerning local administration, traditional knowledge,
and the development of the quality of life.

001250

กอล์ฟ
Golf

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬากอล์ฟ
การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกามารยาทของกีฬากอล์ฟ
History, definition, importance, and physical fitness for golf; basic skill training,
rules, and etiquette of golf.
001251

เกม
Game

1(0-2-1)

ประวัติ ปรัชญา ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะของเกมชนิดต่างๆ การเป็ นผู้นําเกม
เบื ้องต้ น และการเข้ าร่วมเกม
History, philosophy, definition, and importance of games; type of games, basic
game leadership, and games participation.
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001252

บริหารกาย
Body Conditioning

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมายความสําคัญของการบริหารกาย หลักการออกกําลังกาย กิจกรรมการ
สร้ างสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
History, definition, and importance of body conditioning; principle of exercises,
physical fitness activities, and physical fitness test.
001253

กิจกรรมเข้ าจังหวะ
Rhythmic Activities

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลือ่ นไหวเบื ้องต้ น ท่าเต้ นรํ าพื ้นเมือง และ
วัฒนธรรมการเต้ นรํ าของนานาชาติ
History, definition, importance, and basic movements of folk dances and
international folk dances.
001254

ว่ายนํ ้า
Swimming

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาว่ายนํ ้า
การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาว่ายนํ ้า
History, definition, importance, physical fitness, basic skill training, rules, and
etiquette of swimming.
001255

ลีลาศ
Social Dance

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลือ่ นไหวเบื ้องต้ น รูปแบบการเต้ นรํ าสากล และ
มารยาทของการเต้ นรํ าสากล
History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of social
dances.
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001256

ตะกร้ อ
Takraw

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาตะกร้ อ
การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาตะกร้ อ
History, definition, importance, physical fitness, basic, skill training, rules and
etiquette of takraw.
001257

นันทนาการ
Recreation

1(0-2-1)

ประวัติ ปรัชญา ความหมาย และความสําคัญของนันทนาการ ลักษณะของกิจกรรม
นันทนาการ และการเข้ าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
History, philosophy, definition and importance of recreation; nature of activities
and recreation participation.
001258

ซอฟท์บอล
Softball

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
ซอฟท์บอล การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกามารยาทของกีฬาซอฟท์บอล
History, definition, importance, and physical fitness for softball; basic skill
training, rules, and etiquette of softball.
001259

เทนนิส
Tennis

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทนนิส
การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for tennis; basic skill training,
rules, and etiquette of tennis.
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001260

เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทเบิล
เทนนิส การฝึ กทักษะเบื ้องต้ นและกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for table tennis; basic skill
training, rules, and etiquette of table tennis.
001261

บาสเกตบอล
Basketball

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
บาสเกตบอล การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for basketball; basic skill
training, rules, and etiquette of basketball.
001262

แบดมินตัน
Badminton

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
แบดมินตัน การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาแบดมินตัน
History, definition, importance, and physical fitness for badminton; basic skill
training, rules, and etiquette of badminton.
001263

ฟุตบอล
Football

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาฟุตบอล
การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for football; basic skill
training, rules, and etiquette of football.
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001264

วอลเลย์บอล
Volleyball

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
วอลเลย์บอล การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวอลเลย์บอล
History, definition, importance, and physical fitness for volleyball; basic skill
training, rules, and etiquette of volleyball.
001265

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
1(0-2-1)
Art of Self – Defense
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับศิลปะ การ
ต่อสู้ป้องกันตัว ทักษะเบื ้องต้ นของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว กฎหมายสําหรับ การป้องกัน
ตัว และกฎกติกา มารยาทของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
History, definition, importance, and physical fitness for the art of self-defense; basic
skill of the art of self-defense, laws for self-defense, rules and etiquette of the art of
self-defense.

001275

อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
บทบาทและความสําคัญของอาหารในชีวติ ประจําวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ในภูมภิ าคต่างๆของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรม
ต่างประเทศต่อพฤติกรรมการบริ โภคของไทย เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้ านอาหารของ
ไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมต่อความต้ องการของร่างกาย อาหารทางเลือก ข้ อมูล
ประกอบการพิจารณาเลือกซื ้ออาหาร และอาหารและวิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวตั น์
Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior
around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption
behavior, identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections
according to basic needs, food choices, information for purchasing food, and
food and life style according in the age of globalization.
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001279

วิทยาศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Everyday Life
บทบาทของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางด้ านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู้
ทางด้ านวิทยาศาสตร์ ของโลกทังระบบที
้
่เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจําวัน ได้ แก่ สิง่ มีชีวิตและ
สิง่ แวดล้ อม พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสารและโทรคมนาคม อุตนุ ิยมวิทยา โลกและ
อวกาศ
The role of science and technology with concentration on both biological and
physical sciences and integration of earth science in everyday life, including
organisms and environments, chemical, energy and electricity,
telecommunications, meteorology, earth and space.

205200

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
1(0-2-1)
Communicative English for Specific Purposes
ฝึ กฟั ง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้ นการออกเสียง การใช้ คาํ ศัพท์ สํานวน และรูปประโยคเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ
Practice listening and speaking English with emphasis on pronunciation,
vocabulary, expressions, and sentence structures for academic and professional
purposes.

205201

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Communicative English for Academic Analysis
ฝึ กฟั ง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้ นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการแสดง
ความคิดเห็น เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการตามสาขาของผู้เรี ยน
Practice listening and speaking English with emphasis on summarizing,
analyzing, interpreting, and expressing opinions for academic purposes
applicable to students’ educational fields.

205202

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
1(0-2-1)
Communicative English for Research Presentation
ฝึ กนําเสนอผลงานการค้ นคว้ า หรื อผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสาขาของผู้เรี ยนเป็ น
ภาษาอังกฤษได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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Practice giving oral presentations on academic research related to students’
educational fields with effective delivery in English.
703111

การออกแบบและนําเสนอผลงาน
3(1-4-4)
Sketch Design and Presentation
ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการนําเสนองานออกแบบ การประยุกต์ใช้ ความรู้พื ้นฐานที่สําคัญ
ทางศิลปะและการออกแบบ การสื่อความหมาย รวมทังทั
้ กษะพื ้นฐานการเขียนแบบร่าง
วิธีการเขียนรูปแบบเรขาคณิต มุมทัศนียภาพและแสงเงาโดยใช้ เครื่ องมือเขียนแบบ ด้ วย
เทคนิคต่างๆ เช่น ดินสอ สี และการใช้ เทคนิคสื่อผสม เพื่อใช้ ประกอบการนําเสนอผลงาน
ปฏิบตั กิ ารออกแบบ
Acquire general knowledge of presentations and applications in design. Gain
fundamental knowledge of art, design and conveyance. Learn basic skills of
sketching and drawing geometric pictures, perspective angles, shade and
shadow by using design equipments such as pencil, color and mixed media
along with several techniques to consolidate operational presentations of design.

703112

คอมพิวเตอร์ สาํ หรับการออกแบบสองมิติ
3(2-2-5)
Two Dimensional Computer Graphic
ปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก โดยฝึ กฝนการออกแบบสร้ างสรรค์ผลงานจาก
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กสองมิติขนพื
ั ้ ้นฐาน การสร้ างภาพดิจิตอล การสร้ างรูปทรงสองมิติ การ
จัดวางสื่อทางด้ านภาพ โดยประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ กราฟิ กสองมิติ สําหรับแก้ ปัญหาการ
ออกแบบสื่อประเภทต่างๆ
Practise computer graphics through creative design of fundamental 2D computer
graphic, digital image, 2D form and photo installation. Apply 2D computer
graphic for solving problems on various media designs.

703121

ทฤษฎีศลิ ปะและการออกแบบ
3(2-2-5)
Theory of Art and Design
องค์ประกอบทางด้ านศิลปะและการออกแบบ อาทิ เส้ น รูปทรง รูปร่าง ที่วา่ ง ปริมาตร พื ้นผิว
และสี เป็ นต้ น หลักการออกแบบ อาทิ เอกภาพ สมดุล สัดส่วน จังหวะ และการเน้ น เป็ นต้ น
กระบวนการพื ้นฐานด้ านศิลปะและการออกแบบ การกําหนดและการถ่ายทอดแนวความคิดใน
การออกแบบ
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Study elements of art and design such as line, form, shape, space, volume,
texture, color. Examine principles of design such as unity, balance, proportion,
rhythm, emphasis. Learn basic processes of art and design, including
determination and transformation of design.
703122

องค์ประกอบศิลปะและการออกแบบ
3(1-4-4)
Composition of Art and Design
ความหมายของการสร้ างสรรค์ ปั ญหาเกี่ยวกับวิธีการแสดงออก ศึกษาทฤษฎีองค์ประกอบ
ศิลป์ การปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับรูปทรง บริเวณว่าง ความขัดแย้ ง ความประสานกลมกลืนของ
ปั จจัยองค์ประกอบต่างๆ ในงานศิลปะ การแก้ ปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบ แนวความคิดการ
แสดงออกและเทคนิควิเคราะห์วิจารณ์ผลงาน
Study meanings of creativity, problems on expression and theories of art
composition. Practise form, space, contrast and harmonisation of various art
elements. Learn to solve problems on patterns. Look at concepts of expression
and techniques of analysing and criticising artwork.

703123

ประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะและการออกแบบ
3(2-2-5)
History of Art and Design
ประวัติศาสตร์ และแนวความคิดหลักในลัทธิทางศิลปะตะวันตกและตะวันออก ตังแต่
้ อดีต
จนถึ ง ปั จ จุบัน วิ เ คราะห์ ผ ลงานศิ ล ปะในยุค ต่า งๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ งานศิ ล ปะและการ
ออกแบบปั จจุบนั
Study history and main concept of Western and Eastern art movements from the
past up to present. Analyse artwork in different periods, influencing
contemporary art and design.

703213

คอมพิวเตอร์ สาํ หรับการออกแบบสามมิติ
3(2-2-5)
Three Dimensional Computer Graphic
ปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอร์ กราฟิ กที่เกี่ยวข้ องกับงานออกแบบกราฟิ กสามมิติ การสร้ างสภาพ
จําลองและโมเดลสามมิติ เพื่อตอบสนองความต้ องการ และนําไปประยุกต์ใช้ งานการ
ออกแบบสื่อประเภทต่างๆ
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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.
703214

การออกแบบกราฟิ ก
3(2-2-5)
Graphic Design
ทฤษฎีด้านการออกแบบกราฟิ ก องค์ประกอบพื ้นฐานของงานกราฟิ ก เนื ้อหา การสื่อ
ความหมายด้ วยภาษาภาพ การจัดพื ้นที่การทํางาน ระบบกริ ดและตาราง สัญลักษณ์ สัญ
ศาสตร์ ตัวอักษร ปฏิบตั ิงานออกแบบกราฟิ กในรู ปแบบต่างๆ ให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ ของการ
ออกแบบและสื่อความหมาย
Study theories of graphic design and basic elements of graphic work. Learn
graphic content, expression of visual language, work-space management,
including grid and table systems, symbols, semiotics, typographies and other
forms of graphic operations to achieve result of design and conveyance of
meaning.

703215

คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําหรับงานออกแบบ
3(2-2-5)
Computer Programming for Design
ฝึ กทักษะการปฏิบตั งิ านเขียนโปรแกรมเบื ้องต้ น โครงสร้ างพื ้นฐานของการเขียนสคริ ป
ต่างๆ เช่น HTML, Flash, ActionScripting, Javascript, XML, PHP, และ MySQL
server-side scripting และภาษาต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
Practise operational skills in basic computer programming. Learn fundamental
structures of computer scripting such as HTML, Flash, ActionScripting,
Javascript, XML, PHP, MySQL server-side scripting and other related scripting
language.

703223

ศิลปะปฏิบตั ิ
3(2-2-5)
Art Workshop
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั กิ ารสร้ างงานจากเทคนิคการใช้ สีชนิดต่างๆ โดยเน้ นกระบวนการ
ศิลปะปฏิบตั ิ 2 มิติ และ 3 มิติ ได้ แก่ การระบายสี ศิลปะภาพพิมพ์ และประติมากรรม
ถ่ายทอดรูปแบบการจินตนาการและสื่อความหมายของอารมณ์ความรู้สกึ ผ่านงานศิลปะ
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Study and practise how to create artwork with different techniques of using
colors. Emphasise on 2D and 3D art-workshop processes as painting, printmaking and sculpture. Learn how to convey imagination and emotion through
artwork.
703224

ศิลปะไทยและภูมิปัญญาพื ้นถิ่น
3(2-2-5)
Art and Local Wisdom
ลักษณะของศิลปะไทยร่วมสมัยและประเพณี ภูมิปัญญาไทย แนวคิด และความงาม เพื่อ
เป็ นพื ้นฐานสําหรับการประยุกต์ใช้ ในงานออกแบบ มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากองค์
ความรู้ ของไทย วิ เ คราะห์ ผ ลงานในปั จจุ บั น และอดี ต จากพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ถานและ
โบราณสถาน มีการศึกษานอกสถานที่
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 museums and
historical sites along with study tours.

703231

การออกแบบและจัดวางตัวอักษร
3(2-2-5)
Lettering and Typography
ประวัตแิ ละวิวฒ
ั นาการของตัวอักษรไทยและโรมัน ศึกษารูปแบบของตัวอักษรต่างๆ ที่ใช้
อยูใ่ นปั จจุบนั เพื่อนําไปประกอบการออกแบบตัวอักษรให้ มีรูปลักษณะเฉพาะ โดย
คํานึงถึงความชัดเจนในการสื่อความหมายที่จะนําไปใช้ งานออกแบบได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
A study of the history and evolution of Thai and Roman letters and their present
forms, in order to design them to be unique by considering clear communication
in expressing meanings to be effectively applied in design.

703232

การออกแบบสื่อสิง่ พิมพ์
3(2-2-5)
Publishing Design
กระบวนการออกแบบสิง่ พิมพ์ประเภทต่างๆ ในด้ านเนื ้อหา องค์ประกอบ การจัดรูปเล่ม
นิตยสาร หนังสือ และแผ่นพับ ระบบการพิมพ์หนังสือ ความรู้เรื่ องกระดาษกับหนังสือ และ
องค์ ค วามรู้ ทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่อ การออกแบบสื่ อ สิ่ง พิ ม พ์ ใ นปั จ จุบัน รวมถึ ง ฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารออกแบบสื่อสิง่ พิมพ์ในรูปแบบที่แตกต่างกันได้
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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. Practise designing
several kinds of publishing media.
703241

พื ้นฐานภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
Basic Animation
ศึกษาและปฏิบตั งิ านการสร้ างภาพเคลื่อนไหวเบื ้องต้ น ด้ วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ โดย
เน้ นการปฏิบตั งิ านโดยใช้ เครื่ องมือการสร้ างภาพเคลื่อนไหวแบบพื ้นฐาน และประยุกต์ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิ กสําหรับงานออกแบบภาพเคลื่อนไหว
Study and practise how to create basic animation with several techniques and
methods. Emphasise on using tools in designing basic animation. Apply
computer graphic programs for animated design.

703242

การออกแบบและนําเสนอสือ่ ภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
Animated Media and Presentation
ศึกษาประวัตศิ าสตร์ ทฤษฎี ปรัชญา และแนวความคิดเรื่ องศาสตร์ และศิลป์ ทางการ
ออกแบบภาพเคลื่อนไหว กระบวนการทํางาน ขันตอนสํ
้
าหรับนําเสนองานสําหรับการ
ออกแบบภาพเคลื่อนไหว
Study history, theory, philosophy and concept on science and art, related to animated
design. Examine working processes and procedures for animated-media presentation.

703251

การออกแบบสื่อเชิงโต้ ตอบ
3(2-2-5)
Interactive Media Design
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารออกแบบสื่อเชิงโต้ ตอบแบบ 2 ทาง โดยคํานึงถึงพฤติกรรมการเรี ยนรู้
และการใช้ งานของผู้ใช้ กบั สือ่ สมัยใหม่ ผ่านงานออกแบบระบบนําร่องเพื่อการสื่อสารกับ
ผู้ใช้ ปลายทาง และฝึ กเทคนิคการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้ องกับงานออกแบบ
Study and practice of interactive media design that involve with user behavior
and cognitive process through new media. Creating navigation system for
communication with end users and examine techniques of computer programs
related.
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703252

การออกแบบกราฟิ กบนสื่ออิเลคทรอนิกส์
3(2-2-5)
Graphic Interface Design
งานออกแบบที่อยูบ่ นพื ้นฐานการออกแบบหน้ าจอบนสื่อสมัยใหม่ ที่เน้ นการถึงการใช้ งาน
ของผู้เข้ าใช้ ปฏิสมั พันธ์แบบสองทาง ระบบนําร่อง การจัดระเบียบโครงสร้ างของเนื ้อหา
การเข้ าถึง เทคนิควิธีการที่เกี่ยวข้ อง เพื่อสร้ างงานการออกแบบที่เหมาะสมกับกลุม่ ผู้ใช้ งาน
และวัตถุประสงค์ของโครงงาน
Study graphic interface design on new media by emphasising on users’ operational
applications. Investigate two-way interactions, navigation systems, managements of
content structure and related technical approaches, creating design that suitable for
users and project objectives.

703314

การออกแบบมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Design
ศึกษาประวัตแิ ละทฤษฏีการออกแบบสื่อเชิงโต้ ตอบ เว็บไซต์ ซีดีรอม ดีวีดี วิเคราะห์และ
ค้ นหาแนวคิดหลักในการออกแบบที่เหมาะสม ฝึ กปฏิบตั กิ ารใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูปเพื่อการออกแบบ
Study history and theory of designing interactive media, Websites, CD-ROM and
DVD. Analyse and investigate appropriate principles of design. Practise using
package computer programs for designing.

703323

วัฒนธรรมสื่อ
3(2-2-5)
Media Culture
ศึกษาประวัตศิ าสตร์ ของการเกิดสื่อ ผลกระทบและแนวโน้ มของสื่อต่อบริ บทของสังคมและ
วัฒนธรรม การวิเคราะห์หาความหมาย การวิจารณ์รูปแบบของสื่อในด้ านภาพ และเสียง
รวมถึงสื่อรูปแบบอื่นๆ ที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้รับข่าวสาร
Study history of media, its effects and trends to social contexts and cultures.
Analyse meaning of media and criticise its forms in terms of image and sound,
including other kinds of media affecting receivers’ perception.
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703333

กระบวนการออกแบบกราฟิ ก
3(2-2-5)
Graphic Design Processes
การประยุกต์ใช้ แนวคิด ในงานออกแบบกราฟิ กภายใต้ กรอบการผลิตเชิงพาณิชย์ ออกแบบ
และผลิตสื่อต่างๆ ด้ วยการทํามือและการใช้ อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ เน้ นความคิดสร้ างสรรค์
สุนทรี ยภาพ และความคล่องแคล่วชํานาญการในงานฝี มือ
Concepts and applications of graphic design through commercial production
formats. Design and produce hand and computer mechanicals for various
processes, emphasizing creativity, visual aesthetics, skill and craftsmanship.

703334

การออกแบบเอกลักษณ์องค์กร
3(2-2-5)
Corporate Identity Design
ออกแบบภาพของภาพลักษณ์ขององค์กร เรี ยนรู้และฝึ กปฏิบตั โิ ปรแกรมการพัฒนา
เอกลักษณ์องค์กร โดยคํานึงถึงการสื่อสารผ่านการประยุกต์ใช้ ตราสัญลักษณ์
Learn how to design corporate identity. Practise using programs in developing
corporate identity by considering communication through logo applications.

703335

การออกแบบข้ อมูลสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Design
ศึกษาและปฏิบตั ิงานออกแบบที่เน้ นการสื่อสารด้ วยภาพแทนการรับรู้ จากตัวหนังสือหรื อ
คําพูด เพื่อให้ ง่ายต่อการรับรู้ และตีความเนือ้ หาของสารสนเทศ โดยศึกษาหลักการจัด
โครงสร้ างของเนื ้อหาแบบต่างๆที่เหมาะกับสื่อทังในรู
้ ปของสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงทฤษฏีที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้ของกลุม่ ผู้รับสารเป็ นสําคัญ
Study and practice the presentation of visual messages and combined verbal
and visual messages in information and learning contexts in order to gain a
better understanding of the conditions related to the design, use and
interpretation of such information. Study principles and theories of content that
are suitable media choices, including the cognitive and perception of end users.
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703336

ออกแบบระบบสัญลักษณ์
3(2-2-5)
Signage Systems
ปฏิบตั งิ านการออกแบบระบบสัญลักษณ์ ที่เกี่ยวกับการสื่อความหมายที่ใช้ ในการนําทาง
อ้ างอิงตําแหน่งแห่งที่ ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาที่มนุษย์มีตอ่ องค์ประกอบของ รูปทรง
ตัวหนังสือ เส้ น และสี ที่ใช้ ในการออกแบบชุดสื่อสัญลักษณ์
Practise 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.

703337

ออกแบบกราฟิ กเพื่อสภาพแวดล้ อม
3(2-2-5)
Environmental Graphic Design
ออกแบบและวางแผนงานกราฟิ กในลักษณะสองมิติ และสามมิติ เพื่อสร้ างสภาพแวดล้ อม
ได้ แก่ ออกแบบระบบการค้ นหาทางออก แบบป้าย กราฟิ ก สําหรับงานสถาปั ตยกรรม
ออกแบบนิทรรศการ ออกแบบเอกลักษณ์ ออกแบบร้ านค้ าปลีก ออกแบบแผนที่ และ
วางแนวคิดสําหรับสิง่ แวดล้ อม
The design and planning of two- and three-dimensional sign items that appear
within the built environment. Such as, way finding systems, signage and
architectural graphics, exhibit design, identity graphics, retail and store
design, mapping, and themed environments.

703343

3(2-2-5)
ภาพเคลื่อนไหวสองมิติ
Two Dimension Animation
ศึกษา ทดลองและปฏิบตั งิ านหลักการเบื ้องต้ นของการสร้ างภาพเคลื่อนไหวแบบสองมิตดิ ้ วย
เทคนิคและวิธีการพื ้นฐานทางศิลปพร้ อมประยุกต์ใช้ ร่วมกับเครื่ องมือคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
Study, experiment and operate basic principles of creating 2-dimention
animation with several artistic techniques and methods along with computer
graphic equipments.
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703344

การออกแบบตัวละครสําหรับภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
Character Animation Design
ศึกษาและปฏิบตั ิงานการออกแบบฉากและตัวละครสําหรับการสร้ างภาพเคลื่อนไหว การ
กําหนดบุคลิกลักษณะเฉพาะให้ ตวั ละครให้ สอดคล้ องกับการเขียนเรื่ อง บทภาพเคลื่อนไหว
โดยประยุกต์ใช้ เครื่ องมือด้ านคอมพิวเตอร์ กราฟิ กสองมิตแิ ละสามมิติ
Study and practise how to design settings and characters for animation. Learn
how to create characteristics suitable for story-writing and animated scripting by
applying 2D and 3D computer graphic equipments.

703345

การวาดเส้ นสําหรับภาพเคลือ่ นไหว
3(1-4-4)
Drawing for Animation
ปฏิบตั งิ านการวาดเส้ นเพื่องานออกแบบภาพเคลื่อนไหว ด้ วยเทคนิคการวาดเส้ น การวาด
ภาพคน สัตว์ โครงสร้ างของสิง่ มีชีวิต กล้ ามเนื ้อ และกระดูก การวาดอิริยาบถ การ
เคลื่อนไหวในท่าทางต่างๆของสิง่ มีชีวิต และนําไปประยุกต์ใช้ งานสําหรับสื่อ
ภาพเคลื่อนไหวทังสองมิ
้
ตแิ ละสามมิติ
Practise drawing for animation with drawing techniques. Study how to draw
human beings, animals, living structures, muscles, bones, manners and
movements, and apply it in designing 2D and 3D animated media.

703346

3(2-2-5)
ภาพเคลื่อนไหวสามมิติ
Three Dimensional Animation
ปฏิบตั งิ านหลักการของการสร้ างภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ ด้ วยเทคนิคการปั น้ การ
สร้ างโมเดลสามมิติ การกําหนดการเคลื่อนไหวด้ วยเครื่ องมือคอมพิวเตอร์ กราฟิ กสามมิติ
Operate principles of creating 3-dimensional animation with casting techniques,
3D-model designs and movement sets with 3D computer graphic equipments.

703347

เทคนิคพิเศษสําหรับภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
Visual Effects for Animation
ศึกษาเกี่ยวกับการสร้ างเทคนิคพิเศษ โดยการใช้ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
กระบวนการถ่ายทํา รวมถึงหลังการถ่ายทํา เพื่อเพิ่มความสมจริ งและเป็ นธรรมชาติ สร้ าง
ความแปลกใหม่ในเชิงสร้ างสรรค์ให้ กบั ผลงานการออกแบบภาพเคลื่อนไหว
Study how to create visual effects by using computer and modern technology
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during pre- and post-production process in order to make them look real and
natural, creating innovations for animation design.
703353

การออกแบบสื่อสมัยใหม่
3(2-2-5)
New Media
ศึกษาถึงประวัตคิ วามเป็ นมาของสื่อสมัยใหม่โดยเน้ นสื่อดิจิตอล รูปแบบและประเภทของ
สื่อสมัยใหม่ต่างๆ ที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั อีกทังสามารถวิ
้
เคราะห์รูปแบบสื่อที่จะมีในอนาคต
ฝึ กทัก ษะในการวิ เ คราะห์ แ ละนํ า เทคโนโลยี สื่ อ สมัย ใหม่ ม าใช้ ใ นการออกแบบอย่ า ง
สร้ างสรรค์
Look at history of new media by emphasising on digital media. Study and
analyse forms and types of new media, both at present and in the future. Practise
skills on analysing and applying new media creatively.

703354

การออกแบบภาพและเสียง
3(2-2-5)
Visual and Audio Design
ศึกษาถึงความสําคัญของแสงและเสียง ระบบการจัดแสงและเสียงในสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ
รวมถึงการออกแบบแสงและเสียงด้ วยเครื่ องมือดิจิตอล และโปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับการสร้ าง
แสงให้ เกิดแสงเงา และตัดต่อเสียง เพื่อสามารถปรับใช้ งานออกแบบเสมือนจริงได้
Study the importance of light and sound. Look at systems of arranging light and
sound in different environments. Design light and sound with digital equipment
and package software for creating shade and shadow. Learn how to do postproduction of sound to be applied with visual design.

703355

3(2-2-5)
การออกแบบกราฟิ กเชิงอนุรักษ์
Greening Graphic Design
การออกแบบกราฟิ ก เพื่อสิง่ แวดล้ อม ศึกษาและปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ใน
กระบวนการออกแบบกราฟิ ก เพื่อส่งเสริ มการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม ตังแต่
้ กระบวนการทาง
ความคิด จนออกมาเป็ นผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเรี ยนรู้เทคนิคการผลิต และเลือกใช้ วสั ดุที่เป็ น
มิตรต่อสิง่ แวดล้ อม เช่น มีระบบการย่อยสลายที่ดี หรื อการเลือกใช้ วสั ดุธรรมชาติ
ประกอบกับการออกแบบกราฟิ ก และสารสนเทศที่สื่อสารด้ านการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
Study eco-graphic design for environmental studies. Analyse possibilities of
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design processes for conserving environments, starting from thinking processes
to final products, including techniques of production. Learn how to choose ecofriendly materials such as easily degradable or natural substances, to be
complied with graphic and IT (information technology) eco-friendly design.
703356

การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Game Design
ศึกษาและเรี ยนรู้แนวทางการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น เพื่อนําศาสตร์ ความรู้
แขนงต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ในการออกแบบเกมได้ อย่างสร้ างสรรค์ การใช้ เครื่ องมือและ
เทคโนโลยีในการออกแบบ การลําดับขันในการออกแบบ
้
การวางโครงเรื่ อง การออกแบบ
การทํางานและการทํางานจริ งของเกมคอมพิวเตอร์
Study basic approaches of designing computer games by applying other fields
of knowledge to produce computer games creatively. Use equipment and
technology in design in terms of ordering design, plot-making, designing
functions and operating actual systems in computer games.

703357

3(2-2-5)
การออกแบบเว็บ
Web Design
ศึกษาพื ้นฐานการออกแบบและโครงสร้ างกระบวนการผลิตสร้ างงาน พัฒนาแนวคิดและ
ปฏิบตั เิ พื่อให้ ได้ งานที่มีมาตรฐานแบบมืออาชีพ โดยใช้ เครื่ องมือช่วยในการออกแบบที่มีอยู่
เพื่ อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ตงั ้ ไว้ เรี ยนรู้ ประวัติความเป็ นมาของงานออกแบบเว็บ
้
ม่ และกลุม่ ทัว่ ไป
ผลกระทบต่อผู้ใช้ งานกลุม่ เป้าหมาย ทังในแบบเฉพาะกลุ
Look at foundation of design and structure of production process. Develop
concepts and practise to acquire standard works professionally. Apply
equipments helpful in design to achieve set objectives. Study history of web
design effective to target users, both select and general.
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703361

การสร้ างภาพสามมิติ
3(2-2-5)
Three Dimensional Modeling
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารเขียนภาพร่างในลักษณะสองมิตแิ ละสามมิติ ศึกษาเทคนิคและวัสดุ
อุปกรณ์ชนิดต่างๆ การถ่ายทอดโครงสร้ าง แสงเงา สี พื ้นผิว และคุณลักษณะของวัตถุชนิด
ต่างๆ การสร้ างสภาพแวดล้ อมเสมือนจริ ง การกําหนดแสงและปริ มาณของแสง หลักการ
แสดงภาพ การกระจายการประมวล ผลการจัดการและการแสดงผลแบบสามมิติ
A study of and practice on sketching 2D and 3D images along with techniques
and materials. Transition of structure, shade and shadow, color, texture and
object characteristics. Creation of visual reality environment, light determination
and its amount, rendering, network rendering, management results, and 3D
presentation.

703362

ออกแบบจัดแสง
3(2-2-5)
Lighting Design
ศึกษาและปฏิบตั งิ านออกแบบโดยใช้ ทฤษฏีและเทคนิคการใช้ แสงในงานออกแบบของสื่อ
ต่างๆทังในระบบกายภาพ
้
หรื อในสภาพแวดล้ อมเสมือนจริงโดยคํานึงถึงการมองเห็น
ความสว่าง แสงและสี ค่าใช้ จ่าย และการเป็ นส่วนประกอบที่สําคัญในงานออกแบบทังใน
้
เชิงพาณิชย์และการแสดงทางศิลปะ
Study and practice design by using theories and techniques of applying light in
various media design, both physically and virtually. Consider sight, brightness,
light-and-color relation and expense, as an important part in commercial and
artistic design.

703363

การถ่ายภาพในสภาพแวดล้ อม
3(2-2-5)
Environmental Photography
การถ่ายภาพในสภาพแวดล้ อม และภาพบุคคลในสภาพแวดล้ อมที่เป็ นธรรมชาติ และ
สังคมเมืองโดยใช้ เทคนิคและวิธีการต่างๆทางการถ่ายภาพ เพื่อถ่ายทอดสภาวะ
เหตุการณ์ อารมณ์ ความรู้สกึ อย่างมีศลิ ปะ
Learn how to take photos of environments and people in natural surroundings
and urban societies by applying several photographic techniques and methods
to convey situations, events, emotions and feelings artistically.
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703364

การถ่ายภาพสตูดโิ อ
3(2-2-5)
Studio Photo
เทคนิคและใช้ งานอุปกรณ์ตา่ งๆที่ใช้ ในสตูดโิ อถ่ายภาพ รวมถึงการจัดแสงแบบต่างๆ เพื่อ
การถ่ายภาพบุคคล วัตถุ และการถ่ายภาพในเชิงแฟชัน่
Study techniques and ways of using equipments in photo studio. Learn various
lighting techniques for taking photos of people and objects, including fashion
photography.

703365

การจัดและปรับแต่งภาพขันสู
้ ง
3(2-2-5)
Photo Manipulation and Enhancement
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารการปรับเปลี่ยนและตกแต่งภาพดิจิตอล โดยใช้ เครื่ องมือคอมพิวเตอร์
ในการจัดการ ปรับแต่งภาพ ให้ ได้ ตามแนวคิดการออกแบบ สื่อความหมาย และสนองตอบ
ความสวยงามในแบบเสมือนจริง
Study and practise how to manipulate and enhance digital photos with computer
graphic equipments, according to design concepts, conveyances and
responses to virtual beauty.

703366

การเขียนบทสําหรับการออกแบบสื่อสาร
3(2-2-5)
Writing Scripts for Communication Design
หลักการเขียนบทสําหรับงานสื่อประเภทต่างๆ เช่น บทภาพยนตร์ บทสารคดี บทภาพ
เคลื่อนไหว และบทสําหรับงานออกแบบสื่อที่เกี่ยวข้ อง เช่น โทรทัศน์ งานออกแบบ
มัลติมีเดียอื่นๆ
Study principles of writing scripts for several kinds of media such as film,
documentary, animation, including media design related, such as television or
other multi-media design.

703391

ระเบียบวิธีวิจยั ทางด้ านการออกแบบสื่อนวัตกรรม
3(2-2-5)
Research Methodology on Innovative Media Design
ประเด็นปั ญหา การกําหนดสมมุตฐิ าน การสืบค้ นข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับทฤษฎีแนวคิด
รูปแบบ เนื ้อหา และกลวิธีจากอดีตถึงปั จจุบนั ศึกษาจากงานสร้ างสรรค์ของนักออกแบบที่
สัม พัน ธ์ กับ เป้ าหมายการวิ จัย วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล สรุ ป ประเด็ น เพื่ อ การสร้ างสรรค์ และ
วิเคราะห์ผลงานสร้ างสรรค์เพื่อตรวจสอบสมมุตฐิ านที่ตงไว้
ั้
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Look at research questions and hypotheses, including ways of gathering
information related to theories, concepts, forms, contents and approaches from
the past up to present. Study several designers’ creative works involving
research objectives, data analysis and conclusion for creativity. Analyse creative
works in order to prove formulated hypotheses.
703467

การออกแบบสื่อแนวทดลอง
3(2-2-5)
Experimental Media Design
รูปแบบและความเป็ นไปได้ ของการออกแบบและนําเสนอสื่อผสมผสานรูปแบบต่างๆ ของ
สื่อร่วมสมัย ศึกษากรณีตวั อย่าง และปฏิบตั กิ ารทดลองสร้ างงาน โดยใช้ สื่ออิเลคโทนิค
ระบบเซนเซอร์ ตา่ งๆ และเครื่ องมืออื่นๆ ทังรู้ ปแบบเก่าและใหม่ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
การออกแบบ และเกิดการนําเสนอสื่อในรูปแบบใหม่
Presentation in contemporary age. Look at case studies and practise creating works
by using electronic media. Learn how to use censor systems and other equipments,
both old and new, to achieve aims of design and create new forms of media
presentation.

703468

การถ่ายภาพสร้ างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Photo
เทคนิคพิเศษในการถ่ายภาพ และประยุกต์เทคนิคในการถ่ายภาพกับเทคนิคทางศิลปะ
แขนงอื่นๆ เพื่อให้ เกิดการสร้ างสรรค์แบบใหม่ๆ
Learn special techniques of photography and apply them with those of other
artistic fields to generate creative photography.

703469

ภาพยนตร์ และภาพเคลื่อนไหวแนวทดลอง
3(2-2-5)
Experimental Film and Animation Design
ปฏิบตั งิ านการออกแบบสื่อภาพยนตร์ และเคลื่อนไหว ด้ วยวิธีการทดลองเทคนิคและ
เครื่ องมือใหม่ๆ พร้ อมประยุกต์ใช้ ร่วมกับเครื่ องมือคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก และเครื่ องมืออื่นที่
เกี่ยวข้ อง
Practise making experimental film and animation with alternative methods,
techniques and equipments along with computer graphic tools and those related.
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703491

การฝึ กงาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
Professional Training
(ไม่น้อยกว่า 270 ชัว่ โมง)
ฝึ กปฏิบตั งิ านด้ านการออกแบบสื่อนวัตกรรมหรื องานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ในหน่วยงานภาครัฐ
หรื อเอกชน อย่างน้ อย 200 ชัว่ โมง
Practicing on innovative media design or other related jobs in government’s
organizations or public companies, at least 200 hours.

703493

สัมมนาการออกแบบสื่อนวัตกรรม
1(0-3-1)
Seminar in Innovative Media Design
ขันตอนการค้
้
นคว้ า และวิจยั เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ข้ อมูลในการออกแบบ โดยเริ่มจากค้ นคว้ าเพื่อ
สรุปเป็ นหัวข้ อวิจยั ขันตอนในการวิ
้
จยั การนําเสนอผลงาน และมีการสัมมนาตามหัวข้ อที่
นําเสนอ เพื่อเป็ นการปูพื ้นฐานในการทําวิจยั ประกอบงานออกแบบสื่อและการออกแบบ
ต่อไป
Study processes of conducting research to gain data information for design.
Learn approaches in getting a research proposal, look at research procedures,
do presentations and have seminars according to the proposed topic, as a basis
for doing further research studies in media design.

703494

ศิลปนิพนธ์
6 หน่วยกิต
Art Thesis
กําหนดหัวข้ อศิลปนิพนธ์ เพื่อค้ นคว้ า วิเคราะห์ สร้ างสรรค์ อย่างมีระบบและสามารถแสดง
บุคลิกภาพในการสร้ างสรรค์อนั เป็ นรูปแบบเฉพาะของตน
Determination of art thesis topic in order to search, analyze and create an
individual work systematically, including representing one’s own personality of
creation.

703495

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การฝึ กปฏิบตั งิ านด้ านศิลปะและการออกแบบในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อ
เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจโดยตรงจากสถานประกอบการจริ ง นักศึกษาจะต้ องทํ า
โครงงานและนําเสนอโครงงานต่อกรรมการประจําหลักสูตร และมีการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นระบบ
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Practices on operating art and design in governmental and private sectors to directly
enhance knowledge and understanding from real experiences; writing a project and
presenting it to the curriculum committee; a systematic evaluation of the operation
703496

การฝึ กอบรมหรื อฝึ กงานในต่างประเทศ
6 หน่วยกิต
International Academic or Professional Training
การฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั งิ านในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทางศิลปะและการออกแบบใน
ต่างประเทศ โดยได้ รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
International Academic or Professional Training in Arts and design sectors
approved by the university.

703497

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
ดําเนินการต่อเนื่องจากวิชาศิลปนิพนธ์เพื่อปูพื ้นฐานต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
นิสติ เป็ นผู้กําหนดหัวข้ อวัตถุประสงค์ วิธีการศึกษาค้ นคว้ า วิเคราะห์ วิจยั ดําเนินการ
ปฏิบตั กิ ารออกแบบผลงานทัศนศิลป์ให้ สมบูรณ์ โดยการเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และ
ได้ รับการพิจารณาตรวจจากคณะกรรมการ ตลอดจนนําผลงานมาจัดนิทรรศการเผยแพร่
สาธารณชน
Continuous work after the course ‘Art Thesis’ for extending to the Graduate
level. Student determine the topic, objective, procedures and analysis, and
completes the visual art designed project, present to the committee and finalized
it in the form of exhibition to public.

704122

วาดเส้ น
3(1-4-4)
Drawing
หลักการและการปฏิบตั กิ ารวาดเส้ นด้ วยวัสดุและวิธีการหลากหลาย ได้ แก่ การให้
นํ ้าหนัก ความเข้ มของแสงและเงา ลักษณะผิวของระยะใกล้ –ไกล ของวัตถุจากรูปทรง
เรขาคณิตพัฒนาไปสูร่ ูปทรงที่มีความสลับซับซ้ อนมากขึ ้น
Practices of drawing with various materials and approaches: weight and
darkness of light and shadow, characteristic of far and near object from
geometric forms developed into complicated ones.
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704213

สุนทรี ยศาสตร์
3(2-2-5)
Aesthetics
ขอบเขตและความหมายของสุนทรี ยศาสตร์ ทฤษฎีวา่ ด้ วยความหมาย ประวัติ แนวคิดและ
ทัศนคติของมนุษย์ที่มีตอ่ ความหมายแต่ละยุคสมัย เพื่อเป็ นพื ้นฐานความคิด และความเข้ าใจ
ด้ านความหมายอันจะนําไปสู่การพัฒนารสนิยม และวิจารณญาณในการประเมินคุณค่าทาง
สุนทรี ยศาสตร์
Limitation and meaning of aesthetics, theories of definition, history, concept and attitudes
of humans towards meanings in each period, in order to gain basic thoughts and
understanding of meaning which leads to the development of tastes and common
senses in evaluating the value of aesthetics.

704224

ศิลปะภาพถ่าย
3(1-4-4)
Arts of Photography
ความรู้เกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นมาของการถ่ายภาพ ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ถิ ่ายภาพ
เบื ้องต้ น เช่น ชนิดของกล้ อง อุปกรณ์ประกอบต่างๆในการถ่ายภาพ การผสมนํ ้ายาล้ างฟิ ล์ม
และรู ปกระบวนการล้ างฟิ ล์มและล้ างภาพ การอัดและการขยาย เพื่อผลทางการจัดภาพเชิง
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศลิ ป์ เช่น ภาพถ่ายทางศิลปะ และภาพถ่ายโฆษณาเบื ้องต้ น รวมทัง้
ศึกษาความรู้พื ้นฐานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานจากฟิ ล์ม และภาพถ่าย
Knowledge, history and background of photography. Study and practice
photography at a basic level such as types of cameras, photographic equipment,
mixture of photographic chemicals, including film and paper processing, in order to
gain effects in fine and applied art composition, for example, the basic of taking
artistic or advertising photos. Study basic knowledge of analysing and criticizing
works from films and photos.

704238

การตลาดสําหรับการออกแบบ
3(2-2-5)
Marketing for Design
ความหมายและความสําคัญของการตลาดซึง่ เกี่ยวข้ องกับนโยบายผลิตภัณฑ์ การกําหนด
ราคา การส่งเสริมการขาย และการโฆษณา ตลอดจนช่องทางการจัดจําหน่าย ทังนี
้ ้โดย
สัมพันธ์กบั การพิจารณาวางแผนออกแบบ และวิเคราะห์ทดสอบ ตลอดจนประเมินผล
งานออกแบบ
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Meaning and importance of marketing which involves policy, product, price
determination, sale promotion and advertisement, including opportunity of distribution,
related to the consideration of planning, analysing and evaluating designed works.
704347

3.1.6

ภาพประกอบสําหรับการออกแบบ
3(2-2-5)
Illustration Design
ปฏิบตั งิ านการออกแบบสร้ างสรรค์ภาพประกอบด้ วยเทคนิคและอุปกรณ์ตา่ งๆ เพื่อพัฒนา
ทักษะในการสือ่ ความหมายด้ วยภาพจากเรื่ องราวและบทความที่กําหนด รวมทังฝึ
้ กหัด
เขียนภาพประกอบประเภทต่างๆ 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.

ความหมายของเลขรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้ วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็ น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมาย ดังนี ้
3.1.6.1 ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ รหัส 3ตัวแรก
ตัวเลขประจําสาขาวิชา
703 หมายถึง
สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม
3.1.6.2 ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือ รหัส 3ตัวหลัง
เลขหลักหน่วย :
แสดงอนุกรมรายวิชา
เลขหลักสิบ :
แสดงหมวดหมูใ่ นสาขาวิชา
1
หมายถึง
การออกแบบสื่อนวัตกรรม
2
หมายถึง
ศิลปะและการออกแบบ
3
หมายถึง
การออกแบบกราฟิ ก
4
หมายถึง
การออกแบบภาพเคลื่อนไหว
5
หมายถึง
การออกแบบมัลติมีเดีย
6
หมายถึง
วิชาเลือก
9
หมายถึง
ศิลปนิพนธ์ ,การฝึ กงาน ,สหกิจศึกษา ,
ระเบียบวิจยั ,สัมมนา
เลขหลักร้ อย : แสดงชันปี
้ และระดับ
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสูตร และอาจารย์ รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

2

ชื่อ - นามสกุล
นายดนัย เรี ยบสกุล

นายชวลิต ดวงอุทา

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่ ง

3-3099-00777-16-8

อาจารย์

3-3001-00510-50-9

อาจารย์

วุฒกิ ารศึกษา / สาขา

สําเร็จการศึกษาจาก ปี ที่สาํ เร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัย

ศ.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

2551

ศ.บ.(ออกแบบสื่อสาร)

มหาวิทยาลัยศรี นคริ น
ทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2544

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี
M.F.A.(Computer Arts)
Academy of Art
College, San
Francisco, California
สถ.บ.(Interior Architecture) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง
ศ.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

2544

ศ.ม.(การออกแบบนิเทศศิลป์)
ศศ.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป์)

3

4

5

นายรุ่งโรจน์ รัตนพิเชฐกุล

นายวิสิฐ จันมา

3-1009-01111-87-6

3-6501-01061-22-5

นายวิสิฐ อรุณรัตนนา
นนท์

3-6501-01291-35-2

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

2552

2539

2535

2547

ศป.บ. (ภาพพิมพ์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2540

ศศ.ม.(สื่อศิลปะและการ
ออกแบบสื่อ)
ศป.บ.(ศิลปะไทย)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2552

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2542

3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ลําดับที่
1

ชื่อ-นามสกุล
นายจิรวัฒน์ พิระสันต์

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
3-1009-03016-54-4

ตําแหน่ ง

วุฒกิ ารศึกษา

รศ.

กศ.ด.(การบริ หารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
กศ.ม.(ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร

2

นายนิรัช สุดสังข์

3-1009-03016-54-4

รศ.

กศ.บ.(ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
บางแสน
ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม.(ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.อ.บ.(ศิลปะอุตสาหกรรม) เกียรตินิยมอันดับ2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง
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ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล

3

นายศุภรัก สุวรรณวัจน์

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
3-9103-00072-00-3

ตําแหน่ ง

วุฒกิ ารศึกษา

ผศ.

ศป.ม. (นฤมิตศิลป์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศป.บ. (สื่อนวัตกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศม.(ประยุกต์ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศบ.(ประยุกต์ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
MDigitalDes (Digital Design)Queensland
College of Art Griffith University ประเทศ
ออสเตรเลีย
สถ.บ.(ศิลปะอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ศป.ม. (นฤมิตศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศป.บ. (นิเทศศิลป์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ศม. (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ศป.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
MFA.Printmaking 1st class Horror Visva
Bharati University, Sartiniketan ประเทศอินเดีย
ศบ. (มัณฑนศิลป์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศป.บ. (ภาพพิมพ์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ศศ.บ. (การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์)
เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. (การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์) เกียรตินิยม
อันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
MFA. (Computer Arts) Academy of Art
College สหรัฐอเมริ กา
สถ.บ. (สถาปั ตยกรรมภายใน)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ศม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศบ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศม. (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศป.บ. (ออกแบบสื่อสาร) มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
ศม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศบ. (ประติมากรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศม. (เครื่ องปั น้ ดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศบ. (เครื่ องปั น้ ดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

4

นายทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์

3-9103-00072-003

อาจารย์

5

นางสาวลินดา อินทราลักษณ์

3-6599-00368-66-4

อาจารย์

6

นางสาวตติยา เทพพิทกั ษ์

3-1201-01752-54-1

อาจารย์

7

นายวิสิฐ จันมา

3-6501-01061-22-5

อาจารย์

8

นายธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี

3-7798-00072-037

อาจารย์

9

นายนรเศรษฐ์ ไวศยกุล

3-2499-00002-76-1

อาจารย์

10

นายอนุชิต สุริยงค์

3-6201-00485-24-2

อาจารย์

11

นายชโรธรณ์ ทิพย์อปุ ถัมภ์

1-5399-00005-90-6

อาจารย์

12

นายรุ่งโรจน์ รัตนพิเชฐกุล

3-1009-01111-87-6

อาจารย์

13

นายสุรชาติ เกษประสิทธิ์

3-6502-00152-369

อาจารย์

14

นายดนัย เรี ยบสกุล

3-3099-00777-16-8

อาจารย์

15

นายฐิ ติ สมบูรณ์เอนก

3-6701-00121-526

อาจารย์

16

นายลัคนา วงศ์สวัสดิ์

3-6701-00121-52-6

อาจารย์

56
ลําดับที่
17

ชื่อ-นามสกุล
นายวิสิฐ อรุณรัตนานนท์

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
3-6501-01291-35-2

ตําแหน่ ง
อาจารย์

วุฒกิ ารศึกษา
ศป.ม. (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศป.บ. (ศิลปะไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. องค์ ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ บณ
ั ฑิต มีความต้ องการให้ บณ
ั ฑิตมีประสบการณ์ ใน
วิชาชีพก่อนเข้ าสูก่ ารทํางานจริ ง ดังนันในหลั
้
กสูตรจึงมีรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อฝึ กให้ นิสิตรู้จกั
การประยุกต์ใช้ ความรู้ ที่เรี ยนมา มาใช้ กบั สภาพการทํางานจริ ง และเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมในทุกๆ
ด้ าน ก่อนออกไปทํางานจริ ง โดยหลักสูตรได้ จดั ให้ อยูใ่ นกลุม่ วิชาการศึกษาทางเลือก
วิชาการศึก ษาทางเลื อ กจะแบ่ง ออกเป็ น 2 แนวทาง เพื่ อ ให้ นิ สิต ได้ เ ลือ กแนวทางการศึก ษาที่
เหมาะสมสําหรับตนเอง 1 แนวทาง จํานวน 6 หน่วยกิตโครงงาน จะประกอบไปด้ วย
(1) สหกิจศึกษา
703495
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
703491
การฝึ กงาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
Professional Training (ไม่น้อยกว่า 270 ชม).
703496
การฝึ กอบรมหรื อฝึ กงานในต่างประเทศ
6 หน่วยกิต
International Academic or Professional Training
4.1. ผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสติ มีดงั นี ้
1. ทักษะในการปฏิบตั ิงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้ าใจในหลักการ ความจําเป็ นใน
การเรี ยนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ ้น
2. บูรณาการความรู้ที่เรี ยนมาเพื่อนําไปแก้ ปัญหาทางการออกแบบสื่อนวัตกรรมได้
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ดี
4. มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเข้ าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสถาน
ประกอบการได้
5. มีความกล้ าในการแสดงออก และนําความคิดสร้ างสรรค์ไปใช้ ประโยชน์ในงานได้
6. มีทกั ษะการสื่อสารด้ านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่ วงเวลา
้ ที่ 4 สําหรับนิสติ ที่เลือกวิชาศิลปนิพนธ์
ภาคการศึกษาต้ น / ปลาย ของชันปี
4.3 จํานวนหน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
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4.4 การจัดเวลาและตารางสอน
สหกิจศึกษาจัดเต็มเวลากรณีนิสติ เลือกลงในปี ที่ 4 ภาคการศึกษาต้ น
วิชาฝึ กงานจัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาฤดูร้อนชันปี
้ ที่ 3
5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ข้ อกําหนดในการทําศิลปนิพนธ์ ต้ องเป็ นหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับการประยุกต์ใช้ ความรู้ทางด้ านสื่อ
นวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และผลงานของตนเอง ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็ น
ศิลปนิพนธ์ เดี่ยวและมีรายงานที่ต้องนําส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด อย่างเคร่งครัด
1) ศิลปนิพนธ์ ประกอบไปด้ วย
703494
ศิลปนิพนธ์
6 หน่วยกิต
Art Thesis
703497
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
หัวข้ อวิชาศิลปนิพนธ์ จะเป็ นหัวข้ อที่นิสิตสนใจ สามารถศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติมได้ สามารถแก้ ไข
ปั ญ หา สามารถคิด วิ เ คราะห์ ออกแบบและพัฒ นาได้ โดยสามารถนํ า ทฤษฎี ม าประยุก ต์ ใช้ ใ นการทํ า
โครงงานได้ มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นิสิตแสดงความสามารถในการออกแบบผลงานสื่อนวัตกรรม มีความสามารถในการสื่อสารด้ วย
ภาษาเขียนและภาษาพูด มีความเชี่ยวชาญในการใช้ เครื่ องมือ มีการประยุกต์ใช้ ทฤษฏีในการทําโครงงาน
โครงงานสามารถเป็ นต้ นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาต้ นและปลาย ของชันปี
้ ที่ 4
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชัว่ โมงการให้ คําปรึ กษา จัดทําบันทึกการให้ คําปรึกษา และปรับปรุ งให้ ทนั สมัยเสมอ ให้
นิสติ รายงานความก้ าวหน้ าปั ญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา อีกทังมี
้ ตวั อย่างโครงงานให้ ศกึ ษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความก้ าวหน้ าในการทําโครงงาน สมุดบันทึกการให้ คําปรึกษา โดยอาจารย์
ที่ปรึกษา และประเมินผลจากผลสําเร็ จของโครงงาน โดยโครงงานดังกล่าวต้ องสามารถทํางานได้ ใน
เบื ้องต้ น และการจัดสอบการนําเสนอ ที่มีอาจารย์สอบไม่ตํ่ากว่า 3 คน
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนิสิต
(1) มีคุณธรรม จริ ยธรรม ถ่ อมตนและทํ าหน้ าที่ ส่งเสริ มและสอดแทรกให้ นิสิตมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
เป็ นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ เคารพในสิทธิ ทางปั ญญาและข้ อมูลส่วนบุคคล การใช้
และสังคม
เทคโนโลยี ใ นการพัฒ นาสร้ างสรรค์ ผ ลงานก่ อ ให้ เ กิ ด
นวัต กรรมใหม่ ๆ เพื่ อ ให้ นิ สิ ต มี โ อกาสประยุก ต์ ใ ช้ ห รื อ
บูรณาการความรู้ที่ได้ ศกึ ษามาในขันท้
้ าย
(2) มี ค วามรู้ พื น้ ฐานในศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ องทั ง้ รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้ องปูพื ้นฐานของศาสตร์ และ
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฎิ บัติ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ดี สร้ างความเชื่ อ มโยงระหว่า งภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บัติ มี
สามารถประยุก ต์ ไ ด้ อย่า งเหมาะสมในการ ปฏิบตั ิการ แบบฝึ กหัด โครงงานงานวิจยั และศิลปนิพนธ์
ประกอบวิชาชีพนักออกแบบสื่อ และสามารถ เป็ นกรณีศกึ ษาให้ นิสิตเข้ าใจการประยุกต์องค์ความรู้ กบั
ศึกษาต่อในระดับสูง
ปั ญหาจริง
(3) มี ค วามรู้ ทัน สมัย ใฝ่ รู้ และมี ค วามสามารถ รายวิชาเลือ กที่ เ ปิ ดสอนต้ อ งต่อยอดความรู้ พืน้ ฐานใน
พัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ภาคบังคับ และปรับตามวิวฒ
ั นาการของศาสตร์ มีโจทย์
และพัฒนาสังคม
ปั ญ หาที่ ท้ า ทายให้ นัก ศึก ษาค้ น คว้ า หาความรู้ ในการ
พัฒนาศักยภาพ
(4) คิดเป็ น ทําเป็ น และเลือกวิธีการแก้ ปัญหาได้ ทุกรายวิชาต้ องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึ กหัด หรื อโครงงาน
อย่างเป็ นระบบและเหมาะสม
ให้ นิสติ ได้ ฝึกคิด ฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กแก้ ปัญหา แทนการท่องจํา
(5) มีความสามารถทํางานร่ วมกับผู้อื่น มีทกั ษะ โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ ควรจัดแบบ
การบริ หารจัดการและทํางานเป็ นหมูค่ ณะ
คณะทํางาน แทนที่จะเป็ นแบบงานเดี่ยว เพื่อส่งเสริ มให้
นิสติ ได้ ฝึกฝนการทํางานเป็ นหมูค่ ณะ
(6) รู้ จักแสวงหาความรู้ ด้ วยตนเองและสามารถ ต้ องมีการมอบหมายงานให้ นิสิตได้ สืบค้ นข้ อมูล รวบรวม
ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ทั ้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ ความรู้ พร้ อมนําเสนอในชันเรี
้ ยน และเผยแพร่ ความรู้ ที่
ภาษาต่างประเทศในการสื่ อสารกับผู้อื่น ได้ ได้ ระหว่างนิสิตด้ วยกันได้ เป็ นอย่างดี หรื อให้ กับผู้สนใจ
ภายนอก
เป็ นอย่างดี
(7) มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี มี วิ ชาที่ บูรณาการองค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ ศึก ษามา (เช่ น วิ ช า
สารสนเทศเพื่อพัฒนาผลงานและตนเองได้ ดี ศิลปนิ พ นธ์ ) ในการวิ เคราะห์ ออกแบบ พัฒ นา ติดตัง้
และปรั บ ปรุ ง หัว ข้ อ ตามข้ อ กํ า หนดของโจทย์ ปั ญ หาที่
ได้ รับ
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2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรี ยนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นิสิตต้ องมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมเพื่อให้ สามารถดําเนินชีวิตร่ วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่ น
และเป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม การสร้ างทัศนคติให้ นิสิตสาขาสื่อนวัตกรรมมีความรักในการเรี ยนการใฝ่ รู้
เพื่ อปลูกฝั งความคิดสร้ างสรรค์ รู้ จัก คิด วางแผนขัน้ ตอนการทํ า งาน มี วินัย ความซื่ อสัตย์ และความ
รับผิดชอบในการทํางานสาขาสื่อนวัตกรรมนิสิตจําเป็ นต้ องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ ้นเช่นเดียวกับ
การประกอบอาชี พในสาขาอื่ นๆ อาจารย์ ที่สอนในแต่ละวิชาต้ องพยายามสอดแทรกเรื่ องที่ เกี่ ยวกับสิ่ง
ต่อไปนี ้ทัง้ 4 ข้ อ เพื่อให้ นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม และจริ ยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา
รวมทังอาจารย์
้
ต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ ้ านคุณธรรม และจริ ยธรรมอย่างน้ อย 4 ข้ อตามที่ระบุไว้
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
2) มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
4) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ สอื่ นวัตกรรมต่อบุคคลองค์กรและสังคม
นอกจากนั น้ หลั ก สู ต รออกแบบสื่ อ นวั ต กรรมต้ องมี วิ ช าเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมและ
สุนทรี ยศาสตร์ อาจารย์ที่สอนต้ องจัดให้ มีการวัดมาตรฐานในด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึง่
ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นข้ อสอบ อาจใช้ การสังเกตพฤติกรรมระหว่างทํากิจกรรมที่กําหนด มีการกําหนดคะแนนใน
เรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของคะแนนความประพฤติของนิสติ นิสติ ที่คะแนนความประพฤติไม่
ผ่านเกณฑ์ อาจต้ องทํากิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มก่อนจบการศึกษา
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให้ มีวฒ
ั นธรรมองค์กร เพื่อเป็ นการปลูกฝั งให้ นิสิตมีระเบียบวินยั โดยเน้ นการเข้ า
ชันเรี
้ ยนให้ ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็ นไปตามระเบียบของสถาบันฯ นิสติ ต้ องมีความรับผิดชอบโดย
ในการทํางานกลุ่มนันต้
้ องฝึ กให้ ร้ ู หน้ าที่ของการเป็ นผู้นํากลุ่มและการเป็ นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดย
ต้ องไม่กระทําการทุจริ ตในการสอบหรื อลอกการบ้ านของผู้อื่น เป็ นต้ น นอกจากนี ้อาจารย์ผ้ สู อนทุกคนต้ อง
สอดแทรกเรื่ อ งคุณ ธรรม จริ ย ธรรมในการสอนทุก รายวิ ช า รวมทัง้ มี ก ารจัด กิ จ กรรมส่ง เสริ ม คุณ ธรรม
จริยธรรม เช่น การยกย่องนิสติ ที่ทําดี ทําประโยชน์แก่สว่ นรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนิสติ ในการเข้ าชันเรี
้ ยน การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้ อมเพรี ยงของนิสติ ในการเข้ าร่วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
- ประเมินจากการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรี ยนรู้ด้านความรู้
นิสิตต้ องมีความรู้ เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในสาขาสื่อนวัตกรรม มีคุณธรรม จริ ยธรรม
และความเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศกึ ษานันต้
้ องเป็ นสิ่งที่นิสิตต้ องรู้ เพื่อใช้ ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม
้
้ ต้องครอบคลุมสิง่ ต่อไปนี ้
ดังนันมาตรฐานความรู
1) ความรู้ และความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื ้อหาสาขาวิชาสื่อ
นวัตกรรมที่ศกึ ษา
2) สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา เข้ า ใจและอธิ บ ายความต้ อ งการทางการออกแบบสื่ อ
นวัตกรรม รวมทัง้ ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้ เครื่ องมือที่ เหมาะสมกับการ
แก้ ไขปั ญหา
3) สามารถติดตามความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการและวิ วัฒ นาการของผลงานด้ า นสื่ อ
นวัตกรรมรวมทังการนํ
้
าไปประยุกต์ใช้
4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสร้ างสรรค์ผลงานออกแบบที่ใช้ งานได้ จริ งหรื อการ
นําไปประยุกต์ใช้ งานร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้ การสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้ นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ ทางปฎิบตั ิ
ในสภาพแวดล้ อมจริ ง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื ้อหาสาระของรายวิชานัน้ ๆ นอกจากนี ้ควรจัดให้ มีการเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ งโดยการศึกษา
ดูงานหรื อเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่ องตลอดจนฝึ กปฏิบตั ิงานใน
สถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ขิ องนิสติ ในด้ านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
(3) ประเมินจากรายงานที่นิสติ จัดทํา
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรื อโครงการที่นําเสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชันเรี
้ ยน
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา รายวิชาฝึ กงาน
(7) ประเมินจากศิลปนิพนธ์
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2.3 ทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
นิสิตต้ องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ โดยพึ่งตนเองได้ เมื่อจบการศึกษา
แล้ ว ดังนันนิ
้ สิตจําเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนาทักษะทางปั ญญาไปพร้ อมกับคุณธรรม จริ ยธรรม และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศกึ ษาในขณะที่สอนนิสิต อาจารย์ต้องเน้ นให้ นิสิตคิดหาเหตุผล เข้ าใจที่มาและสาเหตุ
ของปั ญหา วิธีการแก้ ปัญหารวมทัง้ แนวคิดด้ วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจํา นิสิตต้ องมีคุณสมบัติ
ต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้ เกิดทักษะทางปั ญญาดังนี ้
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2) สามารถสืบค้ น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาอย่าง
สร้ างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปั ญหาและความต้ องการ
4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ ไขปั ญหาทางการออกแบบสื่อ
นวัตกรรมได้ อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ด้านทักษะทางปั ญญา
(1) กรณีศกึ ษาทางการประยุกต์ทกั ษะการออกแบบสื่อนวัตกรรม
(2) การอภิปรายกลุม่
(3) ให้ นิสติ มีโอกาสปฏิบตั จิ ริ ง
(4) ให้ นิสติ ทําวิทยานิพนธ์
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
กลยุทธ์ ก ารประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้ านทักษะทางปั ญญา นี ส้ ามารถทํ าได้ โดยการออก
ข้ อสอบที่ให้ นิสติ แก้ ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ ปัญหา และวิธีการแก้ ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่
เรี ยนมา หลีกเลี่ยงข้ อสอบที่เป็ นการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุ่มคําตอบที่ให้ มา ไม่ควรมี
คําถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ
ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนิสิต เช่น ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชันเรี
้ ยน การทดสอบโดยใช้ แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์ เป็ นต้ น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
นิสิตต้ องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้ องกับคนที่ไม่ร้ ู จกั มาก่อน คนที่มา
จากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็ นผู้บงั คับบัญชา หรื อคนที่จะมาอยู่ใต้ บงั คับบัญชา ความสามารถที่จะ
้
ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้ องกับ
ปรับตัวให้ เข้ ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็ นเรื่ องจําเป็ นอย่างยิ่ง ดังนันอาจารย์
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คุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนีใ้ ห้ นิสิตระหว่างที่สอนวิชา หรื ออาจให้ นิสิตไปเรี ยนวิชาทางด้ านสังคมศาสตร์ ที่
เกี่ยวกับคุณสมบัตติ า่ ง ๆ ดังนี ้
1) สามารถสื่อสารกับกลุม่ คนหลากหลายและสามารถสนทนาทังภาษาไทยและ
้
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถให้ ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ ปัญหาสถานการณ์ต่าง
ๆในกลุม่ ทังในบทบาทของผู
้
้ นํา หรื อในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ใช้ การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้ มีการทํางานเป็ นกลุ่ม การทํางานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อื่น ข้ ามหลักสูตร หรื อต้ องค้ นคว้ าหาข้ อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรื อผู้มีประสบการณ์ โดยมี
ความคาดหวัง ในผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว บุค คลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ ดังนี ้
(1) ฝึ กให้ นิสติ ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี
(2) ฝึ กให้ นิสติ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
(3) ฝึ กให้ นิสิตสามารถปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบตั ิงานได้
เป็ นอย่างดี
(4) ฝึ กให้ นิสติ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป
(5) ฝึ กให้ นิสติ มีภาวะผู้นํา
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รั บผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชันเรี
้ ยน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้ วนชัดเจนตรงประเด็นของ
ข้ อมูลที่ได้
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นิสติ ต้ องมีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขันตํ
้ ่าดังนี ้
1) มีทกั ษะในการใช้ เครื่ องมือที่จําเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทํางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทังปากเปล่
้
าและการเขียน เลือกใช้ รูปแบบของสื่อ
สารสนเทศและเทคโนโลยีได้ อย่างเหมาะสม
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2.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี ้
อาจทําได้ ในระหว่างการสอน โดยอาจให้ นิสิตแก้ ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิ ภาพของวิธีแก้ ปัญหา และให้
นําเสนอแนวคิดของการแก้ ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนิสิตในชันเรี
้ ยน อาจมีการวิจารณ์ใน
เชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุม่ นิสติ
จัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ในรายวิ ช าต่า ง ๆ ให้ นิ สิ ต ได้ วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ จํ า ลอง และ
สถานการณ์ เ สมื อนจริ ง และนํ า เสนอการแก้ ปั ญ หาที่ เ หมาะสม เรี ย นรู้ เทคนิ ค การประยุก ต์ ทัก ษะการ
ออกแบบสื่อนวัตกรรมในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ ทฤษฎี การเลือกใช้ เครื่ องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรื อคณิตศาสตร์ และสถิติ ที่เกี่ยวข้ อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้ อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้ เครื่ องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศกึ ษาต่างๆที่มีการนําเสนอต่อชันเรี
้ ยน
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แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบต่ อผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะ (Curriculum mapping)

 ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา

กลุ่มวิชาเฉพาะ
วิชาพืน้ ฐาน
703121 ทฤษฎีศิลปะและการออกแบบ
(Theory of Art and Design)
703122 องค์ประกอบศิลปะและ
การออกแบบ
(Composition of Art and Design)
703123 ประวัติศาสตร์ ศิลปะและ
การออกแบบ
(History of Art and Design)
703223 ศิลปะปฏิบตั ิ
(Arts workshop)
704122 วาดเส้ น
(Drawing)
704213 สุนทรี ยศาสตร์
(Aesthetics)

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้
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o ความรับผิดชอบรอง
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3. ทักษะทางปั ญญา
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรั บผิดชอบ
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

o
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รายวิชา

704224 ศิลปะภาพถ่าย
(Art of photography)
วิชาเฉพาะด้ าน
วิชาบังคับ
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
(Communicative English for
Specific Purposes)
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
(Communicative English for
Academic Analysis)
205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพื่อการนําเสนอผลงาน
(Communicative English for
Research Presentation)
703111 การออกแบบและนําเสนอ
ผลงาน
(Sketch Design and
Presentation)

1. คุณธรรม จริยธรรม
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2. ความรู้
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3. ทักษะทางปั ญญา
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรั บผิดชอบ
4

o o

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายวิชา

703112 คอมพิวเตอร์ สําหรับการ
ออกแบบสองมิติ
(Two Dimensional
Computer Graphic)
703213 คอมพิวเตอร์ สําหรับการ
ออกแบบสามมิติ
(Three Dimensional
Computer Graphic)
703214 การออกแบบกราฟิ ก
(Graphic Design)
703215 คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําหรับ
งานออกแบบ
(Computer Programming
for Design)
703224 ศิลปะไทยและภูมิปัญญา
พื ้นถิ่น
(Art and Local Wisdom)
703314 การออกแบบมัลติมีเดีย
(Multimedia Design)

1. คุณธรรม จริยธรรม
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2. ความรู้
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3. ทักษะทางปั ญญา
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

o

1

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรั บผิดชอบ



o
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

703323 วัฒนธรรมสื่อ
(Media Culture)
703391 ระเบียบวิธีวิจยั ทางด้ านการ
ออกแบบสื่อนวัตกรรม
(Research Methodology on
Innovative Media Design)
703493 สัมมนาการออกแบบสื่อ
นวัตกรรม
(Seminar in Innovative
Media Design)
703494 ศิลปนิพนธ์
(Art Thesis)
704238 การตลาดสําหรับการออกแบบ
(Marketing for Design)
704347 ภาพประกอบสําหรับการ
ออกแบบ
(Illustration Design)
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3. ทักษะทางปั ญญา
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรั บผิดชอบ
4

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

วิชาบังคับเลือก
กลุ่มวิชาการออกแบบกราฟิ ก
703231 การออกแบบและจัดวาง
ตัวอักษร
(Lettering and Typography)
703232 การออกแบบสื่อสิง่ พิมพ์

(Publishing Design)
703333 กระบวนการออกแบบกราฟิ ก
(Graphic Design Processes)
703334 การออกแบบเอกลักษณ์องค์กร
(Corporate Identity Design)
703335 การออกแบบข้ อมูลสารสนเทศ
(Information Design)
703336 ออกแบบระบบสัญลักษณ์
(Signage Systems)
703337 ออกแบบกราฟิ กเพื่อ
สภาพแวดล้ อม
(Environmental Graphic
Design)
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3. ทักษะทางปั ญญา
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรั บผิดชอบ
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
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2. ความรู้
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3. ทักษะทางปั ญญา
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรั บผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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กลุ่มวิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหว
703241 พื ้นฐานภาพเคลื่อนไหว
(Basic Animation)
703242 การออกแบบและนําเสนอสื่อ
ภาพเคลื่อนไหว
(Animated Media and
Presentation)
703343 ภาพเคลื่อนไหวสองมิติ
(Two Dimensional Animation )
703344 การออกแบบตัวละครสําหรับ
ภาพเคลื่อนไหว
(Character Animation Design)
703345 การวาดเส้ นสําหรับ
ภาพเคลื่อนไหว
(Drawing for Animation)
703346 ภาพเคลื่อนไหวสามมิติ
(Three Dimensional
Animation)
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รายวิชา

703347 เทคนิคพิเศษสําหรับ
ภาพเคลื่อนไหว
(Visual Effects for
Animation)

1. คุณธรรม จริยธรรม
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2. ความรู้

4
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3. ทักษะทางปั ญญา

4
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3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรั บผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4
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กลุ่มวิชาการออกแบบมัลติมีเดีย
703251 การออกแบบสื่อเชิงโต้ ตอบ
(Interactive Media Design)
703252 การออกแบบกราฟิ กบนสื่อ
อิเลคทรอนิกส์
(Graphic Interface Design)
703353 การออกแบบสื่อสมัยใหม่
(New Media)
703354 การออกแบบภาพและเสียง
(Visual and Audio Design)
703355 การออกแบบกราฟิ กเชิง
อนุรักษ์
(Greening Graphic Design)



o

  



o o



o

o

o





o

  



o o







o



  





o
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

703356 การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์
(Computer Game Design)
703357 การออกแบบเว็บ
(Web Design)

o
o

2




3

2. ความรู้

4

o
o

1

2

3

3. ทักษะทางปั ญญา

4

1

o o
o o

o
o

  

o  o o o
o o  o 
o o o o 
o o o o 

o
o
o
o

  

o o o o



  
  

4

o
o

1

2

 
 

3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรั บผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

1

2





o



o



















o
o
o
o



o

วิชาเลือก
703361 การสร้ างภาพสามมิติ
(Three Dimensional Modeling)
703362 ออกแบบจัดแสง
(Lighting Design)
703363 การถ่ายภาพในสภาพแวดล้ อม
(Environmental Photography)
703364 การถ่ายภาพสตูดิโอ
(Studio Photo)
703365 การจัดและปรับแต่งภาพขันสู
้ ง
(Photo Manipulation and
Enhancement)

o
o
o
o
o



o
o
o
o



o o





  
  
  



o
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รายวิชา

703366 การเขียนบทสําหรับการ
ออกแบบสื่อสาร
(Writing Scripts for
Communication Design)
703467 การออกแบบสื่อแนวทดลอง
(Experimental Media
Design)
703468 การถ่ายภาพสร้ างสรรค์
(Creative Photo)
703469 ภาพยนตร์ และ
ภาพเคลื่อนไหวแนวทดลอง
(Experimental Film and
Animation Design)
703495 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
703496 การฝึ กอบรมหรื อฝึ กงาน
ในต่างประเทศ
(International Academic or
Professional Training)

1. คุณธรรม จริยธรรม

3

2. ความรู้

1

2

4

1

o



o o

o



o o o

o



o o

o



o



2

3

3. ทักษะทางปั ญญา

1

2

1

2

o o





o



o

o o





o

o

o

  

o o o o



o
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o

o o





o

o

o

o
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o

o

 

     

1

o



o



o o





2

3

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4

  

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรั บผิดชอบ

o o
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

703497 การศึกษาอิสระ
(Independent Study)
703491 การฝึ กงาน
Professional Training

o

2

3

 

2. ความรู้

4

o

1

2

 

     

3

3. ทักษะทางปั ญญา

4

o o
o o

1




2

3

o 
o o

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรั บผิดชอบ
4

1



o





2



5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2





o

o
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาเฉพาะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
2) มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
4) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ สื่อนวัตกรรมต่อบุคคลองค์กรและสังคม
2. ความรู้
1) ความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื ้อหาสาขาวิชาสื่อนวัตกรรมที่ศกึ ษา
2 ) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้ าใจและอธิบายความต้ องการทางการออกแบบสื่อนวัตกรรม รวมทังประยุ
้
กต์ความรู้ ทักษะ และการใช้ เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ ไขปั ญหา
้
าไปประยุกต์ใช้
3) สามารถติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการและวิวฒ
ั นาการของผลงานด้ านสื่อนวัตกรรมรวมทังการนํ
4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสร้ างสรรค์ผลงานออกแบบที่ใช้ งานได้ จริ งหรื อการนําไปประยุกต์ใช้ งานร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ
3. ทักษะทางปั ญญา
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2) สามารถสืบค้ น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาอย่างสร้ างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปั ญหาและความต้ องการ
4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ ไขปั ญหาทางการออกแบบสื่อนวัตกรรมได้ อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุม่ คนหลากหลายและสามารถสนทนาทังภาษาไทยและภาษาต่
้
างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
้
้ นํา หรื อในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
2) สามารถให้ ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ ปัญหาสถานการณ์ตา่ ง ๆในกลุม่ ทังในบทบาทของผู
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทกั ษะในการใช้ เครื่ องมือที่จําเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
้
าและการเขียน เลือกใช้ รูปแบบของสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีได้ อย่างเหมาะสม
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทังปากเปล่
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แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบต่ อผลการเรี ยนรู้ หลักสูตรสู่รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจําปี การศึกษา 2554
ผลการเรี ยนรู้

1 .คุณธรรม จริยธรรม

2 .ความรู้

3 .ทักษะทาง
ปั ญญา

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

- ทักษะภาษาไทย

Ο

× ×

Ο



×

×

- ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน

  

  

- ภาษาอังกฤษพัฒนา

  

- ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

×

×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

× ×
×  ×
×  ×
×  ×

4 .ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรั บผิดชอบ
4.1
4.2

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร
5.1
5.2

6.ด้ านทักษะ
Psychmotor

6.1

6.2

×
×
×
×

×

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษา

Ο



  
  





×

×

×

































×





Ο

Ο

Ο



×













×

×

×

×

×

×





2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- ภาษา สังคมและวัฒนธรรม

           

- ดุริยางควิจกั ขณ์

Ο

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- ปรัชญาเพื่อชีวิต
- กฎหมายพื ้นฐานเพื่อคุณภาพ
ชีวิต



Ο

Ο

   

Ο

×

Ο

      

× × × × × ×

Ο

×



×

×

Ο

 



Ο

× ×
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ผลการเรี ยนรู้

1 .คุณธรรม จริยธรรม

1.1
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
- อาหารและวิถีชีวิต
- วิทยาศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
หมายเหตุ :

1.2

 

O

3 .ทักษะทาง
ปั ญญา

4 .ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรั บผิดชอบ
4.1
4.2

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร
5.1
5.2

6.ด้ านทักษะ
Psychmotor

6.1

6.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

×

Ο

Ο

×
×

Ο



Ο

Ο

Ο



×



×

×

×

×

Ο

Ο



Ο



Ο

Ο





   

● ความรับผิดชอบหลัก

2 .ความรู้

รับผิดชอบรอง

Ο
x ไม่มี
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มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หลักสูตรสู่รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจําปี การศึกษา 2554
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1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความรับผิดชอบ
1.2 รู้จกั การมีสว่ นร่วม
1.3 มีจิตสาธารณะ
1.4 มีจรรยาบรรณในการดําเนินชีวิต
1.5 เคารพชื่นชม ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ความเป็ นไทย
2. ความรู้
2.1 รู้จกั ภาษาต่างประเทศมากกว่าหนึง่
2.2 ตระหนักในวัฒนธรรมวิถีชีวิตสังคมอาเซี่ยนสังคมโลก
2.3 เชื่อมโยงสภาพการปั จจุบนั การดําเนินชีวิต
2.4 เรี ยนรู้สถานะ ปั ญหาอุปสรรค การแก้ ไข วิทยาศาสตร์ /คณิตศาสตร์ กบั ชีวิตประจําวัน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 สามารถแยกแยะวิเคราะห์บนหลักการของเหตุผล
3.2 มีความคิดสร้ างสรรค์
3.3 รู้หลักการปรับบุคลิกภาพและสุขภาพ
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 สามารถติดต่อสื่อสารกับสังคมได้ ทงพฤติ
ั ้ กรรม กายวาจา และเทคโนโลยี
4.2 สร้ างปั ญญาในการอยูร่ ่วมกับผู้อื่น
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
5.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื ้อหา สําหรับการนําเสนอเป็ นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
5.2 ประยุกต์สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการแปลความหมาย สื่อสารและการวางแผนในการดําเนินชีวิต
6. ด้ านทักษะ Psychmotor
6.1 ฝึ กฝนการใช้ ร่างกายเพื่อสร้ างความสมบูรณ์ของสุขภาพและจิตใจ
6.2 สามารถสร้ างบุคลิกภาพและการใช้ ภาษาให้ เป็ นที่ยอมรับของสังคมในระดับนานาชาติได้
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้ วยการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี 2549 ( อ้ างอิงจากภาคผนวก จ )
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนิสิตยังไม่ สาํ เร็จการศึกษา
ให้ กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู้ ของนิสิตเป็ นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้ องทําความเข้ าใจตรงกันทังสถาบั
้
น และนําไปดําเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึง่ ผู้ประเมินภายนอกจะต้ องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้ นิสติ ประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา
มีระบบการตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาความเหมาะสมของข้ อสอบให้ เป็ นไปตามแผนการสอน มี
การประเมินข้ อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มีระบบคณะกรรมการพิจารณาการทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได้ โดยมีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้และรายงานผล
2.2 มีหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสําเร็จ
การศึกษาดังต่ อไปนี ้
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของนิสิต ควรเน้ นการทําวิจยั สัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอย่างต่อเนื่องและนําผลวิจยั ที่ได้ ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรี ยนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทัง้ การประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดย
องค์กรระดับสากล โดยการวิจยั อาจจะดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี ้
(1) ภาวะการณ์ ไ ด้ ง านทํ า ของบัณ ฑิ ต ประเมิ น จากบัณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่ จ บการศึก ษา ในด้ า นของ
ระยะเวลาในการหางานทํ า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้ าสัมภาษณ์ หรื อ การแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้ าทํางานในสถานประกอบการนัน้ ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ จากบัญฑิตที่จบในทุกๆปี และนําข้ อมูลที่ได้ รับมาใช้ ในการปรับหลักสูตรทุก 4 ปี
(3) การประเมินตําแหน่ง และหรื อความก้ าวหน้ าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรื อ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความ
พึงพอใจในด้ านความรู้ ความพร้ อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้ า
ศึกษาเพื่อปริญญาที่สงู ขึ ้นในสถานศึกษานัน้ ๆ
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(5) การประเมินจากนิสติ เก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้ อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรี ยน
รวมทังสาขาอื
้
่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทังเปิ
้ ด
โอกาสให้ เสนอข้ อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ ดียิ่งขึ ้นด้ วย
(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรื อ เป็ นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้ อม
ของนิสิตในการเรี ยน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการเรี ยนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนิสติ
ั นาเองและ
(7) ผลงานของนิสติ ที่วดั เป็ นรูปธรรมได้ ซงึ่ อาทิ (1) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูปที่พฒ
วางขาย, (2) จํานวนสิทธิบตั ร, (3) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (4) จํานวนกิจกรรมการ
กุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ, (5) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทําประโยชน์ตอ่ สังคม
3. เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2549
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรี ยมการสําหรั บอาจารย์ ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็ นครู แก่อาจารย์ใหม่ ให้ มีความรู้ และเข้ าใจนโยบายของสถาบัน
คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริ มอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่งเสริ มการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชา มีการสนับสนุนด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม
ดูงานทางวิชาการและวิชาชี พในองค์ กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ ในประเทศและ/หรื อ
ต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริ มอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่งเสริ มการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องกับวิจยั ในด้ านสื่อนวัตกรรมเป็ น
อันดับแรก การสนับสนุนด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
การประชุมทางวิชาการทังในประเทศและ/หรื
้
อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
(1) การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชมุ ชนที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรมส่งเสริ มการ
ทําวิจัยสร้ างองค์ความรู้ ใหม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพเป็ นรอง
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีคณาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร ดําเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี ้
(1) ก่อนเปิ ดภาคเรี ยน มีการประชุมคณาจารย์ที่สอนในสาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม เพื่อยืนยัน
การจัดตารางสอนและมอบหมายให้ คณาจารย์ เตรี ยมความพร้ อมในเรื่ อง เครื่ องมื อ อุปกรณ์
ประกอบการเรี ยนการสอน สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอนต่างๆ
(2) ในระดับคณะฯมีการแต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นหลักสูตรในทุกๆ ด้ าน
(3) ในหนึ่ ง ภาคการศึก ษา จัด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลอย่ า งน้ อ ยสองครั ง้ คื อ
กลางภาค และ
ปลายภาค
(4) แจ้ งผลการประเมินให้ อาจารย์ผ้ สู อนทราบ เพื่อทําการปรับปรุงต่อไป
(5) เมื่อสิ ้นสุดการเรี ยนการสอนในแต่ละปี ส่งผลการประเมินต่างๆ ให้ คณะและคณาจารย์ทราบ เพื่อ
ทําการปรับปรุงต่อไป
(6) มีการแต่งตังคณะกรรมการปรั
้
บปรุงหลักสูตรโดยทําการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี
(7) การบริหารจัดการหลักสูตรบริ หารตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริหารงบประมาณ
มี ก ารประมาณการรายจ่ า ยต่อนิ สิต หนึ่ง คนต่อปี และมี การคํา นวณรายรั บ จากงบประมาณ
แผ่นดิน และรายได้ จากค่าลงทะเบียนเรี ยนของนิสติ ให้ เพียงพอต่อการดําเนินการ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
1. เครี่ องประมวลผลการเขียนแบบ จํานวน 2 เครื่ อง
2. ชุดโต๊ ะและเก้ าอี ้เขียนแบบ จํานวน 120 ชุด
3. เครื่ องคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ กขันสู
้ ง จํานวน 5 เครื่ อง
4. เครื่ องคอมพิวเตอร์ ลกู ข่าย จํานวน 40 เครื่ อง
5. ชุดเครื่ องอัดขยายภาพขาวดํา จํานวน 1 เครื่ อง
6. ชุดไฟและแฟลชสตูดโิ อ สําหรับภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 6 ชุด
7. แท่นพิมพ์สาํ หรับงานภาพพิมพ์และสิง่ พิมพ์ทํามือ จํานวน 2 แท่น
8. เตาเผาเครื่ องเคลือบระบบพลังงานความร้ อนจากก๊ าซ จํานวน 1 เครื่ อง
9. เตาเผาเครื่ องเคลือบระบบพลังงานความร้ อนจากไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่ อง
10. แป้นหมุนสําหรับขึ ้นรูปงานเครื่ องเคลือบ จํานวน 10 เครื่ อง
11. ชุดฝึ กการปฏิบตั กิ ารภูก่ นั ลม จํานวน 5 ชุด
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สิง่ สนับสนุนการเรี ยนการสอนที่สาํ คัญของสาขาออกแบบสื่อนวัตกรรม คือเครื่ องมืออุปกรณ์และ
ั ฑ์เพิ่มเติมอย่าง
ห้ องปฏิบตั กิ าร ปั จจุบนั ทางสาขาวิชาได้ มีการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ ซื ้อครุภณ
ต่อเนื่อง
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ปั จจุบนั ทรัพยากรไม่เพียงพอและทันกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีสําหรับการเรี ยนการสอนใน
สาขาออกแบบสื่อนวัตกรรม
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
(1) อาจารย์ประจําต้ องมีคณ
ุ วุฒิเป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ2548 .โดยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้
(1.1) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาทางสาขาวิ ช า ออกแบบนิ เ ทศศิ ล ป์ การออกแบบสื่ อ สาร การ
ออกแบบสื่อสมัยใหม่ การออกแบบสื่อนวัตกรรม หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง เช่น นิเทศ
ศิลป์ การออกแบบสื่อนวัตกรรม การออกแบบกราฟิ กดีไซน์ คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
สําหรับการออกแบบ การออกแบบภาพเคลื่อนไหว การถ่ายภาพ ฯลฯ
(1.2) มีประสบการณ์ การสอนทางสาขาวิชานิเทศศิลป์ หรื อประสบการณ์ ในวิชาชีพด้ าน
การออกแบบที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างน้ อย 1 ปี
(2) มีความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
(3) มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของนิสิตและมี
ประสบการณ์ทําวิจยั หรื อประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
(4) เป็ นผู้ มี จ รรยาบรรณ จริ ย ธรรมคุ ณ ธรรมอั น ดี สอดคล้ องกั บ เกณฑ์ ม าตราฐานของ
มหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้ องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการ
สอน ประเมินผลและให้ ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อเตรี ยมไว้ สําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารื อแนวทางที่จะทําให้ บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้ บณ
ั ฑิต
เป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
3.3 คณาจารย์ ท่ สี อนบางเวลาและคณาจารย์ พเิ ศษ
้
างประเทศ) มาร่วมสอนในบางหัวข้ อ
มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ทังในและต่
ที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรื อประสบการณ์จริง
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
มี ก ารกํ า หนดคุณ สมบัติบุค ลากรให้ ต รงตามภาระหน้ า ที่ ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้ าทํางาน และต้ องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบไปด้ วยการสอบข้ อเขียนและ
การสอบสัม ภาษณ์ โดยข้ อสอบให้ ค วามสํา คัญต่อ ความสามารถในการปฎิบัติง านตามตํา แหน่ ง และ
ทัศนคติตอ่ งาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบตั งิ าน
มีการพัฒนาอาจารย์ให้ มีพฒ
ั นาการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์ในด้ านการสร้ างสรรค์
ผลงานสื่อนวัตกรรมหรื อสาขาที่ เกี่ ยวข้ องในกรณี การเรี ยนรู้ แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริ มการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทัง้ สนับสนุนให้ อาจารย์ มีผลงานวิจัยที่ สามารถตีพิมพ์ ในระดับนานาชาติเพิ่มขึน้ โดยอาจ
ร่ วมมือกับอาจารย์ต่างสาขาหรื อต่างสถาบัน การสนับสนุนสามารถทําได้ ในรู ปของการให้ ค่าเดินทางไป
เสนอผลงานทางวิชาการ การให้ เงินพิเศษเพิ่มเมื่อมีบทความวิชาการตีพิมพ์ ใน Proceedings และ
Journals รวมทังการอาจลดภาระงานสอนให้
้
เหมาะกับเวลาที่ใช้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และการ
ทําวิจยั ในกรณีที่อาจารย์ไม่ถนัดในการเพิ่มพูนความรู้ โดยผ่านการทําวิจยั ได้ หน่วยงานอาจสนับสนุนให้
อาจารย์ เ ข้ าร่ ว มงานกั บ ภาคอุ ต สาหกรรมหรื อ ธุ ร กิ จ ในช่ ว งปิ ดภาคการศึ ก ษา เพื่ อ ให้ อาจารย์ ไ ด้ มี
ประสบการณ์จริ งในการพัฒนาแนวคิด หรื อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางสื่อนวัตกรรม วิธีในข้ อนี ้ควรดําเนินการ
เมื่อข้ อข้ างต้ นไม่สามารถทําได้
5. การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานิสิต
5.1 การให้ คาํ ปรึกษาด้ านวิชาการ และอื่นๆ แก่ นิสิต
(1) ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ ภาคออกแบบสื่อนวตกรรมหรื อภาคออกแบบนิเทศศิลป์หรื อใน
สาขาเกี่ ย วข้ อ งที่ มี ป ระสบการณ์ ต รงในรายวิ ช าต่ า ง ๆ มาเป็ นอาจารย์ พิ เ ศษ เพื่ อ ถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ให้ แก่นิสติ
(2) ควรมีผ้ ชู ่วยสอนประจําห้ องปฏิบตั ิการที่มีความรู้ เกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ กราฟ
ฟิ ค และระบบเครื อข่าย หรื อวิชาที่เกี่ยวข้ องในจํานวนที่เหมาะสม สถาบันอุดมศึกษาควรส่งผู้ช่วย
สอนประจําห้ องปฏิบตั กิ ารไปอบรมเทคโนโลยีใหม่ทางด้ านคอมพิวเตอร์ อย่างน้ อยปี ละครัง้
5.2 การอุทธรณ์ ของนิสิต
ให้ เป็ นไปข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
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6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผู้ใช้ บัณฑิต
ให้ มีการสํารวจความต้ องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตก่อนการปรับปรุง
หลักสูตร
(1) ให้ มีการสํารวจประมาณการความต้ องการแรงงานประจําปี จากภาวะการได้ งานทําของบัณฑิต
และจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับความต้ องการแรงงาน
(2) ให้ มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตรครัง้ ต่อไป
7. ตัวบ่ งชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
(1) จํานวนบัณฑิตที่จบออกในเวลาที่กําหนด ร้ อยละ 90
(2) ความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีตอ่ หลักสูตร ระดับดี (คะแนน 3.5 จากคะแนนเต็ม 5)
(3) จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําในวิชาชีพหรื อสาขาใกล้ เคียงกัน ในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ
การศึกษา
(4) ความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต ระดับดี (คะแนน 3.5 จากคะแนนเต็ม 5)
ตัวบ่ งชีผ้ ลการดําเนินงาน*
7.1 อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีสว่ นร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
7.2 มีรายละเอียดหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติหรื อมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ าประกาศแล้ ว)
7.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ. 4 อย่างน้ อยก่ อนการเปิ ดหลักสูตรให้ ครบ
7.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6
ภายใน 30 วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
7.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษา
7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ. 4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรี ยนการสอนกลยุทธ์การสอน
หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
7.8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้ านการ
จัดการเรี ยนการสอน
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ตัวบ่ งชีผ้ ลการดําเนินงาน*
7.9 อาจารย์ประจําทุกคนได้ รับการพัฒนาในด้ านวิชาการและ/หรื อวิชาชีพ
อย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
7.10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนได้ รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรื อวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
7.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิตที่มีตอ่ คุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
7.12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มีตอ่ บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
7.13 ร้ อยละของรายวิชาเฉพาะทังหมดที
้
่เปิ ดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจ
เอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้ อย 1 ครัง้
7.14 ร้ อยละของรายวิชาพื ้นฐานที่มี Tutorial
7.15 ร้ อยละของรายวิชาเฉพาะที่มี Tutorial
7.16 ร้ อยละของรายวิชาทังหมดในหลั
้
กสุตรที่นําระบบ PDCA มาใช้ ในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการเรี ยนการสอน
7.17 ร้ อยละของนิสติ ที่สอบภาษาอังกฤษครัง้ แรกผ่าน ตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
7.18 ร้ อยละของนิสติ ที่สอบเทคโนโลยีสารสนเทศครัง้ แรกผ่านตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7.19 ร้ อยละของบัณฑิตที่ได้ งานทํา/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา
7.20 ค่าเฉลี่ยของเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนที่ ก.พ. กําหนด
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เกณฑ์การประเมิน
หลักสูตรที่ได้ รับการเผยแพร่วา่ เป็ นหลักสูตรที่ได้ มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ต้ องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี ้ที่ 7.1 – 7.12 อยูใ่ นเกณฑ์
้ ้ การผ่านเกณฑ์ดีต้องมีการดําเนอนงาน
ดีตอ่ เนื่องกันอย่างน้ อย 2 ปี การศึกษา (สําหรับหลักสูตร 4 ปี ) ทังนี
ตามตัวบ่งชี ้ที่ 7.1 – 7.5 อย่างครบถ้ วนและอย่างน้ อยร้ อยละ 80 ของตัวบ่งชี ้ที่ 7.6 – 7.12 ของแต่ละปี ที่ได้
ประเมิน
สําหรับตัวบ่งชี ้อื่นๆซึง่ เป็ นตัวบ่งชี ้ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ ายประกันคุณภาพจะกําหนดหลักเกณฑ์
การประเมินต่อไปผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้ องพยายามกํากับดูแลให้ บรรลุเป้าหมายภายในปี 2556 ซึง่ เป็ นปี ที่
3 ของการใช้ หลักสูตรที่พฒ
ั นาตาม TQF และต้ องรักษาไม่ให้ ตํ่ากว่าเป้าหมายนี ้ตลอดไปเพื่อการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรั บปรุ งแผนกลยุทธ์ การสอน
- การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา และสาชาวิชาเพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและขอ
คําแนะนําหรื อข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้ กลยุทธ์การสอน
- อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผ้ สู อนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากอาจารย์ท่าน
อื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสําหรับรายวิชา
- การสอบถามจากนิสติ ถึงประสิทธิผลของการเรี ยนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้ แบบสอบถามหรื อ
การสนทนากับกลุม่ นิสติ ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผ้ สู อน
- ประเมินจากการเรี ยนรู้ของนิสติ จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และ
ผลการสอบ
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
- การประเมินการสอนโดยนิสติ ทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักทะเบียนและประเมินผล
- การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชันเรี
้ ยนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่
มอบหมายแก่นิสติ โดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา
- การทดสอบการเรี ยนรู้ของนิสติ เทียบเคียงกับนิสติ ในมหาวิทยาลัยอื่น โดยใช้ ข้อสอบกลางของ
เครื อข่ายสถาบัน หรื อของสมาคมวิชาชีพ
- ทําการสํารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ โดยแจกแบบประเมินให้ กบั
นิสติ ในแต่ละรายวิชาก่อนสิ ้นภาคการศึกษา ข้ อมูลที่ได้ จะถูกวิเคราะห์โดยภาควิชาศิลปะและ
การออกแบบ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และส่งให้ คณาจารย์ผ้ สู อนแต่ละคนในภาค
การศึกษาถัดไปเพื่อใช้ เป็ นผลป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของตน และ
สาขาวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 กลยุทธ์ การประเมิน
การมีกลยุทธ์การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรี ยนรู้ตามมาตรฐานจริง ซึง่
สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องวางแผนไว้ ลว่ งหน้ า และระบุรายละเอียดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในเอกสาร
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม การ
ประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็ นความรับผิดชอบของผู้สอนเช่น การสอบข้ อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การ
สอบปฏิบตั ิ การสังเกตพฤติกรรม การให้ คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมิน
ตนเองของผู้เรี ยน ส่วนการประเมินผลหลักสูตรเป็ นความรับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหาร
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หลักสูตร เช่น การประเมินข้ อสอบ การเทียบเคียงข้ อสอบกับสถานศึกษาอื่น การสอบด้ วยข้ อสอบกลางของ
สาขาวิชา การประเมินของผู้จ้างงาน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ การประเมินหลักสูตรในภาพรวม สามารถจัดทําได้
โดยการสอบถามนิสติ ปี ที่ 4 ที่จะสําเร็จการศึกษา ถึงความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร ทังนี
้ ้อาจมีการ
ประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้ งานบัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบง่ ชี ้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 โดย
้
ทยาลัย
คณะกรรมการประเมินที่ได้ รับการแต่งตังจากมหาวิ
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรั บปรุ ง
จากการรวบรวมข้ อมูลในข้ อ 2 ทังในภาพรวมและในแต่
้
ละรายวิชาจะทําให้ ทราบปั ญหาของการบริหาร
หลักสูตร กรณีที่พบปั ญหาสามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานัน้ ๆ ได้ ทนั ทีซงึ่ ก็จะเป็ นการปรับปรุง
้ บนันจะกระทํ
้
าทุก 5 ปี ทังนี
้ ้ เพื่อให้ หลักสูตร
ย่อย ซึง่ ทําได้ ตลอดเวลาที่พบปั ญหา สําหรับการปรับปรุงทังฉบั
ทันสมัยและสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต

