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(หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2558) 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศลิปกรรมศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลท ั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร 
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Communication Design 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย 
 ช่ือเตม็ (ไทย) ศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต (การออกแบบสื่อสาร) 
 ช่ือยอ่ (ไทย) ศป.บ. (การออกแบบสื่อสาร) 
 ภาษาองักฤษ 

ช่ือเตม็ (องักฤษ) Bachelor of Fine and Applied Arts (Communication Design) 
ช่ือยอ่ (องักฤษ) B.F.A. (Communication Design) 

 

3. วิชาเอก 
 - 
 

4. จาํนวนหน่วยกิตท ี่เรียนตลอดหลักสูตร  
 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 129 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร  
 5.1 รูปแบบ หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร 4 ปี 
 5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา รับผู้ เข้าศกึษาชาวไทยและชาวตา่งประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอยา่งดี 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ ื่น  ไมมี่ 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาํเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัตเิหน็ชอบหลักสูตร  
 เป็นหลกัสตูรปรับปรุง จากหลกัสตูรเดิมคือ หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ทัศนศิลป์ โดยปรับปรุงล่าสุดเม่ือปี พ.ศ. 2554 โดยจะเร่ิมใช้หลักสูตรนีใ้นภาคการศึกษา 1 ของปี
การศกึษา 2558 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุม 
ครัง้ท่ี 10/2557 เม่ือวนัท่ี 21 เดือนตลุาคม พ.ศ. 2557 
 ได้รับอนมุตั/ิเห็นชอบหลกัสตูรจากสภาวิชาการในการประชมุครัง้ท่ี 1/2558  
เม่ือวนัท่ี 13  เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 
 ได้รับอนมุตั/ิเห็นชอบหลกัสตูรจากสภามหาวิทยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี 4/2558 
เม่ือวนัท่ี  22  เดือนเมษายน  พ.ศ.2558 
  
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท ี่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
ปีการศกึษา 2560 
 
8. อาชีพท ี่ประกอบได้หลังสาํเร็จการศกึษา 
 8.1 นกัออกแบบกราฟิก  
 8.2 นกัออกแบบสิง่พิมพ์ 
 8.3 นกัออกแบบอตัลกัษณ์องค์กร 
 8.4 นกัวาดภาพประกอบ 
 8.5 นกัออกแบบกราฟิกเคลือ่นไหว 
 8.6 นกัออกแบบโฆษณา 
 8.7 ช่างภาพ 
 8.8 ผู้ กํากบัศลิป์ 
 8.9 อาจารย์พเิศษสอนด้านการออกแบบ 
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9. ชื่อ  นามสกุล  เลขบัตรประจําตัวประชาชน  ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจาร ย์
ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตร  
 

ลาํดับท ี่ รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวชิา) 
ปีท ี่จบ 

สถาบันศกึษาที่สาํเร็จ
การศกึษา 

เลขประจาํตัว
ประชาชน  

1 อ.ศภุวิช  อิศรางกรู  
ณ อยธุยา 

ศ.บ. (ประวติัศาสตร์ศิลป์), 2537 
M.A. (Communication Arts), 2540 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
New York Institute of 
Technology, USA 

310xxxxxxxxxx 

2 อ.ณพงศ  หอมแย้ม ศป.บ. (ออกแบบทศันศิลป์), 2538
ศป.ม. (นฤมิตศิลป์), 2546 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

310xxxxxxxxxx 

 
10. สถานที่จ ัดการเรียนการสอน 
  คณะศลิปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  ห้องเรียนบรรยาย จํานวน 1 ห้อง 
  ห้องเรียนบรรยายของคณะฯ จํานวน 10 ห้อง 
  ห้องเรียนปฏิบตักิาร จํานวน 2 ห้อง 
  ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ห้อง 
  ห้องสมดุคณะศลิปกรรมศาสตร์ จํานวน 1 ห้อง 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาํเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  การเติบโตของวงการออกแบบส่ือสารในทัว่โลกมีมาอย่างต่อเน่ือง และมีความก้าวหน้าอย่าง
มาก ซึง่มีความเช่ือมโยงกบัธุรกิจหลากหลายและมีเม็ดเงินลงทุนมากมายมหาศาล จากการเติบโตนีเ้อง
เป็นเคร่ืองพิสจูน์อย่างดี ว่าวงการออกแบบส่ือสารจะมีการขยายสายงานท่ีกว้างขวางอย่างมาก ทัง้องค์
ความรู้ และบุคลากร เห็นได้จากหลายๆ มหาวิทยาลัยทัง้ในและต่างประเทศ ได้เปิดสาขาวิชาการ
ออกแบบส่ือสารนี  ้หรือเปิดรับผู้ เรียนเพิ่มขึน้เพ่ือรองรับกับความต้องการของตลาดแรงงานท่ีมีความ
ต้องการสูง เพราะเน่ืองจากทางสายงานออกแบบส่ือสารนัน้ ต้องเก่ียวข้องกับธุรกิจตัง้แต่ระดับ
ผู้ประกอบการรายย่อยไปจนกระทัง้ผู้ประกอบการรายใหญ่ เป็นสายด้านการออกแบบท่ีนําพาการส่ือสาร
ภาพลักษณ์ และความคิดไปสู่กลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ ทุกช่วงวยั และทุกแบรนด์ของทัง้สินค้าและ
บริการ 
  จากสภาพสงัคมและเศรษฐกิจท่ีดําเนินมาในรอบทศวรรษท่ีผ่านมา ทําให้ทราบว่าคณุสมบตัิ
สําคญัของบคุลากรสายวิชาการออกแบบสื่อสารนี ้จําเป็นต้องมีความรู้รอบด้าน การผสมผสาน บรูณาการ
ความรู้ข้ามสาขาวิชาการ (Interdisciplinary) เป็นเร่ืองจําเป็นท่ีสําคญั 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ท่ีได้
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมไปสู่สงัคมโลก การพัฒนาองค์ความรู้ทุกศาสตร์จึงต้องสอดรับกับ
นโยบายพฒันาประเทศดงักล่าว องค์ความรู้ทางด้านการออกแบบส่ือสารเป็นศาสตร์หนึ่งท่ีสามารถช่วย
ขบัเคลื่อนทัง้เศรษฐกิจและสงัคมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  การออกแบบท่ีดีช่วยสร้างมลูคา่เพิ่มให้สินค้าใน
ระบบเศรษฐกิจ และคณุภาพชีวิตในสงัคมยงัสามารถพฒันาเพิ่มขึน้ได้จากผลงานออกแบบท่ีดีด้วยเช่นกนั 
  โดยสภาพของสงัคมวฒันธรรมในปัจจบุนัท่ีมีส่ือตา่งๆ เข้ามามากมาย ในรูปแบบใหม่ๆ  อยูอ่ยา่ง
ตอ่เน่ือง เราในฐานะท่ีเป็นผู้ รับข้อมลูขา่วสารจงึต้องคิดพิจารณา วิเคราะห์ และสงัเคราะห์ข้อมลูเหลา่นัน้ท่ี
แฝงมาทัง้สิ่งท่ีดีและไม่ดี ส่ือบางอย่างทําลายคณุคา่ ธรรมเนียมและค่านิยมของคนในสงัคมไทย สง่ผลให้
รูปแบบและวิถีชีวิตดงัเดมิท่ีดีของไทยเปล่ียนแปลงไป 
  องค์ความรู้ด้านการออกแบบส่ือสาร สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นและปลกุจิตสํานึกท่ี
เป็นของไทยให้สืบทอด และดํารงอยู่อย่างกลมกลืน และเข้ากนักบัรูปแบบสากลได้ โดยไม่ต้องทิง้รากเหง้า
ของภมูิปัญญาไทยไปอย่างสิน้เชิง การสร้างคนรุ่นใหม่ให้ตระหนกัและใสใ่จกบัความดีงามของวฒันธรรม
ไทยไปควบคูก่บัความเป็นสากลเป็นหน้าท่ีสําคญัของสถาบนัการศกึษาด้านการออกแบบส่ือสาร 
 
12. ผลกระทบจากข้อ  11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 
ของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
  หลักสูตรการออกแบบส่ือสารให้ความสําคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างสรรค์ 
ควบคู่กัน  โดยผู้ เรียนได้ใช้ทักษะในทุกมิติ ในเชิงกว้าง รองรับงานท่ีมีความหลากหลาย  รองรับ
ตลาดแรงงานท่ีไร้ข้อจํากดัมากขึน้จากการเปิดประเทศสูส่งัคมอาเซียน พฒันาให้ผู้ เรียนมีความสามารถใน
การประยกุต์บูรณาการข้ามสาขาวิชาส่งผลให้ได้ผลงานท่ีมีความทนัสมยัทางการออกแบบ รวมทัง้มีการ
เน้นนําภูมิปัญญาไทยมาใช้เป็นฐานทางความคิดในกระบวนการออกแบบอย่างมีระบบ สามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้อย่างชาญฉลาด รอบคอบ ทํางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรับฟัง
แนวคิดท่ีแตกต่างๆ ได้ด้วยเหตผุล และพฒันาผู้ เรียนท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคมส่วนรวม โดยหลกัสตูร
จะมีรายวิชาท่ีเน้นให้ผู้ เรียนได้คิดสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์ โดยจําลองสถานการณ์ต่างๆ ให้ผู้ เรียนได้คิด
แก้ปัญหาตามโจทย์และหลกัสตูรมีรายวิชาท่ีได้ฝึกทกัษะทางด้านการออกแบบ ให้ผู้ เรียนเกิดความพร้อม
ชํานาญเม่ือเช้าสูร่ะบบการทํางานจริง 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  ในการบริหารหลกัสตูรการออกแบบส่ือสาร ได้ดําเนินการโดยคํานึงถึงความสอดคล้องกบัแผน
ยทุธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ.2552-2566) ของมหาวิทยาลยั ซึ่งแนวทางท่ีสอดคล้องกบัทางมหาวิทยาลยัคือ
เน้นการผลิตและพฒันาผู้ เรียนท่ีมีคณุภาพและคณุธรรม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆทัง้ในและนอก
ห้องเรียน และเน้นการสร้างสรรค์ผลงานนวตักรรมควบคู่กบังานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม รวมถึงการ
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ให้ผู้ เรียนมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอ่สงัคม ท่ีสําคญัอีกอย่างคือ เน้นให้ผู้ เรียนทํานบํุารุงวฒันธรรม
และภูมิปัญญาไทย และเพ่ือความชดัเจนในการบริหารหลกัสตูรของสาขาวิชา และการจดัการเรียนการ
สอนท่ีคลอ่งตวั กรอปกบัความพร้อมของคณาจารย์ในสาขาฯ ทางสาขาวิชาการออกแบบส่ือสารจงึพฒันา
หลกัสตูรแยกออกจากหลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบทศันศลิป์ในการปรับปรุงครัง้นี ้
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ ื่นท ี่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ ื่นของสถาบัน 
 13.1 กลุม่วิชา/รายวิชา ในหลกัสตูรท่ีเปิดสอน โดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสตูรอ่ืน 
  13.1.1 หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 
   จํานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยสํานัก
นวตักรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  13.1.2 หมวดวิชาเลือกเสรี 
   จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาเป็นวิชาเลือกเสรี
จากทกุคณะวิชาท่ีเปิดสอนในหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี 
 13.2 กลุม่วิชา/รายวิชา ในหลกัสตูรนีท่ี้เปิดสอนให้ภาควิชา/หลกัสตูรอ่ืนมาเรียน 
 13.3 การบริหารจดัการ 
  มีการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหน้าท่ีในการจัดการเรียนการสอน 
บริหารหลกัสูตร และดําเนินงานด้านวิชาการให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทัง้ประสานงานกับคณะหรือ
สาขาวิชาอ่ืนท่ีให้บริการการสอน และคณะหรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีรับบริการสอนจากสาขาวิชาการออกแบบ
ส่ือสารในส่วนของตารางสอน เนือ้หา สาระรายวิชา การวัดและประเมินผล ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
คณุวฒุิ ข้อบงัคบั ระเบียบ คําสัง่ และประกาศของมหาวิทยาลยั 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

1. ปรัชญา ความสาํคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1.1 ปรัชญา 
  ภมูิปัญญาและการบรูณาการความรู้ นํามาสูค่วามงดงามของการสร้างสรรค์ 
 1.2 ความสาํคัญ 
 หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบทศันศิลป์ 
ได้รับการอนุมตัิจากทบวงมหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2535 และได้เร่ิมดําเนินการเปิดการเรียน
การสอน ในปีการศึกษา 2536 โดยมีเรียน 1 วิชาเอกคือออกแบบทัศนศิลป์ ซึ่งต่อมาภายหลัง ช่วงปี
การศึกษา 2538 ได้แบ่งออกเป็น 4 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกการออกแบบส่ือสาร วิชาเอกการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ วิชาเอกการออกแบบแฟชัน่ และวิชาเอกศิลปะเคร่ืองประดบั ทัง้นีห้ลกัสตูรศิลปกรรมศาสตร-
บณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบทศันศลิป์ ได้รับการปรับปรุงลา่สดุเม่ือปี 2554 
 ปัจจบุนัมีการพฒันาของระบบการสื่อสารท่ีก้าวหน้า และการสร้างสรรค์ผลิตส่ือท่ีทนัสมยัมากขึน้ 
กรอปกับบริบททางสงัคมของประชาคมโลกท่ีปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็ว ทําให้ความต้องการและความ
คาดหวงัของสถานประกอบการท่ีมีต่อบณัฑิตวิชาเอกการออกแบบส่ือสารมีปริมาณท่ีเพิ่มขึน้ไปพร้อมกบั
คุณภาพท่ีต้องสูงขึน้ตาม และเพ่ือให้ทันต่อสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงดังกล่าว ทางสาขาวิชาการ
ออกแบบส่ือสาร จึงได้พฒันาเน้นรายวิชา ปรับยกระดบัความรู้ เพิ่มทกัษะต่างๆ ทางการออกแบบส่ือสาร
ให้มากขึน้ เปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนองค์ความรู้ในปริมาณเหมาะสม ตอ่ยอดพืน้ฐานความรู้หลกัของการ
ออกแบบส่ือสารนั่นคือ กราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหว โดยพฒันาให้พืน้ฐานนีส้มบูรณ์เติบโตเข้มข้น
และหลากหลายให้ผู้ เรียนได้เลือกตามท่ีสนใจ ทําให้นิสิตรู้กว้างและรอบด้าน เสริมทักษะเพิ่มความ
ชํานาญให้มากขึน้ สร้างบณัฑิตให้เป็นผู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ
ส่ือสารไปพร้อมกนั ประกอบอาชีพในสายงานด้านออกแบบส่ือสารด้วยความสามารถท่ีเพียบพร้อม เกิด
ความก้าวหน้าต่อวงการออกแบบส่ือสารและต่อผู้ประกอบการ ด้วยการพัฒนาวิชาเอกเป็นหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร มุ่งมัน่สร้างบณัฑิตให้มีคณุภาพ มุ่งเน้นการเรียน
การสอนในองค์ความรู้ท่ีสอดรับกบัสภาพสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมปัจจบุนั นําไปสูก่ารปรับประยกุต์
สร้างสรรค์บรูณาการเพิ่มมลูคา่ทางความคดิของผลงานออกแบบสื่อสาร ให้มีความเข้มแข็งและก้าวหน้าท่ี
เหมาะสมกบัสงัคมไทย เสริมสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยในอนาคต พร้อมทัง้สร้างบณัฑิตให้เป็นผู้ มี
คณุธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตอยา่งสมบรูณ์ 
 
 
 
 
 



7 

หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร  พ.ศ. 2558 

 1.3 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือผลติบณัฑิตท่ีมีคณุลกัษณะ ดงันี ้
 1. มีความรู้ความสามารถทางทักษะการออกแบบสื่อสารท่ีหลากหลาย มีทักษะความชํานาญ 
สามารถบรูณาการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบสื่อสารท่ีมีความร่วมสมยั 
 2. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรับประยุกต์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
นําภมูิปัญญาไทยผสมผสานในการสร้างสรรค์และต่อยอดแนวทางดํารงอตัลกัษณ์ไทย สร้างมลูคา่ในการ
ออกแบบส่ือสารสูส่งัคมโลก 
 3. มีความรับผิดชอบ จิตสํานึกต่อสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
สร้างสรรค์ผลงานออกแบบสื่อสาร 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
  คาดวา่จะดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบเวลาหลกัสตูร (5 ปี) ดงันี ้
แผนพัฒนา/แผนการ

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์  ตัวบ่งชี ้

1. การพฒันาหลกัสตูรและการ
จดัการเรียนการสอน 
 
 
 
 

- พัฒนาคุณภาพหลักสูตร โดยการ วางแผน 
ติดตาม  ทบทวนการดําเนินหลักสูตร  และ
ปรับปรุงหลกัสตูรด้วยกระบวนการมีสว่นร่วม 
- พัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการ
สอน 
- ประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีมีต่อ
หลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน 
 
- ประเมินความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการ
และผู้ ใช้บณัฑิตวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกท่ีมี
ผลกระทบตอ่หลกัสตูร 
 
- นําผลการประเมินมาใช้ในการพฒันาหลกัสตูร
และการจดัการเรียนการสอน 

- มคอ 7 รายการผลการดําเนินการ
ของ หลกัสตูร และรายงานติดตาม
ประเมินผลหลกัสตูร 
 
- รายงานความพึงพอใจของนิสิตท่ี
มีตอ่การจดัการเรียนการสอน 
- รายงานความพึงพอใจของนิสิตปี
สดุท้ายท่ีมีต่อคณุภาพหลกัสตูรและ
การจดัการเรียนการสอน 
- รายงานความพึงพอใจของนายจ้าง
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บณัฑิต 
- สรุปการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อ
ห ลัก สู ต ร  รวมทั ง้ ราย งาน การ
ติดตามบณัฑิตท่ีได้งานทําและ/หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
- รายงานการพัฒนาหลักสูตรและ
การจดัการเรียนการสอน 

2. มีการปรับปรุงหลกัสตูรทกุ 5 
ปี  โดยพิจารณาจากตัวชีว้ัด 
(KPI) ในการประเมินคุณภาพ
การศกึษาทกุปีการศกึษา 

- การประเมินหลกัสตูรอยา่งสม่ําเสมอ - รายงานผลการประเมินหลกัสตูร 
- เอกสารการปรับปรุงหลกัสตูร 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดาํเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร  

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ข้อกําหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 
  มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา
หลกัสตูร 
 1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไมมี่ 
 
2. การดาํเนินการของหลักสูตร  
 2.1 วัน – เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 
  ระบบทวิภาคในเวลาราชการ 
 ภาคต้น เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 
 ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
 ภาคฤดรู้อน เดือนมิถนุายน – กรกฎาคม (พิจารณาโดยคณะกรรมการประจําหลกัสตูร) 
 2.2 คุณสมบัตขิองผู้ เข้าศกึษา 
  ผู้ มีสิทธ์ิสมคัรเข้าศึกษาต้องมีคณุสมบตัิตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย
การศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ดงันี ้
  (1) สําเร็จการศกึษาไมต่ํ่ากวา่มธัยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
  (2) คณุสมบตัอ่ืินๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
  การคดัเลือกผู้ เข้าศกึษาใช้วิธีคดัเลือกผู้ เข้าศกึษาตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
วา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
  นิสิตมีพืน้ฐานทางศิลปะและทักษะการออกแบบไม่เท่ากัน ทําให้ขาดความมั่นใจในการเรียน
สาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร และปัญหาจากการเรียนการสอนในระดบัมธัยมท่ีเน้นการท่องจํา ทําให้ 
ขาดทกัษะในการส่ือสาร นําเสนอความคดิตอ่ผู้ อ่ืน และไมก่ล้าแสดงออกทางความคดิตอ่บคุคลอ่ืน 
 2.4 กลยุทธ์ในการดาํเนินการเพ ื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจาํกัดของนิสิตในข้อ  2.3 
 เน้นเร่ืองการปรับตวัก่อนการเรียนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมอบรมเพ่ิมทักษะการออกแบบเพ่ือ 
ปรับพืน้ฐานของนิสิตให้ใกล้เคียงกนั มีการเพิ่มเติมรายวิชาท่ีให้ความรู้และฝึกทกัษะการนําเสนอผลงาน 
สง่เสริมให้นิสติกล้าคดิกล้าแสดงความคดิเห็นตอ่สาธารณะ 
 



9 

หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร  พ.ศ. 2558 

 2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาํเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

วชิาเอกการออกแบบสื่อสาร  
ปีการศกึษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

ชัน้ปีท่ี 1 55 55 55 55 55 

ชัน้ปีท่ี 2  55 55 55 55 

ชัน้ปีท่ี 3   55 55 55 

ชัน้ปีท่ี 4    55 55 

รวม 55 110 165 220 220 

คาดว่าสาํเร็จการศกึษา    55 55 

 2.6 งบประมาณตามแผน  
  ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษา ตามหลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
การออกแบบสื่อสาร (กรณีรับนิสติจํานวน 55 คนตอ่กลุม่) ดงันี ้
  2.6.1 งบประมาณรายรับ 

รายละเอ ียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
คา่บํารุงการศกึษา - - - - - 
คา่ธรรมเนียม 1,100,000 2,200,000 3,300,000 4,400,000 5,500,000 

เงินอดุหนนุจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 1,100,000 2,200,000 3,300,000 4,400,000 5,500,000 

   
  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย 
1. หมวดค่าจัดการเรียนการสอน  บาท  ภาคการศกึษา รวม 
  1.1 คา่สอน (อาจารย์พิเศษ และคา่ตอบแทนท่ีคณะอ่ืนสอนให้) 471,800 8 471,800 
  1.2 คา่วสัด ุ (วสัดสํุานกังานและวสัดกุารเรียนการสอน) 448,000 8 448,000 
  1.3.คา่จดัสรรทนุสําหรับนิสติ 70,000 8 70,000 
  1.4 คา่งบพฒันาบคุลากร 280,000 8 280,000 
  1.5 คา่งบสนบัสนนุการวิจยั 560,000 8 560,000 
  1.6 คา่ใช้จ่ายการปฏิบติังานภาคสนาม 70,000 8 70,000 
  1.7 คา่พฒันาห้องปฏิบติัการและอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 560,000 8 560,000 
  1.8 คา่สาธารณปูโภค 1,008,000 8 1,008,000 
  1.9 คา่ครุภณัฑ์/ คา่พฒันาสถานท่ี 840,000 8 840,000 
       คา่ใช้จ่ายรวม (หมวดการเรียนการสอน) / 55 คน   7,897,615 
       คา่ใช้จ่ายรวม (หมวดการเรียนการสอน)/ 1  คน   143,593 
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2. ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง บาท  ภาคการศกึษา รวม 
  2.1 คา่สว่นกลางมหาวิทยาลยั 950 8 7,600 
  2.2 คา่ธรรมเนียมห้องสมดุ 300 8 2,400 
  2.3 คา่บํารุงกองทนุห้องสมดุ 400 8 3,200 
  2.4 คา่ธรรมเนียมฝ่ายกิจการนิสติ 350 8 2,800 
  2.5 คา่บํารุงกองทนุคอมพิวเตอร์ 650 8 5,200 
          คา่ใช้จ่ายรวม (หมวดคา่ใช้จ่ายสว่นกลาง) 55 คน   1,166,000 
          คา่ใช้จ่ายรวม (หมวดคา่ใช้จ่ายสว่นกลาง) 1 คน   21,200 
          คา่ธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสตูร   164,793 
          คา่ธรรมเนียมตอ่ภาคเรียน   20,599 

 2.7 ระบบการศึกษา 
  จดัการศกึษาแบบชัน้เรียน 
 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
  การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  
  3.1.1 จาํนวนหน่วยกิต 
   รวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 129 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร เป็นหลักสูตร 4 ปี 
กําหนดให้เรียนไม่น้อยกวา่ 129 หน่วยกิต โดยแบง่เป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร
ของกระทรวงศกึษาธิการ ดงันี ้
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30    หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ 93  หน่วยกิต 
  2.1 วิชาพืน้ฐานคณะ 9    หน่วยกิต 
  2.2 วิชาเอก 84  หน่วยกิต 
   2.2.1 วิชาเอกบงัคบั 57  หน่วยกิต 
   2.2.2 วิชาเอกเลือก 27  หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6     หน่วยกิต 
  รวม 129  หน่วยกิต 
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  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป  มีหน่วยกิตโดยรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  โดยจัดแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุม่วิชา ดงันี ้
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา 9   หน่วยกิต 
  1.1.1 ภาษาไทย 3   หน่วยกิต 
  1.1.2 ภาษาต่างประเทศ 6   หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี 6   หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์  15  หน่วยกิต 
  รวมไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชาภาษา  กําหนดให้เรียนไมน้่อยกวา่  9  หน่วยกิต  ดงันี ้
 1.1.1 ภาษาไทย  กําหนดให้เลือกเรียน  ไมน้่อยกวา่  3  หน่วยกิต จากรายวิชาตอ่ไปนี ้
 มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 SWU111 Thai for Communication 
 มศว112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์ 3(2-2-5) 
 SWU112 Thai Literary Review 
 1.1.2 ภาษาต่างประเทศ  กําหนดให้เลือกเรียนไมน้่อยกวา่  6  หน่วยกิต  จากรายวิชาตอ่ไปนี ้
 มศว121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธิภาพการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 
 SWU121 English for Effective Communication I 
 มศว122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธิภาพการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 
 SWU122 English for Effective Communication II 
 มศว123 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาต ิ1 3(2-2-5) 
 SWU123 English for International Communication I 
 มศว124 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาต ิ2 3(2-2-5) 
 SWU124 English for International Communication II 
 มศว131 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 SWU131 French for Communication I 
 มศว132 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 SWU132 French for Communication II 
 มศว133 ภาษาเยอรมนัเพ่ือการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 
 SWU133 German for Communication I 
 มศว134 ภาษาเยอรมนัเพ่ือการส่ือสาร 20 3(2-2-5) 
 SWU134 German for Communication II 
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 มศว135  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 
 SWU135 Chinese for Communication I 
 มศว136 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 
 SWU136 Chinese for Communication II 
 มศว137 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 
 SWU137 Japanese for Communication I 
 มศว138 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 
 SWU138 Japanese for Communication II 
  1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี  กําหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต  จากรายวิชาตอ่ไปนี ้
 มศว141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ 3(2-2-5) 
 SWU141 Information Literacy Skills 
 มศว142 วิทยาศาสตร์เพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิตและสิง่แวดล้อม 3(2-2-5) 
 SWU142 Science for Life Quality Development and Environment 
 มศว143 พลงังานทางเลือก 3(2-2-5) 
 SWU143 Alternative Energy 
 มศว144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวนั 3(2-2-5) 
 SWU144 Mathematics in Daily Life 
 มศว145 สขุภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
 SWU145 Wellness and Healthy Lifestyle 
 มศว341 วิทยาศาสตร์ฟิสกิส์ กฎของธรรมชาต ิพลงังาน และจิต 3(2-2-5) 
 SWU341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit 
 1.3 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์   กําหนดให้เรียนไมน้่อยกวา่  15  หน่วยกิต  ดงันี ้
  1.3.1 วิชาบังคับ  กําหนดให้เรียน  9  หน่วยกิต  ดงันี ้
 มศว151 การศกึษาทัว่ไปเพ่ือพฒันามนษุย์ 3(2-2-5) 
 SWU151 General Education for Human Development 
 มศว251 มนษุย์กบัสงัคม 3(2-2-5) 
 SWU251 Man and Society 
 มศว252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
 SWU252 Aesthetics for Life 
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  1.3.2 วิชาเลือก  กําหนดให้เลือกเรียน ไมน้่อยกวา่  6  หน่วยกิต  จากรายวิชาตอ่ไปนี ้
 มศว351 การพฒันาบคุลกิภาพ 3(2-2-5) 
 SWU351 Personality Development 
 มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคดิ 3(2-2-5) 
 SWU352 Philosophy and Thinking Process 
 มศว353 มนษุย์กบัการใช้เหตผุลและจริยธรรม 3(2-2-5) 
 SWU353 Man, Reasoning and Ethics 
 มศว354 มนษุย์กบัสนัตภิาพ 3(2-2-5) 
 SWU354 Man and Peace 
 มศว355 พทุธธรรม 3(2-2-5) 
 SWU355 Buddhism 
 มศว356 วรรณกรรมและพลงัทางปัญญา 3(2-2-5) 
 SWU356 Literature for Intellectual Powers 
 มศว357 ศลิปะและความคดิสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
 SWU357 Art and Creativity  
 มศว358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนษุย์ 3(2-2-5) 
 SWU358 Music and Human Spirit 
 มศว361 ประวตัศิาสตร์และพลงัขบัเคลื่อนสงัคม 3(2-2-5) 
 SWU361 History and Effects on Society 
 มศว362 มนษุย์กบัอารยธรรม 3(2-2-5) 
 SWU362 Man and Civilization 
 มศว363 มนษุย์กบัการเมือง การปกครอง และกฎหมาย 3(2-2-5) 
 SWU363 Man and Politics, Government and Law 
 มศว364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตัน์ 3(2-2-5) 
 SWU364 Economy in Globalization 
 มศว365 หลกัการจดัการสมยัใหม ่ 3(2-2-5) 
 SWU365 Principles of Modern Management 
 มศว366 จิตวิทยาสงัคม 3(2-2-5) 
 SWU366 Social Psychology 
 มศว367 กฎหมายทัว่ไป 3(2-2-5) 
 SWU367 Legal Studies 
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 มศว371 ความคดิสร้างสรรค์กบันวตักรรม และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
 SWU371 Creativity, Innovation and Technology 
 มศว372 ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 3(2-2-5) 
 SWU372 Local Wisdom 
 มศว373 ภมูิลกัษณ์ชมุชน 3(2-2-5) 
 SWU373 Man and Community 
 มศว374 สมัมาชีพเพ่ือชมุชน 3(2-2-5) 
 SWU374 Ethical Careers for Community 
 มศว375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการชมุชน 3(2-2-5) 
 SWU375 Good Governance in Community Management 

 2) หมวดวชิาเฉพาะ 
  กําหนดให้เรียนไม่น้อยกวา่  93  หน่วยกิต โดยจดัแบง่ออกเป็น  2  กลุม่วิชา ได้แก่ วิชาพืน้ฐานคณะ 
กําหนดให้เรียน  9  หน่วยกิต และวิชาเอกกําหนดให้เรียนไมน้่อยกวา่  84  หน่วยกิต ดงัตอ่ไปนี ้
  2.1 วิชาพืน้ฐานคณะ  กําหนดให้เรียน  9  หน่วยกิต จากรายวิชาดงัตอ่ไปนี ้
 ศปก101 ศลิปะและวฒันธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
 FAS101 ASEAN Art and Culture 
 ศปก202 ศลิปกรรมเพ่ือชมุชน 3(3-0-6) 
 FAS202 Fine and Applied Arts for Community 
 ศปก303 ระเบียบวิธีวิจยัทางศลิปกรรม 3(3-0-6) 
 FAS303 Research Methodology in Fine and Applied Arts 

 2.2 วิชาเอก  กาํหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  84  หน่วยกิต โดยจดัแบง่ออกเป็น 2 กลุม่วิชาดงันี ้
  2.2.1 วิชาเอกบังคับ  กําหนดให้เรียน  57  หน่วยกิต โดยมีรายวิชาดงันี ้
 อสส101 พืน้ฐานการออกแบบส่ือสาร 3(2-2-5) 
 CMD101 Communication Design Fundamentals 
 อสส102 การร่างภาพ 3(1-4-4) 
 CMD102  Sketching 
 อสส103 วิวฒันาการออกแบบ 3(3-0-6) 
 CMD103 Design Evolution 
 อสส104 พืน้ฐานคอมพวิเตอร์กราฟิก 3(1-4-4) 
 CMD104 Introduction to Computer Graphics 
 อสส105 พืน้ฐานคอมพวิเตอร์มลัตมีิเดีย 3(1-4-4) 
 CMD105 Introduction to Multi-media Computer 
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 อสส106 การคดิสร้างสรรค์เพ่ืองานออกแบบส่ือสาร 3(3-0-6) 
 CMD106 Creative Thinking for Communication Design 

 อสส201 การกํากบัศลิป์ 3(2-2-5) 
 CMD201 Art Direction 

 อสส202 พฤตกิรรมผู้บริโภคร่วมสมยั 3(2-2-5) 
 CMD202 Comtemporary Consumer Behavior 
 อสส203 ภาพประกอบและการตกแตง่ภาพ 3(1-4-4) 
 CMD203 Ilustration and Image Manipulation 
 อสส204 พืน้ฐานการถ่ายภาพ 3(1-4-4) 
 CMD204 Introduction to Photography 
 อสส205 รูปแบบไทยในการออกแบบสื่อสาร 3(1-4-4) 
 CMD205 Thai Style in Communication Design  
 อสส206 การจดัวางตวัพิมพ์ 3(1-4-4) 
 CMD206 Type Composition 
 อสส207 การออกแบบสว่นบคุคล 3(1-4-4) 
 CMD207 Signature Design  
 อสส301 การสื่อสารการตลาด 3(2-2-5) 
 CMD301 Marketing Communication 
 อสส302 สตดูโิอการออกแบบส่ือสาร 3(1-4-4) 
 CMD302 Communication Design Studio 
 อสส303 การฝึกงานออกแบบสื่อสาร 3(1-4-4) 
 CMD303 Practicum in Communication Design 
 อสส401 การบรูณาการออกแบบส่ือสาร 3(1-4-4) 
 CMD401 Intergrated Communication Design 
 อสส402 การออกแบบสื่อสารนิพนธ์ 6(2-8-8) 
 CMD402 Communication Design Thesis 
 2.2.2 วิชาเอกเลือก  กําหนดให้เรียนไมน้่อยกวา่  27  หนว่ยกิต  โดยเลือกเรียนจากรายวิชา
ตอ่ไปนี ้
 อสส211 การสร้างสรรค์อตัลกัษณ์ตราสนิค้า 3(1-4-4) 
 CMD211 Creative Brand Identity 
 อสส212 การสร้างสรรค์กราฟิกบนบรรจภุณัฑ์ 3(1-4-4) 
 CMD212 Creative Graphics on Package 
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 อสส213 การรังสรรค์ภาษา 3(3-0-6) 
 CMD213 Copywriting 
 อสส231 การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว 3(1-4-4) 
 CMD231 Motion Graphic Design 
 อสส314 การสื่อสารภาพลกัษณ์ตราสนิค้า 3(1-4-4) 
 CMD314 Brand Image Communications 
 อสส315 การสร้างสรรค์โฆษณาและกิจกรรมทางการตลาด 3(1-4-4) 
 CMD315 Creative Advertising and Event Marketing 
 อสส316 การสร้างสรรค์ตวัอกัษร 3(1-4-4) 
 CMD316 Creative Typeface 
 อสส317 การออกแบบหนงัสือและนิตยสาร 3(1-4-4) 
 CMD317 Book and Magazine Design 
 อสส321 การออกแบบภาพถ่าย 3(1-4-4) 
 CMD321 Photography Design 
 อสส322 การถ่ายภาพสารคดี 3(1-4-4) 
 CMD322 Documentary Photography 
 อสส323 การถ่ายภาพแฟชัน่ 3(1-4-4) 
 CMD323 Fashion Photography 
 อสส324 การถ่ายภาพภมูิทศัน์ 3(1-4-4) 
 CMD324 Landscape Photography 
 อสส332 การสร้างสรรค์สิง่แสดงบคุลกิเฉพาะตวั 3(1-4-4) 
 CMD332 Creative Character and Mascot  
 อสส333 การออกแบบเว็บ 3(1-4-4)
 CMD333 Web Design 
 อสส334 การออกแบบภาพสามมิต ิ 3(1-4-4) 
 CMD334 3 Dimension Modeling and Rendering Design 
 อสส410 ภาษาองักฤษเพ่ือการออกแบบส่ือสาร 1 3(2-2-5) 
 CMD410 English for Communication Design 1  
 อสส418 สมัมนาการออกแบบสื่อสาร 3(1-4-4) 
 CMD418 Communication Design Seminar 
 อสส419 ภาษาองักฤษเพ่ือการออกแบบส่ือสาร 2 3(2-2-5) 
 CMD419 English for Communication Design 2  
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 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  กําหนดให้เรียนไมน้่อยกวา่  6  หน่วยกิต 
  โดยนิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ท่ีเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามท่ี
มหาวิทยาลยักําหนด โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไมน้่อยกวา่  6  หน่วยกิต 
 
รหสัตวัอกัษร  
 ความหมายของรหสัตวัอกัษรรายวิชาของสาขาวชิาการออกแบบสื่อสาร  
 ศปก ยอ่มาจาก ศลิปกรรม 
 FAS ยอ่มาจาก Fine and Applied Arts 
 อสส ยอ่มาจาก การออกแบบสื่อสาร 
 CMD ยอ่มาจาก Communication Design 
 
รหสัตวัเลข 
 รหสัเลขตวัแรก = ระดบัชัน้ปี 
 รหสัเลขตวักลาง = กลุม่วิชา 

รหสัเลขตวัท้าย = ลําดบัวิชาในกลุม่ 
 
ความหมายของรหสัตวักลางของสาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร  
 

รห ัสตัวกลาง ความหมาย 

0 วิชาเอกบงัคบั 
1 วิชาเอกเลือก กลุม่วิชากราฟิก 
2 วิชาเอกเลือก กลุม่วิชาภาพถ่าย 
3 วิชาเอกเลือก กลุม่วิชาภาพเคล่ือนไหว 
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3.1.4 แผนการศกึษา 
 

ปีท ี่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีท ี่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
วชิาศกึษาทั่วไป  วชิาศกึษาทั่วไป  
มศว111   ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) มศว151   การศกึษาทัว่ไปเพ่ือพฒันามนษุย์ 3(2-2-5) 
(หรือ มศว112 วรรณกรรมไทปริทศัน์)  มศว252   สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
มศว141   ทกัษะการรู้สารสนเทศ 3(2-2-5) มศว145   สขุภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
มศว251   มนษุย์กบัสงัคม 3(2-2-5) วชิาพืน้ฐานคณะ  
วชิาเอกบังคับ  ศปก101   ศิลปะและวฒันธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
อสส101   พืน้ฐานการออกแบบส่ือสาร 3(2-2-5) วชิาเอกบังคับ  
อสส102   การร่างภาพ 3(1-4-4) อสส105   พืน้ฐานคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 3(1-4-4) 
อสส103   วิวฒันาการออกแบบ 3(3-0-6) อสส106   การคิดสร้างสรรค์เพ่ืองาน 3(3-0-6) 
อสส104   พืน้ฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(1-4-4)                 ออกแบบส่ือสาร  

รวม   21   หน่วยกติ รวม   18   หน่วยกติ 

 
 

ปีท ี่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีท ี่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
วชิาศกึษาทั่วไป  วชิาศกึษาทั่วไป  
มศว121   ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธิภาพ 3(2-2-5) มศว122   ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธิภาพ 3(2-2-5) 
               การส่ือสาร 1                  การส่ือสาร 2  
(หรือ มศว123 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 1) (หรือ มศว124 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 2) 
วชิาเอกบังคับ  วชิาพืน้ฐานคณะ  
อสส201   การกํากบัศิลป์ 3(2-2-5) ศปก202   ศิลปกรรมเพ่ือชมุชน 3(3-0-6) 
อสส202   พฤติกรรมผู้บริโภคร่วมสมยั 3(2-2-5) วชิาเอกบังคับ  
อสส203   ภาพประกอบและการตกแตง่ภาพ 3(1-4-4) อสส206   การจดัวางตวัพิมพ์ 3(1-4-4) 
อสส204   พืน้ฐานการถ่ายภาพ 3(1-4-4) อสส207   การออกแบบสว่นบคุคล 3(1-4-4) 
อสส205   รูปแบบไทยในการออกแบบส่ือสาร 3(1-4-4) วชิาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 
วชิาเอกเลือก 3 หน่วยกิต วชิาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต 

รวม   21   หน่วยกติ รวม   21   หน่วยกติ 
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ปีท ี่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีท ี่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
วชิาศกึษาทั่วไป  วชิาศกึษาทั่วไป  
มศว….   เลือก 1 รายวิชา จากกลุม่วิชา 3 หน่วยกิต มศว....   เลือก 1 รายวิชา จากกลุม่วิชา 3 หน่วยกิต 
              ศิลปศาสตร์                ศิลปศาสตร์  
วชิาเอกบังคับ  วชิาพืน้ฐานคณะ  
อสส301   การส่ือสารการตลาด 3(2-2-5) ศปก303   ระเบียบวิธีวิจยัทางศิลปกรรม 3(3-0-6) 
วชิาเอกเลือก 12 หน่วยกิต วชิาเอกบังคับ  
วชิาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต อสส302   สตดิูโอการออกแบบส่ือสาร 3(1-4-4) 
  อสส303   การฝึกงานออกแบบส่ือสาร 3(1-4-4) 
  วชิาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 

รวม   21   หน่วยกติ รวม   18   หน่วยกติ 

 
 

ปีท ี่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีท ี่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
วชิาเอกบังคับ  วชิาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 
อสส401   การบรูณาการออกแบบส่ือสาร 3(1-4-4)   
อสส402   การออกแบบส่ือสารนิพนธ์ 6(2-8-8)   

รวม   9   หน่วยกติ รวม   3   หน่วยกติ 

 
3.1.5 คาํอธ ิบายรายวิชา 
 หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 
 1. กลุ่มวิชาภาษา 
มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 
SWU111 Thai for Communication 
  ศกึษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร การเขียนพรรณนาความ 
สรุปความ ย่อความ ขยายความ และการสงัเคราะห์ความคิดเพ่ือการส่ือสาร ฝึกปฏิบตัิการใช้ภาษาเพ่ือ
ส่ือสารในสถานการณ์ตา่งๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 
มศว112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์ 3(2-2-5) 
SWU112 Thai Literary Review 
  ศกึษากระบวนการคดิ การถ่ายทอดความรู้ ภมูิปัญญา คณุคา่ของภาษาและความเป็นไทยใน
งานวรรณกรรม ทัง้นี โ้ดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต ร่วมสมัย ร้อยแก้วหรือร้อยกรองด้วย
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
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มศว121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธิภาพการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 
SWU121 English for Effective Communication I 
  พฒันาทกัษะทางด้านภาษาเพ่ือการส่ือสารในยคุโลกาภิวตัน์ โดยเรียนรู้ เข้าใจ และฝึกทกัษะ
ภาษาด้านการฟัง พดู อา่น เขียน และคําศพัท์ในชีวิตประจําวนั ด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้ใน
และนอกห้องเรียน  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน  นําภาษาองักฤษไปใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์
ตา่งๆ และเป็นพืน้ฐานในการพฒันาการเรียนรู้ภาษาตอ่ไป 
 
มศว122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธิภาพการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 
SWU122 English for Effective Communication II 
  พัฒนาทักษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการส่ือสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึก
ทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยส่ือกระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึง่พาตน สนบัสนนุให้นําภาษาองักฤษไปใช้ในการสร้างความร่วมมือ
ในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคม 
 
มศว123 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาต ิ1 3(2-2-5) 
SWU123 English for International Communication I 
  พฒันาทกัษะภาษาองักฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน 
เรียนรู้ภาษาองักฤษในฐานะท่ีเป็นภาษานานาชาติ เพ่ือพฒันาความสามารถทางด้านภาษาผ่านส่ือและ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้ในและนอกห้องเรียน เรียนรู้วิธีการนําความรู้และกระบวนการเรียนรู้
ภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจําวนัและในการศึกษา  เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพ่ือพฒันาตนให้
เป็นสว่นหนึง่ของสงัคมไทยและสงัคมโลก 
 
มศว124 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาต ิ2 3(2-2-5) 
SWU124 English for International Communication II 
  พฒันาทกัษะภาษาองักฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน 
เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การส่ือสารภาษาอังกฤษในฐานะท่ีเป็นภาษานานาชาติ พัฒนาการ
นําเสนอข้อมลูและความคิด สง่เสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
ทัง้ในและนอกห้องเรียน นําความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้
สําหรับการพฒันาตนให้เป็นผู้ เรียนภาษาแบบยัง่ยืน 
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มศว131 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 
SWU131 French for Communication I  
  ศกึษาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสารเบือ้งต้น โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะด้านการฟัง พดู อ่าน 
และเขียน เพ่ือสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้ในและ
นอกห้องเรียน เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาฝร่ังเศสอยา่งมีประสทิธิภาพตอ่ไป 
 
มศว132 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 
SWU132 French for Communication II 
  บุรพวิชา มศว 131 
  ศกึษาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสารเบือ้งต้น ต่อจากวิชาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 1 เพ่ือ
เพิ่มพนูความรู้และทกัษะด้านการฟัง พดู อ่าน และเขียน ในชีวิตประจําวนั ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย
ยิ่งขึน้ ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาฝร่ังเศสในระดบัท่ี
สงูขึน้ 
 
มศว133 ภาษาเยอรมนัเพ่ือการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 
SWU133 German for Communication I 
  ศกึษาภาษาเยอรมนัเบือ้งต้นเพ่ือการส่ือสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะด้านการฟัง พดู อ่าน 
และเขียน เพ่ือสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้ในและ
นอกห้องเรียน เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาเยอรมนัอยา่งมีประสทิธิภาพตอ่ไป 
 
มศว134 ภาษาเยอรมนัเพ่ือการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 
SWU134 German for Communication II 
  บุรพวิชา มศว 133 
  ศึกษาภาษาเยอรมันเบือ้งต้นเพ่ือการส่ือสาร ต่อจากวิชาภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสาร 1 
เพ่ือเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณ์ ท่ี
หลากหลายยิ่งขึน้ ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาเยอรมนั
ในระดบัท่ีสงูขึน้ 
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มศว135 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 
SWU135 Chinese for Communication I 
  ศกึษาภาษาจีนเบือ้งต้นเพ่ือการส่ือสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะด้านการฟัง พดู อ่าน และ
เขียน เพ่ือสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้ในและนอก
ห้องเรียน เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาจีนอยา่งมีประสทิธิภาพตอ่ไป 
 
มศว136 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 
SWU136 Chinese for Communication II 
  ศึกษาภาษาจีนเบือ้งต้นเพ่ือการส่ือสาร ต่อจากวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 เพ่ือเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจําวนั ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายย่ิงขึน้ 
ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาจีนในระดบัท่ีสงูขึน้ 
 
มศว137 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 
SWU137 Japanese for Communication I 
  ศึกษาภาษาญ่ีปุ่ นเบือ้งต้นเพ่ือการส่ือสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน เพ่ือสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้ในและ
นอกห้องเรียน เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาญ่ีปุ่ นอยา่งมีประสทิธิภาพตอ่ไป 
 
มศว138 ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 
SWU138 Japanese for Communication II 
  ศึกษาภาษาญ่ีปุ่ นเบือ้งต้นเพ่ือการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือการส่ือสาร 1 
เพ่ือเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณ์ ท่ี
หลากหลายย่ิงขึน้ ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนภาษาญ่ีปุ่ นใน
ระดบัท่ีสงูขึน้ 
 
 2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลย ี
มศว141 ทกัษะการรู้สารสนเทศ 3(2-2-5) 
SWU141 Information Literacy Skills 
  ศกึษาความสําคญัของระบบและกระบวนการสื่อสาร พฒันาทกัษะในการสืบค้นและอ้างอิง
ข้อมลู การใช้ซอฟท์แวร์ต่างๆ และการจดัการความรู้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ตลอดจนฝึกทกัษะการนําเสนอข้อมลูสารสนเทศ โดยตระหนกัในจรรยาบรรณ ผลกระทบท่ีมีตอ่บคุคลและ
สงัคม รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
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มศว142 วิทยาศาสตร์เพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิตและสิง่แวดล้อม 3(2-2-5) 
SWU142 Science for Life Quality Development and Environment 
  ศกึษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยกุต์ และเทคโนโลยี ศกึษาระบบ
นิเวศวิทยาเพ่ือให้เข้าใจถึงความสําคญัของการอยู่ร่วมกนัอย่างสมดลุ รวมทัง้ศึกษาผลกระทบของความ
เจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม สงัคม และเศรษฐกิจ เพ่ือปลกูฝังให้ตระหนกัถึง
ความสําคญัของธรรมชาตสิิง่แวดล้อม เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตและสนัตสิขุอยา่งยัง่ยืน 
 
มศว143 พลงังานทางเลือก 3(2-2-5) 
SWU143 Alternative Energy 
  ศึกษาผลกระทบจากการใช้พลงังานกระแสหลกัท่ีเก่ียวข้องกบัปรากฏการณ์โลกร้อน ภาวะ 
เรือนกระจก และความไม่ยัง่ยืนทางเศรษฐกิจ  ความหมายและความสําคญัของการใช้พลงังานทางเลือก 
การปรับระบบคิดหรือกระบวนทศัน์ท่ีมีต่อการจดัการพลงังานให้มีความเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม มีความ
ยัง่ยืนของชุมชนมากกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว การสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึน้ในระบบ
พลงังาน การสร้างภมูิปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน เพ่ือส่งผลต่อการดําเนิน
ชีวิตท่ีสนัตสิขุและยัง่ยืน 
 
มศว144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวนั 3(2-2-5) 
SWU144 Mathematics in Daily Life 
  ศึกษาคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล  ความรู้ทางสถิติ  คณิตศาสตร์สําหรับผู้ บ ริโภค 
คณิตศาสตร์กบัศิลปะ คณิตศาสตร์กบัการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวนั และเป็นฐานความคิดในเชิงตรรกะ
และเหตผุล การเรียนรู้และการดํารงชีวิตในสงัคม 
 
มศว145 สขุภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
SWU145 Wellness and Healthy Lifestyle 
  ศกึษาหลกัการและแนวคดิของสขุภาวะแบบองค์รวม การบรูณาการแนวคดิดงักลา่วเข้ากบัวิถี
ชีวิต โดยเน้นการสร้างเสริมศกัยภาพส่วนบุคคลของนิสิต  ให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
คณุภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใช้วิถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อยา่งเหมาะสมกบับริบททางสงัคม 
 
มศว341 วิทยาศาสตร์ฟิสกิส์ กฎของธรรมชาต ิพลงังาน และจิต 3(2-2-5) 
SWU341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit 
  ศกึษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ท่ีเป็นความจริงของธรรมชาติ เช่น ทฤษฎีของกาลิเลโอ 
กฏของนิวตัน ทฤษฎีของไอน์สไตน์ ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎีฟิสิกส์ควอนตัม้ 
ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์  นําไปสูค่วามเข้าใจเร่ืองของกฎของธรรมชาต ิพลงังาน และความจริงแท้ของจิต 



24 

หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร  พ.ศ. 2558 

 3. กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์  
มศว151 การศกึษาทัว่ไปเพ่ือพฒันามนษุย์ 3(2-2-5) 
SWU151 General Education for Human Development 
  ศึกษาความหมาย ความสําคญั และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ทัง้ทางด้านมนุษยศาสตร์ 
สงัคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์ โดยเน้นการพัฒนาศกัยภาพการรับรู้และการส่ือสาร การ
แสวงหาความรู้ การพฒันาจิตใจ การพฒันาเชาว์ปัญญา ให้สามารถคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และแสวงหา
แนวทางในการแก้ปัญหา เพ่ือให้ผู้ เรียนเป็นบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 
 
มศว251 มนษุย์กบัสงัคม 3(2-2-5) 
SWU251 Man and Society  
  ศกึษาความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัมนษุย์และสงัคม ทัง้สงัคมไทยและสงัคมโลก โดยมุ่งให้ผู้ เรียนมี
ความเข้าใจในพฤติกรรมของมนษุย์ และนําความรู้มาพฒันาตนเองให้รู้เท่าทนัสงัคม มีความรับผิดชอบ 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีคณุธรรมจริยธรรม ซาบซึง้ในวฒันธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของมนษุย์ มี
จิตสํานึกในการอยู่ร่วมกนัในสงัคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสนัติ ตระหนกัในหน้าท่ีรับผิดชอบและ
บทบาทท่ีพงึมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสงัคม 
 
มศว252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
SWU252 Aesthetics for Life 
  ศึกษาแนวคิดทางด้านสนุทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคณุค่าของสนุทรียะท่ีมีต่อ
การดํารงชีวิต ศึกษาสนุทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทัง้ท่ีเก่ียวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี 
วรรณกรรม สุนทรียะท่ีผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น
กระบวนการเรียนรู้ ส่ือและประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 
 
มศว351 การพฒันาบคุลกิภาพ 3(2-2-5) 
SWU351 Personality Development 
  ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม เพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม มี
วินัย รู้กาลเทศะ ทัง้ในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วฒันธรรมความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสงัคมโลก ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ี
หลากหลาย 
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มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคดิ 3(2-2-5) 
SWU352 Philosophy and Thinking Process 
  ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทัง้กระแสตะวันออกและตะวันตก 
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาท่ีเป็นกระบวนการคิดท่ีสัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ
สิง่แวดล้อม เพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม มีเหตผุล มีอดุมการณ์ มีคณุธรรมจริยธรรม 
 
มศว353 มนษุย์กบัการใช้เหตผุลและจริยธรรม 3(2-2-5) 
SWU353 Man, Reasoning and Ethics 
  ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม  สร้างเสริมให้เป็นผู้ ใฝ่รู้ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล 
ตลอดจนเป็นผู้ มีคณุธรรมจริยธรรม เหตผุลจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัตนเอง ผู้ อ่ืน และบริบทท่ีเก่ียวข้อง ด้วย
ส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 
มศว354 มนษุย์กบัสนัตภิาพ 3(2-2-5) 
SWU354 Man and Peace 
  ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสนัติภาพและการจดัการความขดัแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สงัคม 
ศึกษาหลกัสนัติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม รวมถึงแนวคิด
และการปฏิบตัขิองผู้ ท่ีมีอดุมการณ์ ท่ีเก่ียวกบัสนัตภิาพ และสนัตสิขุของมวลมนษุยชาต ิ
 
มศว355 พทุธธรรม 3(2-2-5) 
SWU355 Buddhism 
  ศกึษาภมูิปัญญาและกระบวนการคิดจากพทุธธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการดํารงชีวิต การพฒันา
คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม  ทัง้ในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพ่ือเป็นแนวทางไปสู่การ
ดําเนินชีวิตท่ีมีศีลธรรมจรรยา  มีระเบียบวินยัและสนัตสิขุ 
 
มศว356 วรรณกรรมและพลงัทางปัญญา 3(2-2-5) 
SWU356 Literature for Intellectual Powers 
  ศึกษาแนวคิด คณุค่า และสนุทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเน้นการศึกษาในเชิงคิด
วิเคราะห์ท่ีก่อให้เกิดพลงัปัญญา พลงัจินตนาการ และพลงัในการดําเนินชีวิต อนัจะช่วยพฒันาการดําเนิน
ชีวิตท่ีดีงาม มีระเบียบวินยัและอดุมการณ์  
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มศว357 ศลิปะและความคดิสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
SWU357 Art and Creativity  
  ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการท่ีก่อให้เกิดความงามและ
สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวฒันธรรมท่ีหลากหลาย อนัจะนําไปสู่การสร้างสรรค์ใน
ชีวิตประจําวนั ทัง้นีโ้ดยใช้กระบวนการเรียนรู้และส่ือท่ีหลากหลาย 
 
มศว358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนษุย์ 3(2-2-5) 
SWU358 Music and Human Spirit 
  ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีท่ีกว้างและหลากหลาย ดนตรีจากอดีตและ
ร่วมสมยัดนตรีตะวนัออกและตะวนัตก ดนตรีไทย ดนตรีพืน้บ้าน ดนตรีท่ีพฒันาจากอดีตกาล ดนตรีใน
บริบทของวฒันธรรม ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 
มศว361 ประวตัศิาสตร์และพลงัขบัเคลื่อนสงัคม 3(2-2-5) 
SWU361 History and Effects on Society 
  ศกึษาค้นคว้าข้อมลูทางประวตัิศาสตร์  ประวตัิศาสตร์ไทยและประวตัิศาสตร์สากล ท่ีพฒันา
จากกระบวนการคิดของมนุษย์ ประวตัิศาสตร์ท่ีเป็นพลงัขบัเคล่ือนสงัคม ประวตัิศาสตร์การเมือง สงัคม 
เศรษฐกิจ ศลิปวฒันธรรม 
 
มศว362 มนษุย์กบัอารยธรรม 3(2-2-5) 
SWU362 Man and Civilization 
  ศึกษาและเปรียบเทียบวิวฒันาการอารยธรรมตะวนัตกและตะวนัออก ตัง้แต่ยุคโบราณถึง
ปัจจบุนั  ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปล่ียนอารยธรรมในดนิแดนตา่งๆ ซึง่มีผลตอ่สภาพ
การเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมของโลกปัจจุบนั  รวมทัง้การศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวกบัอารยธรรม
ไทย ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของอารยธรรมโลก 
 
มศว363 มนษุย์กบัการเมือง 3(2-2-5) 
SWU363 Man and Politics 
  ศกึษาธรรมชาติของสงัคมมนษุย์และสงัคมการเมือง การจดัระเบียบทางการเมือง องค์กรท่ีใช้
อํานาจการปกครอง การรวมกลุ่มทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมและพลวัตทาง
การเมือง การบริหารงานของรัฐ ฃ โดยเน้นระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมายท่ีมีความสําคญัต่อ
การดํารงชีวิตของมนษุย์ มนษุย์ท่ีมีคณุธรรมจริยธรรม 
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มศว364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตัน์ 3(2-2-5) 
SWU364 Economy in Globalization 
  ศึกษาพืน้ความรู้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลกในปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคตท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต ตลอดจนบทบาทและ
ความสมัพนัธ์ขององค์กรธุรกิจท่ีมีผลตอ่การดํารงชีวิตประจําวนั 
 
มศว365 หลกัการจดัการสมยัใหม ่ 3(2-2-5) 
SWU365 Principles of Modern Management 
  ศึกษาแนวคิดและหลกัการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ
องค์กร การจดัการทรัพยากรขององค์กร ประเด็นต่างๆ ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัแนวโน้มในการจดัการสมยัใหม ่
การจดัการท่ีเก่ียวข้องกบัคน ภาวะผู้ นํา การพฒันาองค์กร และการพฒันาสงัคมท่ีก้าวหน้าและสนัตสิขุ 
 
มศว366 จิตวิทยาสงัคม 3(2-2-5) 
SWU366 Social Psychology 
  ศกึษาจิตวิทยาพืน้ฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมสงัคม ตวัแปรต่างๆ 
ทางสงัคมท่ีทําให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนษุย์ โครงสร้างทางสงัคม กระบวนการต่างๆทาง
สงัคม เจตคติ การรับรู้ทางสงัคม ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ความก้าวร้าว พฤติกรรมและบทบาททาง
เพศ และการส่ือสาร การโฆษณาชวนเช่ือ และแนวทางการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางสงัคม  
 
มศว367 กฎหมายทัว่ไป 3(2-2-5) 
SWU367 Legal Studies 
  ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย ลกัษณะของกฎหมาย ความสมัพันธ์ระหว่างกฎหมายกับ
ศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ประเภท ลําดบัชัน้ และหมวดหมู่ของกฎหมาย กฎหมายสําคญัท่ี
จําเป็นต้องรู้ในการดําเนินชีวิต โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ และส่ือท่ีหลากหลาย  
 
มศว371 ความคดิสร้างสรรค์กบันวตักรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
SWU371 Creativity, Innovation and Technology 
  ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบตัิกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่างๆ  
การจัดการภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่งเก่ียวข้องกับ
เกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้และ ส่ือท่ีหลากหลาย 
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มศว372 ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 3(2-2-5) 
SWU372 Local Wisdom 
  ศกึษาและค้นคว้าภมูิปัญญาท้องถ่ิน ภมูิปัญญาชมุชน ภมูิปัญญาท่ีเกิดจากกระบวนการคิด 
การเรียนรู้ การพฒันาด้วยการกระทําและปฏิสมัพนัธ์ในชมุชน ภมูิปัญญาในการดํารงชีวิตร่วมกบัผู้ อ่ืน ภมูิ
ปัญญาในการอยู่ร่วมกบัธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาในการแสวงหาคณุค่าและตวัตนในความเป็น
มนษุย์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และส่ือท่ีหลากหลาย 
 
มศว373 ภมูิลกัษณ์ชมุชน 3(2-2-5) 
SWU373 Man and Community 
  ศกึษาค้นคว้าเพ่ือพฒันาภมูิลกัษณ์ชมุชน ภมูิลกัษณ์ท่ีแสดงความเป็นท้องถ่ิน ลกัษณะเฉพาะ 
และความผสานสมัพนัธ์ในชมุชนในบริบทของพืน้ท่ีทางภมูิศาสตร์ พืน้ท่ีทางวฒันธรรม และพืน้ท่ีทางชาติ
พนัธุ์ บนฐานของคณุธรรม จริยธรรม และความดีงาม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และส่ือท่ีหลากหลาย  
 
มศว374 สมัมาชีพชมุชน 3(2-2-5) 
SWU374 Ethical Careers for Community 
  ศกึษาค้นคว้าและพฒันาสมัมาชีพในชมุชน เพ่ือสร้างสมัมาชีพท่ีเข้มแข็ง ปลกูฝัง สร้างสํานึก 
และสร้างความตระหนักในศกัดิ์ศรีชุมชน สมัมาชีพท่ีผูกพนัและเคารพในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สนัติสุข 
คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และส่ือท่ี
หลากหลาย 
 
มศว375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการชมุชน 3(2-2-5) 
SWU375 Good Governance in Community Management 
  ศึกษาค้นคว้า ปลูกฝังแนวคิด และการปฏิบตัิธรรมาภิบาลการบริหารจดัการชุมชน บริหาร
จดัการบนความถกูต้องและนิติธรรม ความโปร่งใสเช่ือถือได้ การอธิบายตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วม การ
รับผิดชอบตอ่บทบาทและหน้าท่ีเพ่ือการพฒันาตนเอง ครอบครัว และชมุชนให้เข้มแข็งและยัง่ยืน โดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้และส่ือท่ีหลากหลาย 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
1. วิชาพืน้ฐานคณะ 
ศปก101 ศลิปะและวฒันธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
FAS101 ASEAN Art and Culture 
  ศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์ถึงรูปแบบ เอกลกัษณ์ของงานศิลปกรรมด้านต่างๆ ท่ีปรากฎใน
ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ความสมัพนัธ์ของผลงานศิลปะท่ีเก่ียวข้องกบับริบททางสงัคมวฒันธรรม
ความเช่ือและภมูิปัญญาของกลุม่คนท้องถ่ิน 
  

ศปก202 ศลิปกรรมเพ่ือชมุชน 3(3-0-6) 
FAS202 Fine and Applied Arts for Community 
  ศึกษา วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างศิลปกรรมกับชุมชน การแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
นําเอาศลิปะเข้าไปมีสว่นร่วมเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาชมุชน 
 

ศปก303 ระเบียบวิธีวิจยัทางศลิปกรรม 3(3-0-6) 
FAS303 Research Methodology in Fine and Applied Arts 
  ศกึษากระบวนการพืน้ฐานของการวิจยัทางด้านศลิปกรรม ตัง้แตก่ารตัง้สมมตุฐิาน การสืบค้น
ข้อมลู การวางกรอบแนวคิด การวิเคราะห์ และการเขียนรายงานการวิจยัพฒันาสู่การสร้างสรรค์ผลงาน
ทางศลิปกรรมอยา่งเคารพตอ่หลกัจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 

2. วิชาเอก  กําหนดให้เรียนไมน้่อยกวา่  84  หน่วยกิต  โดยจดัแบง่ออกเป็น 2 กลุม่วิชา ดงันี ้
 2.1 วิชาเอกบังคับ กําหนดให้เรียน  57  หน่วยกิต ได้แก่ 
อสส101 พืน้ฐานการออกแบบส่ือสาร 3(2-2-5) 
CMD101 Communication Design Fundamentals 
  ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ือง องค์ประกอบและหลักการในการ
ออกแบบรูปทรง พืน้ท่ี การซํา้ การลดหลัน่ การจดัวางองค์ประกอบ การสื่อความหมายด้วยภาพ การทํา
ความเข้าใจระบบวิธี และขัน้ตอนของการดําเนินการออกแบบ ตัง้แต่การพัฒนาภาพร่างแบบไปจนถึง
ผลงานท่ีเสร็จสมบรูณ์ 
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อสส102 การร่างภาพ 3(1-4-4) 
CMD102 Sketching 
  ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ และแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการใช้เส้น และวัสดุสําหรับการ
ออกแบบภาพร่างให้เหมาะสมกบัลกัษณะงานประเภทต่างๆ ทัง้สองมิติ และสามมิติ การส่ือความหมาย 
การสร้างจุดเด่น และรายละเอียดการให้นํา้หนักแสงเงาด้วยเส้นและสีในงานประเภทต่างๆ โดยการ
วิเคราะห์และพฒันาก่อนเป็นต้นแบบผลงานจริง 
 
อสส103 วิวฒันาการออกแบบ 3(3-0-6) 
CMD103 Design Evolution 
  ศึกษาวิวฒันาการการออกแบบ ในช่วงเวลาตัง้แต่หลงัการปฏิวตัิอตุสาหกรรมจนถึงปัจจุบนั 
การทําความเข้าใจรูปแบบ สภาวะปัจจยัหรือบริบทรอบด้าน อิทธิพลท่ีรับและตกทอดในสมยัตา่งๆ 
 

อสส104 พืน้ฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(1-4-4) 
CMD104 Introduction to Computer Graphics 
  ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ และแลกเปล่ียนเรียนรู้การทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe 
Photoshop llustrator InDesign และ Acrobat ขัน้พืน้ฐาน  การเลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะสมในงาน
ออกแบบท่ีแตกต่างกัน สามารถสร้างสรรค์การตกแต่งภาพ การวาดรูป การออกแบบสิ่งพิมพ์ และการ
เตรียมงานสง่โรงพิมพ์ 
 

อสส105 พืน้ฐานคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย 3(1-4-4) 
CMD105 Introduction to Multi-media Computer 
  ศกึษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปล่ียนเรียนรู้การทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe 
Flash Premier Dreamweaver ขัน้พืน้ฐาน การเลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะสมในแต่ละส่ือท่ีแตกต่างกัน 
สามารถทําภาพเคล่ือนไหว ตดัตอ่วิดีโอ 
 

อสส106 การคดิสร้างสรรค์เพ่ืองานออกแบบส่ือสาร 3(3-0-6) 
CMD106 Creative Thinking for Communication Design 
  ศกึษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปล่ียนเรียนรู้เทคนิคการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในลกัษณะ
ตา่งๆ ประยกุต์ใช้ในการออกแบบ การระดมสมอง แผนภาพความคิด การคิดแนวข้าง หมวก 6 ใบ เทคนิค
ท่ีใช้ในการคดิงานออกแบบสื่อสารตา่งๆ 
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อสส201 การกํากบัศลิป์ 3(2-2-5) 
CMD201 Art Direction 
  ศึกษา ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปล่ียนเรียนรู้การกํากับศิลป์ การทําความเข้าใจในเร่ืองการใช้สี 
ภาพประกอบ และลกัษณะของงานในสไตล์ท่ีหลากหลาย การกําหนดอารมณ์และบคุลกิของงานออกแบบ 
 

อสส202 พฤตกิรรมผู้บริโภคร่วมสมยั 3(2-2-5) 
CMD202 Comtemporary Consumer Behavior 
  ศึกษาหลักการ และแนวคิดพฤติกรรมพืน้ฐานของผู้ บริโภคและการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการซือ้ จิตวิทยา ทศันคติ กระบวนการเรียนรู้ การรับรู้ เจตคต ิ
การจูงใจ กระบวนการตัดสินใจซือ้ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคกับการส่ือสารการตลาด 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลการสื่อสารสง่ผลกระทบตอ่ผู้บริโภค 
 
อสส203 ภาพประกอบและการตกแตง่ภาพ 3(1-4-4) 
CMD203 llustration and Image Manipulation 
  บุรพวิชา อสส 104 
  ศึกษาค้นคว้าการรีทัช การตดัต่อรูปภาพ ทิศทางของแสงเงา สี ศึกษาระบบการเตรียมงาน
ก่อนสง่โรงพิมพ์และการพิมพ์ ศกึษาประวตัิศาสตร์ หลกัการการสร้างสรรค์ภาพประกอบ การเลือกใช้วสัดุ
ตา่งๆ วิเคราะห์ ทดลองและค้นหาเทคนิคสร้างภาพประกอบท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
 
อสส204 พืน้ฐานการถ่ายภาพ 3(1-4-4) 
CMD204 Introduction to Photography 
  ศกึษาค้นคว้าหลกัการการถ่ายภาพตัง้แต่ระดบัพืน้ฐาน เข้าใจในกล้องแตล่ะชนิด ทฤษฎีและ
องค์ประกอบศิลป์ในการถ่ายภาพ การตัง้ค่ากล้องและการใช้อปุกรณ์เสริมต่างๆ การถ่ายภาพโดยแสงไฟ
ธรรมชาตแิละแสงไฟประดษิฐ์ในห้องสตดูโิอ 
 
อสส205 รูปแบบไทยในการออกแบบสื่อสาร 3(1-4-4) 
CMD205 Thai Style in Communication Design 
  ศึกษาองค์ประกอบ อตัลกัษณ์ของไทย ทัง้รูปแบบวฒันธรรม ประเพณี ธรรมเนียม ค่านิยม 
ภมูิปัญญาและวิธีการแสดงออกอย่างไทย  ฝึกวิเคราะห์และสงัเคราะห์การออกแบบส่ือสารโดยมีท่ีมาจาก
ความเป็นไทย เน้นการปรับประยุกต์สร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับการส่ือสารท่ีร่วมสมัย คํานึงถึงการ 
ปลกุจิตสํานกึสะท้อนคณุธรรม และจริยธรรมอนัดีสูส่งัคมไทย 
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อสส206 การจดัวางตวัพิมพ์ 3(1-4-4) 
CMD206 Type Composition 
  ศึกษาค้นคว้าถึงการใช้ตัวอักษรสําหรับการออกแบบสื่อสารตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ฝึกวิเคราะห์การจดัวางตวัอกัษรในงานออกแบบ ค้นหาแนวทางการออกแบบท่ีมีระบบความคิด สามารถ
ใช้ตวัอกัษรในส่ือประเภทตา่งๆ ท่ีหลากหลายและเป็นสากล 
 
อสส207 การออกแบบสว่นบคุคล 3(1-4-4) 
CMD207 Signature Design 
  ศกึษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปล่ียนเรียนรู้เทคนิค วิธีการ เฉพาะทางตามความถนดัของ
แต่ละบุคคล ภายใต้การให้คําปรึกษาจากผู้สอนพฒันาขึน้เป็นแนวการทํางานหรือสร้างรูปแบบออกแบบ
เฉพาะของตนเอง 
 
อสส301 การสื่อสารการตลาด 3(2-2-5) 
CMD301 Marketing Communication 
  ศึกษาพืน้ฐานการตลาด กระบวนการดําเนินการตลาด ท่ีมาและรูปแบบของการส่ือสารของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลต่อการส่ือสาร การสร้างสรรค์การส่งเสริม 
การขาย พืน้ฐานการวิจยัการตลาดสนบัสนนุการออกแบบ 
 
อสส302 สตดูโิอการออกแบบส่ือสาร 3(1-4-4) 
CMD302 Communication Design Studio 
  จําลองให้ผู้ เรียนเปิดบริษัทหรือสตดูิโอ แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบในตําแหน่งต่างๆ แก้ปัญหางาน
ออกแบบท่ีได้รับจากลูกค้า เสมือนสถานการณ์การทํางานจริง การทํางานเป็นทีม การเสนอผลงาน 
จรรยาบรรณในการทํางาน การฝึกความรับผิดชอบและเตรียมความพร้อมทางการออกแบบสื่อสาร 
  
อสส303 การฝึกงานออกแบบสื่อสาร 3(1-4-4) 
CMD303 Practicum in Communication Design 
  ฝึกงานในองค์กรธุรกิจต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัด้านการออกแบบ บริษัทโฆษณา โปรดกัชัน่เฮาส์ 
กราฟิกสตูดิโอ หรือหน่วยงานออกแบบย่อยในองค์กรใหญ่ (ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง) เข้าใจขัน้ตอน 
กระบวนการปฏิบัติงานตามสายอาชีพและสามารถทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน การศึกษาค้นคว้าพัฒนาการ
ออกแบบแฟม้ผลงานของตนเอง 
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อสส401 การบรูณาการออกแบบส่ือสาร 3(1-4-4) 
CMD401 Intergrated Communication Design 
  บุรพวิชา อสส 207 
  ศกึษาค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์งานออกแบบส่ือสารท่ีหลากหลาย ประมวลรูปแบบและ
เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบสื่อสาร พฒันาผลงานออกแบบโดยมุง่เน้นการบรูณาการองค์ความรู้
ท่ีเก่ียวข้องให้เป็นท่ีมาของการออกแบบตามความสนใจของผู้ เรียนเป็นสําคัญ  ศึกษาระเบียบวิธี 
การวิจยั ฝึกวิเคราะห์และสงัเคราะห์จนได้เอกลกัษณ์ของการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบเฉพาะตวั เตรียม
หวัเร่ืองสําหรับการออกแบบสื่อสารนิพนธ์ และฝึกปฏิบตักิารเขียนภาคนิพนธ์ตามท่ีกําหนด 
 
อสส402 การออกแบบสื่อสารนิพนธ์ 6(2-8-8) 
CMD402 Communication Design Thesis 
  บุรพวิชา อสส 401 
  ศึกษาค้นคว้าหลักการ และแนวคิดของการสร้างสรรค์งานการออกแบบส่ือสารอย่างเป็น
ระบบมุ่งเจาะลึกในกระบวนการออกแบบในหัวเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน พฒันาด้านการออกแบบ
ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสงัคม กระบวนการดําเนินโครงการอยู่ภายใต้การดแูล
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา การประเมินผลจากคณะกรรมการออกแบบส่ือสารนิพนธ์ กําหนดให้มีภาคนิพนธ์ 
และผลงานการออกแบบ พร้อมเผยแพร่ผลงานสูส่าธารณะ 
  ข้อกาํหนด 
  1. นิสติต้องผา่นวิชาเอกไมน้่อยกวา่ 80 หน่วยกิตถึงมีสทิธ์ิลงทะเบียนวิชานี ้
  2. ต้องมีเกรดเฉล่ียสะสมไมต่ํ่ากวา่ 2.00 
  3. การวดัผลออกแบบส่ือสารนิพนธ์ ถือคา่ 2.00 (C) เป็นเกณฑ์การสอบผา่น 
 
 2.2 วิชาเอกเลือก กําหนดให้เรียนไมน้่อยกวา่  27  หนว่ยกิต  โดยเลือกเรียนจากรายวิชาตอ่ไปนี ้
อสส211 การสร้างสรรค์อตัลกัษณ์ตราสนิค้า 3(1-4-4) 
CMD211 Creative Brand Identity 
  ศกึษาความเป็นมา พืน้ฐานกระบวนการสร้างตราสินค้าในเชิงการตลาด ศึกษาหลกัการของ
การสร้างอัตลกัษณ์ในการส่ือสารองค์กร ค้นคว้าข้อมูลและฝึกวิเคราะห์รูปแบบของการสื่อสารในการ
สะท้อนภาพลกัษณ์และแสดงอตัลกัษณ์ขององค์กร ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปล่ียนเรียนรู้การออกแบบอัต
ลกัษณ์อยา่งมีระบบ 
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อสส212 การสร้างสรรค์กราฟิกบนบรรจภุณัฑ์ 3(1-4-4) 
CMD212 Creative Graphics on Package  
  ศกึษาค้นคว้าหลกัการพืน้ฐานของโครงสร้างและวสัดพืุน้ฐานสําหรับบรรจภุณัฑ์ ฝึกวิเคราะห์
องค์ประกอบต่างๆ ในการส่ือสารบนบรรจุภณัฑ์ ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปล่ียนเรียนรู้การออกแบบกราฟิก 
บนบรรจุภณัฑ์จากประเภทของสินค้าท่ีหลากหลายรองรับตลาดหลายระดบั เน้นการส่ือสารภาพลกัษณ์
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ ศึกษาแนวคิดการแสดงสินค้า วิเคราะห์วิธีการจัดแสดงในแต่ละ
ประเภทของสนิค้าในตลาดธุรกิจ ฝึกปฏิบตักิารออกแบบแสดงสนิค้าตามข้อจํากดั 
 
อสส213 การรังสรรค์ภาษา 3(3-0-6) 
CMD213 Copywriting 
  ศึกษาคําศัพท์ กลุ่มคํา สํานวน ความเรียง ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วิธีการส่ือสาร
ความหมายท่ีถูกต้องและเหมาะสม ตามสถานการณ์และกาลเทศะ ฝึกคิดวิเคราะห์ภาษาเพ่ือส่ือสาร
ความหมายเน้นการเขียนส่ือสารความหมายในระดบัตา่งๆ 
 
อสส231 การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว 3(1-4-4) 
CMD231 Motion Graphic Design 
  บุรพวิชา อสส 105 
  ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์ภาพสองมิติ และการจัด
องค์ประกอบภาพกับตวัอกัษรในงานกราฟิกเคล่ือนไหว ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆ เน้นการฝึกสร้าง
แนวคดิและสร้างสรรค์งานภาพเคล่ือนไหวในรูปแบบไตเติล้รายการโทรทศัน์ งานโฆษณา และส่ือวีดทิศัน์ 
 
อสส314 การสื่อสารภาพลกัษณ์ตราสนิค้า 3(1-4-4) 
CMD314 Brand Image Communications 
  บุรพวิชา อสส 211 
  ศึกษาแนวคิด และหลกัการของการส่ือสารตราสินค้า ดําเนินกลยุทธ์สําหรับการออกแบบ
ส่ือสารตราสินค้า ในระดับผลิตภัณฑ์และระดับองค์กร ค้นคว้าข้อมูล ฝึกวิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้รูปแบบของการสื่อสารตราสนิค้า 
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อสส315 การสร้างสรรค์โฆษณาและกิจกรรมทางการตลาด 3(1-4-4) 
CMD315 Creative Advertising and Event Marketing 
  บุรพวิชา อสส 314 
  ศึกษาค้นคว้าหลักการของการโฆษณา กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา การกําหนด
แนวคิด การวางกลยทุธ์เพ่ือส่ือสาร วิเคราะห์แนวทางส่ือสารของการโฆษณา ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ออกแบบโฆษณาด้วยส่ือและรูปแบบของกิจกรรมทางการตลาดท่ีหลากหลาย โดยมีรูปแบบและ
ข้อจํากดัของการสื่อสารท่ีตา่งกนั 
 
อสส316 การสร้างสรรค์ตวัอกัษร 3(1-4-4) 
CMD316 Creative Typeface 
  ศึกษาค้นคว้าถึงประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการในการใช้ตัวอักษรสําหรับการส่ือสาร 
และทฤษฎี แนวคิด หลักการการออกแบบประดิษฐ์ตัวอักษรอย่างละเอียดและมีเอกลักษณ์เฉพาะ
ออกแบบชุดตัวอักษร ฝึกปฏิบัติ และแลกเปล่ียนเรียนรู้การออกแบบตัวอักษรในระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
 
อสส317 การออกแบบหนงัสือและนิตยสาร 3(1-4-4) 
CMD317 Book and Magazine Design 
  ศึกษาค้นคว้าประวตัิ หลกัการออกแบบสิ่งพิมพ์เข้าเล่ม เน้นสิ่งพิมพ์เข้าเล่มประเภทหนงัสือ
และนิตยสาร ฝึกวิเคราะห์ ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปล่ียนเรียนรู้การออกแบบตามกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ 
ตัง้แต่เตรียมข้อมลูจนถึงการทําต้นฉบบัด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ การเข้าเล่ม และเทคนิค
ทางการพิมพ์ 
 
อสส321 การออกแบบภาพถ่าย 3(1-4-4) 
CMD321 Photography Design 
  ศึกษาค้นคว้าถึงประวตัิศาสตร์ และวิวฒันาการในวงการถ่ายภาพตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
มีความคิดสร้างสรรค์ทฤษฎีและองค์ประกอบศิลป์ในการถ่ายภาพ วิเคราะห์และสงัเคราะห์พฒันามมุมอง
ของการถ่ายภาพท่ีเป็นตวัของตวัเอง 
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อสส322 การถ่ายภาพสารคดี 3(1-4-4) 
CMD322 Documentary Photography 
  ศึกษาค้นคว้าถึงประวตัิศาสตร์และวิวฒันาการในวงการถ่ายภาพข่าวเชิงสารคดีตัง้แต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน พัฒนาการการถ่ายภาพข่าวเชิงสารคดีให้มีความแตกต่างออกไป มีมุมมองแนวคิดท่ี
สามารถบนัทกึเร่ืองราวเหตกุารณ์อารมณ์ตา่งๆ ผา่นภาพถ่ายได้อยา่งมีคณุคา่ในอนาคต 
 
อสส323 การถ่ายภาพแฟชัน่ 3(1-4-4) 
CMD323 Fashion Photography 
  บุรพวิชา อสส 201 
  ศึกษาค้นคว้าถึงประวตัิศาสตร์ และวิวฒันาการในวงการถ่ายภาพแฟชั่นตัง้แต่อดีตจนถึง
ปัจจบุนัพฒันาการการถ่ายภาพแฟชัน่ให้มีเอกลกัษณ์และบุคลิกท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั สามารถถ่ายภาพ
แฟชัน่นอกสถานท่ีและในสตดูโิอ สามารถทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนเป็นทีม 
 
อสส324 การถ่ายภาพภมูิทศัน์ 3(1-4-4) 
CMD324 Landscape Photography 
  ศึกษาค้นคว้าหลกัการถ่ายภาพภูมิทศัน์ธรรมชาติ ภูมิทศัน์เมืองอย่างหลากหลาย สามารถ
เลือกสถานท่ีได้อย่างเหมาะสมกบัช่วงเวลาต่างๆ สามารถใช้อปุกรณ์ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการ
ทํางาน 
 
อสส332 การสร้างสรรค์สิง่แสดงบคุลกิเฉพาะตวั 3(1-4-4) 
CMD332 Creative Character and Mascot 
  ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์ส่ือแสดงบุคลิก ผ่านทาง
องค์ประกอบศิลป์การจัดวางและการเลือกใช้สีท่ีเหมาะสม รวมถึงศึกษาแนวคิด และรูปแบบสไตล์ท่ี
เหมาะสมกับบุคลิกต่างๆ การวิเคราะห์บุคลิกของผลิตภณัฑ์หรือบริการนํามาสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม
และเฉพาะตวั 
 
อสส333 การออกแบบเว็บ 3(1-4-4) 
CMD333 Web Design 
  ศกึษาค้นคว้าขัน้ตอนการออกแบบ การวางแผนข้อมลู การสร้างฐานข้อมลูติดต่อกบัผู้ ใช้งาน 
และการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ ใช้งานสําหรับประกอบการสร้างสรรค์ผลงานเว็บไซต์ ฝึกปฏิบตัิด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูปและสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้จริง 
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อสส334 การออกแบบภาพสามมิต ิ 3(1-4-4) 
CMD334 3 Dimension Modeling and Rendering Design 
  บุรพวิชา อสส 231 
  ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบัติการ และแลกเปล่ียนเรียนรู้สร้างสรรค์ภาพสามมิติ การออกแบบ 
วตัถสุามมิตติา่งๆ รอบตวั การออกแบบภาพสามมิตอิาคารสถานท่ีตา่งๆ และการออกแบบตวัละครการ์ตนู
สามมิตด้ิวยโปรแกรมสําเร็จรูป การจดัแสงภาพและการใสพื่น้ผิวให้กบัวตัถแุละการเคล่ือนไหววตัถ ุ
 
อสส410 ภาษาองักฤษเพ่ือการออกแบบส่ือสาร 1 3(2-2-5) 
CMD410 English for Communication Design 1 
  เรียนรู้และฝึกฝน การใช้ภาษาองักฤษเพ่ือใช้ในชีวิตประจําวนั พฒันาทักษะการฟัง การพูด 
ศึกษาคําศพัท์สํานวนในวงการออกแบบ วงการโฆษณา และวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเสนอ
ผลงานด้วยภาษาองักฤษขัน้พืน้ฐาน 
 
อสส418 สมัมนาการออกแบบสื่อสาร 3(1-4-4) 
CMD418 Communication Design Seminar 
  สมัมนา อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ือง รสนิยม ความรู้รอบตวั บริบททางสงัคม 
แฟชั่น กระแสนิยม เทคโนโลยี ภาพยนตร์ ดนตรี ประเด็นเร่ืองจรรยาบรรณ การจดสิทธิบัตร และการ
ละเมิดลขิสทิธ์ิ ผู้ เรียนจดัทําสมดุตดิภาพเก็บสะสมข้อมลูประเดน็ท่ีเกิดขึน้ 
 
อสส419 ภาษาองักฤษเพ่ือการออกแบบส่ือสาร 2 3(2-2-5) 
CMD419 English for Communication Design 2 
  ฝึกฝนทักษะการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษขัน้พืน้ฐาน การอ่านเพ่ือหาใจความสําคัญ 
การสืบค้นข้อมลูภาษาองักฤษ การเขียนประวตัสิว่นตวั การเขียนจดหมายภาษาองักฤษ 
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 3.2 ชื่อ  สกุล เลขประจาํตวับัตรประชาชน ตาํแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ประจาํหลักสูตร  
 

ลาํดับ
ท ี่ 

รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒกิารศกึษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวชิา) 
ปีท ี่จบ 

สถาบันศกึษาที่สาํเร็จ
การศกึษา 

เลขประจาํตัว
ประชาชน  

1* อ.ศภุวิช  อิศรางกรู  
ณ อยธุยา 

ศ.บ. (ประวติัศาสตร์ศิลป์), 2537 
M.A. (Communication Arts), 2540 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
New York Institute of 
Technology, USA 

310xxxxxxxxxx 

2* อ.ณพงศ  หอมแย้ม ศป.บ. (ออกแบบทศันศิลป์), 2538 
ศป.ม. (นฤมิตศิลป์), 2546 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

310xxxxxxxxxx 

3 ผศ.นทัธพชัร์  น้อยสวสัด์ิ 
 

ศป.บ. (ออกแบบทศันศิลป์), 2539 
กศ.ม. (ศิลปศกึษา), 2545 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

310xxxxxxxxxx 

4 อ.บษุยมาศ  มาลยมาน กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศกึษา), 2526 
M.A. (Communication Arts), 2535 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
New York Institute of 
Technology, USA 

310xxxxxxxxxx 

5 อ.กฤตวิทย์  กฤตมโนรถ B.A. (Design Photography), 2546 
ศป.ม. (นฤมิตศิลป์), 2549 

University of Bradford, UK 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

310xxxxxxxxxx 

* อาจารย์ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตร  
 
 3.2.2 อาจารย์ประจาํ 
 

ลาํดับท ี่ รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒกิารศกึษา 

(สาขาวชิา) และปีท ี่จบ 
สถาบันศกึษาที่สาํเร็จ

การศกึษา 

1 ผศ.นทัธพชัร์  น้อยสวสัด์ิ 
 

ศป.บ. (ออกแบบทศันศิลป์), 2539 
กศ.ม. (ศิลปศกึษา), 2545 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2 อ.ศภุวิช  อิศรางกรู  
ณ อยธุยา 

ศ.บ. (ประวติัศาสตร์ศิลป์), 2537 
M.A. (Communication Arts), 2540 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
New York Institute of 
Technology, USA 

3 อ.ณพงศ  หอมแย้ม ศป.บ. (ออกแบบทศันศิลป์), 2538 
ศป.ม. (นฤมิตศิลป์), 2546 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

4 อ.บษุยมาศ  มาลยมาน กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศกึษา), 2526 
M.A. (Communication Arts), 2535 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
New York Institute of 
Technology, USA 

5 อ.กฤตวิทย์  กฤตมโนรถ B.A. (Design Photography), 2545 
ศป.ม. (นฤมิตศิลป์), 2549 

University of Bradford, UK 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ลาํดับท ี่ รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒกิารศกึษา 

(สาขาวชิา) และปีท ี่จบ 
สถาบันศกึษาที่สาํเร็จ

การศกึษา 

6 อ.ยศไกร  ไทรทอง สถ.บ. (ศิลปะอตุสาหกรรม), 2539 
 
M.A. (Publications Design), 2545 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
University of Maryland 
Baltimore, USA 

7 อ.พรพิมล  พจนาพิมล ศป.บ. (ออกแบบทศันศิลป์), 2540 
ศป.ม. (นวตักรรมการออกแบบ), 2551 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

8 อ.ยงยทุธ์ิ  ผนัแปรจิตร์ ศ.บ. (เคร่ืองโลหะและรูปพรรณอญัมนี), 2545 
ศป.ม. (นวตักรรมการออกแบบ), 2554 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

9 อ.กนกวรรณ  ใจหาญ ศป.บ. (ออกแบบทศันศิลป์), 2548 
ศป.ม. (นวตักรรมการออกแบบ), 2554 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 3.2.3 อาจารย์พเิศษ 
 

ลาํดับท ี่ รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒกิารศกึษา 

(สาขาวชิา) และปีท ี่จบ 
สถาบันท ี่สาํเร็จการศกึษา 

1 อ.พลเลศิ  พวงสอน MBA. (Marketing), 2553 มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

3 อ.วจนะ  ชใูจ ศป.ม. (นฤมิตศิลป์), 2553 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

4 อ.กษมา  นิลศกัด์ิ ศป.ม. (นฤมิตศิลป์), 2553 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

5 อ.ณฐัพล  สชุาโต AAS. (Fashion Morketing) มหาวิทยาลยัรังสติ 

6 อ.นีลนชุ  ไทยศิริ ศป.ม. (ศิลปะสมยัใหม)่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

7 อ.นภดล  แก้วบํารุง B.S. (Applied Computer Science), 2541 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

8 อ.เติมสทิธ์ิ  ศิริพานิช BFA. (Comunication Arts and Design), 2541 สถาบนัเทคโนโลนีพระจอมเกล้า
คณุทหารลาดกระบงั 

9 อ.จิระศกัด์ิ  ทองหยวก ศป.ม. (ศิลปะสมยัใหม)่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) (ถ้ามี) 
 การจดัให้นิสิตไปฝึกประสบการณ์ทางด้านการออกแบบตามหน่วยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นเวลา 
1 ภาคการศกึษา ภายใต้การดแูลของอาจารย์นิเทศของสาขาวิชาร่วมกบัท่ีปรึกษาสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมอบหมาย เพ่ือพฒันานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทกัษะ และประสบการณ์ท่ี
เก่ียวข้องกบัการทํางานในด้านการออกแบบส่ือสาร 
 อสส303 การฝึกงานออกแบบสื่อสาร 3(1-4-4) 
 CMD303 Practicum in Communication Design 
 ข้อกาํหนด 
  1. นิสติต้องผา่นการศกึษาไมน้่อยกวา่ 5 ภาคเรียน 
  2. สถานท่ีฝึกงานของนิสติต้องได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  4.1.1 มีวินยั คณุธรรม จริยธรรม และประพฤตตินอยูใ่นจรรยาบรรณ 
  4.1.2 มีสมรรถนะในการปฏิบตัหิน้าท่ีรวมทัง้พฒันากระบวนการออกแบบส่ือสาร 
  4.1.3 มีสมุดบันทึก รายงานการฝึกปฏิบัติงานประจําตัวนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ท่ีนิสิต
จะต้องบนัทกึรายละเอียดในการทํางาน สิง่ท่ีเรียนรู้ ปัญหาท่ีพบ และนําสง่รายงานตอ่อาจารย์นิเทศน์ 
 4.2 ช่วงเวลา 
  การฝึกประสบการณ์ด้านการออกแบบ ในภาคฤดรู้อนของชัน้ปีท่ี 3 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  การฝึกประสบการณ์วิชาการฝึกงานออกแบบส่ือสาร จดัให้ลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 2 ของชัน้ปีท่ี 3 
 
5. ข้อกาํหนดเกี่ยวกับการทาํโครงการหรืองานวิจยั (ถ้ามี) 
 5.1 คาํอธ ิบายโดยย่อ  
  จดัให้นิสิตทุกคนได้เรียนรู้ พืน้ฐานการวิจัยทางด้านศิลปกรรมและการวิจัยเพ่ือพัฒนาไปสู่การ
สร้างสรรค์ผลงานทางการออกแบบส่ือสาร จึงกําหนดให้นิสิตแต่ละคนต้องฝึกประสบการณ์การทําวิจยัใน
วิชาระเบียบวิธีวิจยัทางศิลปกรรมในชัน้ปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 และในชัน้ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 นิสิตสามารถ 
นําความรู้จากการเรียนในรายวิชามาพัฒนาผสานการปฏิบัติงาน โดยกําหนดเป็นรายงานมีรูปเล่ม 
ตามระเบียบวิธีวิจยัทางศลิปกรรม 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  5.2.1  มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั 
  5.2.2  สามารถทํางานวิจยัเบือ้งต้นเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาการจดัการเรียนรู้ได้ 
  5.2.3  สามารถเขียนผลงานวิจยัเพ่ือการส่ือสารได้ 
  5.2.4  สามารถพัฒนางานวิจัยและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพ่ือเป็นประโยชน์ในการประกอบการ
ทํางานด้านการออกแบบสื่อสาร 
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 5.3 ช่วงเวลา 
  ชัน้ปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2 
  ชัน้ปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1 
 5.4 จาํนวนหน่วยกิต 
  รายวิชาระเบียบวิธีวิจยัทางศลิปกรรม 3 หน่วยกิต 
  รายวิชาการออกแบบส่ือสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
 รวมทัง้สิน้ 9 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ  
  5.5.1  นิสติต้องลงทะเบียนเรียนวิชา รายวิชาระเบียบวิธีวิจยัทางศิลปกรรม และรายวิชาการออกแบบ
ส่ือสารนิพนธ์ 
  5.5.2  กําหนดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจยัและผลงานออกแบบ 
  5.5.3  อาจารย์ท่ีปรึกษาให้คําปรึกษาในการกําหนดประเด็นหวัข้อท่ีจะศกึษา และกระบวนการวิจยั
ทกุขัน้ตอน 
  5.5.4  ให้นิสิตจดัทํารายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ทัง้เอกสารและแฟ้มข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ และ
จดันิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือเผยแพร่ตอ่สาธารณะชน 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  5.6.1  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําวิจยั  
  5.6.2  ประเมินผลงานการออกแบบส่ือสารนิพนธ์ 
  5.6.3  ประเมินการจดันิทรรศการของนิสติ 
  5.6.4  อาจารย์ท่ีปรึกษาประเมินผลงานของนิสติร่วมกนัตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 

หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร  พ.ศ. 2558 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนิสิต 
คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

ใฝ่ รู้ตลอดชีวิต  คิดเป็น  ทําเป็นหนักเอาเบาสู้ 
รู้กาลเทศะ เป่ียมจิตสํานึกสาธารณะ มีทักษะ
ส่ือสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อม
ด้วยศาสตร์และศิลป์ 

สอดแทรกอตัลกัษณ์ทัง้ 9 ประการ ในการเรียนการสอนทกุรายวิชา 
โดยอธิบายให้นิสิตเข้าใจความหมายและความสําคัญของอัต
ลกัษณ์ทัง้ 9  ซึ่งมีความเช่ือมโยงกบัการเรียน การทํางาน และการ
ดํารงชีวิต  จดักิจกรรมทัง้ในและนอกชัน้เรียน อย่างต่อเน่ือง  เพ่ือให้
นิสิตมีโอกาสฝึกฝน และพฒันาตนเองให้มีอตัลกัษณ์ ทัง้ 9  และให้
นิสิตอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าการเรียนในแต่ละรายวิชา ช่วย
กระตุ้นนิสิตให้พฒันาอตัลกัษณ์ในด้านใดด้านบ้าง พร้อมตวัอย่าง
การนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัและประโยชน์ท่ีได้รับ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ละด้าน 
 2.1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวฒันธรรมทัง้ของไทยและ
ประชาคมนานาชาต ิ
ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม 

และจริยธรรม 
กลยุทธ์การสอน  วธิ ีการวัดและประเมนิผล 

1 . มีคุณธรรม  จริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต  มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- สอดแทรก เนื อ้หาใน มิ ติทางคุณ ธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการใน
การเรียนการสอนทกุรายวิชา 
- ใช้กรณีศึกษา และมอบหมายงานให้นิสิต
ฝึกนําหลกัธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต 
- มีกิจกรรมนอกหลกัสูตรท่ีส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมอยา่งตอ่เน่ือง 

- ประเมินจากพฤติกรรมความ
ซ่ือสัตย์ในการทํารายงานการ
อ้างอิงผลงาน และการสอบ 
- ป ระ เมิ น จากคุณ ภ าพ งาน
มอบหมาย ท่ีแสดงถึงการคิด 
วิ เค รา ะ ห์  แล ะก า ร เลื อ ก ใ ช้
หลักธรรม ท่ี เหมาะสมในการ
แก้ปัญหาต่างๆ และการพัฒนา
ตนเอง 
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมของ
นิสิตในกิจกรรมนอกหลกัสตูรท่ีมี
การจดัขึน้ 

2. มี จิตสาธารณะ  เสียสละเพ่ือ
สว่นรวม 

- ให้นิสิตเรียนรู้การเสียสละเพ่ือส่วนรวมจาก
กรณีศึกษาบคุคลตวัอย่างท่ีได้รับการยกย่องใน
สงัคม เพ่ือกระตุ้นให้เกิดจิตสํานกึสาธารณะ 
- ให้นิสิตฝึกเขียนโครงการ และทํากิจกรรม
เสียสละเพ่ือส่วนรวม เช่น โครงการจิตอาสา
เพ่ือปลกูฝังจิตสํานกึสาธารณะ 
 

- ประเมินจากการอภิปรายและ
แลกเปล่ียนความความคิดเห็น
ในชัน้เรียน 
- ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย 
และสังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมการวางแผน การปฏิบัติ และการ
นําเสนอผลงาน 



43 

หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร  พ.ศ. 2558 

ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน  วธิ ีการวัดและประเมนิผล 

- ให้นิสิตเขียนรายงานความรู้สกึท่ีมีตอ่การทํา
กิจกรรมโครงการจิตอาสา เพ่ือให้ตระหนกัถึง
ความสขุท่ีเกิดจากการให้ 

- ประเมินจากความภาคภูมิใจ
ของนิสิต ท่ี ได้ ทําประโยชน์ให้
สงัคม 

3. รับผิดชอบตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม 
และสิง่แวดล้อม 

ให้ความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบจากการ 
กระทําของตนเองต่อตนเอง ผู้ อ่ืน สงัคมและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  โด ย ใ ช้ ก ร ณี ศึ ก ษ า  แ ล ะ
มอบหมายงานรายบคุคล/งานกลุม่ 

- ประเมินความรับผิดชอบต่อ
ตนเองจากคณุภาพรายบคุคล 
- ประเมินความรับผิดชอบต่อผู้ อ่ืน
จากการทํารายงานกลุ่ม และจาก
ผลการประเมินกนัเองของนิสติ 
ในกลุม่ 
- ประเมินความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อมจากการ
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ในชัน้เรียน และพัฒนาการทาง
ความคิดและพฤติกรรมของนิสติ 

4. มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎ 
ระเบียบขององค์กรและสงัคม 

- กําหนดให้มีวฒันธรรมองค์กร เพ่ือให้นิสิตมี
คา่นิยมพืน้ฐานท่ีถกูต้อง 
- ชีแ้จงกฎระเบียบและแนวปฏิบติัในการเรียน
การสอนให้ชดัเจนในทกุรายวิชา 

- ประเมินจากพฤติกรรมในชัน้
เรียน การตรงต่อเวลาในการเข้า
ชัน้เรียน การสง่รายงานตามเวลา
ท่ีกําหนด การแต่งกาย และการ
ป ฏิ บั ติ ตนตาม ระ เบี ยบของ
มหาวิทยาลยั 

5 .  ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค่ า ข อ ง
ศิลปวัฒนธรรม ทัง้ของไทยและ
ประชาคมนานาชาติ 

- มีรายวิชาท่ีส่งเสริมให้นิสิตมีแนวคิดทางด้าน
สุนทรียศาสตร์ และตระหนักในคุณค่าของ 
ศิลปวฒันธรรมท่ีมีต่อการดํารงชีวิต โดยให้เข้า 
ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทัง้ใน 
และนอกเวลาเรียน และให้ทํารายงานแสดง
ความคิดเหน็ทัง้รายบคุคลและงานกลุม่ 
- สอดแทรกเนือ้หาในด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท่ีดีงามทัง้ของไทยและนานาชาติใน
การเรียนการสอนทกุรายวิชา 

- ประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมาย
ท่ี แสดงถึ งการนํ าแนวคิ ดทาง
สุนทรียศาสตร์/ศิลปวัฒนธรรมมา
ใช้และการอภิปรายในชัน้เรียน 
- สงัเกตจากการประพฤติตนอยู่ใน
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
ของไทย  
- สังเกตจากการรู้เท่าทัน สามารถ
ปรับตัวและเลือกรับวัฒนธรรมท่ีดี
งามของนานาชาติได้ 
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 2.2 ด้านความรู้  มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติของ
ตนเอง ผู้ อ่ืนและสงัคม 

ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้  กลยุทธ์การสอน  วธิ ีการวัดและประเมนิผล 
1. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มี
โลกทัศน์กว้างไกล และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

- จดัหลกัสตูรให้มีรายวิชาบงัคบัท่ีครอบคลมุ 
ความรู้ในสาขาตา่ง ๆ อยา่งกว้างขวาง โดย 
จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ
และมีรายวิชาเลือกท่ีหลากหลายเพ่ือให้นิสิต
มีโอกาสเลือกเรียนได้ตามความสนใจ 
- มีการแนะนําวิธีการเรียนรู้/การสืบค้นข้อมลู
ด้วยตนเอง และให้ฝึกปฏิบติัในทกุรายวิชา 

- ป ระ เมิ น จากคุ ณ ภ าพ งาน
มอบหมาย ท่ี แสดงถึ งการคิ ด /
วิเคราะห์ การหาความรู้เพิ่มเติม โดย
อาศยัข้อมลู/หลกัความรู้จากแหลง่ท่ี
น่ าเช่ื อถือมาประกอบได้อย่ าง
เหมาะสมและมีจรรยาบรรณในการ
อ้างอิง 
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบติั 

2 . มี ค ว าม รู้แล ะค วาม เข้ า ใจ
ธรรมชาติของตนเอง รู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงและดํารงชีวิตอย่างมี
ความสุขท่ามกลางกระแสโลกา 
ภิวตัน์ 

- ให้เรียนรู้หลกัธรรมท่ีสําคญัในการดํารงชีวิต
โดยใช้หนงัสือและกรณีศกึษา 
- ให้ ทํากิจกรรม  Who am I เพ่ือให้ เข้าใจ /
ทราบท่ีมาของลักษณะนิสัย/วิเคราะห์ข้อดี
ข้อด้อยของตนเอง พร้อมตัง้เป้าหมายในการ
พฒันาตนเอง 
- มอบหมายงานให้นิสิตฝึกนําหลกัธรรมมาใช้
ในชีวิตประจําวนั 

- ป ระ เมิ น จากคุณ ภ าพ งาน
มอบหมาย ท่ีแสดงถึงการคิด /
วิ เค รา ะ ห์  แล ะก า ร เลื อ ก ใ ช้
หลักธรรม ท่ี เหมาะสมในการ
ดําเนินชีวิต 
- ประเมินจากพัฒนาการด้าน
ความ คิดและพฤติกรรมการ
เรียนรู้ในชัน้เรียน 

3 . มี ความ รู้  ความเข้ าใจเพ่ื อน
มนษุย์/สงัคมทัง้ไทยและนานาชาติ/
กฎหมาย ในชีวิตประจําวันและ
สามารถนําความ รู้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์สงัคม 

- ให้ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัมนษุย์/สงัคมไทย
และนานาชาติเพ่ือให้นิสิตเข้าใจพฤติกรรม
ของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกัน และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน รวมทัง้แนะนํา
แหลง่อ้างอิงให้นิสติค้นคว้าเพิ่มเติม 
- ให้นิสติเรียนรู้การดํารงชีวิตในสงัคมอยา่งมี 
คณุคา่จากกรณีศกึษา 
- มอบหมายงานกลุ่มให้นิสิตวิเคราะห์ปัญหา
สังคมและนําเสนอแนวทางแก้ ไขอย่าง
สร้างสรรค์ 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในชัน้
เรียน 

- ประเมินจากพฤติกรรมการมี
สว่นร่วม การวางแผน การปฏิบติั 
และการนําเสนอผลงาน 
- ประเมินจากคุณภาพงาน ท่ี
แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ใน
การแก้ปัญหาสงัคมโดยเร่ิมจาก
ตนเอง 
- ป ระ เมิ น จากการอ ภิ ป ราย
แลกเปล่ียนความความคิดเห็น
ในชัน้เรียน 

4 . มี ค วาม รู้  ความ เข้ า ใจ  และ
ตระหนักถึงความจําเป็นในการมี
ความสมัพนัธ์ท่ีถกูต้องกบัธรรมชาติ
แวดล้อม 

- ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับผลกระทบของ
พฤติกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้
กรณีศึกษา เพ่ือให้ตระหนักถึงความจําเป็นใน
การมีความสมัพนัธ์ท่ีถกูต้องกบัสิง่แวดล้อม 

- ประเมินจากคุณภาพงาน ท่ี
มอบหมาย 
-ประเมินจากกความรับผิดชอบ
ในการทํารายงาน  รายบุคคล 
และการทํางานกลุม่ 
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ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้  กลยุทธ์การสอน  วธิ ีการวัดและประเมนิผล 
 - มอบหมายงานให้นิสติฝึกวิเคราะห์ปัญหา 

สิง่แวดล้อม อภิปรายหาสาเหตแุละวิธี
แก้ปัญหาโดยเร่ิมจากการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของนิสติเอง และนําเสนอในชัน้
เรียน 

- ป ระ เมิ น จากการอ ภิ ป ราย
แลกเปล่ียนความความคิด เห็น
ในชัน้เรียน 
- สงัเกตจากการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในการบริโภค 

5. มีความรู้พืน้ฐานและทักษะใน
การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัหลกั 
เศรษฐกิจพอเพียง 
- มอบหมายงานกลุ่มให้นิสิตสืบค้นกรณีศึกษา
มาอภิปรายในชัน้เรียน 
- มอบหมายงานรายบคุคลให้นิสิตฝึกคิดและนํา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการ
ดํารงชีวิต 

- ประเมินจากรายงานท่ีแสดงให้
เห็นว่านิสิตได้นําหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
และสามารถเลือกสรรความรู้ใน
ศาสตร์ต่างๆ ในกระแสหลักมา
บรูณาการใช้อยา่งรู้เทา่ทนั  
- ป ระ เมิ น จากการอ ภิ ป ราย
แลกเปล่ียนความความคิดเห็น
ในชัน้เรียน 

 
 2.3 ด้านทกัษะทางปัญญา เป็นผู้ใฝ่รู้ คดิอยา่งมีเหตผุล และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนิน
ชีวิตได้เป็นอยา่ง 

ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

กลยุทธ์การสอน  วธิ ีการวัดและประเมนิผล 

1. เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีวิจารณญาณใน
การเลือกรับข้อมลูข่าวสาร 

- สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนให้นิสิต
ฝึกค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในทกุรายวิชา 
- ให้ นิ สิ ต ฝึก ใช้หลักกาลามสูต รในการ
พิจารณาเลือกรับข้อมลูข่าวสาร 

- ป ระ เมิ น จากคุณ ภ าพ งาน
มอบหมาย ท่ีแสดงถึงการค้นหา
ความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเน่ืองและ
มีวิจารณญาณ  ในการเลือกรับ
ข้อมูลข่าวสารโดยใช้หลักการ
ลามสตูร 
- ประเมินจากการอภิปรายแลก
แลกเปล่ียนความความคิดเห็นใน
ชัน้เรียน 

2. สามารถคิดอยา่ง 
มีเหตผุลและเป็นระบบ 

- ให้นิสิตฝึกคิดวิเคราะห์/หาแนวทางแก้ไข
ปัญหาโดยใช้หลักธรรม เช่น อริยสัจ โยนิโส
มนสกิาร 
- นําเสนอและอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเหน็ในชัน้เรียน 

- ป ระ เมิ น จากคุ ณ ภ าพ งาน
มอบหมาย ท่ีแสดงถึงการคิดอย่าง
มีเหตผุลและเป็นระบบ 
- ป ระ เมิ น จากการอ ภิ ป ราย
แลกเปล่ียนความความคิดเห็นใน
ชัน้เรียน 
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ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

กลยุทธ์การสอน  วธิ ีการวัดและประเมนิผล 

3. สามารถเช่ือมโยงความรู้สู่การ
ใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง และสังคมในทุก 
มิติได้อยา่งสมดลุ 

- ใช้ตวัอยา่งท่ีดีเป็นกรณีศกึษาเพ่ือให้นิสติได้
เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข
อยา่งเป็นระบบโดยอาศยัความรู้แบบบรูณา
การ 
- กําหนดประเด็นปัญหาสงัคมท่ีเป็นประเดน็
สาธารณะเพ่ือฝึกให้นิสติรู้จกัใช้ความรู้ในการ
วิเคราะห์สาเหตขุองปัญหา และเสนอแนะ
แนวทางแก้ไข เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของ
ตนเอง และสงัคมในทกุมิติได้อย่างสมดลุ 

- ป ระ เมิ น จากคุ ณ ภ าพ งาน
มอบหมายท่ีแสดงถึงการนําข้อมลู
ความรู้ท่ีถูกต้องมาใช้ในการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตผุล เป็นระบบ 
และสร้างสรรค์ 
- ประเมินผลพัฒนาการในด้าน
ต่างๆ จากพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  และการ
แสดงความคิดเหน็ในชัน้เรียน 

 

 2.4 ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถตดิตอ่ส่ือสารและดํารง
ตนอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้เป็นอยา่งดี 

ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอน  วธิ ีการวัดและประเมนิผล 

1. ใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสาร
และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนได้
เป็นอยา่งดี 

- มีรายวิชาท่ีพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกใช้
ภ าษ า ใน ก า ร ติ ด ต่ อ ส่ื อ ส า รแ ล ะส ร้า ง
ความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดี 
- ใช้กรณี ศึกษาเป็นตัวอย่างเพ่ือให้ นิสิต
วิเคราะห์เปรียบเทียบการส่ือสารท่ีดีและไมดี่ 

- ป ระ เมิ น จ า ก ง า น ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมายและการมีส่วนร่วมใน
ชัน้เรียน 
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบติั 

2. สามารถปรับตัวทํางานร่วมกับ
ผู้ อ่ืนทัง้ในฐานะผู้ นําและสมาชิก
กลุม่ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มในทุกรายวิชาเพ่ือ
ฝึกให้นิสิตรู้จักปรับตัวในการทํางานร่วมกับ
ผู้ อ่ืน รับผิดชอบภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 
รับ ฟั งความ คิด เห็ น ของเพ่ื อน ร่วมกลุ่ ม 
สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง และค้นหา
ทางออกร่วมกนัได้ 

- ป ระ เมิ น จากคุ ณ ภ าพ งาน
มอบหมาย  ท่ี แสดงถึ งความ
ร่วมมือในการวางแผน ปฏิบติั และ
แก้ปัญหา  
- สังเกตจากพัฒ นาการด้าน
ความ คิดและพฤติกรรมการ
เรียนรู้ในชัน้เรียน 
- ประเมินจากผลการประเมิน
กนัเองของนิสติในกลุม่ 

   

   

   

   



47 

หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร  พ.ศ. 2558 

ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอน  วธิ ีการวัดและประเมนิผล 

3. การอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งสนัติสขุ - ใช้กรณีศึกษาปัญหาความขัดแย้งเพ่ือให้
นิสติได้เรียนรู้ผลกระทบด้านลบท่ีมีตอ่สงัคม 
- เลือกปัญหาสงัคมท่ีเป็นประเด็นสาธารณะ
ให้นิสิตฝึกวิพากษ์วิจารณ์ในชัน้เรียน เปิดรับ
ความคิดเห็นท่ีหลากหลาย เคารพสิทธิของ
ผู้ อ่ื นพยายาม เข้ าใจและยอม รับความ
แตกตา่งทางความคิดของแตล่ะบคุคล 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
การวิพากษ์วิจารณ์ในชัน้เรียน 
และการยอมรับเหตุผลของผู้ ท่ีมี
ความคิดเหน็แตกตา่ง 

 
 2.5 ด้านทกัษะการวิเคราะห์เช ิงตวัเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะ 
การวเิคราะห์เชงิตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน  วธิ ีการวัดและประเมนิผล 

1. มีทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข - มีรายวิชาท่ีฝึกทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข
โดยตรง เช่น คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวนั 
- สอดแทรกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขใน
รายวิชาต่าง ๆ เพ่ือพฒันาทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลขอยา่งตอ่เน่ือง 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบติั 
 

2. มีทกัษะการส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อยา่ง
ถกูต้องและเหมาะสม 
 
 
 

- มีรายวิชาท่ีพฒันาทกัษะการส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 
- สอดแทรกทกัษะการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  กฎหมายและจรรยาบรรณ ท่ี
เก่ียวข้องในทกุรายวิชาฝึกนิสิตให้รู้จกัวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กรและสงัคม 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบติั 
- ประเมินจากคุณภาพงานท่ีได้
มอบหมายท่ีแสดงถึงความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการส่ือสารอย่างรู้เท่าทนัและ
มีจรรยาบรรณ 

3. สามารถแสวงหาความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

- ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความสําคัญ
ของแหลง่ข้อมลูประเภทต่างๆทัง้แหลง่ความรู้ 
ทัง้ท่ีเป็นส่ือเอกสาร/ ส่ืออิเล็กทรอนิคส์/บคุคล
ตา่งๆ 
- แนะนําวิธีการเรียนรู้/การสืบค้นข้อมลูโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและฝึกปฏิบัติในทุก
รายวิชา 
- มอบหมายกิจกรรมเพ่ือฝีกทักษะในการ
สืบค้น/อ้างอิงข้อมลู การใช้ซอฟต์แวร์ตา่งๆ 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบติั 
- ป ระ เมิ น จากคุณ ภ าพ งาน
มอบหมาย ท่ีแสดงถึงการสืบค้น
ข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และ
การรู้จกัแหลง่ข้อมลูท่ีเหมาะสม 
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ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการ
วเิคราะห์เชงิตวัเลข  
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน  วธิ ีการวัดและประเมนิผล 

4. สามารถนําเสนอสารสนเทศใน
รูปแบบท่ีเหมาะสม และมีคณุภาพ 

- ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคนิคการ
นําเสนอผลงานประเภทตา่งๆ 
- สอดแทรกการฝึกทักษะการในการเรียนรู้
รายวิชาตา่งๆ 
- ใช้กรณี ศึกษาเพ่ื อ เป็นตัวอย่างในการ
นําเสนอผลงานท่ีดีและไมดี่ 
- ฝึกให้นิสิตออกมานําเสนอผลงานหน้าชัน้
เรียนในทกุรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพในการ
นําเสนอผลงานและเลือกการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้
การ 
นําเสนอผลงานมีความชัดเจน 
และน่าสนใจมากย่ิงขึน้ 
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ข . ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอน และประเมินผล หมวดวิชาต่างๆ  
 1. การพัฒนาคุณลักษณะของนิสิต 

มาตรฐานการเรียนรู้  คุณลักษณะของนิสติ 

คุณธรรมและจริยธรรม 1. มีวินยั เคารพตอ่กฎ ระเบียบ ขององค์กร และสงัคม 
2. มีจิตสํานึกสาธารณะ 
3. มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกบัจรรยาบรรณทางด้านการออกแบบส่ือสาร 

ความรู้  1. รู้หลกัการและทฤษฎีในองค์ความรู้ทางการออกแบบส่ือสาร 
2. มีความรู้ทนัสมยัตอ่ความเปล่ียนแปลง และความก้าวหน้าทางวิทยาการ 
ด้านการออกแบบส่ือสาร 
3. มีความรู้และเข้าใจพืน้ฐานทางด้านการวิจยั เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ 
การพฒันา 

ทักษะทางปัญญา 1. สามารถคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ได้ 
2. สามารถนําความรู้มาประยกุต์ใช้กบัด้านการออกแบบส่ือสารได้ 
3. สามารถบรูณาการความรู้ทัง้ทางด้านทฤษฎี และปฏิบติัได้ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทและหน้าท่ีของตนเองในการทํางานและ
อยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน 
2. มีทกัษะในการเข้าสงัคม และปรับตวัได้อยา่งเหมาะสม 

การวเิคราะห์เชงิตัวเลข  
การสื่อสาร  และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการพดูและเขียน เพ่ือการส่ือสารและนําเสนอท่ี
เหมาะสมตอ่ผลงานออกแบบส่ือสาร 
2. มีความรู้ มีทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข หรือรู้จกัเลือกใช้ทกัษะเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาออกแบบได้อยา่งเหมาะสม 

ทักษะพสิัย 1. มีทกัษะปฏิบติัการตรงตามวตัถปุระสงค์ของด้านการออกแบบส่ือสาร 
2. มีทกัษะรู้ในการวิเคราะห์ และสงัเคราะห์เพ่ือพฒันาและสร้างสรรค์เชิงบรูณา
การภมิูปัญญาไทยให้สอดคล้องกบัความต้องการทางสงัคม 

 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ละด้าน 

2.1  คุณธรรมและจริยธรรม 
ผลการเรียนรู้  

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พ ัฒนา 

การเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์การประเมนิผลการ
เรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1. มีวินัย เคารพต่อกฎ ระเบียบของ
องค์กร และสงัคม 
 
2. มีจิตสํานกึสาธารณะ 
 
 
 

1. ปลูกฝังและชีแ้นะให้นิสิตเป็นผู้ ท่ีมี
วินัยในตนเองและมีระเบียบ ทัง้ด้าน
การเรียนและการดํารงชีวิตในสงัคม 
2. จดักิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้น
คุณ ธรรม  จ ริย ธ รรม  ท่ี ใ ช้ ค วาม รู้
ความสามารถเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
พร้อมตัง้คําถามตรวจสอบการมีความ

1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
2. ประเมินผลจากพฤติกรรมของ
นิสิตในการเข้าเรียน การรับผิดชอบ
ในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้  
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พ ัฒนา 
การเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมนิผลการ
เรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 
 
3. มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ
จรรยาบรรณทางด้านการออกแบบ
ส่ือสาร 

รับ ผิดชอบต่อชุมชน  และจิตสํานึก
สาธารณะท่ีถกูต้อง 
3. มีการสอดแทรกให้ข้อมลูเพ่ือกระตุ้น
และต่ืนตัวเก่ียวกับความสําคัญของ
จรรยาบรรณทางด้านการออกแบบ 

 
 
3. การสังเกตนิสิตจากการตอบ
คํ า ถ า ม แ ล ะ ท่ี ม า ข อ ง ก า ร
สร้างสรรค์ผลงานออกแบบ 

 
  2.2  ความรู้  

ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้  
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พ ัฒนา 
การเรียนรู้ ด้านความรู้  

กลยุทธ์การประเมนิผล 
การเรียนรู้  ด้านความรู้  

1. รู้หลกัการและทฤษฎีในองค์ความรู้
ทางการออกแบบส่ือสาร 
2 . มี ค ว า ม รู้ ทั น ส มั ย ต่ อ ค ว า ม
เปล่ียนแปลง และความก้าวหน้าทาง
วิทยากรด้านการออกแบบส่ือสาร 
 
3. มีความรู้และเข้าใจพืน้ฐานทางด้าน
การวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้และการ
พฒันา 

1. จดักิจกรรมโดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 
 
2. เชิญวิทยากรภายนอก ศึกษาดงูาน
นอกสถานท่ี ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ด้วย
ตนเอง และตรวจสอบการเข้าใจท่ี
ถกูต้องจากความรู้ท่ีได้มา 
3 . มี ก ารจัด ทํ า โค รงงาน  การ ฝึ ก
ปฏิบัติการ ตลอดจนความรู้พืน้ฐาน
ทางด้านการวิจยั ชีแ้นะและตัง้คําถาม
เพ่ือให้เกิดการตอ่ยอดในการเรียนรู้ 

1 . ป ระ เมิ น จ าก ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ
ทางการเรียนและการปฏิบติังาน
ของนิสติในด้านตา่งๆ เช่น 
  - การทดสอบผลทางการเรียน 
  - การนําเสนอผลงาน โครงงาน 
การฝึกปฏิบติังาน หรืองานวิจยั 

 
  2.3  ทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พ ัฒนา 
การเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมนิผลการ
เรียนรู้  ด้านทักษะทางปัญญา 

1. สามารถคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ได้ 
 
 
2. สามารถนําความรู้มาประยกุต์ใช้
กบัด้านการออกแบบส่ือสารได้ 
3. สามารถบรูณาการความรู้ทัง้ทางด้าน
ทฤษฎี และปฏิบติัได้ 

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ กระตุ้นและ
ชีแ้นะให้นิสิตได้ฝึกทกัษะการวิเคราะห์
ทกัษะการคิด 
2. จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสเรียนรู้  
จากปัญหาและประสบการณ์จริง ตัง้
คําถาม ชีแ้นะ และให้ข้อมลูตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง พร้อม
เสนอแนวทางแก้ปัญหา 

1 . การสังเกต นิสิต  ด้ านความ 
สามารถในการตดัสินใจการ แก้ไข
ปัญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 
2. การประเมินผลท่ีสะท้อนการคิด
วิเคราะห์  โดยประเมินจากการ
เขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน 
หรือการทดสอบ 
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  2.4  ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์  ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พ ัฒนาการ
เรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมนิผล 
การเรียนรู้  ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1 . มี ความ รู้ความ เข้าใจ เก่ียวกับ
บทบาทและหน้าท่ีของตนเอง ในการ
ทํางานและอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน 
 
 
 
 
2 . มีทักษะในการเข้าสังคม  และ
ปรับตวัได้อยา่งเหมาะสม 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชัน้ เรียน 
ชีแ้นะและกระตุ้นให้การทํางานเป็นกลุม่
และงานท่ีต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล เสริมสร้างให้ผู้ เรียนตระหนักถึง
ความสําคัญและพัฒนาตนเองในด้าน
ความมีมนุษยสัมพันธ์อันดีและความ
รับผิดชอบสว่นบคุคล 
2 .จัด ป ระสบ การณ์ ก า ร เรีย น รู้ ใน
ภาคปฏิบัติ  ทัง้ในและนอกชัน้ เรียน 
ให้ ข้อมูล เส ริมส ร้างความสัมพัน ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
รวมทัง้สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ
ก า ร มี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์  ก า ร เข้ า ใจ
วฒันธรรมขององค์กร พร้อมตรวจสอบ
ความเข้าใจย้อนกลบัของผู้ เรียน 

1. สังเกตพฤติกรรมของนิสิตท่ี 
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ ใน
การทํากิจกรรมกลุ่ม  เช่น  การ
ยอมรับฟังความคิดเหน็ของเพ่ือน 
 
 
2. เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วม
ในการประเมิน 

 
  2.5  การวิเคราะห์เช ิงตวัเลข การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการ
วเิคราะห์เชงิตวัเลข  การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พ ัฒนาการ
เรียนรู้ ด้านทักษะในการวเิคราะห์
เชงิตัวเลข  การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมนิผลการ
เรียนรู้  ด้านทักษะในการ
วเิคราะห์เชงิตวัเลข  การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับการพูด
และเขียน เพ่ือการส่ือสารและนําเสนอ
ท่ีเหมาะสมต่อผลงานารออกแบบ
ส่ือสาร 
 

1. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบท่ี
หลากหลายและเหมาะสม ตัง้คําถามและ
ชีแ้นะส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ
และมีความตระหนกัถึง คณุค่าในเร่ืองของ
หลกัการพดู การเขียน ในสถานการณ์ตา่ง  ๆ
กระตุ้นให้นิสิตมีการเข้าถึงข้อมลู เลือกรับ 
เลือกใช้  วิเคราะห์และประเมินคุณค่า 
ตลอดจนสังเคราะห์เพ่ือการนําไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น การนําเสนอผลงาน
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

1. ประเมินทกัษะของนิสิตในด้าน
การส่ือสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 

หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร  พ.ศ. 2558 

ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการ
วเิคราะห์เชงิตวัเลข  การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พ ัฒนาการ
เรียนรู้ ด้านทักษะในการวเิคราะห์
เชงิตัวเลข  การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมนิผลการ
เรียนรู้  ด้านทักษะในการ
วเิคราะห์เชงิตวัเลข  การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. มีความรู้ มีทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตั ว เล ข  ห รือ รู้ จั ก เลื อ ก ใ ช้ ทั ก ษ ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับ
สาขาออกแบบได้อยา่งเหมาะสม 

2. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นการ
ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้ ข้อมูล เพ่ือกระตุ้ นการเรียน รู้เชิง
วิเคราะห์ตัวเลข และเทคนิคทางสถิติ 
รวมทัง้ส่งเสริมให้เกิดทกัษะการส่ือสาร
ทัง้การรับฟัง การพูด  และการเขียน 
สร้างปฎิสัมพันธ์ด้านการถามตอบ
ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นต่อยอด
ให้เกิดการเรียนรู้ระหวา่งผู้ เรียน ผู้สอน  

2. ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
และเทคนิคทางสถิติ 

 
  2.6  ทกัษะพสิัย 

ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะพสิัย 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พ ัฒนาการ

เรียนรู้ ด้านทักษะพสิัย 
กลยุทธ์การประเมนิผลการ
เรียนรู้  ด้านทักษะพสิัย 

1 . มี ทั กษ ะป ฏิ บั ติ ก า รต รงต าม
วัตถุประสงค์ของด้านการออกแบบ
ส่ือสาร 
 
 
 
 
2. มีทักษะรู้ในการวิ เคราะห์  และ
สงัเคราะห์เพ่ือพฒันาและสร้างสรรค์
เชิ งบู รณ าการภู มิ ปัญญาไทยให้
สอดคล้องกับความต้องการทาง
สงัคม 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาค 
ปฏิบติัและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทัง้ในและ
นอกชัน้เรียน เสริมสร้างความสามารถ
ในการพัฒนาผลงานออกแบบ กระตุ้น
ใ ห้ เกิ ด ก าร เรีย น รู้ต่ อ ย อด ใน สิ่ ง ท่ี
สร้างสรรค์ได้ 
 
2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นการ
ฝึกทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ชีแ้นะ
แ ล ะก ระตุ้ น ใ ห้ เกิ ด ทั ก ษ ะ ใน ก า ร
ออกแบบส่ือสาร 

1 . ป ระ เมิ น จ าก ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ
ทางการเรียนและการปฏิบัติงาน
ของนิสิตในด้านต่างๆ คือ ผลงาน
ออกแบบในระหว่างภาคเรียน 
ผลงานออกแบบโปรเจคสุดท้าย
ของรายวิชา และการนําเสนอ
ผลงาน 
2) ประเมินผลความสามารถใน
การตัดสินใจ การแก้ปัญหาใน
การออกแบบส่ือสารผลงาน และ
การนําเสนอผลงานของนิสติ 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของนิสิตท ี่กาํลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร  
  2.1.1  จดัประชมุอาจารย์ประจําหลกัสตูรท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากภาควิชา เพ่ือทวนสอบมาตรฐาน
ผลสมัฤทธ์ิของนิสติภายหลงัเสร็จสิน้การสอบปลายภาค ในแตล่ะภาคเรียน 
  2.1.2  นําสง่ผลการทวนสอบเข้าท่ีประชมุภาควิชา 
  2.1.3  นําสง่ผบทวนสอบหลงัจากผ่านท่ีประชมุภาควิชา ไปยงัฝ่ายวิชาการคณะศลิปกรรมศาสตร์ 
และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากที่น ิสิตสาํเร็จการศึกษา 
  2.2.1  ส่งแบบสอบถามไปยงับณัฑิตและผู้ ใช้บณัฑิต รวมถึงการติดตามและสอบถามข้อมลูผ่าน
ช่องทางอ่ืนๆ เช่น โทรศพัท์ โทรสาร อีเมล 
 
3. เกณฑ์การสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 3.1  นิสติต้องเรียน ลงทะเบียนและสอบได้ครบตามโครงสร้างหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 129 หน่วยกิต 
 3.2  นิสิตต้องได้แต้มระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
วา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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หมวดที่ 6  การพฒันาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการสาํหรับอาจารย์ใหม่ 
  จดัให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหมแ่ละอาจารย์พิเศษ  เพ่ือให้เข้าใจหลกัสตูร  บทบาทของรายวิชา
ท่ีสอนในหลกัสตูร  และรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบสอนโดย 
  1.1  กําหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  และโครงการพฒันาคณาจารย์ใหมข่องคณะศลิปกรรมศาสตร์ 
  1.2  จดัระบบอาจารย์พ่ีเลีย้งสําหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้คําแนะนํานิสิตเก่ียวกบัจดุมุ่งหมาย โครงสร้าง
หลกัสตูรและรายวิชา และการพฒันานิสติ เพ่ือให้อาจารย์ใหมส่ามารถให้คําแนะนํานิสิตเก่ียวกบัหลกัสตูร
และการจดัการเรียนการสอนของคณะและการพฒันานิสติได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
2. การพัฒนาความรู้ และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  2.1.1  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพนูความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน และ
การวิจยัอย่างต่อเน่ืองโดยฝ่ายการทําวิจยั การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ในประเทศ/ หรือต่างประเทศ เพ่ือเพิ่มพูน
ประสบการณ์ 
  2.1.2  การเพิ่มพนูทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทนัสมยั 
  2.1.3  จดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริมทกัษะ การเขียนเอกสารตํารา บทความและผลงานทางวิชาการใน
ลกัษณะอ่ืนๆ 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  
  2.2.1  สง่เสริมและสนบัสนนุให้คณาจารย์พฒันาผลงานทางวิชาการ และพฒันาผลงานทางด้าน
วิจยั โดยการสนบัสนนุเงินทนุและสง่เสริมการเผยแพร่ในรูปแบบตา่งๆ 
  2.2.2  จดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริมทกัษะ การเขียนเอกสารตํารา บทความและผลงานทางวิชาการใน
ลกัษณะอ่ืนๆ 
  2.2.3  ให้ทนุสนบัสนนุการไปเข้าร่วมประชมุเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในตา่งประเทศ 
  2.2.4  จดัโครงการสนบัสนนุให้คณาจารย์ศกึษาต่อในระดบัปริญญาเอก โดยให้ทุนการศกึษาใน
รูปแบบตา่งๆ สําหรับผู้ เข้าร่วมโครงการ 
  2.2.5  จดัสมัมนาระดบัประเทศ/นานาชาต ิ
  2.2.6  จดักิจกรรมความร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศ รวมทัง้ประเทศใกล้เคียงตาม
บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ  เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และพฒันาองค์ความรู้ในวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร  

1. การบริหารหลักสูตร  
 1.1  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหน้าท่ีพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร วางแผนและให้ 
ความเห็นชอบ กํากบั ดแูล การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูร รวมทัง้ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการ
ประจําคณะศลิปกรรมศาสตร์ 
 1.2  มีการประชมุคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเป็นประจําเพ่ือดําเนินการตามหน้าท่ี 
 1.3  มีการแต่งตัง้ตัวแทนสาขาวิชาฯ เพ่ือประสานงานกับงานบริการการศึกษาของคณะฯ  
และกองบริการการศกึษาของมหาวิทยาลยัในการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูร 
 1.4  มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิต บณัฑิต และผู้ ใช้บณัฑิต ท่ีมีตอ่หลกัสตูรลากรจดัการเรียน
การสอน เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้พฒันาการเรียนการสอน และปรับปรุงหลกัสตูร 
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดสรรวงเงินงบประมาณประจําปี ทัง้งบประมาณเงินแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้ เพ่ือจัดซือ้ตํารา ส่ือการเรียนการสอน  โสตทัศนูปกรณ์  และวัสดุครุภัณฑ์ 
เพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอนบรรยาย การฝึกปฏิบตักิารและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกบัการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนิสติ โดย 
  1.  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรสํารวจและรวบรวมข้อมลูความต้องการ เสนอตอ่คณะกรรมการ
ประจําคณะฯ 
  2.  คณะกรรมการประจําคณะฯ จดัทําคําขอตัง้งบประมาณประจําปี ทัง้งบประมาณเงินแผ่นดิน 
และงบประมาณเงินรายได้ 
  3.  คณะกรรมการประจําคณะฯ ตดิตามการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนและตามกําหนดเวลา 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่ เดมิ 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ จดัสรรงบประมาณประจําปี ทัง้งบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณ
เงินรายได้ เพ่ือซอ่มบํารุงเคร่ืองมือและอปุกรณ์สนบัสนนุการเรียนการสอนในห้องเรียน และห้องปฏิบตักิาร
ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ เช่น หนงัสือ ตํารา ส่ือการเรียนรู้ เอกสาร อปุกรณ์การเรียนการสอน เคร่ืองดนตรี 
รวมทัง้ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เป็นต้น 
  มหาวิทยาลัยมีสํานักหอสมุดกลางให้บริการสารสนเทศ หนังสือ ตํารา ส่ือประกอบการเรียน 
การสอนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต ตลอดจนฐานข้อมูลออนไลน์ และบริการสืบค้น โดยมีหนังสือ
ทางด้านทศันศิลป์ ออกแบบทศันศิลป์ ดริุยางคศาสตร์ และศิลปะการแสดง รวมทัง้มีสํานกัคอมพิวเตอร์ 
ตลอดจนแหลง่เรียนรู้ในชมุชน 
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 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ ิ่มเตมิ 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดสรรงบประมาณสําหรับหนังสือ ตําราและวารสารทางวิชาการ 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เป็นประจําทกุปี โดย 
  1.  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรรวบรวมรายช่ือส่ือตามความต้องการของคณาจารย์ เพ่ือเสนอ
ตอ่สํานกัหอสมดุกลาง หรือคณาจารย์เสนอความต้องการตอ่สํานกัหอสมดุกลางโดยตรง ผา่นช่องทางการ
เสนอซือ้ทรัพยากรทางระบบอินเทอร์เน็ต 
  2.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมข้อมูล ความต้องการด้านอุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ปฏิบัติการ เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนครุภัณฑ์ประกอบคําขอตัง้
งบประมาณเงินแผน่ดนิ และงบประมาณเงินรายได้ประจําปี 
  3.  จดัระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.4 การประเมินความเพ ียงพอของทรัพยากร  
  คณะศลิปกรรมศาสตร์  ประเมินและบริหารความเพียงพอของทรัพยากร โดย 
  1.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ทรัพยากรด้านการเรียนการสอน ทัง้ด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบตัิการ โสตทศันปูกรณ์ และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาประเมินจากการสงัเกตการณ์ใช้งานในรายวิชา
ท่ีสอน แล้วรายงานตอ่อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร  
  2.  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรรวบรวมข้อมลูและนําผลการประเมิน เพ่ือจดัทําแผนปรับปรุง
และดําเนินการตามแผน 
  3.  จดัระบบตดิตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการประเมิน 
 
3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยคณะ สาขาวิชา กําหนด
คณุสมบตัเิฉพาะตําแหน่ง พนกังานสายวิชาการ ดงันี ้
  สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกสาขาวิชานฤมิตศิลป์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชา
การออกแบบกราฟิก หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง หรือระดบัปริญญาเอกท่ีอยู่ระหว่างจดัทําปริญญานิพนธ์ 
และต้องสําเร็จการศกึษาภายใน 3 ปี 
  คณะฯ แตง่ตัง้คณะกรรมการคดัเลือกบคุคลเพ่ือบรรจเุป็นพนกังานฯ และดําเนินการสอบคดัเลือก 
โดยกําหนดให้มีการนําเสนอผลงานวิจยัด้วยวาจาในท่ีประชมุ และสมัภาษณ์  
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร  
  3.2.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดการประชุมร่วมกับคณาจารย์อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือ
วางแผน ตดิตาม และทบทวนการจดัการเรียนการสอนในแตล่ะรายวิชา 
  3.2.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําข้อมูลท่ีได้จากการติดตามและทบทวนมาพิจารณา
ปรับปรุงแตล่ะรายวิชา เพ่ือนําไปสูก่ารปรับปรุงหลกัสตูรตอ่ไป 
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 3.3 การแต่งตัง้คณาจารย์พเิศษ 
3.3.1  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร มีนโยบายเชิญอาจารย์พิเศษ หรือผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอก

มาสอนในรายวิชาท่ีขาดแคลนผู้สอน หรือบางสว่นของรายวิชาเม่ือมีความจําเป็น โดยดําเนินการตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลยั 
  3.3.2  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร กําหนดให้อาจารย์พิเศษมีแผนการสอนตามคําอธิบาย
รายวิชาเพ่ือประกอบการสอน โดยมีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรเป็นผู้ประสานงาน 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การกาํหนดคุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 
  มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลการสนับสนุนการเรียนการสอนให้ตรงตามภาระหน้าท่ีท่ีต้อง
รับผิดชอบก่อนการรับเข้าทํางาน และต้องผ่านการสอบแข่งขนัท่ีประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการ
สอบสมัภาษณ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 
 4.2 การเพ ิ่มทกัษะความรู้ เพ ื่อการปฏิบัตงิาน 
  4.2.1  สาขาวิชาฯ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการพฒันาบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน
ให้ได้รับการฝึกอบรม สมัมนา และศกึษาดงูาน เพ่ือเพิ่มพนูความรู้ให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์กบังานใน
ความรับผิดชอบได้ 
  4.2.2  สาขาวิชาฯ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ สนบัสนุนให้บุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน
ร่วมงานวิจยักบัอาจารย์ หรือผกึปฏิบตังิานกบัอาจารย์ในโครงการตา่งๆ เพ่ือเพิ่มพนูทกัษะในการสนบัสนนุ
การดําเนินงานวิชาการและกิจกรรมของสาขาวิชาฯ 
 
5. การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานิสิต 
 5.1 การให้คาํปรึกษาด้านวิชาการ  และอื่นๆ  แก่นิสิต 
  5.1.1  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการแต่งตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน 
โดยอาจารย์ท่ีปรึกษากําหนดตารางเวลาให้คําปรึกษาเพ่ือให้นิสิตเข้าพบและปรึกษาการวางแผนการเรียน 
การเลือกและการวางแผนสําหรับอาชีพการร่วมกิจกรรม การปรับตวั การพฒันาทกัษะชีวิต การปฏิบตัิตน
ในระหวา่งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยั เป็นต้น 
  5.1.2  มีอาจารย์ท่ีปรึกษาชมรม ชมุนมุกิจกรรม 
  5.1.3  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมสัมมนาการเลือกและ
วางแผนสําหรับอาชีพแก่นิสติก่อนจบการศกึษา 
  5.1.4  มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบการสอนเสริมด้านวิชาการแก่นิสิตในด้านต่างๆ เช่น 
ภาษาองักฤษ คอมพิวเตอร์ สถิต ิเป็นต้น แก่นิสติท่ีสนใจ 
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 5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมีการจดัการท่ีเปิดโอกาสให้นิสิตอทุธรณ์ในเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะ
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัวิชาการ โดยนิสิตท่ีถกูลงโทษสามารถย่ืนอทุธรณ์ผ่านกองกิจการนิสิต เพ่ือดําเนินการเสนอ
ตอ่มหาวิทยาลยัตามขัน้ตอนในการพิจารณาคําอทุธรณ์ 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 
  1.  จัดการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ ใช้บณัฑิตก่อนการ
ปรับปรุงหลกัสตูร 
  2.  ประมาณการความต้องการแรงงานประจําปี จากภาวะการได้งานทําของบัณฑิต เอกสาร
สิง่พิมพ์ท่ีมีการวิเคราะห์ความต้องการแรงงาน รายงานผลการสํารวจความต้องการแรงงานของหน่วยงาน
ราชการองค์กรสาธารณะ 
  3.  ติดตามข้อมูลความรู้และทักษะท่ีเป็นท่ีต้องการของอุตสาหกรรม ซึ่งเปล่ียนแปลงตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การแข่งขนัทางการค้า มาตรการ  และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การบริโภค 
  4.  มีแผนการจดัการสํารวจความพงึพอใจของผู้ ใช้บณัฑิตเม่ือครบรอบหลกัสตูร เพ่ือใช้เป็นข้อมลู
ในการปรับปรุงหลกัสตูรครัง้ตอ่ไป 
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7. ตวับ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน ( Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน 
ปีท ี่ 1 
255.. 

ปีท ี่ 2 
255.. 

ปีท ี่ 3 
255.. 

ปีท ี่ 4 
255.. 

ปีท ี่ 5 
255.. 

(1)  อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชมุเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลกัสตูร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกบักรอบ
มาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวฒิุ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้ครบทกุรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทกุรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี
กําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

X X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี)ทกุคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจดัการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

X X X X X 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ตอ่ปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คณุภาพหลกัสตูรเฉล่ียไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

   X X 

(12) ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตท่ีมีตอ่บณัฑิตใหม ่ 
       เฉล่ียไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

    X 

(13) มีการพฒันาปรับปรุงหลกัสตูรทกุ 5 ปี     X 

รวมตัวบ่งชี ้(ตัว) 10 10 10 11 13 
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 ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งชีท้ัง้หมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ตดิตามการดําเนินการตาม TQF ตอ่ไป ทัง้นีเ้กณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1–5 และ
อยา่งน้อยร้อยละ 80 ของตวับง่ชีผ้ลการดําเนินงานท่ีระบไุว้ในแตล่ะปี 
 

หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของหลักสูตร  

1. การประเมินประสิทธ ิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1.1.1  ประเมินคณุภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสติท่ีลงทะเบียนเรียน 
  1.1.2  ประเมินประสทิธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสติ 
  1.1.3  ประเมินจากการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ทัง้ในและ
นอกชัน้เรียน 
  1.1.4  ประเมินจากผลงานของนิสติท่ีได้รับมอบหมายในแตล่ะรายวิชา 
  1.1.5  ประเมินวิธีการจดัการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดบัรายวิชาและสาขาวิชา 
 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1  ประเมินอาจารย์ผู้ สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิต ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียน 
การสอน 
  1.2.2  รายงานผลการประเมินทกัษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรเพ่ือใช้
ในการปรับปรุงกลยทุธ์การสอนของอาจารย์ตอ่ไป 
  1.2.3  คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง
ทกัษะกลยทุธ์การสอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  2.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
ข้อ 12 วา่ด้วยเกณฑ์การวดัผลและการสําเร็จการศกึษา 
  2.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วยมาตรฐาน
ด้านคณุภาพบณัฑิต 
  การมีกลยุท ธ์การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรียน รู้ตามมาตรฐานจริง ซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า และระบุรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสาร
รายละเอียดหลกัสตูร รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม การประเมินผลของ
แต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียน การสอบสมัภาษณ์ การสอบปฏิบตั ิ
การสงัเกตพฤติกรรม การให้คะแนนโดยผู้ ร่วมงาน รายงานกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของ
ผู้ เรียน สว่นการประเมินผลหลกัสตูรเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของคณาจารย์และผู้บริหารหลกัสตูร เช่น 



71 

หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร  พ.ศ. 2558 

การประเมินข้อสอบ การเทียบเคียงข้อสอบกับสถาบนัอ่ืน การสอบด้วยข้อสอบกลางของสาขาวิชา การ
ประเมินของผู้ จ้างงาน เป็นต้น 
  นอกจากนีก้ารประเมินผลความรู้ สามารถพิจารณาได้จากมาตรฐานคุณภาพบณัฑิต บณัฑิต
ระดบัอุดมศึกษาเป็นผู้ มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
สามารถประยกุต์ความรู้เพ่ือการดํารงชีวิตในสงัคมได้อย่างมีความสขุทัง้ทางกายและจิตใจ มีความสํานึก
และความรับผิดชอบฐานะพลเมืองและพลโลก ดงันัน้จงึมีการกําหนด “ตวับง่ชี”้ ไว้ดงันี ้
  - บณัฑิตมีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยกุต์ความรู้เพ่ือ
พฒันาตนเอง สามารถปฏิบตังิานและสร้างงานเพ่ือพฒันาสงัคมให้สามารถแขง่ขนได้ในระดบัสากล 
  - บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม 
  - บณัฑิตมีสขุภาพดีทัง้ทางร่างกายและจิตใจ มีการดแูล เอาใจใส่ รักษาสขุภาพของตนเองอย่าง
ถกูต้อง เหมาะสม 
  การประเมินตวับ่งชีด้้านบนนีจ้ะทําได้เฉพาะเม่ือนิสิตยงัไม่สําเร็จการศึกษา และระหว่างเวลานี ้
การหมั่นให้นิสิตตระหนักถึงตัวบ่งชีต้ลอดเวลาจึงเป็นสิ่งเดียวท่ีทําได้ การฝึกนิสิตซํา้ๆ ในเร่ืองท่ีอยู่ใน 
ตวับง่ชีจ้ะทําให้แนวคิดนีฝั้งอยู่ในตวันิสิตโดยอตัโนมตัิ การจําลองสถานการณ์ตา่งๆ เพ่ือสงัเกตพฤติกรรม
ของนิสิตว่ามีคณุสมบตัิท่ีต้องการหรือยงั น่าจะเป็นแนวทางท่ีใช้เพ่ือประเมินความสําเร็จของแนวคิดของ
ตวับง่ชีท้ัง้หมดนี ้
  แนวทางการจําลองสถานการณ์เพ่ือประเมินตามตวับง่ชีด้้านบนอาจทําได้โดยให้นิสิตทําโครงการ
วิชาการร่วมกัน เป็นโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ในการพฒันาสงัคม พฤติกรรมของนิสิตจะถกูสงัเกตและประเมินระหวา่งการทําโครงการโดย
อาจารย์ท่ีควบคมุโครงการ 
 
3. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอ ียดหลักสูตร  
  ประเมินคณุภาพการศึกษาประจําปี ตามตวับ่งชีใ้นหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คณุภาพภายในท่ีได้รับแตง่ตัง้ 
 
4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุง 
  จากการรวบรวมข้อมลูในข้อ 2.1 จะทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลกัสตูรทัง้ในภาพรวมและ
ในแตล่ะรายวิชา  กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานัน้ๆ ได้ทนัที ซึง่
ก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนัน้ควรทําได้ตลอดเวลาท่ีพบปัญหา สําหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทัง้ฉบับนัน้ จะกระทําทุก 5 ปี ทัง้นีเ้พ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บณัฑิต 


