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 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบฉบับนี้ เป็นหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 ที่ได๎พัฒนาหลักสูตรมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม ซึ่งมีการเปิดท าการสอนต้ังแตํปี พ.ศ. 2533 จนถึง ปี พ.ศ. 2561 และในปี พ.ศ. 2563 ได๎มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาให๎มีมาตรฐานเทียบเคียงกันได๎ทั้งในระดับชาติ และยึดแนวทางตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 กลุํมสาขาวิชาการออกแบบ โดยมุํงผลิตบัณฑิตให๎มี
ความรู๎ความเข๎าใจในหลักการ ทฤษฎีและทักษะปฏิบัติทางศิลปะและการออกแบบ ให๎สามารถประดิษฐ์
คิดค๎น สร๎างสรรค์ผลงาน เพื่อประโยชน์ใช๎สอย โดยค านึงถึงความงาม วัสดุ เทคโนโลยีที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อมที่เกี่ยวข๎องกับการเรียนรู๎วิชาเฉพาะด๎านของสาขาวิชาศิลปะและ
การออกแบบ รวมถึงการประยุกต์ศาสตร์ทางการออกแบบกับศาสตร์อื่น ๆ สามารถตอบสนองความต๎องการ
ด๎านตลาดแรงงาน สังคม และท๎องถ่ิน ให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคมและประเทศชาติ และยังเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาตํอในวิชาชีพระดับสูงตํอไป 
 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร ผู๎ทรงคุณวุฒิที่ให๎ความอนุเคราะห์ในการวิพากษ์หลักสูตร คณะผู๎บริหาร คณะกรรมการ
สภาวิชาการ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกทําน ที่ท าให๎การ
ปรับปรุงหลักสูตรฉบับนี้มีความครบถ๎วนสมบูรณ์ สามารถใช๎จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ ที่มีคุณภาพตอบสนองความต๎องการของชุมชนและสังคม ตั้งแตํปีการศึกษา 2563 
เป็นต๎นไป 
 

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย ์
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
คณะ/สาขาวิชา  : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Arts and Design 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ) 
   ช่ือยํอ : ศป.บ. (ศิลปะและการออกแบบ) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม : Bachelor of Fine and Applied Arts (Arts and Design) 
   ช่ือยํอ : B.F.A. (Arts and Design) 
 
3. วิชาเอก 

ไมํมี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  

128 หนํวยกิต  
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดบัปริญญาตรี 4 ปี ประเภทหลักสูตรวิชาการ 
5.2 ภาษาท่ีใช้ 

ภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับทัง้นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตํางชาติที่สามารถใช๎ภาษาไทยได๎เป็นอยํางด ี
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมยท์ี่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให๎ปรญิญาสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรงุ 2563 ก าหนดเปิดสอนในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 6.2 ปรับปรุงจากหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 6.3 คณะกรรมการกลั่นกรองหลกัสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พจิารณาหลักสูตรนี้ ในการ
ประชุม ครัง้ที่ 1/2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 6.4 คณะกรรมการวิชาการ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 11 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 
 6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลกัสูตรพจิารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 5/2563        
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 
 6.6 สภาวิชาการเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรนี้ตํอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม             
ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 12 มีนาคม 2563 
 6.7 สภามหาวิทยาลัยอนมุัติหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563  วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

มีความพร๎อมเผยแพรํวําเป็นหลักสูตรทีม่ีคุณภาพและมีมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชา
ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มคอ.1) ในปีการศึกษา 2565 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ศิลปินทางทัศนศิลป ์และนักออกแบบ 
8.2 นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และออกแบบกราฟิก 
8.3 นักออกแบบเครื่องเรือน และสามารถท างานด๎านออกแบบตกแตํงภายใน 
8.4 อาจารย์ผูส๎อนด๎านศิลปะและออกแบบ (ต๎องผํานหลกัสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) 
8.5 พนักงานในหนํวยงานภาครัฐ และเอกชน 
8.6 นักออกแบบอิสระ 
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ – นามสกุล 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบัน/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1 นางสาวสินีนาฏ  รามฤทธ์ิ อาจารย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ทัศนศิลป์และการออกแบบ) 

มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 

   ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต 
(การออกแบบผลิตภัณฑ์) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2554 

   ศิลปประยุกต์บัณฑิต 
(การออกแบบผลิตภัณฑ์) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2551 

2 นายวิชัย  เกษอรุณศรี อาจารย์ ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต 
(การออกแบบผลิตภัณฑ์) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 

   วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม) 

สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2539 

3 นายอัษฎางค์  รอไธสง อาจารย์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต (เทคโนโลยี 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า 
เจ๎าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2556 

   ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต (ศิลปอุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า 
เจ๎าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2545 

4 นางธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์ ผู๎ชํวย 
ศาสตราจารย์ 
(ด๎านออกแบบ

ผลิตภัณฑ์) 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต (เทคโนโลยี
การศึกษาทางการอาชีวะ 
และเทคนิคศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า 
เจ๎าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2545 

   วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม) 

วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ พ.ศ. 2536 

5 นายสนิท  พาราษฎร์ ผู๎ชํวย 
ศาสตราจารย์ 
(ด๎านออกแบบ

ผลิตภัณฑ์) 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู๎) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2559 
 

   วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม) 

สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2537 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 สอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในหนํวยงานภาครัฐและเอกชน 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ปัจจุบันประเทศไทยได๎ให๎ความส าคัญตํออุตสาหกรรม 4.0 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ในทุกด๎านเข๎าสูํความเป็นดิจิทัล เน๎นสํงเสริมการขยายการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานดิจิทัล และเครือขําย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให๎ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นการวางพื้ นฐานที่ส าคัญเพื่อให๎ไทยก๎าวเป็นผู๎น า
เศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนแลว๎ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและอนิเทอร์เน็ตมาใช๎ในกระบวนการผลิต
สินค๎า การมีระบบบรหิารจัดการที่ดี และการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรบัเทคโนโลยีตําง ๆ  ให๎สามารถรับมือกบั
การเป็นประเทศผู๎ผลิตส าคัญของภูมิภาคได๎ในอนาคต นอกนั้นยังมีเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะเข๎ามาเป็น
ตัวกลางท าให๎การสื่อสารระหวํางคนกับเครื่องจักร และระหวํางเครื่องจักรด๎วยกันเองเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 นอกจากนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ให๎ความส าคัญกับการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได๎ปานกลางไปสูํประเทศที่มี
รายได๎สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข รวมทั้งก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ
ไปสูํระบบเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์ (Creative Economy) เพื่อชํวยสร๎างมูลคําที่เกิดข้ึนจากการใช๎ความคิด
ทางด๎านศิลปะ วัฒนธรรม น ามาสร๎างสรรค์ เป็นจุดเดํนที่แตกตํางไปจากผลิตภัณฑ์อื่น  ๆ พัฒนาควบคํูไปกับ
การค๎นคว๎าวิจัยเพื่อให๎ตรงกับความต๎องการของผู๎บริโภคและผลิตภัณฑ์ใหมํ ๆ ภาครัฐเน๎นสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชนและสังคม ให๎เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ให๎ความส าคัญกับการบริหารจัดการกระบวนการ
ชุมชนเข๎มแข็งด๎วยการสํงเสริมการรวมตัว รํวมคิด รํวมท าในรูปแบบที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมอยําง
ตํอเนื่อง ตามความพร๎อมของชุมชน การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การสร๎างจิตส านึกสาธารณะให๎
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน มุํงให๎ความส าคัญกับการปรับโครงสร๎างเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งของภาคการผลิตและ
บริการ บนฐานการเพิ่มคุณคําของสินค๎าและบริการจากองค์ความรู๎สมัยใหมํ ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน นวัตกรรม 
และการบริหารจัดการที่ดี ภายใต๎ผลิตภัณฑ์เพื่อให๎สามารถพึ่งพาตนเองและแขํงขันได๎  ในสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน รวมไปถึงสภาวะการแขํงขันของโลกที่สงูข้ึน เข๎าถึงได๎อยํางรวดเร็ว เป็นศิลปินศิลปะและนักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการพัฒนาสร๎างสรรค์ รวมถึงการค๎นคว๎าวิจัยให๎ตรงตามความต๎องการของ
ผู๎บริโภคถือวําเป็นการสร๎างโอกาสที่ดีในการแขํงขันในโลกปัจจุบัน 

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรมของประเทศด๎วยปัจจยัหลายประการทั้ง

ทางด๎านความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยี สินค๎าและบริการ รวมถึงการเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํอุตสาหกรรม 4.0 
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และนโยบายของรัฐที่สํงเสริมการเพิ่มรายได๎แกํท๎องถ่ิน โดยการผลิตสินค๎าทางวัฒนธรรม โดยการน ามรดก
ทางวัฒนธรรมที่มีอยูํในท๎องถ่ินมาเปน็แรงบันดาลใจในการผลิต ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อหา ภูมิหลัง เรื่องราว 
ด๎านวัฒนธรรม บํงบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย สามารถสร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจให๎กับชุมชนท๎องถ่ิน และ
ประเทศชาติได๎อยํางมั่นคง 

 จึงจ าเป็นในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร เพื่อรองรับการแขํงขันในการออกแบบเป็นสินค๎าเพื่อ
สุขภาพ อาหาร ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท๎องถ่ิน ของใช๎และตกแตํง รวมถึงสถานที่ทํองเที่ยว ซึ่งสอดคล๎องกับ
จังหวัดบุรีรัมย์ที่เตรียมความพร๎อมเข๎าสูํศูนย์กลางการทํองเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา เศรษฐกิจมั่นคง 
สังคมเป็นสุข โดยมีพันธกิจสร๎างรายได๎ให๎แกํราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางด๎านการเกษตรปลอดภัยและ 
อุตสาหกรรมตํอเนื่อง การยกระดับสินค๎าชุมชนเพื่อเพิ่มมูลคําการจ าหนําย การสํงเสริมทางด๎ าน การ
ทํองเที่ยว การชํวยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา การ
สาธารณสุข การเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล๎อม การรักษาความสงบ
เรียบร๎อย และสํงเสริมการมีสํวนรํวม ทุกภาคสํวน ในการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกด๎าน 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให๎ดีข้ึน 

 นับเป็นโอกาสที่ดีของศิลปะและการออกแบบ ที่จะน าองค์ความรู๎มาพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถ่ิน
ของไทย และสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับสินค๎า ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร๎างมูลคํา   ทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดบุรีรัมย์และประเทศได๎ โดยการสํงเสริมการเรียนรู๎ และการเสริมสร๎างบุคลากรด๎าน ศิลปะและการ
ออกแบบให๎มีทักษะที่ส าคัญในการใช๎ชีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21 ได๎แกํ ทักษะการเรียนรู๎และนวัตกรรม 
ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาที่ต๎อง
ใช๎ “ความรอบรู๎” ในการพัฒนาด๎านตําง ๆ ด๎วยความรอบคอบ และเป็นไปตามล าดับข้ันตอนสอดคล๎องกับวิถี
ชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน๎าที่ และด าเนินชีวิตด๎วยความ
เพียร อันจะเป็นภูมิค๎ุมกันที่ดีให๎พร๎อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดข้ึนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

สถานการณ์ภายนอกสํงผลกระทบโดยตรงตํอการจัดการเรียนการสอนจึงจ าเป็นต๎องปรับปรุง
หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนได๎ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ตระหนักและ
รองรับรูปแบบการแขํงขันในระบบการค๎าเสรีที่จะเข๎ามามีบทบาท มีผลกระทบตํอธุรกิจภายในประเทศใน  
ทุกระดับ โดยการผลิตบุคลากรทางด๎านศิลปะและการออกแบบที่มีความพร๎อมที่จะปฏิบัติงานในการผลิต 
และการน าทักษะด๎านศิลปะและการออกแบบมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท๎องถ่ินให๎เข๎าสูํเชิงพาณิชย์ มีความเข๎าใจ
ในสถานการณ์ทางธุรกิจสามารถน าหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เข๎ามาใช๎ให๎เป็นข๎อได๎เปรียบหรือ
เครื่องมือที่สร๎างความสามารถในกิจการธุรกิจ รวมถึงการดูแลก ากับให๎องค์กรสามารถท างานอยําง  
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มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู๎เทคโนโลยีใหมํ  เพื่อประยุกต์ใช๎กับองค์กรธุรกิจ ชุมชน
และท๎องถ่ิน และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 

การปรับปรุงหลักสูตรได๎สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 5 ปี พ.ศ. 
2561   -  2565 สถาบันอุดมศึกษามุํงจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถ่ิน มีวิสัยทัศน์ภายใน  ปี 2564 เป็น
สถาบันอุดมศึกษาช้ันน าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท๎องถ่ินและแขํงขันได๎ในระดับชาติและ
นานาชาติ โดยมีจัดการเรียนรู๎ทีม่ีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการภูมิปัญญาท๎องถ่ินกับศาสตร์สากล 
ซึ่งองค์ความรู๎ด๎านศิลปะและการออกแบบมีความจ าเป็นอยํางยิ่งตํอการบูรณาการภูมิปัญญาท๎องถ่ินด๎าน
ผลิตภัณฑ์ให๎ก๎าวสูํการแขํงขันการค๎าเสรีตํอไปในอนาคต รวมถึงการสร๎างความเป็นเลิศในการประยุกต์
เทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมด๎านผลติภัณฑ์ อีกทั้งเป็นหนึ่งของ พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว๎ เพื่อ
สนองตํอความต๎องการของท๎องถ่ินและแขํงขันได๎ในระดับสากลไว๎ 6 ประการดังนี้ 
  1) ผลิตบัณฑิตและสร๎างโอกาสทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 
  2) วิจัยสร๎างองค์ความรูเ๎พื่อพฒันาท๎องถ่ิน และเช่ือมโยงเครอืขํายการวิจัย 
  3) บริการวิชาการและถํายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
รวมถึงผู๎ประกอบการให๎แขํงขันได๎ 
  4) อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และสํงเสริมสืบสานภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 
  5) ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนสูํสังคมแหํงการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืน 
  6) สํงเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ สนับสนุนและมีสํวนรํวมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในท๎องถ่ิน 
 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแหํงการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ การพัฒนา

หลักสูตรจึงเน๎นการสร๎างบัณฑิตให๎มีความรู๎คํูคุณธรรม พัฒนาทักษะเชิงปัญญา เน๎นการคิดวิเคราะห์ และการ
ใช๎เทคโนโลยีให๎สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท๎องถ่ิน การพัฒนาหลักสูตรจึงค านึงถึงการบูรณาการ  ภูมิปัญญาท๎องถ่ินกับศาสตร์
สากล เพื่อมุํงสูํการเป็นมหาวิทยาลัยแหํงการเรียนรู๎ 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
 รายวิชาท่ีเปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/สาขาวิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอ่ืน 
 13.1 รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาอ่ืน 
  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได๎แกํ กลุํมวิชาภาษา กลุํมวิชามนุษยศาสตร์ กลุํมวิชา
สังคมศาสตร์ กลุมํวิชาวิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ 
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 13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้คณะ/สาขาวิชาอ่ืน 
  รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ได๎แกํ ออกแบบตัวอักษร ออกแบบผลิตภัณฑ์งานกระดาษ
ออกแบบหัตถกรรมจักสาน การออกแบบลวดลายเชิงสร๎างสรรค์ ออกแบบผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช๎  
 13.3 การบริหารจัดการ 
  อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให๎
เป็นไปตามข๎อก าหนดรายวิชาโดยติดตํอประสานงานกับฝ่ายหลักสูตร ส านักสํงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

มีความรู๎และทักษะด๎านศิลปะและการออกแบบที่ทันสมัย ให๎ความส าคัญกับการบูรณาการ 
ภูมิปัญญาท๎องถ่ินและประยุกต์ความรู๎สูํการเป็นผู๎ประกอบการ 

1.2 ความส าคัญ 
มุํงเน๎นผลิตบัณฑิตเป็นนักออกแบบ ผู๎ประกอบการที่มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จ าเป็นตํอวิชาชีพ

ด๎านความรู๎และทักษะ ความคิดสร๎างสรรค์เพื่อประโยชน์ใช๎สอย โดยค านึงถึงความงาม วัสดุ เทคโนโลยีที่
สอดคล๎องกับวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อม สูํเชิงพาณิชย์ 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล๎ว นักศึกษาจะเป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถ และ
คุณลักษณะ ดังนี้ 
 1.3.1 มีความรอบรู๎ด๎านศิลปะและการออกแบบที่ทันสมัย สามารถประยกุต์ใช๎ในการประกอบ
อาชีพ 
 1.3.2 มีเจตคติที่ดีตํอศาสตร์ด๎านศิลปะและการออกแบบ มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบ
อาชีพด๎านการออกแบบอยํางสร๎างสรรค์ 
    1.3.3 มีทักษะด๎านศิลปะและการออกแบบอยํางเพียงพอตํอการประยุกต์ความรู๎สูํการประกอบ
อาชีพ 
    1.3.4 มีความคิดสร๎างสรรค์ และมีสุนทรียะทางด๎านศิลปะและการออกแบบ 
 1.3.5 มีความสามารถในการสื่อสาร สารสนเทศ มนุษยสัมพันธ์ ท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

2.1 แผนพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. การบรหิารหลักสูตร 1. ก าหนดแผนการบริหารหลักสูตร 

2. จัดประชุมเพื่อระดมความคิดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ๎

1. แผนบรหิารหลกัสูตร 
2. อาจารย์มสีํวนรํวมด าเนินงาน

ของหลักสูตร 
 

2. กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

1. การจัดการเรียนการสอนที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญและสอดคล๎อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

2. การประเมินการเรียนการสอน 

1. มีแผนการบรหิารการสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษา (มคอ.3, มคอ.5) 

2. ผลการประเมินการเรียนการ
สอน 

 
3. การบรหิารทรพัยากรการเรียน     

การสอน 
1. สํงเสรมิการผลิตเอกสาร/ต ารา       

/สื่อประกอบการเรียนการสอน 
2. จัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์     

ห๎องเรียน หอ๎งปฏิบัติการที่มี    
มาตรฐาน 

 

1. มีเอกสาร/ต ารา/สื่อ/เอกสาร   
ประกอบการเรียนการสอน     
เพิ่มข้ึน 

2. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์    
ห๎องเรียน หอ๎งปฏิบัติการที่มี   
มาตรฐานอยํางเพียงพอ 

 
4. การบรหิารบุคลากร 1. สํงเสรมิ พัฒนาทกัษะการสอน 

2. สํงเสรมิพัฒนาทักษะด๎านวิชาการ 
และวิชาชีพ 

1. มีโครงการพัฒนาทักษะการสอน
ของอาจารย ์

2. จัดสรรงบประมาณใหอ๎าจารย์
เข๎ารํวมการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนา 

3. รายงานผลการเข๎ารํวมฝึกอบรม
ประชุมสัมมนา 

4. ผลการประเมินของนักศึกษา ที่มี
ตํออาจารยผ์ูส๎อน 
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2.1 แผนพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
5. สนับสนุนและพฒันานักศึกษา 1. สํงเสรมิพัฒนาระบบการให๎

ค าปรึกษา/มสีํวนรํวมทางวิชาการ 
2. สํงเสรมิและสนับสนุนการพัฒนา

คุณลักษณะของนักศึกษาให๎
สอดคล๎องกบัมาตรฐานผลการ
เรียนรู ๎

1. มีระบบและโครงการให๎
ค าปรึกษาวิชาการ 

2. มีโครงการพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักศึกษา 

6. ความต๎องการของตลาดแรงงาน  
และหรือความพึงพอใจของผู๎ใช๎
บัณฑิต 

1. วิจัย/ส ารวจความต๎องการของ
ตลาดแรงงาน 

2. ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต 

1. ผลการวิจัย/ส ารวจความต๎องการ
ของตลาดแรงงานและหรือ 

2. ผลการวิจัย/ส ารวจความพึง
พอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษา 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบํงออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และใน 1 ภาคการศึกษา
ปกติมรีะยะเวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา 15 สัปดาห ์
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

อาจมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร๎อน ทั้งนี้ข้ึนอยูํกบัดุลยพินิจของคณะกรรมการผู๎รบัผิดชอบ
หลักสูตร/มหาวิทยาลัย โดยจัดการศึกษาไมํเกิน 8 สปัดาห ์
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไมํมี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาปกติที่ 1 :  มิถุนายน - กันยายน 
ภาคการศึกษาปกติที่ 2 :  พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร๎อน   :  มีนาคม - พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ส าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํา 
2.2.2 มีคุณสมบัติครบตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
2.2.3 ผํานการคัดเลือกตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด  

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้ 
2.3.1 มีพื้นฐานความรู๎เกี่ยวกบัศิลปะและการออกแบบแตกตํางกัน 
2.3.2 การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน๎นการเรียนรู๎และการมีวินัยในตนเอง 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดกิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ ทักษะการเขียนแบบ และ

ทักษะด๎านคอมพิวเตอร์ นอกเวลาเรียนในภาคการศึกษา 
2.4.2 จัดปฐมนิเทศส าหรับนักศึกษาใหมํ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต และเทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบํงเวลาอยํางเหมาะสม 
2.4.3 จัดให๎มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อท าหน๎าที่ดูแลสอดสํองให๎ค าแนะน าแกํนักศึกษา และ

เน๎นย้ าในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข๎างต๎นเป็นกรณีพิเศษ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ช้ันปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ช้ันปีที่ 3 - - 30 30 30 
ช้ันปีที่ 4 - - - 30 30 

รวมจ านวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- - - 30 30 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
 งบประมาณคําใช๎จํายในระยะเวลา 5 ปี มีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
 

รายการ 
งบประมาณปี พ.ศ. (หน่วย : บาท) 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. เงินเดือนและคําจ๎าง 2,030,610 2,193,058 2,368,504 2,557,984 2,762,623 
2 .คําตอบแทน/ใช๎สอย/วัสด ุ 184,892 221,870 266,244 292,870 322,156 
3 .คําสาธารณูปโภค 90,398 108,478 130,174 156,208 187,450 
4 .คําเงินอุดหนุน 21,334 25,600 30,721 36,865 44,238 

รวมท้ังสิ้น 2,327,234 2,549,006 2,795,643 3,043,927 3,316,467 
 
ประมาณการคําใช๎จํายตํอหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลกัสตูร 25,000 บาท/คน/ป ี
 

2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์วําด๎วย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก) 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 การเทียบโอนหนํวยกิต และรายวิชา ต๎องได๎รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
และต๎องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์วําด๎วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
(ภาคผนวก ก) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
    กลุํมวิชาภาษา  9 หนํวยกิต 
    กลุํมวิชามนุษยศาสตร ์  6 หนํวยกิต 
    กลุํมวิชาสงัคมศาสตร ์  6 หนํวยกิต 
    กลุํมวิชาวิทยาศาสตรก์ับคณิตศาสตร ์  6 หนํวยกิต 
    และเลือกอกี  3 หนํวยกิต 
   ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 
    วิชาแกน  9 หน่วยกิต 
    วิชาเฉพาะด้าน  39 หน่วยกิต 
    วิชาเอก  44 หน่วยกิต 
     กลุํมวิชาบังคับ  33 หนํวยกิต 
     กลุํมวิชาศิลปนพินธ์  3 หนํวยกิต 
     ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  8 หนํวยกิต 
   ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
   1) ความหมายของเลขรหัสวิชา 
    ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

    เลขรหสัวิชาที่ใช๎ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ประกอบด๎วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้ 
     เลขรหสัสามตัวแรก  หมายถึง  กลุํมวิชาศึกษาทั่วไป 
     เลขรหสัตัวที่สี ่ หมายถึง  ช้ันปีที่เปิดสอน 
     เลขรหสัตัวที่ห๎า หมายถึง  ลักษณะวิชา โดยก าหนดดังนี ้
      เลข 1 หมายถึง  กลุํมวิชาภาษาไทย 
      เลข 2 หมายถึง  กลุํมวิชาภาษาอังกฤษ 
      เลข 3 หมายถึง  กลุํมวิชาภาษาตํางประเทศอื่น ๆ 
      เลข 4 หมายถึง  กลุํมวิชามนุษยศาสตร ์
      เลข 5 หมายถึง  กลุํมวิชาสงัคมศาสตร ์
      เลข 6 หมายถึง  กลุํมวิชาวิทยาศาสตรก์ับคณิตศาสตร ์
      เลข 7 หมายถึง  กลุํมวิชาคอมพิวเตอร ์
      เลข 8 หมายถึง  กลุํมวิชาวิทยาศาสตรป์ระยุกต ์
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     เลขรหสัตัวที่หกและเจ็ด  หมายถึง  ล าดับกอํนหลังรายวิชาในกลุํมวิชาของรหัสตัวทีห่า๎ 
 
   ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
    เลขรหสัวิชาที่ใช๎ในหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด๎วยเลข 7 หลัก มีความหมาย ดังนี้ 
   เลขรหสัสามตัวแรก หมายถึง  สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (554) 
   เลขรหสัตัวที่สี ่ หมายถึง  ช้ันปีที่เปิดสอน 
   เลขรหสัตัวที่ห๎า หมายถึง  ลักษณะเนือ้หาของกลุมํวิชาดังตํอไปนี ้
     เลข 1 หมายถึง  ความรู๎ทั่วไปและประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ 
     เลข 2 หมายถึง  ทฤษฎีและทักษะทางศิลปะ 

     เลข 3 หมายถึง  ทฤษฎีและทักษะทางการออกแบบ 
     เลข 4 หมายถึง  ความรู๎ทางวิชาชีพและเทคโนโลยีการออกแบบ 

     เลข 5 หมายถึง  วิชาเอกทางศิลปะและการออกแบบ 
     เลข 8 หมายถึง  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
     เลข 9 หมายถึง  ศิลปนิพนธ์ 

    เลขรหสัตัวที่หกและเจ็ด หมายถึง  ล าดับกํอนหลังรายวิชาในกลุํมวิชาของรหัสตัวทีห่๎า 
 

  2) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาภาษา  9 หน่วยกิต 
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค๎น   3(3-0-6) 
  Thai for Communication and Information Retrieval 
0001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
  English for Communication 
0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1   3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes I 

 
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต 
0001401 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการด ารงชีวิต   3(3-0-6) 
  Aesthetics and Ethics for Life 
0001402 จิตวิทยาการด าเนินชีวิตกับการพฒันาตน   3(3-0-6) 
  Psychology  of  Living  and  Self – development 
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   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต 
0002501 ท๎องถ่ินศึกษา   3(3-0-6) 
  Local Studies 
0002502 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต๎นส าหรบัชีวิต  3(3-0-6) 
  Thai Politics and Introduction to Laws for Life 
 
   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต 
0002601 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
  Fundamental  Sciences and  Mathematics  in Everyday Life 
0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต   3(2-2-5) 
  Computer and Information Technology for Life 
 
  หมายเหต ุจ านวนหนํวยกิตที่เหลอือีก 3 หนํวยกิตให๎เลือกเรยีนจากรายวิชาตํอไปนี้หรือได๎รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 
0002203 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2   3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes II 
0002301 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
  Khmer for Communication 
0002302 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
0002303 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่สาร   3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 
0002403 จริยธรรมกบัการด าเนินชีวิต   3(3-0-6) 
  Ethics in Everyday Life 
0002404 สุนทรียศาสตรก์ับชีวิต   3(3-0-6) 
  Aesthetics and Life 
0002405 ดนตรีส าหรบัชีวิต   3(3-0-6) 
  Music for Life 
0002406 การรูส๎ารสนเทศ   3(3-0-6) 
  Information Literacy 
0002503 ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
  Thai Wisdom with Social and Cultural Changes 
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0002504 ประเทศไทยในสงัคมโลก   3(3-0-6) 
  Thailand in Global Society 
0002505 การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์   3(3-0-6) 
  Thai Politics and the Globalization 
0002506 กฎหมายเบื้องต๎นส าหรับชีวิต   3(3-0-6) 
  Introduction to Laws for Life 
0002507 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมประเทศไทย  3(3-0-6) 
  Thai Resources and Environment Management 
0002508 เศรษฐกจิในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
  Economics in Everyday Life 
0002509 หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต๎น   3(3-0-6) 
  Introduction to Business Principles 
0002602 การคิดและการตัดสินใจ   3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 
0002801 วิทยาศาสตร์เพือ่การพัฒนาคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
  Sciences for Quality of Life Development 
0002802 วิทยาศาสตร์พื้นฐานกบัชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
  Fundamental Sciences in Everyday Life 
0002803 วิทยาศาสตร์ประยุกตส์ าหรับการด ารงชีวิต    3(3-0-6) 
  Applied Sciences for Everyday Life 
0002804 ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม   3(3-0-6) 
  Life and the Environment 
0002805 เกษตรในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
  Agriculture in Everyday Life 
0002806 การเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวพระราชด าร ิ   3(3-0-6) 
  Royal New Theory of Agriculture 
0002807 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน   3(2-2-5) 
  Fundamental Industrial Technology 
0002808 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท๎องถ่ิน  3(3-0-6) 
  Appropriate Technology for Life in Locality 
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   ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  92 หน่วยกิต 
    วิชาแกน   9 หน่วยกิต 
    - ความรู้ท่ัวไปทางศิลปะและการออกแบบ 
5543102 ออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงศิลปวัฒนธรรม   3(1-4-4) 
  Arts Culture Product Design 
5543103 การวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ   3(3-0-6) 
  Research for Arts and Design 
 
    - ความรู้ทางประวัติการออกแบบ 
5541101 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ   3(3-0-6) 
  History of Arts and Design 
 
    วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  39 หน่วยกิต 
    - ทฤษฎีพ้ืนฐานทางศิลปะและการออกแบบ      6 หน่วยกิต 
5541202   การยศาสตร์เพื่อการออกแบบ   3(2-2-5) 
  Ergonomics for Design 
5541302 หลักการออกแบบ   3(2-2-5) 
  Principle of Design 
 
    - ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐานทางศิลปะและการออกแบบ   18 หน่วยกิต 
5541201 วาดเส๎นพื้นฐาน   3(1-4-4) 
  Basic Drawing 
5541203 องค์ประกอบศิลป ์   3(1-4-4) 
  Arts Composition 
5541204 จิตรกรรมเพือ่การออกแบบ   3(1-4-4) 
  Painting for Design 
5542205 ประติมากรรมเพื่อการออกแบบ    3(1-4-4) 
  Sculpture for Design 
5541301 การเขียนแบบผลิตภัณฑ ์   3(1-4-4) 
  Product Drawing 
5542303 การออกแบบผลิตภัณฑเ์ชิงสร๎างสรรค์   3(2-2-5) 
  Creative Product Design 
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    - ความรู้ทางวิชาชีพการออกแบบ   6 หน่วยกิต 
5543404 การประกอบธุรกจิทางด๎านศิลปะและการออกแบบ  3(1-4-4) 
  Arts and Design Entrepreneur 
5543405 การจัดแสดงสินค๎าและนิทรรศการ   3(1-4-4) 
  Display and Exhibition 
 
    - ความรู้ทางเทคโนโลยีการออกแบบ    9 หน่วยกิต 
5541401 การเขียนแบบด๎วยคอมพิวเตอร ์2 มิติ   3(1-4-4) 
  Computer for 2D Drawing 
5542402 การเขียนแบบด๎วยคอมพิวเตอร ์3 มิติ   3(1-4-4) 
  Computer for 3D Drawing 
5542403 คอมพิวเตอรเ์พื่องานออกแบบกราฟิก   3(1-4-4) 
  Computer for Graphic Design 
 
    วิชาเอก ให๎เลอืกเรียนวิชาตํอไปนี้ไมํน๎อยกวํา  44 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาบังคับ  เลือกเรียนไมํน๎อยกวํา   33 หนํวยกิต 
5541501 ออกแบบกราฟกิและอัตลักษณ์องค์กร   3(1-4-4) 
  Graphic Design and Corporate Identity 
5541502 วัสดุส าหรับศิลปะและการออกแบบ   3(2-2-5) 
  Material Arts and Design 
5542503 ออกแบบเครือ่งเรือนสร๎างสรรค์   3(1-4-4) 
  Creative Furniture Design 
5542504 ศิลปะและการออกแบบหัตถกรรมทอ๎งถ่ิน   3(2-2-5) 
  Arts and Local Craft Design 
5542505 ออกแบบบรรจุภัณฑ์   3(1-4-4) 
  Package Design 
5542506 การออกแบบอินโฟกราฟิก   3(2-2-5) 
  Infographics Design 
5542507 นวัตกรรมออกแบบบรรจุภัณฑ ์   3(1-4-4) 
  Innovation Packaging Design 
5542508 การเขียนแบบตกแตํงภายใน   3(1-4-4) 
  Drawing For Interior Design 
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5542509 ออกแบบตัวอกัษร   3(2-2-5) 
  Typography Design 
5542510 ออกแบบผลิตภัณฑ์งานกระดาษ   3(2-2-5) 
  Paper Product Design 
5542511 ออกแบบหัตถกรรมจักสาน   3(2-2-5) 
  Basketry Craft Design 
5542512 ออกแบบผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช๎   3(2-2-5) 
  Waste Materials Design 
5543513 ออกแบบเครือ่งเรือนสาธารณะ   3(1-4-4) 
  Public Furniture Design 
5543514 ออกแบบตกแตํงภายใน   3(1-4-4) 
  Interior Design 
5543515 ออกแบบเครือ่งเรือนเชิงอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
  Industrial Furniture Design 
5543516 ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ๎า   3(1-4-4) 
  Fabric Product Design 
5543517 ออกแบบของใช๎ ของตกแตํงและของทีร่ะลึก   3(2-2-5) 
  Product Decoration and Souvenir Design  

5543518 การประมาณราคางานตกแตํงภายใน   3(1-4-4) 
  Cost Estimation Interior 
5543519 มัลติมเีดียและแอพพลเิคช่ันเพื่อการน าเสนอ   3(1-4-4) 
  Multimedia and Application  
5543520 การออกแบบลวดลายเชิงสร๎างสรรค์   3(1-4-4) 
  Creative Pattern Design 
5543521 ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะสร๎างสรรค์   3(1-4-4) 
  Creative Metal Design 
5543522 ออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็ก    3(1-4-4) 
  Product Design For Kids 
5543523 ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย   3(2-2-5) 
  Product Design in Thai Style 
5543524 ออกแบบเครือ่งประดบั   3(2-2-5) 
  Jewelry Design 
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5543525 ออกแบบเครือ่งปั้นดินเผาสร๎างสรรค์   3(2-2-5) 
  Create Ceramics Design 
5543526 ออกแบบหัตถกรรมไม๎ไผํและหวาย   3(2-2-5) 
  Bamboo and Rattan Craft Product Design 
5543527 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ ์   3(2-2-5) 
  Product Design Technology 
5543528 ออกแบบภาพพิมพ ์   3(1-4-4) 
  Printmaking Design 
5543529 ภาษาอังกฤษส าหรบัศิลปะและการออกแบบ   3(3-0-6) 
  English for Arts and Design 
 
    - ศิลปะนิพนธ์   3 หน่วยกิต 
5544901 ศิลปนิพนธ์   3(1-4-4) 
  Arts Thesis 
 
    - ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  ไมํน๎อยกวํา  8 หน่วยกิต 
5544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะและการออกแบบ  2(90) 
  Preparation for Professional Internship in Arts and Design 
5544802 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพศิลปะและการออกแบบ  6(450) 
  Arts and Design Internship 
  หรือ 
5544803 การเตรียมสหกจิศึกษา   2(90) 
  Cooperative Education Preparation 
5544804 สหกจิศึกษา   6(450) 
  Cooperative Education  
 
   ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมํน๎อยกวํา 6 หน่วยกิต 
 ให๎เลอืกเรียนวิชาใด ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ก าหนด โดยไมํซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล๎ว และต๎องไมเํป็นรายวิชาที่ก าหนดใหเ๎รียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมในเกณฑ์การส าเรจ็หลักสูตรของ
สาขาวิชาน้ี 
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  3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx   ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx   ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
เฉพาะ 5541101  ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ 3(3-0-6) 

5541201  วาดเส๎นพื้นฐาน 3(1-4-4) 
5541202  การยศาสตร์เพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 
5541203  องค์ประกอบศิลป ์ 3(1-4-4) 
5541301  การเขียนแบบผลิตภัณฑ ์ 3(1-4-4) 

 รวมหน่วยกิต 21 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx   ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx   ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
เฉพาะ 5541204  จิตรกรรมเพื่อการออกแบบ 3(1-4-4) 

5541302  หลกัการออกแบบ 3(2-2-5) 
5541401  การเขียนแบบด๎วยคอมพวิเตอร ์2 มิติ 3(1-4-4) 
5541501  ออกแบบกราฟิกและอัตลกัษณ์องค์กร 3(1-4-4) 
5541502  วัสดุส าหรบัศิลปะและการออกแบบ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx   ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx   ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
เฉพาะ 5542402  การเขียนแบบด๎วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ 3(1-4-4) 

5542403  คอมพวิเตอรเ์พือ่งานออกแบบกราฟกิ 3(1-4-4) 
5542503  ออกแบบเครื่องเรือนสร๎างสรรค์ 3(1-4-4) 
5542504  ศิลปะและการออกแบบหัตถกรรมท๎องถ่ิน 3(2-2-5) 
5542505  ออกแบบบรรจุภัณฑ ์ 3(1-4-4) 

รวมหน่วยกิต 21 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx   ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx   ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
เฉพาะ 5542205  ประติมากรรมเพื่อการออกแบบ 3(1-4-4) 

5542303  การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร๎างสรรค์ 3(1-4-4) 
5542506  การออกแบบอินโฟกราฟิก 3(2-2-5) 

เลือก 1 รายวิชา 5542507  นวัตกรรมออกแบบบรรจุภัณฑ ์ 3(1-4-4) 
5542508  การเขียนแบบตกแตงํภายใน 3(1-4-4) 

เลือกเสร ี xxxxxxx  เลือกเสร ี 3(x-x-x) 
รวมหน่วยกิต 21 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx   ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx   ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
เฉพาะ 5543404  การประกอบธุรกิจทางด๎านศิลปะและการออกแบบ 3(1-4-4) 

เลือก 2 รายวิชา 5543513  ออกแบบเครื่องเรือนสาธารณะ 3(1-4-4) 
5543514  ออกแบบตกแตํงภายใน  3(1-4-4) 
หรือ  
5543518  ออกแบบเครื่องเรือนเชิงอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 5543516  ออกแบบผลติภัณฑผ์า๎ 3(1-4-4) 
เลือกเสร ี xxxxxxx   เลือกเสร ี 3(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต 18 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะ 5543102  ออกแบบผลติภัณฑเ์ชิงศิลปวัฒนธรรม 3(1-4-4) 

 5543103  การวิจยัทางศิลปะและการออกแบบ 3(3-0-6) 
5543405  การจดัแสดงสนิค๎าและนิทรรศการ 3(1-4-4) 

เลือก 2 รายวิชา 
 

5543515  ออกแบบของใช๎ ของตกแตํงและของที่ระลึก 3(1-4-4) 
5543519  การประมาณราคางานตกแตํงภายใน 3(1-4-4) 
หรือ  
5543521  ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะสร๎างสรรค์ 3(1-4-4) 

 5543522  ออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรบัเด็ก 3(1-4-4) 
รวมหน่วยกิต 15 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะ 5544901  ศิลปนิพนธ์ 3(1-4-4) 

5544801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะและการ
ออกแบบ 

2(90) 

 หรือ  
5544803  การเตรียมสหกิจศึกษา 2(90) 

 รวมหน่วยกิต 5 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะ 5544802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะและการ

ออกแบบ 
6 )450(  

หรือ  
5544804  สหกิจศึกษา 6 )450(  

 รวมหน่วยกิต 6 
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  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    กลุ่มรายวิชาบังคับ 

0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น   3(3-0-6) 
 Thai for Communication and Information Retrieval 
  ความส าคัญของภาษาไทยที่เป็นเครื่องมือสื่อสารและการแสวงหาความรู๎หลักการใช๎

ภาษาไทยในการสื่อสาร ทั้งในด๎านการฟัง พูด อําน เขียน เชํน การจับใจความส าคัญ การ
ตีความ การยํอความ การสรุปความ การวินิจสาร การวิเคราะห์ การวิจารณ์ ฯลฯ  การพัฒนา
ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ตําง   ๆ และการจัดเก็บ  การสืบค๎นของ
ทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบตําง ๆ 

 
0001201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 English for Communication  
  ศึกษาและพัฒนาทักษะด๎านการฟัง การพูด การอํานและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการ

ติดตํอและการสื่อสารในสถานการณ์ตําง ๆ การทักทาย การกลําวลา การแนะน าตนเองและ
ผู๎อื่น การให๎ข๎อมูลและค าแนะน า การสนทนา การแสดงความรู๎สึก การอํานและการเขียนเพื่อ
การสื่อความหมายและการติดตํอ การอํานประกาศ โฆษณา ฉลากที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน การใช๎
พจนานุกรม การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนรูปแบบตําง ๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

 
0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1   3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes I 
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐานที่จ าเป็นตํอการศึกษาในระดับปริญญาตรี   โดยเน๎น

ทักษะด๎านการฟัง การพูด การอํานและการเขียนเชิงวิชาการ 
 
0001401 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการด ารงชีวิต  3(3-0-6) 
 Aesthetics and Ethics for Life 
  ศึกษาความหมายในศาสตร์ของงานด๎านทัศนศิลป์ โสตศิลป์และนาฏศิลป์ เพื่อการพัฒนา

ศักยภาพของการรับรู๎ทางสุนทรียศาสตร์ สามารถเ ช่ือมโยงประสบการณ์น าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งศึกษาความหมายและความส าคัญของจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหวําง
จริยธรรมกับจริยศาสตร์ หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม การใช๎
จริยธรรมในการแก๎ปัญหา เช่ือมโยงประสบการณ์น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน เพื่ อให๎สามารถ
ด ารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข 
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0001402 จิตวิทยาการด าเนินชีวิตกับการพัฒนาตน   3(3-0-6) 
  Psychology of Living and Self - development   
  ความเข๎าใจหลักการด าเนินชีวิตและการท างาน ความเข๎าใจตนเองและผู๎อื่น การพัฒนาเชาว์

อารมณ์ การปรับตัวและสุขภาพจิต การสื่อสารระหวํางบุคคล การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อการท างานและการด าเนินชีวิต 

 
0002501  ท้องถิ่นศึกษา  3 )3-0-6(  
 Local Studies  
  วิถีชีวิตความเป็นอยูํและระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งโครงการในพระราชด าริในการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อมประเทศไทย เพื่อพัฒนาสังคมไทยอยํางยั่งยืน โดยเน๎นบริบทด๎านสภาพภูมิศาสตร์
และประวัติศาสตร์ของท๎องถ่ิน รวมทั้งสังคม การเมือง การปกครอง และด๎านเศรษฐกิจของ
ท๎องถ่ิน 

 
0002502  การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบ้ืองต้นส าหรับชีวิต  3 )3-0-6(  
 Thai Politics and Introduction to Laws for Life 
  ศึกษาความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง หน๎าที่ของรัฐความสัมพันธ์ระหวํางรัฐ

กับประชาชน สิทธิ เสรีภาพ บทบาทหน๎าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ กระบวนการทาง
การเมืองตามระบบประชาธิปไตย รวมทั้งศึกษาความรู๎เกี่ยวกับกฎหมาย หลักการเกี่ยวกับสิทธิ 
เสรีภาพ หน๎าที่ของปวงชนชาวไทยที่บัญญัติไว๎ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการ
ด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน 

 
0002601 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน  3 )3-0-6(  

Fundamental Sciences and Mathematics in Everyday Life 
  หลักการในการน าความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช๎ในการด ารงชีวิต อันได๎แกํ 

โภชนาการ สารเคมีในชีวิตประจ าวัน การออกก าลังกาย และการดูแลสุขภาพตนเอง การแปล
ความหมายและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ความนําจะเป็น การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร 
ตําง ๆ รวมทั้งการประยุกต์ใช๎สถิติเพื่อการคาดการณ์และการแก๎ปัญหา 
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0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต   3(2-2-5) 
  Computer and Information Technology for Life 
  ศึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบตํอ

ชีวิตและสังคม การใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎แกํ เครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การ
ประมวลผลข๎อมูล การสื่อสารข๎อมูล การแสวงหาความรู๎บนระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์และ
จากฐานข๎อมูลตําง  ๆ ส าหรับการศึกษาค๎นคว๎า การท ารายงาน การน าเสนอผลงานและการ
ด ารงชีวิตประจ าวันอยํางมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงจรยิธรรมและความปลอดภัย ตลอดจนการ
เคารพสิทธิทางปัญญา 

 
    กลุ่มกลุ่มรายวิชาเลือก 
0002203 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2   3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes II 
 รายวิชาที่ต๎องเรียนมากํอน : 0001202  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 
  พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษข้ันสูงที่จ าเป็นตํอการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยเน๎น

ทักษะด๎านการฟัง การพูด การอํานและการเขียนเชิงวิชาการ เป็นรายวิชาตํอเนื่องจากรายวิชา
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 

 
0002301 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
  Khmer for Communication 
  ศึกษาอักษร การประสมอักษร การสร๎างค า ประโยคพื้นฐานเขียนและอําน ภาษาเขมร

พื้นฐาน สนทนาภาษาเขมรพื้นฐาน เชํน การทักทาย การแนะน าตัว การพูดขอโทษ ขอบคุณ 
ฝึกทักษะการฟัง และการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การใช๎ถ๎อยค าให๎เหมาะสมกับกาลเทศะ 
บุคคลสภาพแวดล๎อมและวัฒนธรรม ใช๎ค าศัพท์และโครงสร๎างในระดับพื้นฐาน 

 

0002302 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  ศึกษาโครงสร๎างของภาษาจีน ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับการออกเสียงค า และส านวนตําง   ๆ 

ฝึกทักษะการฟัง และพูดเน๎นส านวนที่ใช๎ในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน เชํน การทักทาย การ
แนะน าคน การบอกเวลา การซื้อของ เป็นต๎น ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของจีน 
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0002303 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 
  ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน เพื่อน ามาใช๎แตํงประโยคแบบงําย  ๆ ฝึกการออกเสียง การอําน 

และการเขียนอักษรโรมันจิ รวมทั้งฝึกทักษะการฟังและความเข๎าใจ โดยการถาม -ตอบเน๎น
ส านวนที่ใช๎ในสถานการณ์ที่พบบํอยในชีวิตประจ าวัน ฝึกการทักทาย การกลําวแนะน าตัว การ
สนทนาทางโทรศัพท์ การถาม-บอกทาง เป็นต๎น ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของ
ญี่ปุ่น 

 

0002403 จริยธรรมกับการด าเนินชีวิต   3(3-0-6) 
  Ethics for Life 
  ศึกษาความหมายและความส าคัญของจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหวํางจริยธรรมกับจริย

ศาสตร์ จริยศึกษา และวัฒนธรรม หลักจริยธรรมสากล หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา 
ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม การใช๎จริยธรรมในการแก๎ปัญหา การประเมินจริยธรรม จริยธรรมกับ
อาชีพชีวิตที่มีความสุขและสังคมที่มีสันติภาพ 

 
0002404 สุนทรียศาสตร์กับชีวิต   3(3-0-6) 
 Aesthetics and Life 
  ศึกษาความหมายในศาสตร์ของงานทางการเห็น การได๎ยินและการเคลื่อนไหวสูํการพัฒนา

ศักยภาพของการรับรู๎ เข๎าใจทัศนศิลป์ ดนตรีและการแสดง สามารถเช่ือมโยงประสบการณ์
น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 
0002405 ดนตรีส าหรับชีวิต   3(3-0-6) 
  Music for Life 
  ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของดนตรีตําง ๆ ที่มีในสมัยปัจจุบัน รูปแบบดนตรีที่เกี่ยวข๎องใน

ชีวิตประจ าวัน ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของการชมและฟังดนตรี หลักการรับรู๎และเข๎าใจดนตรี 
การชมการแสดงดนตรีสดในรูปแบบตําง ๆ 

 
0002406 การรู้สารสนเทศ   3(3-0-6) 
  Information Literacy 
  การศึกษาค๎นคว๎าในระดับอุดมศึกษา การรู๎สารสนเทศ การจัดเก็บและการใช๎ทรัพยากร

สารสนเทศประเภทตําง ๆ การใช๎เครื่องมือชํวยค๎นคว๎าทั้งในระบบมือและระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในห๎องสมุดและศูนย์สารสนเทศ การเขียนเอกสารอ๎างอิงและบรรณานุกรมประกอบการศึกษา
ค๎นคว๎าและการวิจัย 
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0002503 ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
  Thai Wisdom with Social and Cultural Changes 
  ศึกษาแนวคิด ความหมาย ความส าคัญของภูมิปัญญาไทย กระบวนการเรียนรู๎ การถํายทอด 

การผสมผสานภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ใช๎ภูมิปัญญาไทยกับกระแสการเปลีย่นแปลงทางด๎าน
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล๎อม ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม ศึกษากรณีตัวอยํางภูมิปัญญาไทยสาขาตําง ๆ 

 
0002504 ประเทศไทยในสังคมโลก   3(3-0-6) 
  Thailand in Global Society 
  สังคมไทยในฐานะสมาชิกของประชาคมโลกและกลุํมผลประโยชน์ ผลกระทบของกระแส

โลกาภิวัตน์ในด๎านตําง ๆ ที่เกิดข้ึนกับสังคมไทย แนวทางการปรับปรุงประเทศเพื่อธ ารงรักษา
เอกลักษณ์และความเป็นไทย รวมถึงความเป็นชาติที่มีบทบาทส าคัญในโลก 

 
0002505 การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์   3(3-0-6) 
 Thai Politics in Globalization 
  ศึกษาความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง หน๎าที่ของรัฐ ความสัมพันธ์ระหวํางรัฐ

กับประชาชน ศึกษาสิทธิ เสรีภาพ บทบาทหน๎าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ศึกษา
กระบวนการทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย การมีสํวนรํวมของประชาชนตํอระบบการ
เมืองไทยที่สอดคล๎องกับกระแสโลกาภิวัตน์ 

 
0002506 กฎหมายเบ้ืองต้นส าหรับชีวิต   3(3-0-6) 
  Introduction to Laws for Life 
  ศึกษาความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและหน๎าที่ของปวงชนชาว

ไทยที่บัญญัติไว๎ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบันที่ประชาชน
ควรทราบ กฎหมายแพํงและพาณิชย์วําด๎วยบุคคล นิติกรรม สัญญาหนี้ ครอบครัว มรดก และ
เอกเทศสัญญาตําง  ๆ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง อาญา เฉพาะในสํวน
ความรู๎เบื้องต๎น 
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0002507 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย   3(3-0-6) 
 Thailand Resources and Environment Management 
  ความหมายสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทและความส าคัญของสิ่งแวดล๎อม

และทรัพยากร สภาพปัญหาและแนวทางแก๎ไขและป้องกันปัญหา   ด๎านสิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายสิ่งแวดล๎อมและหลักการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมอยําง
ยั่งยืน 

 
0002508 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
  Economics in Everyday Life 
  ความหมายของเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ ความหมายของระบบเศรษฐกิจ และลัทธิ

เศรษฐกิจในสังคมไทย สังคมเอเชียและสังคมโลก ดัชนีช้ีวัดพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ควรรู๎และมี
การน าไปใช๎บํอย ๆ ความหมายของการผลิต การจ าหนําย จํายแจก การแบํงปันและการบริโภค
ความหมายเบื้องต๎นของอุปสงค์และอุปทาน สถาบันที่ส าคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 

 
0002509 หลักการประกอบธุรกิจเบ้ืองต้น   3(3-0-6) 
  Introduction to Business Principles 
  ศึกษาลักษณะของธุรกิจ ความส าคัญของธุรกิจที่มีตํอเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล๎อมที่

เกี่ยวข๎องกับการด าเนินธุรกิจ ประเภทของธุรกิจในประเทศไทย การประกอบกิจกรรมตําง   ๆ
ของธุรกิจ เชํน การผลิต การตลาด การจัดองค์การ การจัดการธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับ
ธุรกิจและภาษีอากร จรรยาบรรณทางธุรกิจของผู๎ประกอบการ สภาพปัญหาของการด าเนิน
ธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจเพื่อน าไปใช๎ในการประกอบธุรกิจของตนเองและครอบครัว 

 
0002602 การคิดและการตัดสินใจ   3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making 
  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดสร๎างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ ข๎อมูลขําวสาร

ตรรกศาสตร์และการให๎เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเส๎น การน าความรู๎มา
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันและการตัดสินใจ 
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0002801 วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
  Sciences for Quality of Life Development 
  ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากอดีตสูํปัจจุบัน การน าความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตระหนักถึงผลกระทบของความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีตํอมนุษย์ทั้งโลก
ปัจจุบัน และอนาคต 

 
0002802 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
 Fundamental Sciences in Everyday Life 
  กระบวนการแสวงหาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ การแก๎ไขปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

การท างานของระบบตําง ๆ ในรํางกาย ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม สารเคมีที่ใช๎
ในชีวิตประจ าวัน ประโยชน์และโทษของการใช๎สารเคม ีสารเคมีที่ตกค๎างในสิง่แวดล๎อม สารเคมี
ปราบศัตรูพืช หลักการท างาน วิธีใช๎และ การแก๎ปัญหาเบื้องต๎นของอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ๎าน การ
ใช๎ประโยชน์และการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบตําง ๆ 

 
0002803 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ส าหรับการด ารงชีวิต  3(3-0-6) 
 Applied Sciences for Everyday Life 
  ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ส าหรับการน าไปใช๎ในการด ารงชีวิต  

อันได๎แกํ ความส าคัญของอาหารและโภชนาการที่มีตํอสุขภาพ สารอาหาร อาหารหลัก การกิน
อาหารให๎พอดีกับความต๎องการของรํางกาย เมแทบอลิซึม แหลํงพลังงานและการใช๎ การ
ค๎ุมครองผู๎บริโภค หลักการใช๎ยา สารพิษและพืชสมุนไพรในชีวิตประจ าวัน และการดูแลสุขภาพ
ตนเอง สุขอนามัยสํวนบุคคลและปัจจุบันพยาบาล การออกก าลังกาย การวางแผนการออก
ก าลังกาย วิธีออกก าลังกายอยํางถูกต๎อง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การวัดผลและ
ประเมินผลกํอนและหลังการออกก าลังกาย เพื่อเสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย 

 
0002804 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
  Life and the Environment 
  ก าเนิดชีวิต ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม สภาวะของโลกในเรื่องปัญหา

สิ่งแวดล๎อม ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหวํางชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม การรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ ความสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ปัญหามลพิษ 
ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและคุณภาพชีวิต การประเมินผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม ปัญหา
สิ่งแวดล๎อมในท๎องถ่ิน ประเทศและโลก การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
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0002805 เกษตรในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
  Agriculture in Everyday Life 
  ความหมายและการพัฒนาการเกษตร ความสัมพันธ์ดินกับการเจริญเติบโตของพืช ธาตุ

อาหาร การปลูกพืช การขยายพันธ์ุพืช เคมีภัณฑ์และการก าจัดศัตรูพืช การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
ชนิดตําง ๆ เชํน ไกํ สุกร โค กระบือ การเลี้ยงปลา การถนอมและแปรรูปผลิตผลการเกษตร 

 
0002806 การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ   3(3-0-6) 
  Royal New Theory of Agriculture 
  ความหมาย ความส าคัญ และวิธีการท าเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวพระราชด าริ หลักการท า

ไรํนาสวนผสม เทคนิคการท าและการใช๎ปุ๋ยจากธรรมชาติ การใช๎วัสดุธรรมชาติให๎เกิดประโยชน์
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management) 

 
0002807 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน   3(2-2-5) 
  Fundamental Industrial Technology 
  ศึกษาความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส าหรับชําง ศึกษาทฤษฎี

หรือหลักการในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงตําง   ๆ และปฏิบัติทางด๎านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมพื้นฐานส าหรับชําง เพื่อเป็นพื้นฐานในการประยุกต์เทคโนโลยีทางชํางมาใช๎ในงาน
ประจ าวัน 

 
0002808 เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถิ่น   3(3-0-6) 
 Appropriate Technology for Life in Locality 
  ศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เกี่ยวกับพลังงานและพลังงานทดแทน คุณภาพชีวิต ความสัมพันธ์

ระหวํางเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เทคนิคและคุณภาพชีวิต  
การน าเทคโนโลยีไปใช๎เพื่อการพัฒนาชนบท การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท๎องถ่ิน ศึกษาและเก็บรวบรวมข๎อมูลเทคโนโลยีท๎องถ่ินพร๎อมกับ
ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาให๎เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 
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   ข.  หมวดวิชาเฉพาะดา้น 
    1) วิชาแกน 

5541101 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ   3(3-0-6) 
 History of Arts and Design 
  ประวัติศาสตร์ศิลปะ วิวัฒนาการออกแบบ การออกแบบสมัยใหมํ แนวคิดและแรงบันดาล

ใจในการออกแบบ ผลงานศิลปินและนักออกแบบที่ส าคัญ 
 
5543102 ออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงศิลปวัฒนธรรม   3(1-4-4) 
  Arts Culture Product Design 
  รูปแบบและแนวคิดเกี่ยวกับศิลปะศิลปะและวัฒนธรรมด๎านตําง ๆ ของไทย วิเคราะห์หา

แนวทางเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่น าเอกลักษณ์ศิลปะภูมิปัญญาของไทยมาสร๎างสรรค์ให๎สวยงามนําใช๎และรํวมสมัย 

 
5543103 การวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ   3(3-0-6) 
 Research for Arts and Design 
  ความรู๎เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย การเก็บรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล การน าเสนอ

ผลงานวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ การน าผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน์ไปใช๎ในการออกแบบ
การเขียนเค๎าโครงวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ 

 
   2) วิชาเฉพาะดา้น 
5541202   การยศาสตร์เพ่ือการออกแบบ   3(2-2-5) 
  Ergonomics for Design 
  สัดสํวนและสรีระรํางกายมนุษย์ (Anatomy) ส าหรับเด็กและผู๎ใหญํ ที่สัมพันธ์กับการ

ออกแบบ ข๎อมูลเกี่ยวกับขนาด และระยะของการท างานที่เหมาะสม พฤติกรรมการใช๎งาน และ
ความปลอดภัย ระบบกลไกพื้นฐานการท างานผลิตภัณฑ์ การสร๎างผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็ก 

 
5541302  หลักการออกแบบ   3(2-2-5) 
  Principle of Design 
  หลักการ กระบวนการออกแบบ แนวคิดเบื้องต๎น และความคิดสร๎างสรรค์ ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ตํอการออกแบบ กระบวนการวิเคราะห์การออกแบบ จรรยาบรรณและกฎหมายเกี่ยวข๎องกับ
การออกแบบ ปฏิบัติเพื่อการออกแบบที่เน๎นแนวความคิด โดยน าหลักการ ข๎อควรค านึง ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลมาใช๎ในการออกแบบ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ 
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5541201 วาดเส้นพ้ืนฐาน   3(1-4-4) 
  Basic Drawing 
  หลักการ ความส าคัญของการวาดเส๎น เทคนิควาดเส๎น การเขียนภาพลายเส๎น ภาพเหมือน

จริงจากรูปทรงเรขาคณิต สิ่งที่มีอยูํในธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ให๎ได๎สัดสํวน แสงและ
เงา โดยจัดองค์ประกอบทางศิลปะ เน๎นเทคนิคการเขียนภาพ ด๎วยอุปกรณ์การวาดเส๎นตําง ๆ 

 
5541203 องค์ประกอบศิลป์   3(1-4-4) 
  Arts Composition 
  องค์ประกอบของศิลป ์หลกัการจัดวางองค์ประกอบศิลป ์วัสดุอุปกรณ์ในการสร๎างสรรค์และ

การออกแบบ และแนวคิดการสร๎างงานศิลปะของศิลปิน โดยใช๎หลักการจัดวางองค์ประกอบ
ของศิลปะ ในงานออกแบบลักษณะตําง ๆ ที่เหมาะสม 

 
5541204 จิตรกรรมเพ่ือการออกแบบ   3(1-4-4) 
  Painting for Design 
  เทคนิคการรํางภาพ เขียนภาพจากต๎นแบบในธรรมชาติ และเน๎นการเขียนภาพผลิตภัณฑ์

ตําง ๆ ที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน เน๎นให๎มีขนาดสัดสํวนจริง การให๎แสง สี เงาและองค์ประกอบทาง
ศิลปะที่ถูกต๎อง มีความเหมือนจริง 

 
5542205 ประติมากรรมเพ่ือการออกแบบ    3(1-4-4) 
  Sculpture for Design 
  หลักการพื้นฐานในการสร๎างงานประติมากรรม การพิจารณาขนาดสัดสํวน มาตราสํวน  

การยํอขยายสํวน เทคนิควิธีการผลิต และวัสดุในการสร๎างงานประติมากรรมเพื่อการออกแบบ
ปฏิบัติการสร๎างสร๎างงานประติมากรรมจากวัสดุตําง ๆ และวิธีการตกแตํงรายละเอียด และ
ผิวหน๎าให๎ดูเหมือนจริง 

 
5541301 การเขียนแบบผลิตภัณฑ์   3(1-4-4) 
  Product Drawing 
  หลักการการเขียนแบบสั่ งงาน (Working Drawing) โดยมีการเขียนภาพฉาย

(Orthographic) การเขียนแบบรายละเอียดช้ินงาน (Detail Drawing) การเขียนแบบภาพชํวย
(Auxiliary Drawing) การเขียนแบบแยกช้ินสํวน (Assembly Drawing of Exploded View)
ของผลิตภัณฑ์เพื่อใช๎ในการผลิต ปฏิบัติการเขียนแบบทัศนียภาพ (Perspective) ของ
ผลิตภัณฑ์ตําง ๆ โดยใช๎เทคนิคการเขียนแบบแสงและเงา (Shade and Shadow) 
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5542303 การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์   3(2-2-5) 
  Creative Product Design 
  รูปแบบและแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์สร๎างสรรค์ กระบวนการสร๎างสรรค์

(Creative Process) การศึกษาสภาพปัญหาข๎อบกพรํองของผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน
โดยค านึงถึงประโยชน์ใช๎สอย (Image and Identity) ฝึกปฏิบัติการออกแบบพื้นฐานตาม
ทฤษฎีและวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเน๎นสร๎างแนวคิดในการเขียนแบบ การออกแบบรําง
(Sketch Design) พร๎อมกับน าเสนองานในลักษณะของแผํนเสนองาน (Presentation Board)
ท าหุํนจ าลอง (Model) 

 
5543404 การประกอบธุรกิจทางด้านศิลปะและการออกแบบ  3(1-4-4) 
  Arts and Design Entrepreneur 
  หลักการตลาด การประชาสัมพันธ์ ชํองทางจ าหนํายพฤติกรรมผู๎บริโภค และการประกอบ

ธุรกิจเบื้องต๎น ปฏิบัติการถํายภาพผลิตภัณฑ์ และการท าสื่อเพื่อน าเสนอผลิตภัณฑ์ 
 
5543405 การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ   3(1-4-4) 
  Display and Exhibition 
  ความส าคัญ องค์ประกอบในการแสดงสินค๎าและนิทรรศการ การเลือกใช๎วัสดุและอุปกรณ์

การวางแผนและการเตรยีมการ การออกแบบและการด าเนินการจัดแสดงสนิค๎าและนิทรรศการ
ในรูปแบบตําง ๆ ปฏิบัติการจัดแสดงสินค๎าและนิทรรศการ 

 
5541401 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ   3(1-4-4) 
  Computer for 2D Drawing 
  หลักการและวิธีการใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบผลิตภัณฑ์ 2 มิติ ปฏิบัติการ

เขียนแบบเพื่อการผลิตและการพิมพ์ตามมาตรฐานการเขียนแบบสากล 
 
5542402 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ   3(1-4-4) 
  Computer for 3D Drawing 
  หลักการและวิธีการใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ ปฏิบัติการ

เขียนแบบเพื่อการผลิตและการพิมพ์ตามมาตรฐานการเขียนแบบสากล 
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5542403 คอมพิวเตอร์เพ่ืองานออกแบบกราฟิก   3(1-4-4) 
  Computer for Graphic Design 
  หลักการใช๎งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานออกแบบกราฟิกและหลักการน าเสนองานด๎วย

โปรแกรมส าเร็จรูป ฝึกปฏิบัติการออกแบบกราฟิกและน าเสนองานด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 
    3) วิชาเอก 
5541501 ออกแบบกราฟิกและอัตลักษณ์องค์กร   3(1-4-4) 
  Graphic Design and Corporate Identity 
  ประวัติ ความหมาย ประเภท หลักการออกแบบกราฟิก เทคนิคการจัดองค์ประกอบงาน

กราฟิก การออกแบบลวดลาย การออกแบบตัวอักษร การออกแบบสัญลักษณ์ เครื่องหมาย
การค๎า การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพพิมพ์ และระบบการพิมพ์เบื้องต๎น ปฏิบัติการน าหลักการ
และเทคนิคด๎านการออกแบบกราฟิกมาใช๎ในการออกแบบงานกราฟิกประเภทตําง ๆ ที่
เหมาะสม 

 
5541502 วัสดุส าหรับศิลปะและการออกแบบ   3(2-2-5) 
 Material for Arts and Design 
  วัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์ โลหะและอโลหะ คุณสมบัติ การเลือกใช๎วัสดุในส าหรับศิลปะ

และการออกแบบ กรรมวิธีการผลิต การค านึงถึงผลกระทบที่มีตํอสิ่งแวดล๎อม 
 
5542503 ออกแบบเครื่องเรือนสร้างสรรค์   3(1-4-4) 
  Creative Furniture Design 
  หลักการ แรงบันดาลใจ และแนวคิดสร๎างสรรค์ในการออกแบบเครื่องเรือน โดยค านึงถึง

หลักการยศาสตร์ และประโยชน์ใช๎สอย เครื่องมือ เครื่องจักรเบื้องต๎น รวมถึงวัสดุและช้ินสํวน
ประกอบตําง ๆ ของเครื่องเรือนเบื้องต๎น ฝึกปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบเครื่องเรือน
สร๎างสรรค์ การสร๎างต๎นแบบเทําของจริง (Prototype) 

 
5542504 ศิลปะและการออกแบบหัตถกรรมท้องถิ่น   3(2-2-5) 
  Arts and Local Craft Design 
  ความเป็นมา ความหมาย ประเภทของงานศิลปะและการออกแบบหัตถกรรมท๎องถ่ินใน 

แตํละภูมิภาคของไทย เครื่องมือ วัสดุ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท๎องถ่ิน ปฏิบัติการ
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 
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5542505 ออกแบบบรรจุภัณฑ์   3(1-4-4) 
  Package Design 
  ประวัติ ความหมาย ประเภท หลักการออกแบบกราฟิก เทคนิคการจัดองค์ประกอบงาน

กราฟิก การออกแบบลวดลาย ตัวอักษร สัญลักษณ์ แนวคิดการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร 
เครื่องหมายการค๎า สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพพิมพ์ และระบบการพิมพ์เบื้องต๎น ฝึกปฏิบัติการ  
น าหลักการและเทคนิคด๎านการออกแบบกราฟิกมาใช๎ในการออกแบบงานกราฟิกประเภท  
ตําง ๆ ที่เหมาะสม 

 
5542506 การออกแบบอินโฟกราฟิก   3(2-2-5) 
  Infographics Design 
  ความหมาย หลักการ กระบวนการ และการน าเสนอข๎อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิกทฤษฎี

การใช๎สี และการจัดวางองค์ประกอบในงานอินโฟกราฟิก ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข๎อมูลและ
ความออกแบบอินโฟกราฟิก โดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

 
5542507 นวัตกรรมออกแบบบรรจุภัณฑ์   3(1-4-4) 
  Innovation Packaging Design 
  เทคโนโลยีการออกแบบบรรจภัุณฑ์ แนวคิดสร๎างสรรค์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ศึกษาความ

ต๎องการของผู๎บริโภคด๎านกายภาพ ด๎านจิตวิทยา และเชิงการตลาด แนวคิดการสร๎า งความ
แตกตํางและเพิ่มมูลคําให๎สินค๎าด๎วยบรรจุภัณฑ์ลักษณะเฉพาะ และรูปแบบใหมํ  ๆ ตลอดจน
แนวคิด กระบวนการ และวิธีในการสร๎างแบรนด์ และภาพลักษณ์องค์กร ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์สร๎างสรรค์ โดยเน๎นการเพิ่มมูลคําสินค๎า ภาพลักษณ์องค์กร 

 
5542508 การเขียนแบบตกแต่งภายใน   3(1-4-4) 
  Drawing For Interior Design 
  หลักการ สัญลักษณ์ มาตราสํวน ในการเขียนแบบตกแตํงภายใน สํวนประกอบและระบบ

โครงสร๎างอาคารของแตํละประเภท การก าหนดขอบเขตสัดสํวนพื้นที่ใช๎สอย ทิศทางภูมิศาสตร์ 
งานระบบไฟฟ้า ระบบแสงสวําง ระบบทํอน้ า ทิศทางลมระบบถํายเทอากาศ วัสดุกํอสร๎างทาง
สถาปัตยกรรม วัสดุตกแตํงภายใน ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบตกแตํงภายใน 
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5542509 ออกแบบตัวอักษร   3(2-2-5) 
  Typography Design 
  ประวัติความเป็นมาของตัวอักษร รูปแบบ แนวคิด และแรงบันดาลใจในการออกแบบ

ตัวอักษร การประดิษฐ์ตัวอักษรเพื่อประยุกต์ใช๎ในงานผลิตภัณฑ์ตําง ๆ ด๎วยเทคนิคการเขียน
การใช๎อุปกรณ์ เครื่องมือ และการใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปในการออกแบบตัวอักษร 

 
5542510 ออกแบบผลิตภัณฑ์งานกระดาษ   3(2-2-5) 
  Paper Product Design 
  ประวัติความเป็นมา หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์กระดาษ ชนิด ประเภท คุณสมบัติและ

กรรมวิธีการผลิตกระดาษชนิดตําง ๆ ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ์ กระบวนการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์
กระดาษ ฝึกปฏิบัติการออกแบบข้ึนรูปผลิตภัณฑ์กระดาษ 

 
5542511 ออกแบบหัตถกรรมจักสาน   3(2-2-5) 
  Basketry Craft Design 
  หลักการ แนวคิด แรงบันดาลใจ ประเภท และวัสดุที่ใช๎ท าหัตถกรรมจักสาน ฝึกปฏิบัติการ

การออกแบบลายจักสานชนิดตําง ๆ และประยุกต์ใช๎ให๎เข๎ากับวัสดุอื่น ๆ ให๎เกิดคุณคําทาง
ศิลปะ และมูลคําเชิงพาณิชย์ 

 
5542512 ออกแบบผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้   3(2-2-5) 
  Waste Materials Design 
  หลักการออกแบบ ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมจากวัสดุเหลือใช๎ ลักษณะชนิดของวัสดุเหลือใช๎

การจัดการและการน าวัสดุเหลือใช๎ไปใช๎ประโยชน์ ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
เหลือใช๎ ออกแบบตามแนวความคิด ( Idea sketch) การเขียนแบบเพื่อการผลิต (Working 
Drawing) ท าแบบจ าลอง (Model) หรือผลิตภัณฑ์ต๎นแบบ (Prototype) และการน าเสนองาน 

 
5542513 ออกแบบเครื่องเรือนสาธารณะ   3(1-4-4) 
  Public Furniture Design 
  หลักการและรูปแบบออกแบบเครื่องเรือนสาธารณะ ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องสิ่งอ านวยความ

สะดวกสาธารณะ การยศาสตร์ จิตวิทยาและพฤติกรรมการใช๎เครื่องเรือนสาธารณะ ปฏิบัติการ
ออกแบบและการท าหุํนจ าลองขนาดยํอ (Scale Model) หรือหุํนจ าลองต๎นแบบจริง
(Prototype) 
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5543514 ออกแบบตกแต่งภายใน   3(1-4-4) 
  Interior Design 
  หลักการและทฤษฎีรูปแบบแนวความคิดการออกแบบตกแตํงภายใน การจัดวางผังบริเวณ

สัดสํวนพื้นที่ พฤติกรรมของผู๎อยูํอาศัย จิตวิทยาการเลือกใช๎สี วัสดุและเครื่องเรือน การเขียน
แบบ สัญลักษณ์ มาตราสํวน วัสดุ งานระบบตําง ๆ ส าหรับที่พักอาศัย การก าหนดลักษณะ
รูปแบบแนวความคิดในการออกแบบตกแตํงภายใน เขียนแบบแปลนก าหนดเครื่องเรือน (Plan 
Lay – Out) รายการประกอบแบบ ภาพด๎าน (Elevation) ภาพตัด (Section) การเขียน
ทัศนียภาพ (Perspective) และท าแบบจ าลอง (Model) 

 
5543515 ออกแบบเครื่องเรือนเชิงอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
  Industrial Furniture Design 
  ศึกษารูปแบบและหลักการออกแบบเครื่องเรือนประเภทถอดประกอบ (Knock-down) 

และเครื่องเรือนแบบติดตาย (Built-in Furniture) และข้ันตอนกระบวนการผลิตทั้งสอง
ประเภท รายละเอียดของเครื่องเรือน การเขียนรายการประกอบแบบการผลิต และการ
ประมาณราคา การออกแบบเครื่องเรือนโดยวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการใช๎งาน และการเขียน
แบบแยกช้ินสํวน (Part Drawing) การแสดงแบบสํวนประกอบของเครื่องเรือน (Part 
Assembly) การท าหุํนจ าลองขนาดยํอ (Scale Model) ต๎นแบบจริง (Prototype) 

 
5543516 ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้า   3(1-4-4) 
  Product Fabric Design 
  ประวัติผ๎าทอ ผ๎าพิมพ์ ภูมิปัญญาผ๎าทอของท๎องถ่ินตําง ๆ หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ๎า

ลักษณะรูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ๎าทอ ผ๎าพิมพ์ ประเภทของใช๎ ของที่ระลึก ของตกแตํง
เครื่องประดับ และเครื่องมือ เครื่องจักรในการแปรรูปผ๎า เทรนด์ และแฟช่ันผลิตผ๎าแปรรูป
ปฏิบัติการออกแบบลายผ๎า ออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ๎า ประเภทเครื่องแตํงกาย ของ
ตกแตํง ของใช๎ เครื่องประดับ และของที่ระลึก 

 
5543517 ออกแบบของใช้ ของตกแต่งและของท่ีระลึก   3(2-2-5) 
  Product Decoration and Souvenir Design  
  ความเป็นมา รูปแบบ แรงบันดาลใจของผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทของใช๎ ของตกแตํงและ

ของที่ระลึก คุณสมบัติของวัสดุที่น ามาผลิต เครื่องมืออุปกรณ์และกระบวนการข้ึนรูปแบบ 
ตําง ๆ ปฏิบัติการออกแบบและการท าผลิตภัณฑ์ต๎นแบบ 
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5543518 การประมาณราคางานตกแต่งภายใน   3(1-4-4) 
  Cost Estimation Interior 
  หลักการและปฏิบัติการประมาณราคางานตกแตํงภายใน การแยกรายการวัสดุโครงสร๎าง

อาคาร สํวนประกอบอาคาร งานตกแตํงอาคาร การประมาณคําแรง ค านวณหาคําวัสดุ ราคา
ออกแบบ การท าสัญญาวําจ๎าง การค านวณราคาแบบประมาณและแบบละเอียด 

 
5543519 มัลติมีเดียและแอพพลิเคชั่นเพ่ือการน าเสนอ   3(1-4-4) 
  Multimedia and Application 
  หลักการ แนวคิด ประเภทของมัลติมีเดียและแอพพลิเคช่ันเพื่อการน าเสนอผลิตภัณฑ์ผําน

สื่อออนไลน์ ด๎วยเทคนิคการน ารูปภาพ ภาคเคลื่อนไหว (Animation) เสียงเพลง หรือการ
โต๎ตอบสนองกับผู๎ใช๎ (Interactive) ด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูปมัลติมีเดียและแอพพลิเคช่ัน 

 
5543520 การออกแบบลวดลายเชิงสร้างสรรค์   3(1-4-4) 
  Creative Pattern Design 
  หลักการ ความหมาย ประวัติ เทคนิคกระบวนการออกแบบสร๎างสรรค์ การวิเคราะห์

ลวดลาย แนวคิดออกแบบลวดลาย ฝึกปฏิบัติการออกแบบลวดลายสูํผลิตภัณฑ์ 
 
5543521 ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะสร้างสรรค์   3(1-4-4) 
  Creative Metal Design 
  หลักการ รูปแบบ แรงบันดาลใจ แนวคิดสร๎างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ 

คุณลักษณะของวัสดุ และกรรมวิธีการผลิตของผลิตภัณฑ์งานโลหะ ฝึกปฏิบัติการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สร๎างสรรค์งานโลหะ การเขียนแบบเพื่อการผลิต (Working Drawing) และการ
ประมาณราคา พร๎อมท าหุํนจ าลอง (Model) 

 
5543522 ออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็ก   3(1-4-4) 
  Product Design For Kids 
  รูปแบบ ข๎อควรค านึงถึง และหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็ก ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง

ขนาดสัดสํวน ชํวงอายุ พฤติกรรมการใช๎ผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัยของเด็ก ระเบียบ 
ข๎อบังคับ และกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็ก 
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5543523 ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย   3(2-2-5) 
  Product Design in Thai Style 
  ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ๎านของไทยในภาคตําง ๆ วิเคราะห์เอกลักษณ์เดํน ๆ ด๎านรูปแบบ 

แนวคิด รวมทั้งวัสดุที่น ามาใช๎ ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทยโดยใช๎แนวคิด
และวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์สมัยใหมํ เพื่อให๎เหมาะสมกับความต๎องการของสังคม 

 
5543524 ออกแบบเครื่องประดับ   3(2-2-5) 
  Jewelry Design 
  ประวัติ วิวัฒนาการ เทคนิค และกรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับ จากวัสดุธรรมชาติและ/

หรือวัสดุสังเคราะห ์ ศึกษาการออกแบบเครื่องประดับในเชิงศิลปะให๎สัมพันธ์กับเครื่องแตํงกาย 
รูปแบบของเครื่องประดับประเภทตําง ๆ การใช๎เครื่องมืออุปกรณ์ กระบวนการข้ึนรูปและ
ตกแตํงเครื่องประดับ ปฏิบัติการออกแบบท าเครื่องประดับพื้นฐาน และน าเทคนิคตําง ๆ  
มาประยุกต์ใช๎กับการออกแบบเครื่องประดับได๎อยํางเหมาะสม 

 
5543525 ออกแบบเครื่องป้ันดินเผาสร้างสรรค์   3(2-2-5) 
  Create Ceramics Design 
  หลักการ แนวคิด และแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 

โดยเน๎นการออกแบบและตกแตํง เน๎นประโยชน์ใช๎สอยตามความคิดสร๎างสรรค์ ฝึกปฏิบัติ 
การข้ึนรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด๎วยมือ และการหลํอแมํพิมพ์ 

 
5543526 ออกแบบหัตถกรรมไม้ไผ่และหวาย   3(2-2-5) 
  Bamboo and Rattan Craft Product Design 
  ชนิด พันธ์ุ และคุณสมบัติของไม๎ไผํและหวาย ของประเทศไทย เครื่องมือ อุปกรณ์และ

เครื่องจักรที่ใช๎กับงานไม๎ไผํ และหวาย กรรมวิธีการแปรรูป การปรับปรุงคุณภาพและ 
การข้ึนรูป หลักการออกแบบหัตถกรรมจากไม๎ไผํและหวาย ฝึกปฏิบัติการออกแบบและ
ปฏิบัติการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม๎ไผํและหวาย เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทจักสาน
ของตกแตํง และเครื่องเรือน 
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5543527 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์   3(2-2-5) 
  Product Design Technology 
  ความหมาย และหลักการของการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขนาด สัดสํวนหน๎าที่ 

และความสามารถในการท างานของอวัยวะสํวนตําง ๆ ของรํางกายมนุษย์ รวมถึงกระบวนการ
ทางด๎านการคิด เทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อการประยุกต์ใช๎กับงาน
ด๎านตําง ๆ ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีระบบกลไกอยํางงําย ๆ โดยเน๎น
ประโยชน์ใช๎สอย ความสะดวกสบาย ความสวยงามเป็นหลัก ใช๎โครงสร๎างอิสระและสวยงาม 

 
5543528 ออกแบบภาพพิมพ์    3(1-4-4) 
 Printmaking Design 
  ประวัติ ความหมาย ประเภท หลักการออกแบบภาพพิมพ์ เทคนิคการสร๎างสรรค์ภาพพิมพ์

เทคโนโลยีภาพพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์การสร๎างภาพพิมพ์ ฝึกปฏิบัติการสร๎างสรรค์งานภาพ
พิมพ์ด๎วยเทคนิควิธีการตําง ๆ ที่เหมาะสม 

 
5543529 ภาษาอังกฤษส าหรับศิลปะและการออกแบบ   3(3-0-6) 
  English for Arts and Design 
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานศิลปะและการออกแบบ การอําน การเขียน การฟังและ

การพูด การอํานและเขียนบทความทางด๎านออกแบบผลิตภัณฑ์  การค๎นหาข๎อมูลและการ
น าเสนองานศิลปะและการออกแบบ 

 
5544901 ศิลปนิพนธ์   3(1-4-4) 
  Arts Thesis 
  การวิเคราะห์ และวิจัย ผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกมาท าการพัฒนาแบบ หรือการออกแบบข้ึนใหมํ

โดยใช๎หลักวิชาและเทคนิควิธีศิปละและการออกแบบ ท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุํม มี
อาจารย์ที่ปรึกษาควบคุม และใช๎เทคนิควิธีการน าเสนอผลงานที่เหมาะสมกับผลงานที่ท าการ
ออกแบบ ปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบ จัดท ารูปเลํมตามระเบียบวิจัย ท าผลงานต๎นแบบ
พร๎อมน าเสนองานตํอคณะกรรมการสอบ 
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   4) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
5544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะและการออกแบบ  2(90) 
  Preparation for Professional Internship in Arts and Design 
  การเตรียมความพร๎อมของผู๎เรียนกํอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศึกษาดูงาน และสังเกต

ลักษณะงาน เพื่อวางแผนในการติดตํอประสานงานสถานประกอบการ  การท าแฟ้มสะสม
ผลงาน(Portfolio) รวบรวมผลงานของนักศึกษาตลอดหลักสูตร และจัดท าเป็นรูปเลํม เพื่อเป็น
ประโยชน์ตํออาชีพ 

 
5544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะและการออกแบบ  6(450) 
  Art and Design Internship  
  การฝึกปฏิบัติงานทางศิลปะและการออกแบบตามหนํวยงานของเอกชน หรือหนํวยงานของ

รัฐที่ตรงตามสายวิชาชีพของตนเอง หรือได๎รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา เพื่อให๎ได๎รับความรู๎
ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 
5544803 การเตรียมสหกิจศึกษา   2(90) 
  Cooperative Education Preparation 
  หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข๎อปฏิบัติที่เกี่ยวข๎อง เทคนิคในการ

สมัครงาน ความรู๎พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อน าไปพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชีพของแตํละสาขาวิชา 

 
5544804 สหกิจศึกษา  6(450) 
  Cooperative Education  
  รายวิชาที่ต๎องเรียนมากํอน : 4024803 การเตรียมสหกจิศึกษา 
  การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานช่ัวคราว ตามโครงงานที่ได๎รับมอบหมาย ตลอดจน การ

จัดท ารายงานและการน าเสนอ 
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  3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิของอาจารย ์
   3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดบัที ่ ชื่อ -นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวฒุิ/สาขาวิชาเอก สถาบนั/ปีที่ส าเร็จการศึกษา ผลงานทางวชิาการ ภาระงานสอน/ชั่วโมงต่อสปัดาห ์

1 
 

นางสาวสินีนาฏ  
รามฤทธิ ์

อาจารย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ทัศนศิลป์และการออกแบบ) 
 
ศิลปะประยุกต์มหาบัณฑิต 
(การออกแบบผลิตภัณฑ์) 
 
ศิลปะประยุกต์บัณฑิต 
(การออกแบบผลิตภัณฑ์) 

มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 
 
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
พ.ศ. 2554 
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
พ.ศ. 2551 

บทความวจิัย 

- สินีนาฏ รามฤทธิ์. (2559). การออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวแตน๋น้ าแตงโม ต าบล
แคนดง อ าเภอแคนดง จังหวดับุรีรัมย์.
วารสารวิชาการ : รมยสาร ปีที1่4 ฉบับพิเศษ 
(TCI 1) (พฤศจิกายน 2559). หน๎า 139-145. 
- อัษฏางค์ รอไธสง วิชยั เกษอรุณศรี และ 
สินีนาฏ รามฤทธิ์. (2560). ออกแบบและ
พัฒนาผลติภัณฑข์องใช้และของตกแต่งบ้าน
จากวัสดุทอเสื่อกก. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ นวตักรรมและ
เทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู๎
สูํการพัฒนาอยํางยั่งยืน” 25-26 ธันวาคม 
2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, หน๎า 619-262. 
- สินีนาฏ รามฤทธิ์. (2562). การออกแบบและ
พัฒนาผลติภัณฑข์องที่ระลึกจากผ้าไหม เพื่อ
ส่งเสริมชุมชนหมูบ่้านทอ่งเที่ยวไหม บ้าน
หนองตาไก้ ต าบลหนองกง อ าเภอนางรอง 
จังหวดับุรีรัมย์. เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัยครั้งที่5 
"ศิลปะสร๎างโลก" เลํมที่1 (12-13 กรกฎาคม 
2562). หน๎า 686-698. 

15 ชั่วโมงต่อสปัดาห ์
5541301  การเขียนแบบผลิตภัณฑ์ 
5541502  วสัดสุ าหรับศลิปะและการออกแบบ 
5542403  คอมพิวเตอร์เพ่ืองานออกแบบ

กราฟิก 
5542303  การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิง

สร๎างสรรค์ 
5543405  การจัดแสดงสินคา๎และนิทรรศการ 
5542520  การออกแบบลวดลายเชิงสร๎างสรรค ์
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ล าดบัที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวฒุิ/สาขาวิชาเอก สถาบนั/ปีที่ส าเร็จการศึกษา ผลงานทางวชิาการ ภาระงานสอน/ชั่วโมงต่อสปัดาห ์

2 นายวิชัย  
เกษอรุณศรี 

อาจารย์ ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต  
(การออกแบบผลิตภัณฑ์) 
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
พ.ศ. 2555 
 
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์  
พ.ศ. 2539 

ผลงานสร้างสรรค ์
-Wichai Kedaroonsri. (2017). Bamboo 
Lamp. International Art & Design 
Exhibition 2017. Namseoul University. 
Cheonan : Namseoul University. 
(November 17-21, 2017), page 51. 
 
-Wichai Kedaroonsri. (2019). Ax rack. 
International Art & Design Exhibition 
2019. Ewha Campus Complex : Ewha 
Womans University. (November 30, 
2019). Page 55. 
 
บทความวจิัย 

- อัษฏางค์ รอไธสง วิชยั เกษอรุณศรี และ 
สินีนาฏ รามฤทธิ์. (2560). ออกแบบและ
พัฒนาผลติภัณฑข์องใช้และของตกแต่งบ้าน
จากวัสดุทอเสื่อกก. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ นวตักรรมและ
เทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู๎
สูํการพัฒนาอยํางยั่งยืน” 25-26 ธันวาคม 
2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, 619-262. 
 

15 ชั่วโมงต่อสปัดาห ์

5541201  วาดเส๎นพ้ืนฐาน 

5541302  หลักการออกแบบ 

5542504  ศิลปะและการออกแบบหัตถกรรม
ท๎องถิ่น 

5542205  ประตมิากรรมเพ่ือการออกแบบ 

5543513  ออกแบบเคร่ืองเรือนสาธารณะ 

5543517  ออกแบบของใช๎ ของตกแตํงและ 
ของที่ระลึก 
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ล าดบัที ่ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวฒุิ/สาขาวิชาเอก สถาบนั/ปีที่ส าเร็จการศึกษา ผลงานทางวชิาการ ภาระงานสอน/ชั่วโมงต่อสปัดาห ์

3 นายอัษฏางค์  
รอไธสง 

อาจารย์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม) 
 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
(ศิลปอุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า
เจ๎าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 
2556 
 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า
เจ๎าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 
2545 

บทความวจิัย 
- อัษฎางค์  รอไธสง. (2559). ออกแบบและ
พัฒนาผลติภัณฑจ์ากงานทอเสื่อกก กลุ่ม
แม่บ้านต าบลตาเป๊ก อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวดับุรีรัมย์. วารสาร วิชาการ : รมยสาร ปีที่
14 ฉบับพิเศษ (TCI 1) (พฤศจิกายน 
2559).131-137. 
- อัษฏางค์ รอไธสง วิชยั เกษอรุณศรี และ    
สินีนาฏ รามฤทธิ์. (2560). ออกแบบและ
พัฒนาผลติภัณฑข์องใช้และของตกแต่งบ้าน
จากวัสดุทอเสื่อกก. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ นวตักรรมและ
เทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู๎
สูํการพัฒนาอยํางยั่งยืน” 25-26 ธันวาคม 
2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, 619-262. 
- อัษฎางค์ รอไธสง. (2562). ออกแบบและ
พัฒนาสินค้าของที่ระลึก แปรรูปงานทอเสื่อกก 
กลุ่มแมบ่้านปะค าส าโรง ต าบลตูมใหญ่ 
อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์. เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ศิลปกรรมวิจัยครั้งที5่ "ศิลปะสร๎างโลก" เลํมที1่ 
(12-13 กรกฎาคม 2562). 578-588. 
 

15 ชั่วโมงต่อสปัดาห ์

5541202  การยศาสตร์เพ่ือการออกแบบ 
5541204  จิตรกรรมเพ่ือการออกแบบ 
5542402  การเขียนแบบด๎วยคอมพิวเตอร์ 3 

มิติ 
5543102  ออกแบบผลิตภัณฑ์เชิง

ศิลปวัฒนธรรม 
5543514  ออกแบบตกแตํงภายใน 
5543515  ออกแบบเครื่องเรือนเชิง

อุตสาหกรรม 
5543522  ออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็ก 
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ล าดบัที ่ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวฒุิ/สาขาวิชาเอก สถาบนั/ปีที่ส าเร็จการศึกษา ผลงานทางวชิาการ ภาระงานสอน/ชั่วโมงต่อสปัดาห ์

4 นางธัญรัศม์  
ยุทธสารเสนีย ์

ผู๎ชํวย 
ศาสตราจารย ์
(ด๎านออกแบบ

ผลิตภัณฑ์) 
 
 
 
 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต (เทคโนโลยี
การศึกษาทางการอาชีวะ
และเทคนิคศึกษา) 
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า
เจ๎าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 
2545 
 
 
วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ พ.ศ. 2536 

บทความวจิัย 
-ธัญรัศม์ ยทุธสารเสนีย์.(2560). การศึกษาและ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ไมน้วดเพื่อสขุภาพ
ของกลุ่มไม้นวดเพื่อสุขภาพ บา้นหนองครอบ 
ต าบลสองชัน้ อ าเภอกระสัง จังหวดับุรีรัมย์. 
เอกสารงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ มหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปี 2560, 
28 เมษายน 2560. มหาวิทยาลยัรังสิต. จังหวดั
ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสติ; 367-677. 
 
ผลงานสร้างสรรค ์
-ธัญรัศม์ ยทุธสารเสนีย์ (2562). The Color 
Shell Fantasy. การแสดงศิลปะและการ
ออกแบบแหํงประเทศไทย ครั้งที1่. คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(ศาลายา). (1-15 มีนาคม 2562). หน๎า 50. 
 

15 ชั่วโมงต่อสปัดาห ์

5541203  องค์ประกอบศิลป์ 
5541501  ออกแบบกราฟิกและอัตลักษณ์

องค์กร 
5542505  ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
5542507  นวัตกรรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
5543103  การวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ 
5543516  ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ๎า 
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ล าดบัที ่ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวฒุิ/สาขาวิชาเอก สถาบนั/ปีที่ส าเร็จการศึกษา ผลงานทางวชิาการ ภาระงานสอน/ชั่วโมงต่อสปัดาห ์

5 นายสนิท   
พาราษฎร์ 

ผู๎ชํวย 
ศาสตราจารย ์
(ด๎านออกแบบ

ผลิตภัณฑ์) 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู๎) 
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
พ.ศ. 2559 
 
 
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์  
พ.ศ. 2537 

ต ารา 
สนิท  พาราษฎร์. (2560). ออกแบบเคร่ือง
เรือน 1. บุรีรัมย์ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย์. จ านวน 330 หน๎า. 
 
บทความวจิัย 
- สนิท  พาราษฎร์ (2559). 
การออกแบบเทคโนโลยีการผลติผลติภัณฑผ์้า
ไหมเพื่อปรับปรุงเทคนคิการผลติแบบภูมิ
ปญัญาท้องถิน่ในอ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์. 
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏ
บุรีรัมย์ (TCI 2) ปีที่ 11 ฉบับที่ 1, (มกราคม - 
มิถุนายน 2559). หน๎า 71-80. 
 
ผลงานสร้างสรรค ์
-สนิท พาราษฎร์ (2562). @Faces 4.0. การ
แสดงศิลปะและการออกแบบแหํงประเทศไทย 
ครั้งที1่. คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์(ศาลายา). (1-15 มีนาคม 2562). 
หน๎า 45. 
 

15 ชั่วโมงต่อสปัดาห ์

5541101  ประวัติศาสตร์ศิลปะและการ
ออกแบบ 

5541401  การเขียนแบบด๎วยคอมพิวเตอร์ 2 
มิติ 

5542503  ออกแบบเครื่องเรือนสร๎างสรรค์ 
5542506  การออกแบบอินโฟกราฟิก 
5543521  ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะสร๎างสรรค์ 
5544801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

ศิลปะและการออกแบบ 

 

 



49 

   3.2.2  อาจารย์ประจ า 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ภาระงานสอน/

ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

1 นางสาวสินีนาฏ  รามฤทธ์ิ อาจารย ์ ปร.ด. ทัศนศิลป์และการออกแบบ 15 
   ศ.ป.ม. การออกแบบผลิตภัณฑ ์  
   ศ.ป.บ. การออกแบบผลิตภัณฑ ์  
2 นายวิชัย  เกษอรุณศร ี อาจารย ์ ศ.ป.ม. การออกแบบผลิตภัณฑ ์ 15 
   วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม 
 

3 นายอัษฏางค์  รอไธสง อาจารย ์ ค.อ.ม. 
 

เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

15 

   ค.อ.บ. ศิลปอุตสาหกรรม  
4 นางธัญรัศม์  ยุทธสารเสนีย์ ผู๎ชํวย 

ศาสตราจารย ์
(ด๎านออกแบบ

ผลิตภัณฑ์) 

ค.อ.ม. 
 
 

วท.บ. 

เทคโนโลยีการศึกษา
ทางการอาชีวะและเทคนิค
ศึกษา 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

15 

5 นายสนิท  พาราษฏร ์ ผู๎ชํวย 
ศาสตราจารย ์
(ด๎านออกแบบ

ผลิตภัณฑ์) 

ค.ม. 
 

วท.บ. 
 

หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู ๎
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

15 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา) 
 เพื่อให๎บัณฑิตสามารถเข๎าสูํการท างานจริงได๎เมื่อจบการศึกษา ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพและวิชาชีพ มี 2 วิชา คือ 5544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะและการออกแบบ หรือ
5544803 การเตรียมสหกิจศึกษา และ 5544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะและการออกแบบ หรือ
5544804 สหกิจศึกษา ให๎นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนในรายวิชาน้ี 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนของประสบการณ์ภาคสนาม การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู๎ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษามี ดังนี้ 

  4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข๎าใจในหลักการความ
จ าเป็นในการเรียนรู๎ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
  4.1.2 บูรณาการความรู๎ที่เรียนมาเพื่อน าไปแก๎ปัญหาทางสายงาน 
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  4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ 
  4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลาและเข๎าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให๎เข๎า
กับสถานประกอบการได๎ 
  4.1.5 มีความกล๎าแสดงออกทางความคิดและน าความคิดสร๎างสรรค์ไปใช๎ประโยชน์ในงานได๎ 
 4.2 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาปกติที่ 2 ของช้ันปีที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
     จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรือวิจัย 
 หลักสูตรก าหนดให๎นักศึกษาเรียนวิชาศิลปนิพนธ์ เป็นรายวิชาที่ให๎นักศึกษาได๎ท างานโครงการ
ผลงานสร๎างสรรค์ผลงานการออกแบบเพื่อน าเสนอผลงานสูํสาธารณชน 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
          หลักสูตรก าหนดให๎นักศึกษาเรียนวิชาศิลปนิพนธ์ เป็นวิชาที่ให๎นักศึกษาได๎ศึกษาค๎นคว๎า
รวบรวมข๎อมูล ความเป็นมาของการสร๎างสรรค์งานศิลปะและการออกแบบในแขนงรายวิชาที่นักศึกษาสนใจ 
มีการก าหนดรูปแบบตามระเบียบการค๎นคว๎าทางศิลปะและการออกแบบ โดยศึกษาค๎นคว๎าจากแหลํงข๎อมูล
และน าเสนอหัวข๎อและผลงานการออกแบบ ภายใต๎การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ในรูปเลํมเอกสารรายงาน
ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย และและต๎องผํานการประเมินผลจากคณะกรรมการที่สาขาวิชาก าหนด 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู๎จากการท างานโครงงานพิเศษหรืองานวิจัย 
 5.2.1 มีองค์ความรู๎จากการวิจัย  
 5.2.2 สามารถแก๎ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย 
 5.2.3 สามารถใช๎เทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืค๎นข๎อมลู  
 5.2.4 สามารถใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข๎อมลูและอภิปรายผล 
 5.2.5 สามารถปรับตัวในการท างานรํวมกับผู๎อื่น 
 5.2.6 สามารถน าเสนอและสื่อสารด๎วยภาษาพูดและภาษาเขียน 

5.3 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาปกติที่1  ของปีการศึกษาที ่4 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 3 หนํวยกิต 
 
 
 



51 

5.5 การเตรียมการ 
 การให๎ค าแนะน าชํวยเหลือทางวิชาการแกํนักศึกษา 

 5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให๎ค าแนะน านักศึกษา โดยให๎นักศึกษาเป็นผู๎เลือกอาจารย์ที่ปรกึษาและ
หัวข๎อหรือศิลปนิพนธ์ที่นักศึกษาสนใจ 
 5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให๎ค าปรกึษาและการติดตามการท างานของนักศึกษา 
 5.5.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานศิลปนิพนธ์ เชํน ครื่อง
คอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร 
 5.5.4 จัดเตรียมเอกสารที่เป็นข๎อก าหนดรูปแบบในการท าเอกสารศิลปนิพนธ์เพื่อให๎นักศึกษา
ยึดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
 5.5.5 ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช๎ในการประเมินผลงานสร๎างสรรค์คงานออกแบบ 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
 กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐาน 
 5.6.1 ประเมินคุณภาพศิลปนิพนธ์โดยอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5.6.2 ประเมินความก๎าวหน๎าในระหวํางการท าศิลปนิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์
ประจ าวิชา อยํางน๎อย 3 คน จากการสังเกต จากการรายงานด๎วยวาจา การน าเสนอผลงานศิลปะนิพนธ์ 
เอกสารและสิ่งพิมพ์ประกอบการน าเสนองาน 
 5.6.3 ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่เกิด
ในแตํละข้ันตอน การน าเสนอและรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได๎พัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามแนวคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือ 1. มีคุณธรรมและจริยธรรม 2. มีความรู๎ความสามารถด๎านวิชาการและ
วิชาชีพ 3. มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ 4. เห็นคุณคําในการพัฒนาท๎องถ่ินและอยูํ ในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข และ 5. มีทักษะในการติดตํอสื่อสาร และสอดคล๎องมาตรฐานผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (TQF) 6 ด๎านคือ 1. ด๎านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด๎านความรู๎ 3. ด๎านทักษะ
ทางปัญญา 4. ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6. ด๎านทักษะพิสัย ดังนั้นจึงก าหนดคุณลักษณะ
พิเศษของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ดังนี้ 

1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะในสาขาวิชาชีพทางศิลปะ มีความรับผิดชอบตํอตนเอง
และสังคม 

1.2 มีความรู๎ในหลักของฐานศาสตร์ทางศิลปกรรมที่เกี่ยวข๎องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถ
สร๎างสรรค์งานศิลปะเพื่อประกอบอาชีพได๎ 

1.3 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินคุณคําทางสุนทรียะได๎อยํางมี
วิจารณญาณ 

1.4 มีความสามารถในการท างานรํวมกับผู๎อื่น และมีทักษะในการจัดทางศิลปกรรม 
1.5 สามารสื่อสารและน าเสนอแนวความคิดที่เป็นรูปธรรม ผํานผลงานทางศิลปกรรม 
1.6 สามารถใช๎ภาษาไทยและภาษาตํางประเทศในการสื่อสาร และใช๎เทคโนโลยีได๎ดี 
1.7 สามารถแสดงออกและพัฒนาทักษะทางศิลปะได๎ตามความถนัดและความสามารถเฉพาะตน 

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 ความสามารถด๎านการสร๎างสรรค์
ศิลปกรรม 

มีความสามารถด๎านการสร๎างสรรค์ศิลปกรรมในวิชาด๎านศิลปะและ
การออกแบบ มทีักษะในการสร๎างสรรค์ผลงานเพื่อสนองความ
ต๎องการของตลาดแรงงาน และสามารถสร๎างผลงานในรปูแบบเพื่อ
การอนุรกัษ์ และสร๎างสรรค์ศิลปะในรปูแบบใหมํ ๆ ได ๎

1.2 ความสามารถด๎านวิชาการ มีความรู๎ความเข๎าใจอยํางลึกซึ้งในวิชาด๎านศิลปะและการออกแบบ 
และสามารถน าไปใช๎ปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถ
ประยุกตอ์งค์ความรูเ๎ข๎าสูํการเป็นผูป๎ระกอบการรายใหมํ 

1.3 ด๎านคุณธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ใช๎หลักธรรมในการด าเนินชีวิต มีความอดทน 
อดกลั้น ซื่อสัตย์สจุริต และมีศีลธรรม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐาน 
กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้าน 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 มีระเบียบ มีวินัย ซื่อสัตย์
ตรงตํอเวลาและมีความ
รับผิดชอบตํอตนเองและสํวนรวม 
   1.2 ซื่อสัตย์สจุริต มีวินัย และมี
ความรับผิดชอบตํอตนเองและ
สํวนรวม 
   1.3 มีทัศนคติที่เปิดกว๎าง 
ยอมรบัฟังแนวคิดของผูอ๎ื่น 
   1.4 มีจิตอาสา จิตส านึก
สาธารณะ 

 
- อาจารย์ประพฤติตนเป็น
แบบอยําง 
- มอบหมายงานให๎คิดวิเคราะห ์
- จัดกิจกรรม อภิปรายแสดงความ

คิดเห็น 
- ก ากับดูแลอยํางจรงิจงัจนเป็นนิสัย 
- สอนแบบเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

 
- สังเกตพฤติกรรม 
- สังเกตการอภิปราย 
- การสอบปากเปลํา 
- สังเกตการน าเสนอผลงาน 
- นักศึกษาประเมินเพื่อรํวม

กิจกรรม 
- ตรวจทานบันทึกการเรียนรู๎ของ

นักศึกษา 
- การสอบข๎อเขียน/ปากเปลํา 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 รอบรู๎ในศาสตร์ทาง
ศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข๎อง 
   2.2 มีความสามารถในการ
ค๎นคว๎า แก๎ปัญหา และพัฒนา
ทางด๎านศิลปกรรมศาสตร์อยําง
เป็นระบบ 
   2.3 มีความรู๎ในทางศิลปะที่
สัมพันธ์กบับริบททางสังคม        
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
   2.4 มีความรู๎เกี่ยวกับมาตรฐาน
หรือธรรมเนียมปฏิบัติในการ
ประกอบวิชาชีพด๎านศิลปกรรม
ศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา 

 
- สอนแบบบรรยาย 
- การมอบหมายงานให๎นักศึกษา

ค๎นคว๎าเพื่อรายงานและน าเสนอ 
- ศึกษาค๎นคว๎าจากแหลํงตํางๆ 
- กิจกรรมฐานความรู ๎
- ท าโครงงาน 
- ทบทวนบทเรียนเดมิเช่ือมโยงสูํ

บทเรียนใหม ํ
- มอบหมายงานกลุมํ 
- สร๎างช้ินงานตามหลักการ 

 
- สังเกตพฤติกรรม 
- การน าเสนอผลงาน 
- การใช๎ภาษาในเอกสารรายงาน 
- การสอบข๎อเขียน 
- การใช๎สื่ออิเลคทรอนกิส์ในการ

น าเสนอผลงาน 
- ตรวจเนือ้หาของรายงาน

การศึกษาค๎นคว๎าและอ๎างองิ
เอกสาร 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

ในแต่ละด้าน 
3.ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.1 มีความสามารถในการ
วิเคราะหส์ถานการณ์และแก๎ไข
ปัญหาได ๎
   3.2 สามารถค๎นคว๎า รวบรวม 
และประเมินข๎อมลู จาก
แหลํงข๎อมูลที่หลากหลาย 
อยํางมีวิจารณญาณ 
   3.3 สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และเสนอแนว
ทางแก๎ไขปัญหาได๎อยําง
สร๎างสรรค์ 
   3.4 สามารถบรูณาการความรู๎
กับศาสตร์อื่นเพือ่สร๎างสรรค์
ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได๎ 
   3.5 มีความคิดสร๎างสรรค์ และ
มีปฏิภาณไหวพริบในการสร๎าง
ผลงาน 

 
- วิเคราะห์กรณีศึกษา 
- จัดกิจกรรม อภิปรายแสดงความ

คิดเห็น 
- สอนแบบตั้งค าถาม 
- สอนแบบเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
- แก๎โจทยป์ัญหา 
- ศึกษาโดยใช๎ปัญหาและแสดง

บทบาทสมมุต ิ
 

 
- การสอบข๎อเขียน 
- สังเกตพฤติกรรม 
- การน าเสนอความรูป๎ระกอบสื่อ 
- นักศึกษาประเมินตนเอง 
- สังเกตการอภิปรายแสดง ความ

คิดเห็น การตอบค าถาม 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   4.1 มีภาวะผู๎น า เข๎าใจบทบาท
หน๎าที่ของตนเอง รบัฟังความ
คิดเห็นของผู๎อื่น และ 
มนุษยสัมพันธ์ที่ด ี
   4.2 มีความรับผิดชอบตํองาน
ของตนเอง และสามารถท างาน
รํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
- มอบหมายงานกลุํมและน าเสนอ 
- จัดกิจกรรม อภิปรายแสดงความ

คิดเห็น 
- ศึกษาดูงานนอกสถานที ่
- สัมภาษณ์บุคคล 
- แสดงบทบาทสมมุต ิ
- วิเคราะห์กรณีศึกษา 
- จัดกิจกรรมกลุํมสัมพันธ์ 

 
 
 
- สังเกตพฤติกรรม 
- การน าเสนผลงาน 
- รายงานการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
- สังเกตการณ์อภิปรายแสดงความ

คิดเห็น การตอบค าถาม 
- นักศึกษาประเมินเพื่อนรํวมกลุมํ

กิจกรรม 
- ประเมินการน าเสนอความรู๎

ประกอบสื่อตําง ๆ 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

ในแต่ละด้าน 
   4.3  สามารถแสดงความ
คิดเห็นอยํางมีเหตุผล 
ตรงไปตรงมา และเคารพใน 
ความคิดเห็นที่แตกตําง 

  

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 สามารถสื่อสารด๎วยการพูด 
ฟัง อําน เขียนในการสือ่สาร
โดยทั่วไป ตลอดจนใช๎วิธีการ
สื่อสารทางศิลปกรรม และ
น าเสนองานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
   5.2 สามารถเลือกใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค๎นข๎อมลู
เพื่อการสร๎างสรรค์ผลงาน หรือ
การน าเสนอผลงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
   5.3  มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช๎ความรูเ๎ชิงตัวเลข หรือ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ส าหรับ
งานศิลปกรรม 

 
 
 
- น าเสนอผลงานศึกษาค๎นคว๎าเป็น

รายบุคคลและกลุํมโดยใช๎สือ่
อิเลคทรอนิกส ์

- ใช๎สื่อเคลื่อนไหวประกอบการ
น าเสนอ 

- มอบหมายงานที่ต๎องคิดค านวณ
และใช๎สถิติที่เกี่ยวข๎องกับ
เนื้อหาวิชา 

- ก ากับดูแลการใช๎สื่อประกอบการ
น าเสนอจนเกิดเป็นนิสัย 

 

 
 
 
- การใช๎สื่ออเิลคทรอนกิส์ในการ

น าเสนอผลงาน 
- ตรวจรายงานผลงาน 
- การสอบข๎อเขียน/ปากเปลํา 

6.  ด้านทักษะพิสัย 
   6.1 สามารถใช๎ทักษะปฏิบัติ
ทางศิลปกรรมศาสตร์ในการ
สร๎างสรรค์ผลงานของตน 
 

 
- จัดการเรียนการสอนทีเ่น๎นให๎
นักศึกษาใช๎ทักษะทางด๎านการ
ปฏิบัติ การคิด การสร๎างสรรค์
ผลงาน 

 
- ทักษะการคิด การสร๎างสรรค์
ผลงานของตนเอง 
- ทักษะการน าเสนอผลงาน 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
 = ความรับผิดชอบหลัก   = ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยี 

6.  
ด้าน

ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 
กลุ่มวิชาภาษา 
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการ

สืบค๎น 
                    

0001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                     

0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1                     

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
0001401 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมใน

การด ารงชีวิต 
                    

0001402 จิตวิทยาการด าเนินชีวิตกับการ
พัฒนาตน 

                    

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
0002501 ท๎องถิ่นศึกษา                     

0002502 การเมืองการปกครองไทยและ
กฎหมายเบื้องต๎นส าหรับชีวิต 

                    

 



 
 

57 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
 = ความรับผิดชอบหลัก   = ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยี 

6.  
ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
0002601 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

พื้นฐานในชีวิตประจ าวัน 
                    

0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต 

                    

รายวิชาเลือก 
0002203 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2                     

0002301 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                     

0002302 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                     

0002303 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                     

0002403 จริยธรรมกับการด าเนินชีวิต                     

0002404 สุนทรียศาสตร์กับชีวิต                     

0002405 ดนตรีส าหรับชีวิต                     

0002406 การรู๎สารสนเทศ                     

 



 
 

58 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
 = ความรับผิดชอบหลัก   = ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยี 

6.  
ด้าน

ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 
0002503 ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรม 
                    

0002504 ประเทศไทยในสังคมโลก                     

0002505 การเมืองการปกครองไทย ใน
กระแสโลกาภิวัตน์ 

                    

0002506 กฎหมายเบื้องต๎นส าหรับชีวิต                     

0002507 การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อมประเทศไทย 

                    

0002508 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                     

0002509 หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต๎น                     

0002602 การคิดและการตัดสินใจ                     

0002801 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

                    

0002802 วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับชีวิตประจ าวัน                     
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
 = ความรับผิดชอบหลัก   = ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

6.  
ด้าน

ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 
0002803 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ส าหรับด ารงชีวิต                     

0002804 ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม                     

0002805 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                     

0002806 การเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนว
พระราชด าริ 

                    

0002807 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน                     

0002808 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการ 
ด ารงชีวิตในท๎องถิ่น 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
 = ความรับผิดชอบหลัก   = ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยี 

6.  
ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 วิชาแกน 
5543102 ออกแบบผลิตภัณฑ์เชิง

ศิลปวัฒนธรรม 
       

 
             

5543103 การวิจัยทางศิลปะและการ
ออกแบบ 

                    

5541101 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการ
ออกแบบ 

                    

 วิชาเฉพาะด้าน 
5541202 การยศาสตร์เพื่อการออกแบบ                     

5541302 หลักการออกแบบ                     

5541201 วาดเส๎นพื้นฐาน                     

5541203 องค์ประกอบศิลป์                     
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
 = ความรับผิดชอบหลัก   = ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยี 

6.  
ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 
5541204 จิตรกรรมเพื่อการออกแบบ                     

5542205 ประติมากรรมเพื่อการออกแบบ                     

5541301 การเขียนแบบผลิตภัณฑ์                     

5542302 การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิง
สร๎างสรรค์ 

                    

5543404 การประกอบธุรกิจทางด๎านศิลปะ
และการออกแบบ 

                    

5543405 การจัดแสดงสินค๎าและนิทรรศการ                     

5541401 การเขียนแบบด๎วยคอมพิวเตอร์ 2 
มิติ 

                    

5542402 การเขียนแบบด๎วยคอมพิวเตอร์ 3 
มิติ 

                    

5542403 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
กราฟิก 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
 = ความรับผิดชอบหลัก   = ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยี 

6.  
ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 
วิชาเอก 
5541501 ออกแบบกราฟิกและอัตลักษณ์

องค์กร 
                    

5541502 วัสดุส าหรับศิลปะและการ
ออกแบบ 

                    

5542503 ออกแบบเครื่องเรือนสร๎างสรรค์                     

5542504 ศิลปะและการออกแบบ
หัตถกรรมท๎องถิ่น 

                    

5542505 ออกแบบบรรจุภัณฑ์                     

5542506 การออกแบบอินโฟกราฟิก                     

5542507 นวัตกรรมออกแบบบรรจุภัณฑ์                     

5542508 การเขียนแบบตกแตํงภายใน                     

5542509 ออกแบบตัวอักษร                     

5542510 ออกแบบผลิตภัณฑ์งานกระดาษ                     

5542511 ออกแบบหัตถกรรมจักสาน                     
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
 = ความรับผิดชอบหลัก   = ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยี 

6.  
ด้าน

ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 
5542512 ออกแบบผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช๎                     

5543513 ออกแบบเครื่องเรือนสาธารณะ                     

5543514 ออกแบบตกแตํงภายใน                     

5543515 ออกแบบเครื่องเรือนเชิง
อุตสาหกรรม 

                    

5543516 ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ๎า                     

5543517 ออกแบบของใช๎ ของตกแตํงและ
ของที่ระลึก 

                    

5543518 การประมาณราคางานตกแตํง
ภายใน 

                    

5543519 มัลติมีเดียและแอพพลิเคชั่นเพื่อ
การน าเสนอ 

                    

5543520 ออกแบบลวดลายเชิงสร๎างสรรค์                     

5543521 ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ
สร๎างสรรค์ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
 = ความรับผิดชอบหลัก   = ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยี 

6.  
ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 
5543522 ออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็ก                     

5543523 ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์
ไทย 

                    

5543524 ออกแบบเครื่องประดับ                     

5543525 ออกแบบเครื่องปั้นดินเผา
สร๎างสรรค์ 

                    

5543526 ออกแบบหัตถกรรมไม๎ไผํและ
หวาย 

                    

5543527 เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

                    

5543528 ออกแบบภาพพิมพ์                     

5543529 ภาษาอังกฤษส าหรับศิลปะและ
การออกแบบ 

                    

5544901 ศิลปนิพนธ์                     
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
 = ความรับผิดชอบหลัก   = ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยี 

6.  
ด้าน

ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
5544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพศิลปะและการออกแบบ 
                    

5544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศิลปะและการออกแบบ 

                    

5544803 การเตรียมสหกิจศึกษา                     

5544804 สหกิจศึกษา                     
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์วําด๎วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 มีระบบและกลไกการทวนสอบของนักศึกษาและผูส๎ าเรจ็การศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒริะดับ
ปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ดังนี ้
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะท่ีก าลังศึกษา 
  2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมี
คณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข๎อสอบให๎เป็นไปตามแผนการสอน 
  2.1.2 การทวนสอบในระดับหลกัสูตร มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎ของนักศึกษา 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎ของผู๎ส าเร็จการศึกษา เพื่อน ามาใช๎
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งประเมินคุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 
  2.2.1 ภาวะการไดง๎านท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตํละรุนํที่ส าเรจ็การศึกษา ในด๎าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นตํอความรู๎ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพ 
  2.2.2 การทวนสอบจากผู๎ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบณัฑิตที่จบการศึกษา และ
เข๎าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 
  2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในด๎านความรู๎ ความพร๎อม และ
คุณสมบัติด๎านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข๎าศึกษาตํอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษาน้ัน ๆ 
  2.2.4 การประเมินจากบณัฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสํวนของความพร๎อมและความรู๎จากสาขาที่
เรียนตามหลักสูตร เพื่อน ามาใช๎ในการปรับหลักสูตรให๎ดีย่ิงข้ึน 
  2.2.5 มีการเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู๎ประกอบการมาประเมินหลักสูตร 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาราชภัฏบุรีรมัย์ วําด๎วยการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2553  
ผู๎ทีส่ าเรจ็การศึกษา ต๎องมีคุณสมบัติครบถ๎วน ดังนี้ 
 3.1 มีความประพฤติด ี
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 3.2 สอบได๎ในรายวิชาตําง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 3.3 ได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ ากวํา 2.00 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่
 1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหมํ เรื่องบทบาท ความรับผิดชอบตํอผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาใน
รายวิชา 
 1.2 ช้ีแจงปรัชญา วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่ เกี่ยวข๎อง เชํน 
รายละเอียดหลักสูตร คํูมือการศึกษาและหลักสูตร คํูมืออาจารย์ กฎระเบียบตําง ๆ 
 1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช๎สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู๎เรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
 1.4 ก าหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อชํวยเหลือและให๎ค าแนะน าปรึกษา 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 2.2 การศึกษาดูงาน การเข๎ารํวมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพ การรํวมเครือขํายพัฒนา
วิชาชีพ 
 2.3 การจัดท าเว็บไซต์ เอกสารเผยแพรํ การพัฒนาความรู๎ 
 2.4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด๎านอื่น ๆ เชํน การวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ การน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การศึกษาตํอ และการอบรมระยะสั้น 
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หมวดที่ 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช๎และเป็นไปตาม  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังตํอไปนี้ 

1.1 การแตํงตั้งอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร โดยแตํงตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ  
มีภาระหน๎าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู๎รับผิดชอบจ านวน 5 คนต๎อง
มีคุณสมบัติดังตํอไปนี้ คือ มีคุณวุฒิข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทํา หรือมีต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต๎องมีผลงานทางวิชาการที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการเผยแพรํตามหลักเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎
บุคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการ อยํางน๎อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย๎อนหลัง 

1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการ
วางแผน มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และน าข๎อมูลที่ได๎
ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อยํางน๎อยทุกรอบ 5 ปี 

1.3 การด าเนินงานตามตัวบํงช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข๎อ 1-5 ดังนี ้
 1.3.1 ก าหนดให๎อาจารย์ผู๎รับผิดชอบอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
 1.3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล๎องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 
 1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ 
มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อยํางน๎อยกํอนการเปิดสอนในแตํละภาคการศึกษาให๎ครบทุกวิชา 
 1.3.4 มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา 
ที่เปิดสอนให๎ครบทุกรายวิชา 
 1.3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด 
ปีการศึกษา 
 
2. บัณฑิต 
 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ โดยบัณฑิตที่พึงประสงค์
ต๎องมีคุณลักษณะดังตํอไปนี้ 
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 2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะในสาขาวิชาชีพทางศิลปะ มีความรับผิดชอบ 
ตํอตนเองและสังคม 
 2.2 มีความรู๎ในหลักของฐานศาสตร์ทางศิลปกรรมที่เกี่ยวข๎องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
สามารถสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อประกอบอาชีพได๎ 
 2.3 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินคุณคําทางสุนทรียะ 
ได๎อยํางมีวิจารณญาณ 
 2.4 มีความสามารถในการท างานรํวมกับผู๎อื่น และมีทักษะในการจัดการทางศิลปกรรม 
 2.5 สามารถสื่อสารและน าเสนอแนวความคิดที่เป็นรูปธรรม ผํานผลงานทางศิลปกรรม 
 2.6 สามารถใช๎ภาษาไทยและภาษาตํางประเทศในการสื่อสาร และใช๎เทคโนโลยีได๎ดี 
 2.7 สามารถแสดงออกและพัฒนาทักษะทางศิลปะได๎ตามความถนัดและความสามารถเฉพาะตน 
 หลักสูตรจัดให๎มีการส ารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต เพื่อน าข๎อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรและมี 
การส ารวจ ภาวการณ์มีงานท า เพื่อให๎บัณฑิตมีคุณลักษณะและคุณสมบัติที่สามารถประกอบอาชีพตาม
หนํวยงานราชการหรือสถานประกอบการ 
 
3. นักศึกษา 

มีกระบวนการรับนกัศึกษา และการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา การให๎ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนว การคงอยูํ การส าเรจ็การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข๎อร๎องเรียนนกัศึกษาดังตํอไปนี ้
 3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
  สาขาวิชามีการก าหนดคุณสมบัติของผูท๎ี่จะเข๎าศึกษาในหลกัสูตรไว๎ 2 ประเด็น คือ 
  3.1.1 คุณสมบัติทั่วไป : เป็นผู๎ส าเรจ็การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเทํา หรือเป็น
ผู๎ส าเรจ็การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเทําหรอือนุปริญญาและเป็นผู๎มีความประพฤติดี 
  3.1.2 คุณสมบัติเฉพาะทาง : ในกรณีเป็นนักศึกษาตํางชาติ ต๎องมีทักษะการใช๎ภาษาไทยทั้ง
ด๎านการฟัง พูด อําน และเขียน โดยผํานการทดสอบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย (ข้ึนอยูํกับการเกณฑร์ับ
นักศึกษาของสาขาวิชา) 
 คุณสมบัติตําง ๆ ที่ก าหนดไว๎นี้เป็นคุณสมบัติข้ันพื้นฐานที่จะเอื้ออ านวยให๎นักศึกษามีศักยภาพใน 
การเรียนรายวิชาตําง ๆ ในหลกัสูตรจนสามารถส าเรจ็การศึกษาได๎ 
 ส าหรับการคัดเลือกผู๎เข๎าศึกษา สาขาวิชา ฯ ได๎ด าเนินการตามกระบวนการคัดเลือกตามระบบและ
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการเตรียมความพรอ๎มกอํนเข๎าศึกษา เพื่อน าไปสูํการเรียน ได๎แกํ 
การอบรมภาษาอังกฤษ การอบรมคอมพิวเตอร์ การแนะแนวการใช๎ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต๎น 
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นอกจากนั้นสาขาวิชาประชุมวางแผนเพื่อวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อการเตรียมความพร๎อม
ให๎นักศึกษากํอนเข๎าศึกษาและมอบหมายหน๎าที่รับผิดชอบให๎แกํอาจารย์ประจ าในสาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ ด าเนินการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู๎เพื่อเสริมความรู๎ และทักษะตําง ๆ ได๎แกํ ความรู๎พื้นฐาน
ด๎านศิลปะ การออกแบบ การวาดเส๎น การเขียนแบบ และแนวทางความคิดสร๎างสรรค์ทางการออกแบบ  
แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบํงเวลาอยํางเหมาะสม 

3.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให๎ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกํนักศึกษา
เพื่อให๎มีแนวโน๎มอัตราการคงอยูํ และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้ 
 3.3.1 การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อก าหนดระบบ  
และกลไกการดูแลให๎ค าปรึกษาทางด๎านวิชาการและแนะแนวแกํนักศึกษาส าหรับนักศึกษา 
 3.3.2 การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช๎คํูมืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อใช๎
เป็นแนวทางในการให๎ค าปรึกษาแกํนักศึกษาโดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาฯเป็นกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา และ 
ในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให๎ค าปรึกษาได๎ อาจารย์ 
จะสํงตํอไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 3.3.3 การนัดพบนักศึกษา เมือ่อาจารย์ทีป่รึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเป็น 
ผู๎นัดหมายนักศึกษาในความดูแลเพื่อมาพบได๎ในช่ัวโมงโฮมรมู (Home Room) เพื่อให๎ค าปรึกษาในเรือ่ง 
เกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือชํวยแก๎ไขปัญหาในเรื่องอื่น ๆ ของนักศึกษาตํอไป  
 3.3.4 การติดตํอสื่อสารระหวํางอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล อาจารย์ที่ปรึกษา
จะเป็นผู๎ก าหนดวันเวลาให๎นักศึกษาเข๎าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์ก าหนดนักศึกษาสามารถนัดหมายวัน
เวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข๎าพบเพื่อขอค าปรึกษาได๎ 
 3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
  กรณีนักศึกษามีข๎อร๎องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สามารถยื่นเรื่องร๎องเรียนตํอ
สาขาวิชา เพื่อน าเ ข๎าสูํการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหาทางแก๎ไข หากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ แก๎ไขไมํได๎ให๎พิจารณาสํงตํอตามล าดับข้ัน 
 
4. อาจารย์ 
 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหมํ มีดังนี้  

4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมรํวมกัน เพื่อวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสตูรใหเ๎ปน็ไปตามเกณฑ์ จากนั้นจึงส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คงอยูํ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก เพื่อวางแผนอัตราก าลังในอนาคต  หากอัตราก าลังไมํเพียงพอ สาขาวิชา
เสนอขออนุมัติรับอาจารย์เพิ่มตํอคณะ และมหาวิทยาลัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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4.2 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหมํ ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาคุณสมบัติ 
ให๎สอดคล๎องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ มีดังนี ้
สาขาวิชาด าเนินการตามระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

โดยมีระบบพฒันาอาจารย์ในด๎านตําง ๆ เชํน อาจารย์ใหมทํกุคน ได๎รับการปฐมนเิทศหรือ ค าแนะน าด๎าน 
การจัดการเรียนการสอน อาจารยป์ระจ าทกุคนได๎รับการพฒันาทางวิชาการ และ/ หรือวิชาชีพอยํางน๎อย 
ปีละ 1 ครั้ง 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด๎วย การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต เพื่อน าผล
มาใช๎ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดท ารายวิชาให๎ทันสมัย  

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให๎การด าเนินงานด๎านการ
เรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ  อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการ
ศึกษาของนักศึกษาแตํละกลุํมแตํละช้ันปีเพื่อวางแผนก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ และ
ผู๎สอน ทั้งรายวิชาบังคับ และวิชาเลือกซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนนี้  โดยการจัดผู๎สอนในแตํละภาค
การศึกษาน้ันได๎พิจารณาทั้งจากความรู๎ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน  

5.3 การประเมินผู้เรียน มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติโดยมีมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ที่ก าหนดใน 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยํางน๎อยร๎อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา และมีการพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู๎จากผลการประเมิน  
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล๎ว 

 5.3.1 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี ้
  5.3.1.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู๎ ใช๎วิธีการประเมินหลากหลายวิธี โดยค านึงถึง

พัฒนาการของผู๎เรียน และผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการวัด เชํน การสอบ การน าเสนองาน การทดสอบทักษะการ
ปฏิบัติงาน การอธิปรายในช้ันเรียน การสังเกตพฤติกรรม ซึ่งเป็นการประเมินโดยตนเอง โดยผู๎สอน และโดย 
ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง 

  5.3.1.2 เกณฑ์การวัดและประเมินผลความรู๎ อาศัยเกณฑ์การวัดผลและการส าเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑ์และแบบอิงกลุํม ตาม
พัฒนาการของผู๎เรียน 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพื่อให๎ก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่จ าเป็นตํอ  

การจัดการเรียนการสอน และสาขาวิชาฯ  น าเสนอตํอคณะและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพื่อด าเนินการเสนอ
งบประมาณและจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผํนดินและเงินรายได๎เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียน  
การสอน ต ารา วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแกํ
นักศึกษา 

 
7.ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. อาจารย์ผูร๎ับผิดชอบหลกัสูตรอยํางนอ๎ยร๎อยละ 80 มีสํวนรํวม 
    ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ 
    ด าเนินงานหลกัสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล๎อง 
    กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2558 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ 
    ภาคสนามตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยํางน๎อยกํอน 
    การเปิดสอนในแตํละภาคการศึกษาให๎ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน    
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ   
มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให๎ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ  
    มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6.  มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
     ผลการเรียนรู๎ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยํางน๎อย  
     ร๎อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา 

X X X X X 

7.  มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
    การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจ๎ากผลการ 
    ประเมินการด าเนินงานทีร่ายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล๎ว 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
8. อาจารย์ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคน ได๎รับการปฐมนิเทศหรือ 
    ค าแนะน าด๎านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทกุคนได๎รับการพฒันาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอยํางน๎อยปลีะ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดร๎ับการพฒันา 
     วิชาการ และ/หรอืวิชาชีพไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ตํอป ี

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิต 
      ใหมํที่มีตํอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.51 จาก 
      คะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตทีม่ีตํอบัณฑิตใหมํ 
หลงัจากท างานไปแล๎วอยํางน๎อย 1 ปี หลงัส าเรจ็การศึกษาเฉลี่ยไมํ     
เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องด าเนินการ(ข้อ 1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 10 10 10 11 12 
รวมตัวบ่งชี้ที่ต้องมีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 8 8 8 9 10 
 
 ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผําน คือ มีการด าเนินงานตามข๎อ 1 - 5 จากตารางตัวบํงช้ีการด าเนินงาน 
และอยํางน๎อยร๎อยละ 80 ของตัวบํงช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว๎ในแตํละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลักสตูร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

การศึกษาและการเรียนการสอน 
1.1.1 ศึกษาสาระการเรียนรู๎ 3 ด๎าน คือ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการสร๎างสรรค์ รวมทั้ง

ความรู๎ด๎านคุณคํา กลุํมความรู๎ทั้งสามลักษณะเน๎นความรู๎ความสามารถในเชิงสหวิทยาการ ทั้งนี้เพื่อให๎ผู๎เรียน
มีความเข๎าใจ เข๎าถึงธรรมชาติของสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ โดยเรียนรู๎จากโลกภายนอกที่เป็นธรรมชาติ 
สิ่งแวดล๎อมที่มองเห็นได๎ สัมผัสรับรู๎ได๎จากอายตนะตําง ๆ และโลกภายในที่เป็นความคิด จินตนาการ ผําน
อารมณ์ ความรู๎สึก 

1.1.2 การเรียนการสอน โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ เน๎นการค๎นคว๎าเฉพาะตัว ก าหนดประเด็น
ศึกษา ก าหนดแนวทางค๎นคว๎าวิจัย นักศึกษาเสนอแนวทางค๎นคว๎าวิจัย มีการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งของนักศึกษา
ในช้ันเรียนและของอาจารย์ การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสาธิตจากอาจารย์ผู๎สอนหรือ
ผู๎เช่ียวชาญ สอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่สํงเสริมด๎านคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอนตําง ๆ จะท า
ให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู๎ ฝึกทักษะในการน าเสนอและอภิปรายโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสารกับผู๎อื่น ทักษะในการใช๎ภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ การรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่นและเป็นผู๎มี
คุณธรรม จริยธรรมในตนเอง วิชาชีพและสังคม 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะของอาจารย์ท าโดยการประเมินจากนักศึกษาในแตํละภาคการศึกษา การ

สังเกตการณ์จากอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน๎าสาขาวิชา และจากการทดสอบผลการเรียนรู๎ของ
นักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนอยูํ ช้ันปีที่  4 และอาจต๎อง  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะเป็นชํวงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตาม
ประเมินความรู๎และความรับผิดชอบของนักศึกษา มีการรวบรวมข๎อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ
การจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตํละรายวิชา 

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบํงช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข๎อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอยํางน๎อย 3 คน ประกอบด๎วยผู๎ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยํางน๎อย 1 คน ที่ได๎รับการ
แตํงตั้งจากมหาวิทยาลัย 
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 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได๎ก าหนดให๎ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให๎ทันสมัย แสดงการปรับปรุงตัว
บํงช้ีด๎านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เป็นระยะ  ๆ อยํางน๎อยทุก  ๆ 3 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอยํางตํอเนื่องทุก 5 ปี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมข๎อมูล จะท าให๎ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและใน  แตํละ
รายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ัน ๆ ได๎ทันที ซึ่งจะเป็นการ
ปรับปรุงยํอย ในการปรับปรุงยํอยน้ันควรท าได๎ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับ
นั้นจะกระท าทุก 5 ป ี
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2553 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

………………………… 
 โดยที่เป็นการสมควรให๎มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ วําด๎วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
เพื่อการศึกษาของนักศึกษาเป็นไปด๎วยความเรียบรอ๎ย และมีประสิทธิภาพ  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหํงพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดย
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ ในการประชุมสมัยสามญัครั้งที่ ๑/๒๕๕๓  เมือ่วันที่ ๓๐ มกราคม 
๒๕๕๓  จึงออกระเบียบวําด๎วยการศึกษาระดับปรญิญาตรีไว๎ดังนี้  
 ข๎อ ๑  ระเบียบนีเ้รียกวํา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ วําด๎วยการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓”  
 ข๎อ ๒  ระเบียบนี้ให๎ใช๎บงัคับกบันักศึกษาทีเ่ข๎าศึกษาในปีการศึกษา  ๒๕๕๓  เป็นต๎นไป  
 ข๎อ ๓  ให๎ยกเลิกระเบียบ ข๎อบงัคับ ดังตํอไปนี ้
    ๓.๑  ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วําด๎วยการประเมินผลการศึกษา ระดบัอนปุริญญา
และปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
    ๓.๒  ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วําด๎วยการก าหนดให๎ผูส๎ าเร็จการศึกษาข้ันปรญิญาตรี
ได๎รับปริญญาเกียรตินิยมอันดบัหนึง่หรือเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. ๒๕๔๘ 
    ๓.๓  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วําด๎วยการโอนผลการเรียนและการยกเว๎นการเรียน
รายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ข๎อ ๔  ในระเบียบนี้  
   “มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย ์
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์  
   “อธิการบด”ี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ 
   “คณะ” หมายถึง คณะหรือหนํวยงานที่มหีลักสูตรระดบัปรญิญาตรทีี่นักศึกษาสงักัด 
   “คณบด”ี หมายถึง คณบดีของคณะหรือผูบ๎รหิารหนํวยงานที่นักศึกษาสังกัด  
   “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะหรอืหนํวยงานที่นกัศึกษาสงักัด 
   “อาจารยท์ี่ปรึกษา” หมายถึง อาจารย์ที่คณะแตํงตั้งให๎เป็นที่ปรกึษาเกี่ยวกบัการศึกษาของนักศึกษา 
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   “อาจารยผ์ูส๎อน”  หมายถึง  อาจารย์ที่คณะมอบหมายใหส๎อนรายวิชาในหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
   “นักศึกษา”  หมายถึง  นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย ์
   “การข้ึนทะเบียน”  หมายถึง  การทีม่หาวิทยาลัยใหส๎ภาพการเป็นนักศึกษาแกํผูท๎ี่
มหาวิทยาลัยรับเข๎าศึกษาใหมํ  
  “การตํอทะเบียน”  หมายถึง  การที่นักศึกษารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  
  “การเทียบรายวิชา”  หมายความวํา  การน าหนํวยกิตและคําระดับคะแนนทีเ่คยศึกษาจาก
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล๎วมาใช๎โดยไมํต๎องศึกษารายวิชาน้ันอีก  
  “การโอนหนํวยกิต”  หมายความวํา  การน าหนํวยกิตของรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์และใหห๎มายความรวมถึงการน าเนื้อหาของรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบัน อุดมศึกษาอื่นที่
ได๎ศึกษาแล๎วและ/หรอืการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศัย การฝึกอาชีพ หรอืจากประสบการณ์การ
ท างานซึ่งมีเนื้อหาสาระความยากงํายเทียบได๎ไมํน๎อยกวํา ๓ ใน ๔ ของเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์และอยูํในระดบัเดียวกันมาใช๎โดยไมํต๎องศึกษารายวิชาน้ันอีก  
  “สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความวํา  สถาบันการศึกษาที่มกีารจัดการเรียนการสอนใน
ระดับหลงัมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไมํต่ ากวําระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทําทีส่ภาสถาบันอุดมศึกษา
รับรอง  
   

หมวด ๑ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
 ข๎อ ๕  ระบบการจัดการศึกษา 
  ใช๎ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบํงออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษา
ปกติมรีะยะเวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา ๑๕ สัปดาห์  การศึกษาภาคฤดูร๎อนให๎ก าหนดระยะเวลาและจ านวน 
หนํวยกิตโดยมสีัดสํวนเทียบเคียงกันได๎กับการศึกษาภาคปกติ  
 ข๎อ ๖  การคิดหนํวยกิต  
  ๖.๑  รายวิชาภาคทฤษฏี  ที่ใช๎เวลาบรรยายหรืออภิปรายไมนํ๎อยกวํา ๑๕ ช่ัวโมงตํอภาค
การศึกษาปกติ มีคําเทํากับ ๑ หนํวยกิตระบบทวิภาค 
  ๖.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช๎เวลาฝึกหรอืทดลองไมํน๎อยกวํา ๓๐ ช่ัวโมงตํอภาคการศึกษา
ปกติ ให๎มีคําเทํากับ ๑ หนํวยกิตระบบทวิภาค 
  ๖.๓  การฝึกงานและการฝึกภาคสนาม ที่ใช๎เวลาฝึกน๎อยกวํา ๔๕ ช่ัวโมงตํอภาคการศึกษา
ปกติ ให๎มีคําเทํากับ ๑ หนํวยกิตระบบทวิภาค  
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  ๖.๔  การท าโครงงานหรือกจิกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได๎รบัมอบหมาย ที่ใช๎เวลาท า
โครงงานหรอืกิจกรรมนั้นๆ ไมํน๎อยกวํา ๔๕ ช่ัวโมงตํอภาคการศึกษาปกติ ให๎มีคําเทํากบั ๑ หนํวยกิตระบบ 
ทวิภาค 
 

หมวด ๒ 
การรับเข้าเป็นนักศึกษา 

 

 ข๎อ ๗  คุณสมบัติของผู๎สมัครเข๎าเป็นนักศึกษา  
    ๗.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี หรือ ๕ ปี) จะต๎องเป็นผู๎ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทํา หรือก าลงัศึกษาอยํูในภาคสุดท๎ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทํา  
    ๗.๒  หลักสูตรปริญญาตรี (ตํอเนื่อง) จะต๎องเป็นผูส๎ าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทํา หรือระดับอนปุรญิญา (๓ ป)ี หรอืเทียบเทํา หรือก าลังศึกษาอยํูในภาคสุดท๎าย 
ของการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทํา หรอืระดบัอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเทํา  
    ๗.๓  เป็นผู๎มีคุณสมบัตอิื่นตามเกณฑ์คุณสมบัติผูม๎ีสิทธ์ิเข๎าศึกษาที่ก าหนดไว๎ในหลกัสูตร
ระดับปรญิญาตรสีาขาวิชาน้ันๆ และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมยท์ี่เกี่ยวข๎องกับการรบัเข๎า
ศึกษาในหลักสูตรระดับปรญิญาตร ี
  ข๎อ ๘  การคัดเลือกเข๎าเป็นนักศึกษา  
    การคัดเลือกผู๎สมัครเข๎าเป็นนักศึกษา ใหเ๎ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 

หมวด ๓ 
การขึ้นทะเบียนและการต่อทะเบียน 

 

  ข๎อ ๙  การข้ึนทะเบียน 
   ๙.๑  คุณสมบัติของผู๎ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
     (๑)  เป็นผู๎ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์รบัเข๎าศึกษาเรียบรอ๎ยแล๎ว 
     (๒)  เป็นผู๎ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่ง และประกาศตาํง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
   ๙.๒   การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
     ผู๎มสีิทธ์ิข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาต๎องน าหลักฐานตําง ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดมารายงาน
ตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา และช าระเงินคําข้ึนทะเบียนและคําธรรมเนียมอื่นๆ ตามวัน เวลา ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งประกาศเป็นคราว ๆ ไป มิฉะนั้นจะถือวําสละสิทธ์ิ ยกเว๎นเหตุสุดวิสัยให๎เป็นไปตาม 
ข๎อวินิจฉัยของอธิการบด ี
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 ข๎อ ๑๐  การตํอทะเบียน  
    นักศึกษาปัจจุบันจะต๎องตอํทะเบียนนักศึกษา โดยช าระคําธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือ
คําธรรมเนียมรักษาสถานภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลยั หากพ๎นก าหนดจะถือวําพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

หมวด ๔ 
การลงทะเบียนเรียน 

 

  ข๎อ ๑๑  การลงทะเบียนเรียน 
    ๑๑.๑  นักศึกษาทุกคนต๎องลงทะเบียนเรียน และช าระเงินคําธรรมเนียมในแตํละภาค
การศึกษาให๎เสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    ๑๑.๒  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
หรือจ ากัดจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 
    ๑๑.๓  ในแตํละภาคการศึกษาปกติ ให๎นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได๎ไมํต่ ากวํา ๙ หนํวยกิตและ
ไมํเกิน ๒๒ หนํวยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ในกรณีการลงทะเบียนเรียนไมํเตม็เวลาให๎นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนได๎ไมํเกิน ๑๒ หนํวยกิต  
    ๑๑.๔  การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร๎อน ใหล๎งทะเบียนเรยีนได๎ไมํเกิน ๙ หนํวยกิต 
    ๑๑.๕  ในกรณีที่มีความจ าเป็น การลงทะเบียนเรียนมากกวํา หรือน๎อยกวําทีก่ าหนดไว๎ในข๎อ 
๑๑.๓ และ ๑๑.๔ อาจจะกระท าได๎โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ทีป่รกึษาและได๎รบัอนุมัตจิากอธิการบดี หรือ
รองอธิการบดทีี่ได๎รับมอบหมาย  
    ๑๑.๖  นักศึกษาที่ไมํมาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะถูกปรับเป็น
รายวันตามอัตราทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
    ๑๑.๗  เมื่อพ๎นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไมอํนุญาตให๎นกัศึกษา
ลงทะเบียนเรียน เว๎นแตํจะมเีหตผุลอันสมควรและต๎องได๎รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรองอธิการบดทีี่ได๎รับ
มอบหมาย  
    ๑๑.๘  นักศึกษาที่ไมํได๎ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ จะต๎องลาพักการศึกษา 
มิฉะนั้นจะพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา 
    ๑๑.๙  นักศึกษาที่เข๎าศึกษาได๎ มีสิทธิขอเทียบรายวิชาหรอืโอนหนํวยกิตตามที่คณะหรือ
มหาวิทยาลัยก าหนด 
    ๑๑.๑๐  นักศึกษาที่เรียนครบหนํวยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี และได๎คะแนนเฉลี่ย
สะสมถึงเกณฑ์ทีส่ าเร็จการศึกษาแล๎ว จะลงทะเบียนเรียนอกีไมํได๎ เว๎นแตํจะเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยํูใน
หลักสูตรเพื่อขออนุมัติสองปริญญา 
    ๑๑.๑๑  ในกรณีที่การตํอทะเบียนของนกัศึกษาเป็นโมฆะ ให๎ถือวําการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาเป็นโมฆะด๎วย และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินคําธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนให๎กบันักศึกษา 
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 ข๎อ ๑๒  การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
    ๑๒.๑  นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได๎ระดบัคะแนนไมํสูงกวํา D+ อีกเพือ่
ท าให๎ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงข้ึน จ านวนหนํวยกิตและคําคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ าน้ีต๎องน าไปคิดรวม
ในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเชํนเดียวกับรายวิชาอื่น 
    ๑๒.๒  ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรและสอบผาํนรายวิชาตามหลักสูตรระดบั
ปริญญาตรีแล๎ว แตํระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํถึงเกณฑ์ทีส่ าเรจ็การศึกษา ก็อาจจะเรียนซ้ าเฉพาะรายวิชา       
ที่ได๎ระดับคะแนนต่ ากวํา A เพื่อยกระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมให๎ถึงเกณฑส์ าเรจ็การศึกษา จ านวนหนํวยกิตและ 
คําคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ าน้ี ต๎องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเชํนเดียวกับรายวิชาอื่น  
 

หมวด ๕ 
การเพ่ิมและถอนรายวิชา 

 

 ข๎อ ๑๓  การเพิ่มรายวิชาจะกระท าได๎ภายใน ๓ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในระยะเวลาทีม่หาวิทยาลัยก าหนด  
 ข๎อ ๑๔  การถอนรายวิชามีหลักเกณฑ์ตํอไปนี ้
    ๑๔.๑  การถอนรายวิชาให๎เสรจ็สิ้นกํอนสอบปลายภาค ๑  สัปดาห์  ซึง่นักศึกษาจะไมํได๎รับ
เงินคืน 
    ๑๔.๒  หากนักศึกษาไมํสามารถเข๎าเรียนในรายวิชาใด ๆ โดยไมํได๎ท าค าร๎องขอถอนรายวิชา
เรียนในรายวิชาดังกลําว ภายในเวลาที่ก าหนดไว๎ในข๎อ ๑๔.๑ ก็จะได๎รับผลการเรียนเป็น F และต๎องน าไปคิด
ในการหาคําระดับคะแนนเฉลี่ย  
 

หมวด ๖ 
การศึกษาแบบร่วมเรียน 

 

 ข๎อ ๑๕  การศึกษาแบบรํวมเรียน (Audit) เป็นการศึกษาเพือ่เพิ่มพูนความรู๎แบบไมํนับหนํวยกิต 
 ข๎อ ๑๖  การลงทะเบียน การเพิม่ และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบรํวมเรียน ให๎ปฏิบัติตาม
หมวด ๔ และ ๕ แหํงระเบียบนี ้
 ข๎อ ๑๗  รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรํวมเรียน จะไมํนบัหนํวยกิตรวมเข๎าเป็นหนํวยกิตที่ก าหนด
ไว๎ตามหลักสูตร 
 ข๎อ ๑๘  รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรํวมเรียน จะถือหรอือ๎างเป็นเงื่อนไขของรายวิชาที่นับหนํวยกิต
ไมํได๎ 
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 ข๎อ ๑๙  ถ๎านักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบรํวมเรยีนแล๎ว จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ัน
ซ้ าเพื่อจะนับหนํวยกิตในภายหลงัมิได๎ เว๎นแตํในกรณีที่มีการย๎ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา และรายวิชาน้ัน
เป็นรายวิชาที่ก าหนดให๎มกีารเรียนและนับหนํวยกิตในหลักสูตร 
 ข๎อ ๒๐  การประเมินผลรายวิชาทีล่งทะเบียนเรียนแบบรํวมเรียน ให๎ประเมินผลเป็น S หรือ U และ
ให๎ระบุค าวํา Audit ไว๎ในวงเล็บตํอท๎ายช่ือรายวิชา 
 

หมวด ๗ 
การวัดผลและประเมินผล 

 

   ข๎อ ๒๑  นักศึกษาจะมีสิทธ์ิในการสอบปลายภาค ต๎องอยูํในเกณฑ์ตํอไปนี ้
    ๒๑.๑  มีเวลาเรียนในรายวิชาน้ัน ๆ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน ทั้งหมด 
    ๒๑.๒  ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ แตํไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ 
ให๎อยูํในดุลยพินิจของอาจารย์ผู๎สอนและได๎รับการอนุมัติจากผู๎อ านวยการส านักสํงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
    ๒๑.๓  ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ จะไมํมีสทิธ์ิ สอบในวิชาน้ัน 
  ๒๑.๔  ผู๎ไมํมีสิทธ์ิสอบปลายภาคตามข๎อ ๒๑.๒ และ ๒๑.๓ จะได๎รับการพิจารณาผลการ
เรียนเป็น “F” ยกเว๎นในกรณีที่ไมํมีสิทธิ์สอบดังกลําวเนื่องจากเหตุจ าเป็นและผู๎อ านวยการส านักสํงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนตามข๎อ ๒๑.๒ เห็นควรให๎ถอนรายวิชา 
   ข๎อ ๒๒  ใหม๎ีการประเมนิผลการเรยีนในรายวิชาตําง ๆ ตามหลักสูตรเป็น  ๒  แบบดังนี ้ 
    ๒๒.๑  ระบบคําระดับคะแนน แบํงเป็น ๘ ระดับ  

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม ๔.๐ 
B+ ดีมาก ๓.๕ 
B ดี ๓.๐ 
C+ ดีพอใช๎ ๒.๕ 
C พอใช๎ ๒.๐ 
D+ อํอน ๑.๕ 
D อํอนมาก ๑.๐ 
F ตก ๐ 

   ระบบนี้ใช๎ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร คําระดับคะแนนที่ถือวําสอบได๎ต๎องไมํ 
ต่ ากวํา “D” ถ๎านักศึกษาได๎คําระดับคะแนนในรายวิชาใด ต่ ากวํา “D” ต๎องลงทะเบียนและเรียนใหมจํนกวํา
จะสอบได ๎กรณีวิชาเลือกถ๎าได๎คําระดับคะแนนต่ ากวํา “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได๎ และ 
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ให๎น าหนํวยกิตรายวิชาที่ติด “F” เป็นตัวหารในการคิดคําคะแนนเฉลี่ยสะสม สํวนการประเมินรายวิชาเตรียม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ๎าได๎คําระดับคะแนนต่ ากวํา “C” ถือวํา   
สอบตก นักศึกษาจะต๎องลงทะเบียนและเรียนใหมํ ถ๎าได๎รับการประเมินต่ ากวํา “C” เป็นครัง้ที่ ๒ ถือวํา 
หมดสภาพการเป็นนักศึกษา 
    ๒๒.๒  ระบบไมมํีคําระดบัคะแนน ก าหนดสญัลกัษณ์การประเมินดังนี ้ 
     ระดับการประเมิน ผลการศึกษา  
     S (Satisfactory)  พอใจหรือผําน 
     U (Unsatisfactory)  ยังไมํพอใจหรือไมผํําน 
     ระบบนี้ใช๎ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลกัสูตรบงัคับใหเ๎รยีนเพิ่มตามข๎อก าหนดเฉพาะ
และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดใหเ๎รียนเพิ่ม รายวิชาที่ได ๎ผลประเมิน U นักศึกษาต๎องลงทะเบียนและเรียน
ใหมํจนกวําจะสอบได ๎
   ข๎อ ๒๓  สัญลักษณ์อื่น มีดังนี ้ 
     Au (Audit)  ใช๎ส าหรบัการลงทะเบียนเพื่อรํวมเรียนโดยไมํนบัหนํวยกิต 
     W (Withdraw)  ใช๎ส าหรับการบันทึกหลังจากได๎รับอนุมัติให๎ถอนรายวิชานั้นกํอน
ก าหนดสอบปลายภาคไมํน๎อยกวํา ๑ สัปดาห ์หรือตามทีม่หาวิทยาลัย ก าหนด หรือได๎รบัอนุมัติให๎ถอนวิชา
เรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสัง่ให๎พกัการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น
แล๎ว  
    I (Incomplete)  ใช๎ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไมสํมบูรณ์ในรายวิชาที่ นักศึกษายังท างาน   
ไมํเสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนหรอืขาดสอบ นักศึกษาที่ได ๎“I” ต๎องด าเนินการขอรบัการประเมินเพื่อเปลี่ยนระดบั
คะแนนให๎เสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไป ดังนี ้
    (๑)  กรณีนักศึกษายังท างานไมํเสรจ็ ผู๎สอนพจิารณาผลงานที่ค๎างอยูํเป็น ๐ (ศูนย์) และ
ประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มอียูํแล๎ว  
    (๒)  กรณีนักศึกษาไมํด าเนินการขอรบัการประเมิน เพื่อเปลีย่นระดับคะแนนใหเ๎สรจ็สิ้นภายใน
ภาคเรียนถัดไป นายทะเบยีนจะเปลีย่นผลการเรยีนเป็น “F” 
   ข๎อ ๒๔  นักศึกษาที่เข๎าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตร ี(หลงัอนุปริญญา) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ ากับรายวิชาที่ศึกษาแล๎วในระดับอนุปริญญาไมํได๎ หากลงทะเบียนซ้ าใหเ๎ว๎นการนบัหนํวยกิตเพื่อพจิารณา
วิชาเรียนตามหลักสูตรทีก่ าลงัศึกษาอยํู 
   ข๎อ ๒๕  การหาคําระดับคะแนนเฉลี่ย 
    คําระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให๎คิด เป็นเลขทศนิยม ๒ 
ต าแหนํงโดยไมํปัดเศษ ส าหรับรายวิชาที่ยังมผีลการเรียน “I” ไมํน าหนํวยกิตมารวมในการหาคําระดับคะแนน
เฉลี่ย 
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    กรณีทีส่อบตกและต๎องเรียนซ้ าให๎นบัรวมทั้งหนํวยกิตทีส่อบตก และ เรียนซ้ าเพื่อใช๎เป็นตัวหาร 
   ข๎อ ๒๖ ผู๎ทีส่ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ต๎องมีคุณสมบัติครบถ๎วนทุกข๎อ ดังนี ้
    ๒๖.๑  มีความประพฤติดี 
    ๒๖.๒  สอบได๎ในรายวิชาตํางๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  
    ๒๖.๓  ได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ ากวํา ๒.๐๐ 
   ข๎อ ๒๗  ระยะเวลาการศึกษา 
    ๒๗.๑  หลักสูตรปรญิญาตร ี๕ ป ีมีเวลาเรียนไมํกํอน ๘ ภาคการศึกษาปกต ิใช๎เวลาศึกษา  
ไมํเกิน ๑๐ ปีการศึกษาส าหรับนกัศึกษาภาคปกติ และมเีวลาเรียนไมํกอํน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ ใช๎เวลา
ศึกษาไมํเกิน ๑๕ ปีการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  
    ๒๗.๒  หลักสูตรปรญิญาตร ี๔ ป ีมีเวลาเรียนไมํกํอน ๖ ภาคการศึกษาปกต ิใช๎เวลาศึกษา
ไมํเกิน ๘ ปีการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติ และมีเวลาเรียนไมํกํอน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ใช๎เวลา
ศึกษาไมํเกิน ๑๒ ปีการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
    ๒๗.๓  หลักสูตรปรญิญาตร ี๒ ป ีมีเวลาเรียนไมํกํอน ๔ ภาคการศึกษาปกติใช๎เวลาศึกษา 
ไมํเกิน ๔ ปีการศึกษา ส าหรับนกัศึกษาภาคปกติ และมีเวลาเรียนไมํกํอน ๘ ภาคการศึกษาปกต ิใช๎เวลาศึกษา
ไมํเกิน ๖ ปีการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
   ข๎อ ๒๘  นักศึกษาที่ทุจริตหรือรํวมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให๎นักศึกษาผู๎นั้นได๎รับผลการเรียน  มี
คําระดับ “F” ในรายวิชาน้ัน และมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแกํกรณี 
   ข๎อ ๒๙  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลโดยการคิดคะแนนเฉลีย่สะสม (Cumulative Grade Point 
Average = Cumulative G.P.A) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค 
   ข๎อ ๓๐  การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม  
    ๓๐.๑  คิดจากคะแนนทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนที่มีคําคะแนนระบุไว๎ในข๎อ ๒๒.๑ 
ทั้งรายวิชาที่สอบได๎และสอบตก 
    ๓๐.๒  การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม ให๎คิดจากคําคะแนนทุกรายวิชา โดยเอาผลรวมทั้งหมด 
ของผลคูณระหวํางคําคะแนนที่ได๎กับจ านวนหนํวยกิตของแตํละรายวิชาและหารด๎วยจ านวนหนํวยกิตสะสม 
คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให๎คิดเป็นเลขทศนิยม ๒ ต าแหนงํโดยไมํปัดเศษ 

 

หมวด ๘   
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  

 

   ข๎อ ๓๑  การพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา 
        นักศึกษาภาคปกติ จะพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่ออยูํในเกณฑ์ ข๎อใดข๎อหนึ่งดังตํอไปนี้ 
               ๓๑.๑  ผลการประเมินได๎คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวํา ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที ่๒ 
นับตั้งแตํเริ่มเข๎าเรียน 
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        ๓๑.๒  ผลการประเมินได๎คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวํา ๑.๘๐ ในภาคการศึกษาปกติที่ ๔ 
ภาคการศึกษาปกติที่ ๖ ภาคการศึกษาปกติที่ ๘ ภาคการศึกษาปกติที่ ๑๐ ภาคการศึกษาปกติที่ ๑๒  
ภาคการศึกษาปกติที่ ๑๔ ภาคการศึกษาปกติที่ ๑๖ และภาคการศึกษาปกติที่ ๑๘ นับตั้งแตํเริ่มเข๎าเรียน 
        ๓๑.๓  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรก าหนด แตํยังได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ ากวํา ๑.๘๐ 
        ๓๑.๔  มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ ๑๐ ปีการศึกษาในกรณีที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรี ๕  ป ีหรอื
ครบ ๘ ปีการศึกษาในกรณีที่เรียนหลักสูตรปรญิญาตร ี๔ ป ีหรือครบ ๔ ปีการศึกษาในกรณีทีเ่รียนหลกัสูตร
ปริญญาตร ี๒ ป ี
       ๓๑.๕  นักศึกษาไมํผํานรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ เป็นครั้งที ่๒ 
    ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ การพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได๎คะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ ากวํา ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที ่๔ กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ๒ ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
ที่ ๗ กรณีเรียนหลกัสูตรปริญญาตรี ๔ ปีและ ๕ ปี หรือใช๎เวลาศึกษาครบตามที่หลักสูตรก าหนดและขาด 
คุณสมบัติตามข๎อ ๒๖.๒ และ ๒๖.๓ ในการเป็นผูส๎ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ครบตามทีห่ลักสูตรก าหนดแตํยังได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวํา ๑.๘๐ หรอืนักศึกษาไมํผํานรายวิชา 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ ๒ 
   ข๎อ ๓๒ เมื่อนักศึกษาเรียนได๎จ านวนหนํวยกิตครบตามที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตรแล๎ว และได๎คําระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ํ๑.๘๐แตํไมํถึง ๒.๐๐ ให๎เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเตมิเพื่อท าคําระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม
ให๎ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ต๎องอยูํในระยะเวลาที่ก าหนดตามข๎อ ๒๗ 
 

หมวด ๙ 
การสอบ 

 

   ข๎อ ๓๓  การสอบ 
     ๓๓.๑  การสอบแบํงเป็น 
     (๑)  การสอบยํอย 
     (๒)  การสอบกลางภาค 
     (๓)  การสอบปลายภาค 
     (๔)  การสอบประเภทอื่น 
    ๓๓.๒  การสอบยํอย การสอบกลางภาค เป็นการสอบในระหวํางภาคการศึกษาหนึ่งๆ ผลการ
สอบอาจน าไปใช๎พิจารณาเป็นสํวนหนึง่รวมกับผลการสอบปลายภาคก็ได๎ จ านวนครั้ง เวลาและวิธีการสอบให๎อยูํ
ในดุลยพินิจของอาจารย์ผูส๎อนหรือคณะที่รบัผิดชอบรายวิชาน้ัน 
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    ๓๓.๓  การสอบปลายภาค หมายถึงการสอบครั้งสุดท๎ายของแตํละรายวิชา เมื่อเสรจ็สิ้น 
การสอนในภาคการศึกษาน้ัน 
    ๓๓.๔  การสอบประเภทอื่น หมายถึง การสอบที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว๎ตามระเบียบนี้ 
ให๎เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

หมวด ๑๐ 
การอนุมัติปริญญา 

 

   ข๎อ ๓๔  ให๎สภามหาวิทยาลัยพจิารณาอนุมัตปิรญิญาแกผํู๎ที่ได๎รับการเสนอช่ือจากส านักงานทะเบียน
และประมวลผล ตามหลักเกณฑ์ดังนี ้
    ๓๔.๑  ส านักงานทะเบียนและประมวลผล เป็นผูเ๎สนอช่ือนกัศึกษาผู๎สมควรได๎รับอนุมัติปริญญา
ตํอสภาวิชาการเพื่อขอความเห็นชอบและน าเสนอ เพื่ออนุมตัิโดยผู๎ที่ได๎รบัการเสนอช่ือจะต๎องมีคุณสมบัติตาม  
ข๎อ ๒๖ และข๎อ ๒๗ แหํงระเบียบนีทุ้กประการ และต๎อง 
    (๑)  ไมํอยูํในระหวํางการรับโทษทางวินัยทีร่ะบุให๎งดการเสนอช่ือเพื่อรบัปริญญา 
    (๒)  ไมํเป็นผู๎ค๎างช าระหนี้กับทางมหาวิทยาลัย 
    ๓๔.๒  การขอแก๎ไขการอนุมัตปิรญิญาหรือแกผํูส๎ าเร็จการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนมุัติ
ปริญญาไปแล๎ว ให๎กระท าได๎ภายในระยะเวลาไมเํกิน ๖๐ วัน นับแตํวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัต ิ
   ข๎อ ๓๕  การให๎ปรญิญาเกียรตินิยม 
     ๓๕.๑  นักศึกษาที่จะได๎รับปรญิญาเกียรตินิยมจะต๎องอยูํในเกณฑ์ดังตํอไปนี้ 
     (๑)  นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไมํเกิน ๔ ภาคการศึกษาปกต ิส าหรับ หลักสูตร 
๒ ป ีไมํเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติส าหรบัหลักสูตร ๔ ปีและไมํเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติส าหรบัหลักสูตร 
๕ ป ี
     นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไมํเกิน ๘ ภาคการศึกษา ส าหรบัหลักสูตร ๒ 
ปี ไมํเกิน ๑๔ ภาคการศึกษาส าหรับหลกัสูตร ๔ ป ีและไมํเกนิ ๑๗ ภาคการศึกษาส าหรับหลักสูตร 
๕ ป ี
      (๒)  ไมํเคยสอบได๎ต่ ากวํา C ในรายวิชาใด 
      (๓)   ไมํเคยสอบได๎ F หรือ U ในรายวิชาใด 
      (๔)  ไมํเคยเรียนซ้ าในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
      (๕)  ไมํเคยได๎รับการเทียบรายวิชาและการโอนหนํวยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
     ๓๕.๒  การใหป๎รญิญาเกียรตินิยม แบงํเป็นดังนี ้
      (๑)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทองต๎องเป็นผู๎ได๎ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม
สูงสุดในกลุมํผูส๎ าเร็จการศึกษาในปกีารศึกษาเดียวกันในแตลํะคณะ ทั้งนีร้ะดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ ากวํา 
๓.๖๐ 
      (๒)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต๎องได๎ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ ากวํา ๓.๖๐ 
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      (๓)  เกียรตินิยมอันดับสอง ต๎องได๎ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ ากวํา ๓.๒๕ ถึง 
๓.๕๙ 
     (๔)  สอบได๎คําระดบัคะแนนเฉลี่ยระดบัอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเทําไมํน๎อยกวํา ๓.๖๐ และเรียนครบตามหลักสูตรได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ย
จากการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยไมํน๎อยกวํา ๓.๖๐ จะได๎รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได๎คําระดับคะแนน 
เฉลี่ยจากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ไมํน๎อยกวํา ๓.๒๕ แตํไมํถึง ๓.๖๐ จะได๎รับเกียรตินิยม
อันดับสอง  
   ข๎อ ๓๖   การเพกิถอนปริญญา 
     กรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวําผูส๎ าเร็จการศึกษาซึง่สภามหาวิทยาลัยได๎อนุมัติปรญิญา
ไปแล๎ว มีคุณสมบัติไมเํป็นไปตามข๎อ ๗ ข๎อ ๒๖ และข๎อ ๒๗ แหํงระเบียบนี้ ใหส๎ภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิก
ถอนปริญญา โดยให๎มผีลตัง้แตํวันที่สภามหาวิทยาลัยได๎อนุมตัิปริญญาให๎กบับุคคลนั้น 
   ข๎อ ๓๗  ในกรณีที่มีเหตผุลจ าเป็นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผ๎ูส๎ าเร็จการศึกษาผูห๎นึ่ง
ผู๎ใดเข๎ารบัพระราชทานปริญญาบัตรก็ได๎ โดยการก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ ให๎ออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๑๑ 
การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต 

 

   ข๎อ ๓๘  การเทียบรายวิชาและการโอนหนํวยกิต 
     ๓๘.๑  รายวิชาที่จะน ามาเทียบรายวิชาหรือโอนหนํวยกิต  ต๎องสอบได๎หรือเคยศึกษา  
ฝึกอบรมมีประสบการณ์มาแล๎วไมเํกิน ๑๐ ปี นับถึงวันที่เข๎าศึกษาโดยเริ่มนบัจากวันส าเร็จการศึกษาหรือ 
ภาคเรียนสุดท๎ายที่มผีลการเรียนหรือวันสุดท๎ายที่ศึกษา ฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์  
     ๓๘.๒  หลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาและการโอนหนํวยกิต  
      (๑)  เป็นรายวิชาหรือกลุํมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
      (๒)  เป็นรายวิชาหรือกลุํมรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลมุไมํน๎อยกวํา ๓ ใน ๔ 
ของรายวิชาหรือกลุมํรายวิชาที่ขอเทียบ 
      (๓)  เป็นรายวิชาหรือกลุํมรายวิชาที่สอบไลํได๎ไมํต่ ากวําระดบัคะแนน “C” หรือ
แต๎มระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือระดับคะแนนทีเ่รียกช่ืออื่น และเทียบได๎ในระดบัเดียวกัน  
      (๔)  เทียบรายวิชาเรียนและโอนหนํวยกิตได๎ ไมํเกิน ๓ ใน ๔ ของจ านวนหนํวยกิต 
รวมของหลักสูตรที่รบัโอน  
      (๕)  รายวิชาหรือกลุํมรายวิชาที่เทียบโอนจากตํางสถาบันอุดมศึกษาจะไมํน ามา
ค านวณแต๎มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมยกเว๎นรายวิชาหรอืกลุมํรายวิชาที่น ามาเทียบรายวิชาเรียนและโอน
หนํวยกิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย ์
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      (๖)  ใช๎เวลาศึกษาอยํูในสถาบันอุดมศึกษาที่รบัโอนอยํางน๎อย ๑ ปีการศึกษา  
      (๗)  ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรใหมจํะเทียบโอนนักศึกษาเข๎าศึกษา
ได๎ไมํเกินกวําช้ันปีและภาคการศึกษาที่ได๎รับอนญุาตให๎มีนกัศึกษาเรียนอยูํตามหลกัสูตรที่ได๎รบัความเห็นชอบ
แล๎ว  
      (๘)  รายวิชาหรือกลุํมรายวิชาที่ได๎รับการเทียบรายวิชาและโอนหนํวยกิต จากตําง
สถาบันอุดมศึกษาและจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์
การท างานให๎ได๎ผลการประเมินเป็น “s” 
      (๙)  ผู๎ที่ได๎รบัการเทียบรายวิชาและโอนหนํวยกิตต๎องช าระคําธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
     ๓๘.๓  หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู๎และการโอนหนํวยกติจากการศึกษานอกระบบ
และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข๎าสูํการศึกษาในระบบ  
      (๑)  การเทียบความรูจ๎ะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุํมรายวิชาตามหลกัสูตร 
      (๒)  การเทียบประสบการณ์จากการท างาน ต๎องค านึงถึงความรู๎จากประสบการณ์
เป็นหลัก  
    ข๎อ ๓๙  วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู๎ในแตลํะรายวิชาหรือกลุํมรายวิชาให๎ใช๎วิธีการหนึ่ง
หรือหลายวิธีในการประเมินดงันี้   
      (๑)  สอบข๎อเขียน  
     หรือ (๒)  สอบสัมภาษณ์พร๎อมเสนอแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข๎องกับรายวิชาน้ันเพื่อ
ประกอบการพจิารณา    
     หรือ (๓)  การเข๎ารบัฟงัการบรรยายเนื้อหาเพิ่มเตมิในรายวิชาน้ัน  
    ข๎อ ๔๐   ให๎มีคณะกรรมการประเมินและอนุมัตผิลการเทียบรายวิชาและการโอนหนํวยกิต 
ประกอบด๎วย  
      (๑)  รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ เป็นประธาน  
      (๒)  คณบดีของคณะที่รบัผิดชอบ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาหรือชุดวิชา
ที่จะขอเทียบรายวิชาและโอนหนํวยกิต เป็นรองประธาน 
      (๓)  อาจารยห์รือผู๎เช่ียวชาญ ในสาขาวิชาที่จะขอเทียบรายวิชาและโอนหนํวยกิต 
จ านวนไมํเกิน  ๓  คน เป็นกรรมการ  
      (๔)  ผู๎อ านวยการส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปน็กรรมการ  
      (๕)  หัวหน๎าส านักงานทะเบียนและประมวลผลหรือนายทะเบียน เป็นกรรมการ
และเลขานุการ ผลการประเมินเป็นประการใดให๎รายงานอธิการบดหีรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
พิจารณาอนุมัติ  
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   ข๎อ ๔๑  นักศึกษาที่จะขอเทียบรายวิชาและโอนหนํวยกิตต๎องด าเนินการให๎เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาแรกที่เข๎าเป็นนักศึกษา  
   ข๎อ ๔๒  การศึกษาปริญญาที่สอง 
     ๔๒.๑  ผู๎ขอปรญิญาทีส่องจะต๎องส าเรจ็การศึกษาข้ันปรญิญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรอืหนํวยงานของรัฐที่มีอ านาจรบัรอง และมีคุณสมบัติดังนี้ 
      (๑)  เป็นผู๎ส าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพหรือประกาศนียบัตร 
อื่นที่กระทรวงศึกษาเทียบเทํา ส าหรับผู๎เข๎าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  
      (๒)  เป็นผู๎ส าเรจ็การศึกษาไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทํา          
ในสาขาวิชาที่ก าหนดในหลกัสูตรส าหรบัผู๎เข๎าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ตํอเนือ่ง) 
     ๔๒.๒  การขอศึกษาปรญิญาทีส่องกระท าภายใต๎หลกัเกณฑ ์ดังตํอไปนี้ 
      (๑)  ต๎องเป็นสาขาวิชาหรือปรญิญาทีม่ีช่ือไมํเหมือนกบัสาขาวิชา หรือปรญิญาเดมิ
ที่ส าเร็จมาแล๎ว 
      (๒)  มหาวิทยาลัยจะพจิารณา โอนหนํวยกิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตร
ปริญญาทีส่องยกเว๎นในกรณีที่มหาวิทยาลัยพจิารณา เหน็วําผู๎ศึกษาขาดความรู๎ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งในหมวด
วิชาดังกลําว ก็อาจก าหนดให๎ศึกษาเพิม่เติมโดยไมํถือเป็นหนวํยกิตสะสม 
      (๓)  มหาวิทยาลัยอาจพจิารณาโอนหนํวยกิตวิชาที่ได๎ศึกษามาแล๎วจากปรญิญาเดมิ 
      (๔)  ต๎องลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติมไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๒๕ ของจ านวนหนํวยกิต 
รวมตลอดหลกัสูตร 
 

หมวด ๑๒ 
การลาพักการศึกษา 

 

   ข๎อ ๔๓  การลาพักการศึกษา 
      การลาพกัการศึกษา หมายถึง การขอรักษาสถานภาพนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีความ
ประสงค์จะไมํลงทะเบียนเรียนในแตลํะภาคการศึกษา หลังจากที่ได๎ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล๎วไมํน๎อยกวํา 
๑ ภาคการศึกษา ยกเว๎นได๎รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดี ซึ่งนกัศึกษาจะต๎องยื่นค าร๎องเพื่อขอรักษา
สภาพนักศึกษาตํอส านักงานทะเบียนและประมวลผล 
     ๔๓.๑  นักศึกษาขอลาพักการศึกษาได๎ในกรณีดังตํอไปนี ้
      (๑)  เจ็บป่วยจนต๎องรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมีใบรบัรองแพทย์
จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน 
      (๒)  มีเหตจุ าเป็นสุดวิสัยที่มหาวิทยาลัยพจิารณาแล๎วเห็นสมควรให๎ลาพักการศึกษาได๎ 
      (๓)  ได๎รับทุนแลกเปลี่ยนนกัศึกษาระหวํางประเทศ หรือทุนอื่น ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน 
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      (๔)  ไมํสามารถลงทะเบียนเรียนในแตํละภาคการศึกษาได๎ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
     ๔๓.๒  นักศึกษาที่ขอลาพักการศึกษาจะตอ๎งปฏิบัติดังนี ้
      (๑)  ระหวํางที่ได๎รับอนมุัติใหล๎าพักการศึกษา นักศึกษาจะตอ๎งช าระคํารกัษาสภาพ
การเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษามิฉะนั้นจะพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา 
      (๒)  การนับระยะเวลาการศึกษาให๎นับระยะเวลาที่ขอลาพักอยูํในระยะเวลาการศึกษา
ด๎วย ยกเว๎นนักศึกษาที่ลาพักเนื่องจากถูกเกณฑ์เข๎ารับราชการทหาร 
 

หมวด ๑๓ 
การย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา 

 

   ข๎อ ๔๔  การย๎ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา 
     ๔๔.๑  นักศึกษาที่ประสงค์จะย๎ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาจะต๎องศึกษาอยํูในคณะเดมิ  
หรือสาขาวิชาเดิมไมํน๎อยกวํา ๒ ภาคการศึกษา เว๎นแตํจะได๎รับอนมุัติจากอธิการบดี ทัง้นี้ไมํนับภาคการศึกษาที่
ลาพัก หรือถูกใหพ๎ักการศึกษาและไมเํคยได๎รับอนมุัติให๎ย๎ายมากํอน 
     ๔๔.๒  ในการยื่นค าร๎องขอย๎ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา นักศึกษาต๎องแสดงเหตผุล
ประกอบการจะอนุมัตหิรือไมํให๎อยูํในดุลยพินิจของอธิการบดี โดยผํานความเห็นชอบจากคณบดี 
     ๔๔.๓  การย๎ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาที่เกี่ยวข๎อง ต๎องด าเนินการให๎เสรจ็สิ้นกํอนการ
ลงทะเบียนประจ าภาคการศึกษาน้ันๆ 
     ๔๔.๔  เมื่อนักศึกษาได๎รับอนุมัติให๎ย๎ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาใหมํแล๎ว นักศึกษาต๎อง
แสดงความจ านงวํารายวิชาตําง ๆ ที่ได๎ศึกษามาแล๎วรายวิชาใดจะน ามาค านวณเพื่อหาคํา คะแนนเฉลี่ยสะสม 
โดยผํานการเห็นชอบจากคณบดีคณะที่นักศึกษาขอย๎ายเข๎าสังกัดใหมํ 
     ๔๔.๕  นักศึกษาที่ย๎ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาจะต๎องช าระคําธรรมเนียมตามทีก่ าหนด 
 

หมวด ๑๔ 
การรับโอนนักศึกษา 

 

   ข๎อ ๔๕  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ 
     ๔๕.๑  มหาวิทยาลัยสามารถรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรบัรอง
วิทยะฐานะเข๎ามาศึกษาตํอได๎เมือ่คณะมีที่วํางและมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ 
     ๔๕.๒  คุณสมบัติของนักศึกษาทีจ่ะได๎รบัการพิจารณารบัโอน 
      (๑)  ไมํเป็นผู๎ที่ถูกสั่งใหพ๎๎นสภาพนักศึกษาจากสถาบันอุดมศกึษาเดิมด๎วยมีกรณี
กระท าความผิดทางวินัย 
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      (๒)  ได๎ศึกษาอยํูในสถาบันอุดมศึกษามาแล๎วไมํน๎อยกวํา ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
ทั้งนี้ไมํนับภาคการศึกษาที่ลาพกัและต๎องได๎แต๎มระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตํ ๒.๕๐ ข้ึนไป 
      (๓)  นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต๎องสงํใบสมัครถึง
มหาวิทยาลัยไมํนอ๎ยกวํา ๖ สัปดาห์ กํอนวันเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข๎าศึกษาน้ันพร๎อมกบัแนบ
เอกสารตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ระเบียบนี้ไมํให๎ใช๎บังคับกับนักศึกษาที่เข๎าศึกษากํอนวันประกาศใช๎ระเบียบนี้  
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
 
         (ดร.สุชาติ  เมืองแก๎ว) 
        นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย ์
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ภาคผนวก ข 
 

รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
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มคอ .2  
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ภาคผนวก ค 
 

ตารางเปรียบเทียบหลกัสตูรเดิม (พ.ศ. 2561) กับหลักสูตรปรับปรงุ (พ.ศ. 2563) 
หลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ ์
    อุตสาหกรรม 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science  
      Program in Industrial  
     Design 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied 

Arts Program in Arts and 
Design 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย  ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต  
    (ออกแบบผลิตภัณฑ์  
    อุตสาหกรรม) 
  ช่ือยํอ :  วท.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ ์
    อุตสาหกรรม) 
ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม :  Bachelor of Science  
                               (Industrial Design) 
  ช่ือยํอ :  B.Sc. (Industrial Design) 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย  ช่ือเต็ม :  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
    (ศิลปะและการออกแบบ) 
  ช่ือยํอ :  ศป.บ. (ศิลปะและการ

ออกแบบ) 
ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม :  Bachelor of Fine and 

Applied Arts (Arts and 
Design) 

  ช่ือยํอ :  B.F.A. (Arts and Design) 
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ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) 
กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 

 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
    ปรัชญาและความส าคัญ มุํงผลิตบัณฑิตด๎านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่มีความรู๎ คํู
คุณธรรม เพื่อตอบสนองตํอสังคมและทอ๎งถ่ิน  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เมื่อส าเรจ็การศึกษาจาก
หลักสูตรนี้แล๎ว นักศึกษาจะเป็นผู๎มีความรู๎ 
ความสามารถ ดังนี ้
 1) มีความรู๎และทักษะด๎านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ และค๎นคว๎า 
วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมตามภูมปิัญญาท๎องถ่ิน 
 2)  มีคุณธรรม  จริยธรรมในการด ารงชีวิต มี
ความศรัทธาในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตํอสงัคม 
สิ่งแวดล๎อม และส านึกในวัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ 

      3)  มีทักษะทางปญัญา สามารถใช๎กระบวนการ
คิดอยํางเป็นระบบในการแก๎ไขปัญหาและตัดสินใจ
ด๎วยตนเองได๎ มีวิสัยทัศน์ที่กว๎างไกล 

      4)  มีทักษะความสมัพันธ์ระหวํางบุคคล  
สามารถสื่อสาร ท างานรํวมกบัผู๎อื่นในองค์กรได๎อยําง
มีประสิทธิภาพและมจีิตสาธารณะ  
      5)  มีทักษะทางเทคโนโลยีด๎านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องมือ เครื่องจักรที่
เกี่ยวข๎องกบักระบวนการผลิต และการน าเสนองาน 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
   ปรัชญา มีความรู๎และทักษะด๎านศิลปะและการ
ออกแบบที่ทันสมัย ให๎ความส าคัญกับการบูรณาการ  
ภูมิปัญญาท๎องถ่ินและประยุกต์ความรูส๎ูํการเป็น
ผู๎ประกอบการ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เมื่อส าเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรนี้แล๎ว นักศึกษาจะเป็นผู๎มีความรู๎
ความสามารถ และคุณลกัษณะ ดังนี้ 
      1) มีความรอบรู๎ด๎านศิลปะและการออกแบบที่
ทันสมัย สามารถประยกุต์ใช๎ในการประกอบอาชีพ 

 2) มีเจตคติที่ดีตํอศาสตร์ด๎านศิลปะและการ
ออกแบบ มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ
ด๎านการออกแบบอยํางสร๎างสรรค์ 

 3) มีทักษะด๎านศิลปะและการออกแบบอยําง
เพียงพอตอํการประยุกต์ความรูส๎ูํการประกอบอาชีพ  

 4) มีความคิดสร๎างสรรค์ และมสีุนทรียะ
ทางด๎านศิลปะและการออกแบบ 

 5) มีความสามารถในการสื่อสาร สารสนเทศ 
มนุษยสัมพันธ์ ท างานรํวมกับผู๎อื่นได ๎
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
ระหว่างหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง 2561 

(หน่วยกิต) 
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 
(หน่วยกิต) (มคอ.1) 

หลักสูตรปรับปรุง 2563 
(หน่วยกิต) 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30 
    กลุํมวิชาภาษา ไมํน๎อยกวํา 9  ไมํน๎อยกวํา 9 
    กลุํมวิชามนุษยศาสตร์ ไมํน๎อยกวํา 6  ไมํน๎อยกวํา 6 
    กลุํมวิชาสังคมศาสตร์ ไมํน๎อยกวํา 6  ไมํน๎อยกวํา 6 
    กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์ 
    กับคณิตศาสตร์ 

ไมํน๎อยกวํา 6  ไมํน๎อยกวํา 6 

    กลุํมรายวิชาเลือก/ 
    และเลือกอีก 

ไมํน๎อยกวํา 3  ไมํน๎อยกวํา 3 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 94 ไม่น้อยกว่า 84 92 
    วิชาแกน 15 วิชาแกน 9 
    วิชาเฉพาะด๎าน 71 วิชาเฉพาะด๎าน 39 
        วิชาบังคับ 51 วิชาเอก 

- กลุํมวิชาบังคับ 
- กลุํมวิชาศิลปนิพนธ์ 
- ประสบการณ์ภาคสนาม
หรือสหกิจศึกษา 

44 
33 
3 
8 

        วิชาเลือก 20  - 
    วิชาพื้นฐานวิชาชีพ    
       และวิชาชีพ 

8  - 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 
รวม ไม่น้อยกว่า 130 ไม่น้อยกว่า 120 ไม่น้อยกว่า 128 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

100 

ตารางเปรียบเทียบชื่อรายวิชาและรหัสรายวิชาในหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
 

หลักสูตรเดิม (2561) หลักสูตรปรับปรุง (2563) 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ให๎เรียนไมนํ๎อยกวํา 30 หนํวยกิต ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ให๎เรียนไมนํ๎อยกวํา 30 หนํวยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษา ให๎เรียนไมํน๎อยกวํา 9 หนํวยกิต 1) กลุ่มวิชาภาษา ให๎เรียนไมํน๎อยกวํา 9 หนํวยกิต 
0001101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสบืค๎น 
0001201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  
0001202  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให๎เรียนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให๎เรียนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 
0001401  สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
0001402  จิตวิทยาการด าเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

คงเดิม 
คงเดิม 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให๎เรียนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให๎เรียนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 
0002501  ท๎องถ่ินศึกษา 
0002502  การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบือ้งต๎นส าหรับชีวิต 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

คงเดิม 
คงเดิม 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ให๎เรียนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ให๎เรียนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 
0002601  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
0002701  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) คงเดิม 3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม (2561) หลักสูตรปรับปรุง (2563) 
กลุ่มรายวิชาเลือก จ านวนหนํวยกิตที่เหลืออีก 3 หนํวยกิต  
 เลือกเรียนจากรายวิชาตํอไปนี ้

ไมํน๎อยกวํา   
3 หนํวยกิต 

กลุ่มรายวิชาเลือก จ านวนหนํวยกิตที่เหลืออีก 3 หนํวยกิต  
เลือกเรียนจากรายวิชาตํอไปนี้ 

ไมํน๎อยกวํา 
3 หนํวยกิต 

0002203  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 
0002301  ภาษาเขมรเพือ่การสื่อสาร 
0002302  ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร 
0002303  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
0002403  จริยธรรมกับการด าเนินชีวิต 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

0002404  สุนทรียศาสตร์กับชีวิต 
0002405  ดนตรีส าหรบัชีวิต 
0002406  การรู๎สารสนเทศ 
0002503  ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรม 
0002504  ประเทศไทยในสังคมโลก 
0002505  การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 
0002506  กฎหมายเบื้องต๎นส าหรบัชีวิต 
0002507  การจัดการทรัพยากรและสิง่แวดล๎อมประเทศไทย 
0002508  เศรษฐกจิในชีวิตประจ าวัน 
0002509  หลกัการประกอบธุรกจิเบื้องต๎น 
0002602  การคิดและการตัดสินใจ  
0002801  วิทยาศาสตรเ์พื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
0002802  วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6)  
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6)  
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม (2561) หลักสูตรปรับปรุง (2563) 
0002803  วิทยาศาสตรป์ระยกุต์ส าหรบัการด ารงชีวิต  
0002804  ชีวิตกับสิ่งแวดลอ๎ม 
0002805  เกษตรในชีวิตประจ าวัน 
0002806  การเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวพระราชด าร ิ
0002807  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
0002808  เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับการด ารงชีวิตในท๎องถ่ิน 
 

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

 

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  ให๎เรียนไมํน๎อยกวํา 94 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเฉพาะ   ใหเ๎รียนไมนํ๎อยกวํา 92 หน่วยกิต 

  1) วิชาแกน 15 หน่วยกิต   1) วิชาแกน 9 หน่วยกิต 

5501101  คณิตศาสตร์ส าหรบังานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ยกเลกิการเป็นวิชาแกน - 

5501102  สิ่งแวดลอ๎มและระบบนเิวศในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ยกเลกิการเป็นวิชาแกน - 

5501103  ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ยกเลกิการเป็นวิชาแกน - 

5501104  วัสดุศาสตร ์ 3(3-0-6) ย๎ายไปเป็นวิชาเอก กลุํมวิชาบังคับ 5541502 วัสดุส าหรับศิลปะและ
การออกแบบ เปลี่ยนช่ือรายวิชา ปรับเนื้อหารายวิชา และปรับ
ช่ัวโมงทฤษฎีและปฏิบัต ิ

3(2-2-5) 

5501105  ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ย๎ายไปเป็นวิชาเอก กลุํมวิชาบังคับ 5543529 ภาษาอังกฤษส าหรับ
ศิลปะและการออกแบบ เปลี่ยนช่ือรายวิชา ปรับเนือ้หารายวิชา 

3(3-0-6) 

  เพิ่มรายวิชา 5543102 ออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงศิลปวัฒนธรรม     
ย๎ายจากวิชาเอก 

3(1-4-4) 

  เพิ่มรายวิชา 5543103 การวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ        
ย๎ายจากวิชาเอก 

3(3-0-6) 

  เพิ่มรายวิชา 5541101 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ     
ย๎ายจากวิชาบังคับ 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 

   2) วิชาเฉพาะดา้น 71  หน่วยกิต   2) วิชาเฉพาะดา้น 39 หน่วยกิต 

          2.1) วิชาบังคับ 53  หน่วยกิต   

5541101  ประวัติการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2(2-0-4) ย๎ายไปวิชาแกน 5541101 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ 
เปลี่ยนช่ือรายวิชา ปรับเนื้อหารายวิชา และปรบัช่ัวโมงทฤษฎี
และปฏิบัต ิ

3(3-0-6) 

5542106  กายวิภาคเชิงกลและออกแบบกลไกพื้นฐาน 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชาเป็น 5541202 การยศาสตร์เพื่อการ
ออกแบบ ปรบัเนื้อหาวิชารายวิชา 

3(2-2-5) 

5541103  หลกัการออกแบบผลิตภัณฑ ์ 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชาเป็น 5541302 หลักการออกแบบ      
ปรับเนื้อหารายวิชา 

3(2-2-5) 

5541102  วาดเส๎นเพื่อการออกแบบ 3(1-4-4) เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชาเป็น 5541201 วาดเส๎นพื้นฐาน          
และปรับเนื้อหารายวิชา 

3(1-4-4) 

5541105  ออกแบบทัศนศิลป ์ 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 5541203 องค์ประกอบศิลป ์
 ปรับเนื้อหาวิชา และปรบัช่ัวโมงทฤษฎีและปฏิบัต ิ

3(1-4-4) 

  เพิ่มรายวิชา 5541204 จิตรกรรมเพือ่การออกแบบ 3(1-4-4) 

  เพิ่มรายวิชา 5542205 ประตมิากรรมเพื่อการออกแบบ             
ย๎ายจากกลุํมวิชาเลือก 

3(1-4-4) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 

5541104  การเขียนแบบผลิตภัณฑ ์ 3(1-4-4) เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 5541301 การเขียนแบบผลิตภัณฑ์ 
 และปรับเนื้อหารายวิชา 

3(1-4-4) 

  เพิ่มรายวิชา 5542303 การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร๎างสรรค์     
ย๎ายจากวิชาเอก 

3(2-2-5) 

  เพิ่มรายวิชา 5543404 การประกอบธุรกจิทางด๎านศิลปะและการ
ออกแบบ ย๎ายจากวิชาเอก กลุมํวิชาเลือก 

3(1-4-4) 

  เพิ่มรายวิชา 5543405 การจัดแสดงสินค๎าและนิทรรศการ          
ย๎ายจากกลุํมวิชาเลือก 

3(1-4-4) 

5542202  คอมพิวเตอร์เพือ่การเขียนแบบ 2 มิต ิ 3(1-4-4) เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชาเป็น 5541401 การเขียนแบบดว๎ย
คอมพิวเตอร์ 2 มิติ และปรับเนื้อหารายวิชา 

3(1-4-4) 

5542203  คอมพิวเตอร์เพือ่การเขียนแบบ 3 มิต ิ 3(1-4-4) เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชาเป็น 5542402 การเขียนแบบดว๎ย
คอมพิวเตอร์ 3 มิติ และปรับเนื้อหารายวิชา 

3(1-4-4) 

5541201  คอมพิวเตอร์เพือ่การออกแบบกราฟิก 3(1-4-4) เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชาเป็น 5542403 คอมพิวเตอร์เพื่องาน
ออกแบบกราฟกิ และปรับเนื้อหารายวิชา 

3(1-4-4) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 

3) วิชาเอก 3) วิชาเอก 

5542401  ออกแบบกราฟิก 1 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชาเป็น 5541501 ออกแบบกราฟกิและ   
อัตลักษณ์องค์กร ปรบัเนือ้หาวิชา และปรับช่ัวโมงทฤษฎีและ
ปฏิบัต ิ

3(1-4-4) 

5542301  ออกแบบเครื่องเรือน 1 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชาเป็น 5542503 ออกแบบเครือ่งเรือน
สร๎างสรรค์ ปรับเนื้อหารายวิชา และปรบัช่ัวโมงทฤษฎีและปฏิบัติ 

3(1-4-4) 

5543502  ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท๎องถ่ิน 2(1-2-3) เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชาเป็น 5542504 ศิลปะและการออกแบบ
หัตถกรรมทอ๎งถ่ิน ปรบัเนื้อหารายวิชา และปรับช่ัวโมงทฤษฎี
และปฏิบัต ิ

3(1-4-4) 

5542404  ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชาเป็น 5542505  ออกแบบบรรจุภัณฑ์  
ปรับเนื้อหารายวิชา และปรับช่ัวโมงทฤษฎีและปฏิบัต ิ

3(1-4-4) 

5542205  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 2(1-2-3) เปลี่ยนช่ือรายวิชาเป็น 5542303 การออกแบบผลติภัณฑเ์ชิง
สร๎างสรรค์ ปรับเนื้อหารายวิชา และปรบัช่ัวโมงทฤษฎีและปฏิบัติ 
ย๎ายไปวิชาเฉพาะด๎าน 

3(2-2-5) 

5542206  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชาเป็น 5543102 ออกแบบผลิตภัณฑ์      
เชิงศิลปวัฒนธรรม ปรบัเนื้อหารายวิชา และปรับช่ัวโมงทฤษฎี
และปฏิบัติ ย๎ายไปวิชาแกน 

3(1-4-4) 
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5543207  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชาเป็น 5543521 ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ
สร๎างสรรค์ ปรับเนื้อหารายวิชา และปรบัช่ัวโมงทฤษฎีและ
ปฏิบัต ิ

3(1-4-4) 

5543208  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4 3(1-4-4) ยกเลกิรายวิชา - 

5543901  การค๎นคว๎าวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2(2-0-4) ย๎ายไปวิชาแกน 5543103 การวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ 
เปลี่ยนช่ือรายวิชา ปรับเนื้อหาวิชา และปรับช่ัวโมงทฤษฎีและ
ปฏิบัต ิ

3(3-0-6) 

5544902  โครงการพเิศษออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(1-4-4) เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชาเป็น 5544901  ศิลปนิพนธ์ 
 ปรับเนื้อหารายวิชา 

3(1-4-4) 

 2.2 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต   

5543107  การออกแบบอยํางยั่งยืน 3(2-2-5) ยกเลกิรายวิชา - 

5544108  ออกแบบผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช๎ 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 5542512 ออกแบบผลิตภัณฑ์วัสดเุหลอืใช๎ 3(2-2-5) 

5542210  ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลกัษณ์ไทย 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 5543523 ออกแบบผลิตภัณฑเ์อกลักษณ์ไทย 3(2-2-5) 

5544212  การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ 3(2-2-5) ย๎ายไปวิชาเฉพาะ 5543405 การจัดแสดงสินค๎าและนทิรรศการ 
 เปลี่ยนช่ือรายวิชา ปรับเนื้อหารายวิชา และปรบัช่ัวโมงทฤษฎี

และปฏิบัต ิ

3(1-4-4) 
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5543302  ออกแบบเครื่องเรือน 2 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชาเป็น 5543513  ออกแบบเครื่องเรือน
สาธารณะ ปรบัเนื้อหารายวิชา และปรับช่ัวโมงทฤษฎีและปฏิบัติ 

3(1-4-4) 

5543303  ออกแบบเครื่องเรือน 3 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชาเป็น 5543515 ออกแบบเครือ่งเรือน    
เชิงอุตสาหกรรม และปรับเนื้อหารายวิชา 

3(2-2-5) 

5542305  การเขียนแบบสถาปัตยกรรมเพื่อการตกแตงํภายใน 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชาเป็น 5542508 การเขียนแบบตกแตํง
ภายใน ปรับเนื้อหารายวิชา ปรบัช่ัวโมงทฤษฎีและปฏิบัต ิ

3(1-4-4) 

5543306  ออกแบบตกแตํงภายใน 1 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชาเป็น 5543514 ออกแบบตกแตํงภายใน
ปรับเนื้อหารายวิชา และปรับช่ัวโมงทฤษฎีและปฏิบัต ิ

3(1-4-4) 

5544307  ออกแบบตกแตํงภายใน 2 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชาเป็น 5543518  การประมาณราคางาน
ตกแตํงภายใน ปรับเนือ้หารายวิชา และปรบัช่ัวโมงทฤษฎีและ
ปฏิบัต ิ

3(1-4-4) 

5542402  ออกแบบกราฟิก 2 3(2-2-5) ยกเลกิรายวิชา - 

5544404  การออกแบบอินโฟกราฟิก 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 5542506 การออกแบบอินโฟกราฟิก  
 ปรับเนื้อหารายวิชา 

3(2-2-5) 

5543405  ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 3(1-4-4) เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชาเป็น 5542507 นวัตกรรมออกแบบ   
บรรจุภัณฑ์ และปรบัเนื้อหารายวิชา 

3(1-4-4) 
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5544406  ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 3(2-2-5) ยกเลกิรายวิชา 3(2-2-5) 

5544408  ออกแบบมลัติมีเดีย 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชาเป็น 5543519 มัลติมเีดียและ
แอพพลเิคช่ันเพื่อการน าเสนอ ปรับเนือ้หารายวิชา และปรบั
ช่ัวโมงทฤษฎีและปฏิบัต ิ

3(1-4-4) 

5542501  ออกแบบเครื่องประดบั 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 5543524 ออกแบบเครื่องประดับ 3(2-2-5) 

5542503  ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 1 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชาเป็น 5543525  ออกแบบเครื่องปั้นดินเผา
สร๎างสรรค์ และปรบัเนื้อหาวิชา 

3(2-2-5) 

5542504  ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 2 3(2-2-5) ยกเลกิรายวิชา - 

5543505  ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม๎  3(2-2-5) ยกเลกิรายวิชา - 

5543506  ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม๎ไผํและหวาย 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 5543526 ออกแบบหัตถกรรมไม๎ไผํและหวาย 
และปรับเนื้อหาวิชา 

3(2-2-5) 

5543507  ออกแบบผลิตภัณฑ์ของทีร่ะลึก 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชาเป็น 5543517 ออกแบบของใช๎         
ของตกแตํงและของทีร่ะลึก และปรบัเนื้อหาวิชา 

3(2-2-5) 

5543508  ออกแบบผลิตภัณฑ์งานกระดาษ 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 5542510 ออกแบบผลิตภัณฑง์านกระดาษ 3(2-2-5) 

5543509  ออกแบบผลิตภัณฑผา 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 5543516 ออกแบบผลิตภัณฑผ์๎า               
และปรับช่ัวโมงทฤษฎีและปฏิบัต ิ

3(1-4-4) 

5544509  ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องตกแตงํ 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชาเป็น 5543520 การออกแบบลวดลายเชิง
สร๎างสรรค์ ปรับเนื้อหาวิชา และปรับช่ัวโมงทฤษฎีและปฏิบตัิ 

3(1-4-4) 
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5541601  เครื่องมือเครื่องจักรพื้นฐานในงานอุตสาหกรรม 2(2-2-5) ยกเลกิรายวิชา - 

5542602  เทคนิคการท าหุํนจ าลอง 3(2-2-5) ย๎ายไปวิชาเฉพาะด๎าน 5542205 ประติมากรรมเพื่อการออกแบบ
เปลี่ยนรหัสวิชา ปรบัเนื้อหารายวิชา และ ปรบัช่ัวโมงทฤษฎีและ
ปฏิบัต ิ

3(1-4-4) 

5543603  การบรหิารการผลิตและการควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) ยกเลกิรายวิชา - 

5543607  เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 5543527 เทคโนโลยีการออกแบบผลติภัณฑ์   
และปรับเนื้อหาวิชา 

3(2-2-5) 

5544610  การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ย๎ายไปวิชาเฉพาะด๎าน 5543404 การประกอบธุรกิจทางด๎านศิลปะ
และการออกแบบ เปลี่ยนช่ือรายวิชา ปรบัเนื้อหาวิชา และปรับ
ช่ัวโมงทฤษฎีและปฏิบัต ิ

3(1-4-4) 

  เพิ่มรายวิชา 5542509 ออกแบบตัวอกัษร 3(2-2-5) 

  เพิ่มรายวิชา 5542511 ออกแบบหัตถกรรมจักสาน 3(2-2-5) 

  เพิ่มรายวิชา 5543522 ออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็ก 3(1-4-4) 

  เพิ่มรายวิชา 5543528 ออกแบบภาพพิมพ ์ 3(1-4-4) 

  เพิ่มรายวิชา 5543529 ภาษาอังกฤษส าหรบัศิลปะและการ
ออกแบบ ย๎ายจากวิชาแกน 

3(3-0-6) 
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ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 8 หน่วยกิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 8 หน่วยกิต 

5544801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

2(90) เปลี่ยนช่ือรายวิชาเป็น 5544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศิลปะและการออกแบบ 

2(90) 

5544802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

6(450) เปลี่ยนช่ือรายวิชาเป็น 5544802 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ
และการออกแบบ 

6(450) 

  หรือ    หรือ  

5544803  การเตรียมสหกิจศึกษา 2(90)  เปลี่ยนช่ือรหสัเป็น 5544803 การเตรยีมสหกจิศึกษา 2(90) 

5544804  สหกิจศึกษา 6(450)  เปลี่ยนช่ือรหสัเป็น 5544804 สหกจิศึกษา 6(450) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ให๎เรียนไมํน๎อยกวํา 6 หน่วยกิต ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ให๎เรียนไมํน๎อยกวํา 6 หน่วยกิต 

   ให๎เลือกเรียนวิชาใด ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก าหนด 
โดยไมํซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล๎วและต๎องไมํเป็นรายวิชาที่
ก าหนดให๎เรียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชาน้ี 

    ให๎เลือกเรียนวิชาใด ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก าหนด 
โดยไมํซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล๎วและต๎องไมํเป็นรายวิชาที่
ก าหนดให๎เรียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชาน้ี 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

วิชาบังคับ วิชาบังคับ 
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค๎น 3(3-0-6) 
 ความส าคัญของภาษาไทยที่เป็นเครื่องมือสื่อสารและการแสวงหา
ความรู๎หลักการใช๎ภาษาไทยในการสื่อสาร ทั้งในด๎านการฟัง พูด อําน เขียน เชํน 
การจับใจความส าคัญ การตีความ การยํอความ การสรุปความ การวินิจสาร การ
วิเคราะห์ การวิจารณ์ ฯลฯ การพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารใ น
สถานการณ์ตําง ๆ และการจัดเก็บ การสืบค๎นของทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบ
ตําง ๆ 

คงเดิม 

0001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 ศึกษาและพัฒนาทักษะด๎านการฟัง การพูด การอํานและการเขียน
ภาษาอังกฤษ เพื่อการติดตํอและการสื่อสารในสถานการณ์ตํางๆ การทักทาย การ
กลําวลา การแนะน าตนเองและผู๎อื่น การให๎ข๎อมูลและค าแนะน า การสนทนา การ
แสดงความรู๎สึก การอํานและการเขียนเพื่อการสื่อความหมายและการติดตํอ การ
อํานประกาศโฆษณา ฉลากที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน การใช๎พจนานุกรม การกรอก
แบบฟอร์มและการเขียนรูปแบบตํางๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
0001202  ภาษาองักฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐานที่จ าเป็นตํอการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีโดยเน๎นทักษะด๎านการฟัง การพูด การอํานและการเขียนเชิงวิชาการ 

คงเดิม 

0001401  สนุทรยีศาสตรแ์ละจรยิธรรมในการด ารงชีวิต            3(3-0-6) 
 ศึกษาความหมายในศาสตร์ของงานด๎านทัศนศิลป์ โสตศิลป์และ
นาฏศิลป์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของการรับรู๎ทางสุนทรียศาสตร์ สามารถ
เช่ือมโยงประสบการณ์น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งศึกษาความหมายและ
ความส าคัญของจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหวํางจริยธรรมกับจริยศาสตร์ หลัก
จริยธรรมในพระพุทธศาสนา ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม การใช๎จริยธรรมใน การ
แก๎ปัญหาเช่ือมโยงประสบการณ์น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให๎สามารถด ารงชีวิต
ได๎อยํางมีความสุข 

คงเดิม 

0001402  จติวิทยาการด าเนินชีวิตกับการพัฒนาตน                      3(3-0-6) 
 ความเข๎าใจหลักการด าเนินชีวิตและการท างาน ความเข๎าใจตนเองและ
ผู๎อื่นการพัฒนาเชาว์อารมณ์ การปรับตัวและสุขภาพจิต การสื่อสารระหวํางบุคคล
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการท างานและการด าเนินชีวิต 

คงเดิม 



 
 

114 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
0002501  ทอ๎งถ่ินศึกษา           3(3-0-6) 
 วิถีชีวิตความเป็นอยูํและระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัวภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งโครงการในพระราชด าริ
ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมประเทศไทย เพื่อพัฒนาสังคมไทยอยําง
ยั่งยืนโดยเน๎นบริบทด๎านสภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของท๎องถ่ิน รวมทั้ง
สังคมการเมือง การปกครองและด๎านเศรษฐกิจของท๎องถ่ิน 

คงเดิม 

0002502  การเมอืงการปกครองไทยและกฎหมายเบือ้งต๎นส าหรบัชีวิต 3(3-0-6) 
 ศึกษาความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง หน๎าที่ของรัฐ
ความสัมพันธ์ระหวํางรัฐกับประชาชน สิทธิ เสรีภาพ บทบาทหน๎าที่ของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ กระบวนการทางการเมืองตามระบบประชาธิปไตย รวมทั้งศึกษา
ความรู๎เกี่ยวกับกฎหมาย หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ หน๎าที่ของปวงชนชาวไทย
ที่บัญญัติไว๎ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน 

คงเดิม 

0002502  การเมอืงการปกครองไทยและกฎหมายเบือ้งต๎นส าหรบัชีวิต 3(3-0-6) 
 ศึกษาความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง หน๎าที่ของรัฐ
ความสัมพันธ์ระหวํางรัฐกับประชาชน สิทธิ เสรีภาพ บทบาทหน๎าที่ของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ กระบวนการทางการเมืองตามระบบประชาธิปไตย รวมทั้งศึกษา
ความรู๎เกี่ยวกับกฎหมาย หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ หน๎าที่ของปวงชนชาวไทย
ที่บัญญัติไว๎ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน 
 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
0002601  วิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ืน้ฐานในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
 หลักการในการน าความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช๎ใน การ
ด ารงชีวิต อันได๎แกํโภชนาการ สารเคมีในชีวิตประจ าวัน การออกก าลังกายและการ
ดูแลสุขภาพตนเอง การแปลความหมายและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ความ
นําจะเป็น การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรตํางๆ รวมทั้งการประยุกต์ใช๎สถิติเพื่อ
การคาดการณ์และการแก๎ปัญหา 

คงเดิม 

0002701  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต          3(2-2-5) 
 ศึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพล
และมีผลกระทบตํอชีวิตและสังคม การใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎แกํ  
เครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข๎อมูล การสื่อสารข๎อมูล การ
แสวงหาความรู๎บนระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์และจากฐานข๎อมูลตําง ๆ ส าหรับ
การศึกษาค๎นคว๎า การท ารายงาน การน าเสนอผลงานและการด ารงชีวิตประจ าวัน
อยํางมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงจริยธรรมและความปลอดภัย ตลอดจนการเคารพ
สิทธิทางปัญญา 

คงเดิม 

0002203  ภาษาองักฤษทางวิชาการ 2             3(3-0-6) 
 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษข้ันสูงที่จ าเป็นตํอการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีโดยเน๎นทักษะด๎านการฟัง การพูด การอํานและการเขียนเชิงวิชาการ
เป็นรายวิชาตํอเนื่องจากรายวิชาภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
0002301  ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร                           3(3-0-6) 
 ศึกษาอักษร การประสมอักษร การสร๎างค า ประโยคพื้นฐานเขียนและ
อําน ภาษาเขมรพื้นฐาน สนทนาภาษาเขมรพื้นฐาน เชํน การทักทาย การแนะน า
ตัว การพูดขอโทษ ขอบคุณ ฝึกทักษะการฟังและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การ
ใช๎ถ๎อยค าให๎เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลสภาพแวดล๎อมและวัฒนธรรม ใช๎ค าศัพท์
และโครงสร๎างในระดับพื้นฐาน 

คงเดิม 

0002302 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร           3(3-0-6) 
 ศึกษาโครงสร๎างของภาษาจีน ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับการออกเสียงค า
และส านวนตํางๆ ฝึกทักษะการฟังและพูดเน๎นส านวนที่ใช๎ในการสนทนาใน
ชีวิตประจ าวัน เชํน การทักทาย การแนะน าคน การบอกเวลา การซื้อของ เป็นต๎น
ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของจีน 

คงเดิม 

0002303 ภาษาญีปุ่น่เพือ่การสือ่สาร                             3(3-0-6) 
 ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน เพื่อน ามาใช๎แตํงประโยคแบบงํายๆ ฝึกการ
ออกเสียง การอํานและการเขียนอักษรโรมันจิ รวมทั้งฝึกทักษะการฟังและความ
เข๎าใจ โดยการถาม-ตอบเน๎นส านวนที่ใช๎ในสถานการณ์ที่พบบํอยในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกการทักทาย การกลําวแนะน าตัว การสนทนาทางโทรศัพท์ การถาม-บอกทาง 
เป็นต๎น ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของญี่ปุ่น 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
0002403 จริยธรรมกับการด าเนินชีวิต          3(3-0-6) 
 ศึกษาความหมายและความส าคัญของจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหวําง
จริยธรรมกับ จริยศาสตร์ จริยศึกษาและวัฒนธรรม หลักจริยธรรมสากล หลักจริยธรรม
ในพระพุทธศาสนา ปัญหาเก่ียวกับจริยธรรม การใช๎จริยธรรมในการแก๎ปัญหา การ
ประเมินจริยธรรม จริยธรรมกับอาชีพชีวิตที่มีความสุขและสังคมที่มีสันติภาพ 

คงเดิม 

0002404  สุนทรียศาสตร์กับชีวิต                      3(3-0-6) 
 ศึกษาความหมายในศาสตร์ของงานทางการเห็น การได๎ยินและการ
เคลื่อนไหวสูํการพัฒนาศักยภาพของการรับรู๎เข๎าใจทัศนศิลป์ ดนตรีและการแสดง 
สามารถเช่ือมโยงประสบการณ์น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

คงเดิม 

0002405  ดนตรีส าหรบัชีวิต           3(3-0-6) 
 ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของดนตรีตําง ๆ ที่มีในสมัยปัจจุบัน รูปแบบ
ดนตรีที่เกี่ยวข๎องในชีวิตประจ าวัน ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของการชมและฟังดนตรี 
หลักการรับรู๎และเข๎าใจดนตรี การชมการแสดงดนตรีสดในรูปแบบตําง ๆ 

คงเดิม 

0002406 การรูส๎ารสนเทศ                      3(3-0-6) 
 การศึกษาค๎นคว๎าในระดับอุดมศึกษา การรู๎สารสนเทศ การจัดเก็บและ
การใช๎ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตําง ๆ การใช๎เครื่องมือชํวยค๎นคว๎าทั้งในระบบ
มือและระบบอิเล็กทรอนิกส์ในห๎องสมุดและศูนย์สารสนเทศ การเ ขียน
เอกสารอ๎างอิงและบรรณานุกรมประกอบการศึกษาค๎นคว๎าและการวิจัย 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
0002503 ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 ศึกษาแนวคิด ความหมาย ความส าคัญของภูมิปัญญาไทย กระบวนการ
เรียนรู๎ การถํายทอด การผสมผสานภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ใช๎ภูมิปัญญาไทย
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด๎านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและ
สิ่งแวดล๎อม ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและ
สังคม ศึกษากรณีตัวอยํางภูมิปัญญาไทยสาขาตําง ๆ 

คงเดิม 

0002504  ประเทศไทยในสังคมโลก          3(3-0-6) 
 สังคมไทยในฐานะสมาชิกของประชาคมโลกและกลุํมผลประโยชน์ 
ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ในด๎านตําง ๆ ที่เกิดข้ึนกับสังคมไทย แนวทางการ
ปรับปรุงประเทศเพื่อธ ารงรักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทย รวมถึงความเป็นชาติ
ที่มีบทบาทส าคัญในโลก 

คงเดิม 

0002505 การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์           3(3-0-6) 
 ศึกษาความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง หน๎าที่ของรัฐ 
ความสัมพันธ์ระหวํางรัฐกับประชาชน ศึกษาสิทธิ เสรีภาพ บทบาทหน๎าที่ของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ศึกษากระบวนการทางการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย การมีสํวนรํวมของประชาชนตํอระบบการเมืองไทยที่สอดคล๎องกับ
กระแสโลกาภิวัตน์ 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
0002506  กฎหมายเบือ้งต๎นส าหรบัชีวิต           3(3-0-6) 
 ศึกษาความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและ
หน๎าที่ของปวงชนชาวไทยที่บัญญัติไว๎ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการ
ด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบันที่ประชาชนควรทราบ กฎหมายแพํงและพาณิชย์วําด๎วย
บุคคลนิติกรรม สัญญาหนี้ ครอบครัว มรดกและเอกเทศสัญญาตําง ๆ กฎหมาย
อาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง อาญา เฉพาะในสํวนความรู๎เบื้องต๎น 

คงเดิม 

0002507  การจดัการทรพัยากรและสิง่แวดลอ๎มประเทศไทย          3(3-0-6) 
 ความหมายสิ่ งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทและ
ความส าคัญของสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร สภาพปัญหาและแนวทางแก๎ไขและ
ป้องกันปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายสิ่งแวดล๎อมและ
หลักการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 

คงเดิม 

0002508  เศรษฐกจิในชีวิตประจ าวัน          3(3-0-6) 
 ความหมายของเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ ความหมายของระบบ
เศรษฐกิจและลัทธิเศรษฐกิจในสังคมไทย สังคมเอเชียและสังคมโลก ดัชนีช้ีวัด
พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ควรรู๎และมีการน าไปใช๎บํอยๆ ความหมายของการผลิต การ
จ าหนําย จํายแจก การแบํงปันและการบรโิภค ความหมายเบื้องต๎นของอุปสงค์และ
อุปทาน สถาบันที่ส าคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
0002509 หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต๎น          3(3-0-6) 
 ศึกษาลักษณะของธุรกิจ ความส าคัญของธุรกิจที่มีตํอเศรษฐกิจและ
สังคม สิ่งแวดล๎อมที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินธุรกิจ ประเภทของธุรกิจในประเทศไทย 
การประกอบกิจกรรมตํางๆ ของธุรกิจ เชํน การผลิต การตลาด การจัดองค์การ 
การจัดการธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจและภาษีอากร จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของผู๎ประกอบการ สภาพปัญหาของการด าเนินธุรกิจ หลักการเขียนแผน
ธุรกิจเพื่อน าไปใช๎ในการประกอบธุรกิจของตนเองและครอบครัว 

คงเดิม 

0002602  การคิดและการตัดสนิใจ          3(3-0-6) 
 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดสร๎างสรรค์ การคิด
วิเคราะห์ ข๎อมูลขําวสาร ตรรกศาสตร์และการให๎เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ 
ก าหนดการเชิงเส๎น การน าความรู๎มาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันและการตัดสินใจ 

คงเดิม 

0002801 วิทยาศาสตร์เพือ่การพัฒนาคุณภาพชีวิต           3(3-0-6) 
 ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากอดีตสูํปัจจุบัน การน าความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชีวิต ตระหนักถึงผลกระทบของความก๎าวหน๎าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีตํอมนุษย์ทั้งโลกปัจจุบันและอนาคต 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
0002802 วิทยาศาสตร์พื้นฐานกบัชีวิตประจ าวัน           3(3-0-6) 
 กระบวนการแสวงหาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ การแก๎ไขปัญหาโดย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ การท างานของระบบตําง ๆ ในรํางกาย ความสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม สารเคมีที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน ประโยชน์และโทษของการใช๎
สารเคมี สารเคมีที่ตกค๎างในสิ่งแวดล๎อม สารเคมีปราบศัตรูพืช หลักการท างาน 
วิธีใช๎และการแก๎ปัญหาเบื้องต๎นของอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ๎าน การใช๎ประโยชน์และการ
อนุรักษ์พลังงานในรูปแบบตําง ๆ 

คงเดิม 

0002803 วิทยาศาสตร์ประยุกตส์ าหรับการด ารงชีวิต           3(3-0-6) 
 ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ส าหรับการน าไปใช๎
ในการด ารงชีวิต อันได๎แกํ ความส าคัญของอาหารและโภชนาการที่มีตํอสุขภาพ 
สารอาหาร อาหารหลัก การกินอาหารให๎พอดีกับความต๎องการของรํางกาย เม
แทบอลิซึม แหลํงพลังงานและการใช๎ การค๎ุมครองผู๎บริโภค หลักการใช๎ยา สารพิษ
และพืชสมุนไพรในชีวิตประจ าวันและการดูแลสุขภาพตนเอง สุขอนามัยสํวนบุคคล
และปัจจุบันพยาบาล การออกก าลังกาย การวางแผนการออกก าลังกาย วิธีออก
ก าลังกายอยํางถูกต๎อง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การวัดผลและประเมินผล
กํอนและหลังการออกก าลังกาย เพื่อเสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
0002804 ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม           3(3-0-6) 
 ก าเนิดชีวิต ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม สภาวะของ
โลกในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล๎อม ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหวํางชีวิตกับ
สิ่งแวดล๎อม การรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ความสมดุลธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ปัญหามลพิษ ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและ
คุณภาพชีวิต การประเมินผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม ปัญหาสิ่งแวดล๎อมในท๎องถ่ิน 
ประเทศและโลก การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 

คงเดิม 

0002805  เกษตรในชีวิตประจ าวัน           3(2-2-5) 
 ความหมายและการพัฒนาการเกษตร ความสัมพันธ์ดินกับ การ
เจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหาร การปลูกพืช การขยายพันธ์ุพืช เคมีภัณฑ์และการ
ก าจัดศัตรูพืช การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจชนิดตําง ๆ เชํน ไกํ สุกร โค กระบือ การเลี้ยง
ปลา การถนอมและแปรรูปผลิตผลการเกษตร 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
0002806 การเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวพระราชด าร ิ           3(3-0-6) 
 ความหมาย ความส าคัญและวิธีการท าเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนว
พระราชด าริ หลักการท าไรํนาสวนผสม เทคนิคการท าและการใช๎ปุ๋ยจากธรรมชาติ 
การใช๎วัสดุธรรมชาติให๎เกิดประโยชน์ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
(Integrated Pest Management) 

คงเดิม 

0002807 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน           3(2-2-5) 
 ศึกษาความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส าหรับ
ชํางศึกษาทฤษฎีหรือหลักการในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงตําง ๆ และ
ปฏิบัติทางด๎านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐานส าหรับชําง เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ประยุกต์เทคโนโลยีทางชํางมาใช๎ในงานประจ าวัน 

คงเดิม 

0002808 เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกบัการด ารงชีวิตในทอ๎งถ่ิน           3(3-0-6) 
 ศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เกี่ยวกับพลังงานและพลังงานทดแทน 
คุณภาพชีวิต ความสัมพันธ์ระหวํางเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม 
วิศวกรรมศาสตร์ เทคนิคและคุณภาพชีวิต การน าเทคโนโลยีไปใช๎เพื่อการพัฒนา
ชนบท การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตใน
ท๎องถ่ิน ศึกษาและเก็บรวบรวมข๎อมูลเทคโนโลยีท๎องถ่ินพร๎อมกับปฏิบัติการ
ออกแบบและพัฒนาให๎เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 

คงเดิม 



 
 

124 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
ข. วิชาเฉพาะด้าน ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 1. วิชาแกน  1. วิชาแกน 
5542206 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2 3(2-2-5) 
 Industrial Design II 
 ศึกษารูปแบบและแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
อุตสาหกรรม(Standard) สิ่งแวดล๎อม (Environment) และเป็นนวัตกรรม 
(Innovation) โดยเน๎นสร๎างแนวคิดในการเขียนแบบที่เป็นระบบ 
 ฝึกปฏิบัติการเขียนรายการประกอบการออกแบบ การวางแผนการผลิต
เบื้องต๎นการออกแบบรําง (Sketch Design) พร๎อมกับน าเสนองานในลักษณะของ
แผํนเสนองาน (Presentation Board) ท าหุํนจ าลอง (Model) 

5543102  ออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงศิลปวัฒนธรรม 3(1-4-4) 
 Arts Culture Product Design 
 รูปแบบและแนวคิดเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมด๎านตําง ๆ ของไทย 
วิเคราะห์หาแนวทางเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ 
ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่น าเอกลักษณ์ศิลปะ ภูมิปัญญาของไทยมา
สร๎างสรรค์ให๎สวยงามนําใช๎และรํวมสมัย 

5543901 การค๎นคว๎าวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 Research for Industrial Design 
 ศึกษาหลักการ ระเบียบวิธีการวิจัย สถิติ และการวิเคราะห์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ เพื่อน าข๎อมูลไปใช๎ประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เชํน 
ข้ันการเตรียมงาน ข้ันเก็บรวบรวมข๎อมูล ข้ันวิเคราะห์ข๎อมูล ข้ันน าเสนอผลงานวิจัย 
ฯลฯ 
 ฝึกปฏิบัติการค๎นคว๎าวิจัยในหัวข๎อเรื่องที่ก าหนด  สรุปเป็นภาคเอกสาร  
ปฏิบัติการจัดเตรียมโครงรํางวิชาโครงการพิเศษ 

5543103  การวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ 3(3-0-6) 
 Research for Art and Design 
 ความรู๎เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย การเก็บรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์
ข๎อมูล การน าเสนอผลงานวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ การน าผลการวิจัยไป
ใช๎ประโยชน์ไปใช๎ในการออกแบบ การเขียนเค๎าโครงวิจัยทางศิลปะและการ
ออกแบบ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
5541101  ประวัติการออกแบบผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม  2(2-0-4) 
 History of Industrial Design 
 ศึกษาประวัติ และวิวัฒนาการการออกแบบผลิตภัณฑ์ในชํวงสมัยตําง ๆ 
ทั้งด๎านศิลปะ และหัตถกรรม การออกแบบสมัยใหมํ ทั้งในประเทศและตํางประเทศ 
 ศึกษาแนวคิดและผลงานนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญ 

5541101 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ 3(3-0-6) 
 History of Art and Design 
 ประวัติศาสตร์ศิลปะ วิวัฒนาการออกแบบ การออกแบบสมัยใหมํ 
แนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบ ผลงานศิลปินและนักออกแบบที่ส าคัญ 

 2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ  2. วิชาเฉพาะด้าน 
5542106 กายวิภาคเชิงกลและระบบกลไกพื้นฐาน 3(2-3-5) 
 Ergonomics and Basic Mechanic 
 ศึกษาโครงสร๎างสัดสํวนและสรีระรํางกายมนุษย์ (Anatomy) และ
หน๎าที่การท างาน ขีดจ ากัดความสามารถตําง ๆ ที่สัมพันธ์กับเครื่องมือ เครื่องจักร 
อุปกรณ์ สภาพแวดล๎อม พื้นที่การท างาน ระบบกลกลไกในการขับเคลื่อนการ การ
ใช๎พลังงานในการขับเคลื่อน การควบคุมและข้ันตอนการท างาน วัสดุที่ท าการผลิต 
ข๎อควรระวัง การซํอมแซมบ ารุง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 
 ฝึกปฏิบัติการวาดภาพและเทคนิคการลงสีของสรีระรํางกายมนุษย์ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Sketch Design) สร๎างหุํนจ าลอง (Model Study) ระบบ
กลไกอยํางงําย ๆ และสามารถน าเสนอข้ันตอนการท างานอยํางมีระบบ 

5541202  การยศาสตร์เพื่อการออกแบบ  3(3-0-6) 
 Ergonomics for Design 
 สัดสํวนและสรีระราํงกายมนุษย์ (Anatomy) ส าหรับเด็กและผู๎ใหญํ ที่
สัมพันธ์กับการออกแบบ ข๎อมูลเกี่ยวกับขนาด และระยะของการท างานที่
เหมาะสม พฤติกรรมการใช๎งาน และความปลอดภัย ระบบกลไกพื้นฐานการ
ท างานผลิตภัณฑ์ การสร๎างผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็ก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
5541103 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ ์ 3(2-2-5) 
 Principle of Product Design  
 ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์  ข๎อค านึ ง ในการออกแบบ 
กระบวนการวิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ ข้ันตอนการออกแบบ ปัจจัยที่มี
อิทธิพลตํอการออกแบบ เพื่อน าไปพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบ ( Idea 
Development) 
 ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยน า
หลักการ ข๎อค านึง ปัจจัยที่มีอิทธิพล มาใช๎ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 

5541302 หลักการออกแบบ 3(2-2-5) 
 Principle of Design 
 หลักการ กระบวนการออกแบบ แนวคิดเบื้องต๎น และความคิด
สร๎างสรรค์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการออกแบบ กระบวนการวิเคราะห์การออกแบบ 
จรรยาบรรณและกฎหมายเกี่ยวข๎องกับการออกแบบ ปฏิบัติเพื่อการออกแบบที่
เน๎นแนวความคิด โดยน าหลักการ ข๎อควรค านึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลมาใช๎ในการ
ออกแบบ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ 

5541102 วาดเส๎นเพือ่การออกแบบ 3(1-4-4) 
 Drawing for Design 
 ศึกษาหลักการ การเขียนภาพ และฝึกปฏิบัติการเขียนภาพลายเส๎น 
ภาพเหมือนจริงจากสิ่งที่มีอยูํในธรรมชาติ เชํน ทิวทัศน์ คน สัตว์ เป็นต๎น และสิ่งที่
มนุษย์สร๎างขึ้น เชํน ประติมากรรม สิ่งกํอสร๎างสถาปัตยกรรม และผลิตภัณฑ์ ให๎ได๎
สัดสํวน แสงและเงา โดยจัดองค์ประกอบทางศิลปะ เน๎นเทคนิคการเขียนภาพ ด๎วย
อุปกรณ์การเขียนภาพ ได๎แกํ การใช๎ดินสอ ปากกาลูกลื่น ปากกาหมึกซึม การใช๎สี 
เชํน สีไม๎ สีน้ า สีโปสเตอร์ สีหมึก เป็นต๎น 

5541201 วาดเส๎นพื้นฐาน 3(1-4-4) 
 Basic Drawing 
 หลักการ ความส าคัญของการวาดเส๎น เทคนิควาดเส๎น การเขียนภาพ
ลายเส๎น ภาพเหมือนจริงจากรูปทรงเรขาคณิต สิ่งที่มีอยูํในธรรมชาติ และสิ่งที่
มนุษย์สร๎างข้ึน ให๎ได๎สัดสํวน แสงและเงา โดยจัดองค์ประกอบทางศิลปะ เน๎น
เทคนิคการเขียนภาพ ด๎วยอุปกรณ์การวาดเส๎นตําง ๆ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
5541105 ออกแบบทัศนศิลป ์ 3(2-2-5) 
 Visual Art Design 
 ศึกษาหลักการออกแบบทัศนศิลป์  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
องค์ประกอบของศิลปะ ประเภทของงานทัศนศิลป์ 
 ฝึกปฏิบัติ โดยใช๎หลักการออกแบบจัดองค์ประกอบของศิลปะ เน๎น
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ที่เกิดแนวคิดใหมํ ความสวยงาม เทคนิคการสร๎างสรรค์
ศิลปะ ลักษณะตําง ๆ มาประยุกต์ใช๎ในงานผลิตภัณฑ์ และงานหัตกรรมท๎องถ่ิน 

5541203 องค์ประกอบศิลป ์ 3(1-4-4) 
 Arts Composition 
 องค์ประกอบของศิลป ์หลกัการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ วัสดุอุปกรณ์
ในการสร๎างสรรค์และการออกแบบ และแนวคิดการสร๎างงานศิลปะของศิลปิน 
โดยใช๎หลักการจัดวางองค์ประกอบของศิลปะ ในงานออกแบบลักษณะตําง ๆ ที่
เหมาะสม 

 5541204 จิตรกรรมเพือ่การออกแบบ 3(1-4-4) 
 Painting for Design 
 เทคนิคการรํางภาพ เขียนภาพจากต๎นแบบในธรรมชาติ และเน๎นการ
เขียนภาพผลิตภัณฑ์ตําง ๆ ที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน เน๎นให๎มีขนาดสัดสํวนจริง การ
ให๎แสง สี เงาและองค์ประกอบทางศิลปะที่ถูกต๎อง มีความเหมือนจริง 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
5542602 เทคนิคการท าหุํนจ าลอง 3(2-2-5) 
 Model Making Technique 
 ศึกษาหลักการ ชนิด รูปแบบเทคนิควิธีการท าหุํนจ าลองของผลิตภัณฑ์ 
และ ฝึกปฏิบัติการสร๎างหุํนจ าลองจากวัสดุตํางๆ เชํน ไม๎ โลหะ พลาสติก โฟม 
กระดาษ ปูนปลาสเตอร์  เป็นต๎น และวิธีการตกแตํงรายละเอียด และผิวหน๎า 
(Surface) ให๎ดูเหมือนจริง 

5542205 ประติมากรรมเพื่อการออกแบบ 3(1-4-4) 
 Sculpture for Design 
 หลักการพื้นฐานในการสร๎างงานประติมากรรม การพิจารณาขนาด
สัดสํวน มาตราสํวน การยํอขยายสํวน เทคนิควิธีการผลิต และวัสดุในการสร๎าง
งานประติมากรรมเพื่อการออกแบบปฏิบัติการสร๎างสร๎างงานประติมากรรมจาก
วัสดุตําง ๆ และวิธีการตกแตํงรายละเอียด และผิวหน๎าให๎ดูเหมือนจริง 

5541104 การเขียนแบบผลิตภัณฑ ์ 3(1-4-4) 
 Product Drawing  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนแบบสั่งงาน (Working Drawing) โดยมี
การเขียนภาพฉาย การเขียนแบบรายละเอียดช้ินงาน (Detail Drawing) การเขียน
แบบภาพชํวย (Auxiliary Drawing) การเขียนแบบแยกช้ินสํวน (Assembly 
Drawing of Exploded View) ของผลิตภัณฑ์เพื่อใช๎ในการผลิต   
 ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบทัศนียภาพ (Perspective) ของผลิตภัณฑ์ตําง 
ๆ โดยใช๎เทคนิคการเขียนแบบแสงและเงา (Shade and Shadow) 
 

5541301 การเขียนแบบผลิตภัณฑ ์ 3(1-4-4) 
 Product Drawing 
 หลักการการเขียนแบบสั่งงาน (Working Drawing) โดยมีการเขียน
ภาพฉาย (Orthographic) การเขียนแบบรายละเอียดช้ินงาน (Detail Drawing) 
การเขียนแบบภาพชํวย (Auxiliary Drawing) การเขียนแบบแยกช้ินสํวน 
(Assembly Drawing of Exploded View) ของผลิตภัณฑ์เพื่อใช๎ในการผลิต    
ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบทัศนียภาพ (Perspective) ของผลิตภัณฑ์ตําง ๆ โดยใช๎
เทคนิคการเขียนแบบแสงและเงา (Shade and Shadow) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
5542205 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 2(1-2-3) 
 Industrial Design I 
 ศึกษารูปแบบและแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
สร๎างสรรค์ (Creative Process) การศึกษาสภาพปัญหาข๎อบกพรํองของผลิตภัณฑ์
ที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงประโยชน์ใช๎สอย (Function) สุนทรียศาสตร์
(Aesthetic) ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ (Image & Identity) 

5542303 การออกแบบผลิตภัณฑเ์ชิงสร๎างสรรค์ 3(2-2-5) 
 Creative Product Design 
 รูปแบบและแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์ส ร๎ างสรร ค์ 
กระบวนการสร๎างสรรค์ (Creative Process) การศึกษาสภาพปัญหาข๎อบกพรํอง
ของผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงประโยชน์ใช๎สอย ( Image and 
Identity) ฝึกปฏิบัติการออกแบบพื้นฐานตามทฤษฎีและวิ ธีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์โดยเน๎นสร๎างแนวคิดในการเขียนแบบ การออกแบบรําง (Sketch 
Design) พร๎อมกับน าเสนองานในลักษณะของแผํนเสนองาน (Presentation 
Board) ท าหุํนจ าลอง (Model) 

5544610 การประกอบธุรกจิอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial  Business Operation 
 ศึกษาความรู๎เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรม รูปแบบและการด าเนินงาน
ของธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทตําง ๆ กระบวนการผลิต การตลาด การเงิน การ
บริหารหนํวยงานและบุคคล การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมกับสังคม 
 

5543404 การประกอบธุรกจิทางด๎านศิลปะและการออกแบบ 3(1-4-4) 
 Arts and Design Entrepreneur 
 หลักการตลาด การประชาสัมพันธ์ ชํองทางจ าหนํายพฤติกรรม
ผู๎บริโภค และการประกอบธุรกิจเบื้องต๎น ปฏิบัติการถํายภาพผลิตภัณฑ์ และการ
ท าสื่อเพื่อน าเสนอผลิตภัณฑ์ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
5544212 การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ 3(2-2-5) 
 Exhibition Design 
 ศึกษาทฤษฎีและหลักปฏิบัติในการวางแผนการออกแบบ และการจัด
แสดงนิทรรศการ (Exhibition) แบบตําง ๆ รวมทั้งการจัดที่แสดงสินค๎าและ
ผลิตภัณฑ์ (Display) และกิจกรรมที่สัมพันธ์กับนิทรรศการ 
 ฝึกปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบ การจัดนิทรรศการ  ในกิจกรรม
ประเภทตําง ๆ 

5543405 การจัดแสดงสินค๎าและนิทรรศการ 3(1-4-4) 
 Display and Exhibition 
 ความส าคัญ องค์ประกอบในการแสดงสินค๎าและนิทรรศการ การ
เลือกใช๎วัสดุและอุปกรณ์ การวางแผนและการเตรียมการ การออกแบบและการ
ด าเนินการจัดแสดงสินค๎าและนิทรรศการในรูปแบบตําง ๆ ปฏิบัติการจัดแสดง
สินค๎าและนิทรรศการ 

5542202 คอมพิวเตอรเ์พื่อการเขียนแบบ 2 มิติ 3(1-4-4) 
 Computer for 2D Drawing  
 ศึกษาหลักการและวิธีการใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปที่ใช๎ในการ
เขียนแบบผลิตภัณฑ์ (Working Drawing) การเขียนแบบสถาปัตยกรรม การเขียน
แบบตกแตํงภายใน กลุํมค าสั่ง การสร๎างและเขียนเส๎น การแก๎ไข ก าหนดมาตรา
สํวนและบอกขนาดสัดสํวน การพิมพ์งานการเขียนงาน 2 มิติ และ 3 มิติ การแปลง
ไฟล์ไปใช๎งานกับโปรแกรมที่เกี่ยวข๎อง 
 ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบการสั่งงานเพื่อการผลิต โดยใช๎โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป การเขียนภาพตําง ๆ (Dimension, Perspective, Detail, 
Isometric, Elevation) 

5541401 การเขียนแบบด๎วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ 3(1-4-4) 
 Computer for 2D Drawing 
 หลักการและวิธีการใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ
ผลิตภัณฑ์ 2 มิติ ปฏิบัติการเขียนแบบเพื่อการผลิตและการพิมพ์ตามมาตรฐาน
การเขียนแบบสากล 
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5542203 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ 3 มิต ิ 3(1-4-4) 
 Computer for 3D Drawing  
 ศึกษาหลักการและวิธีการใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปที่ใช๎ในการ
ออกแบบและการสร๎างภาพเสมือนจริง  (RENDER 3D) ภาพผลิตภัณฑ์ กลุํมค าสั่ง การ
สร๎างชิ้นงาน การก าหนดคําพื้นผิววัสดุและสีสัน การก าหนดคําแสงเงา การน าเข๎าไฟล์มา
ใช๎งาน การประมวลผลภาพเป็นภาพเสมือนจริง การจัดงานเพื่อการน าเสนอ การพิมพ์
งาน 3 มิติ การแปลงไฟล์ไปใช๎งานกับโปรแกรมที่เก่ียวข๎อง 
      ฝึกปฏิบัติการออกแบบวัตถุผลิตภัณฑ์ 3 มิติ โดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป การเขียนภาพตําง ๆ (Dimension, Perspective, Detail, Isometric, พร๎อม
การประมวล ผลภาพเป็นภาพเสมือนจริง เพื่อไปจัดภาพน าเสนอ (Art Work) 

5542402 การเขียนแบบด๎วยคอมพิวเตอร์ 3 มิต ิ 3(1-4-4) 
 Computer for 3D Drawing 
 หลักการและวิธีการใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบผลิตภัณฑ์ 3 
มิติ ปฏิบัติการเขียนแบบเพื่อการผลิตและการพิมพ์ตามมาตรฐาน  การเขียนแบบสากล 

5541201 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก 3(1-4-4) 
 Computer for Graphic Design 
 ศึกษาหลักการทฤษฎีการออกแบบกราฟิก การสื่อสารความหมายของภาพ 
เคร่ืองหมาย ตราสัญลักษณ์ วิธีการใช๎งานเคร่ืองมือตําง ๆ ในโปรแกรมกราฟิกส าเร็จรูป 
 ฝึกปฏิบัติการออกแบบภาพ และเทคนิคการตกแตํงภาพด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก การสร๎างสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การน าภาพไปใช๎ในรูปแบบงาน
ลักษณะตําง ๆ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ ที่ใช๎งานรํวมกัน 

5542403 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบกราฟิก 3(1-4-4) 
 Computer for Graphic Design 
 หลักการใช๎งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานออกแบบกราฟิกและหลักการ
น าเสนองานด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูป ฝึกปฏิบัติการออกแบบกราฟิกและน าเสนองาน
ด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
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3) วิชาเอก 3) วิชาเอก 

5542401 ออกแบบกราฟกิ 1 3(2-2-5) 
 Graphic Design I 
 ศึกษาศึกษาประวัติ และวิวัฒนาการของการออกแบบกราฟิก หลักการ
ออกแบบกราฟิกพื้นฐาน เทคนิคการจัดองค์ประกอบงานกราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ การ
พิมพ์เบื้องต๎น 
 ฝึกปฏิบัติการออกแบบกราฟิกเบื้องต๎น เ ชํน ออกแบบตัวอักษร 
ออกแบบสัญลักษณ์ การออกแบบเครื่องหมายการค๎า การออกแบบลวดลาย 
ออกแบบการ์ดอวยพร แผํนประชาสัมพันธ์ ด๎วยโปรแกรมกราฟิกทางคอมพิวเตอร์ 

5541501 ออกแบบกราฟกิและอัตลักษณ์องค์กร 3(1-4-4) 
 Graphic Design and Corporate Identity 
 ประวัติ ความหมาย ประเภท หลักการออกแบบกราฟิก เทคนิคการจดั
องค์ประกอบงานกราฟิก การออกแบบลวดลาย การออกแบบตัวอักษร การ
ออกแบบสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค๎า การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพพิมพ์ และ
ระบบการพิมพ์เบื้องต๎น ปฏิบัติการน าหลักการและเทคนิคด๎านการออกแบบ
กราฟิกมาใช๎ในการออกแบบงานกราฟิกประเภทตําง ๆ ที่เหมาะสม 

5501104 วัสดุศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 Material  Science 
 ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติการน าไปใช๎
งานของวัสดุ เหล็ก เหล็กผสม เหล็กหลํอ โลหะที่ไมํใชํเหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม 
สังกะสี ดีบุก วัสดุประเภทอโลหะ วัสดุเซรามิกส์ ยาง แก๎ว ไม๎ วัสดุผสม วัสดุนาโน 
และนวัตกรรมวัสดุ 
 

5541502 วัสดุส าหรับศิลปะและการออกแบบ 3(2-2-5) 
 Material for Arts and Design 
 วัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์ โลหะและอโลหะ คุณสมบัติ การ
เลือกใช๎วัสดุในส าหรับศิลปะและการออกแบบ กรรมวิธีการผลิต การค านึงถึง
ผลกระทบที่มีตํอสิ่งแวดล๎อม 
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5542301 ออกแบบเครือ่งเรือน 1 3(2-2-5) 
 Furniture Design I 
 ศึกษาประวัติและแนวคิดในการออกแบบเครื่องเรือนในยุคสมัยตําง ๆ 
ประเภทและหลักการออกแบบเรือนชนิดตําง ๆ โดยค านึงถึงหลักการยศาสตร์ กับ
การใช๎งานของมนุษย์ 
 ศึกษาเครื่องมือ เครื่องจักรเบื้องต๎น รวมถึงวัสดุและช้ินสํวนประกอบ 
ตําง ๆ ของเครื่องเรือนไม๎เบื้องต๎น 
 ฝึกปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบเครื่องเรือนตําง ๆ เพื่อการผลิต 
การสร๎างต๎นแบบเทําของจริง (Prototype) ของเครื่องเรือนไม๎ 

5542503 ออกแบบเครือ่งเรือนสร๎างสรรค์ 3(1-4-4) 
 Creative Furniture Design 
 หลักการ แรงบันดาลใจ และแนวคิดสร๎างสรรค์ในการออกแบบเครื่อง
เรือน โดยค านึงถึงหลักการยศาสตร์ และประโยชน์ใช๎สอย เครื่องมือ เครื่องจักร
เบื้องต๎น รวมถึงวัสดุและช้ินสํวนประกอบตําง ๆ ของเครื่องเรือนเบื้องต๎น ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบเครื่องเรือนสร๎างสรรค์ การสร๎างต๎นแบบ 
(Prototype) 

5543502 ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท๎องถ่ิน  2(1-2-3) 
 Local Crafts Product Design 
 ศึกษาความเป็นมาและการพัฒนาการของศิลปวัฒนธรรมและ
หัตถกรรมท๎องถ่ิน ในแตํละภูมิภาคของไทย กรรมวิธีการผลิต การใช๎เครื่องมือ วัสดุ 
การอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท๎องถ่ินอยํางยั่นยืน  
 ฝึกปฏิบัติการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในท๎องถ่ิน จากภูมิ
ปัญญาท๎องถ่ิน  และน าเสนองาน (Presentation Board) ท าหุํนจ าลอง(Model) 
 

5542504 ศิลปะและการออกแบบหัตถกรรมทอ๎งถ่ิน 3(2-2-5) 
 Arts and Local Craft Design 
 ความเป็นมา ความหมาย ประเภทของงานศิลปะและการออกแบบ
หัตถกรรมท๎องถ่ิน ในแตํละภูมิภาคของไทย เครื่องมือ วัสดุ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากภูมิปัญญาท๎องถ่ิน ปฏิบัติการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากภูมิ
ปัญญาท๎องถ่ิน 
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5542404 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1  3(2-2-5) 
 Package Design I 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์ หลักการออกแบบ ประเภท
หน๎าที่และโครงสร๎างของบรรจุภัณฑ์ชนิดตําง ๆ ศึกษาวัสดุบรรจุภัณฑ์ บทบาทของ
บรรจุภัณฑ์ ตลาดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
 ฝึกปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์พื้นฐาน เชํน ถุง กลํอง ที่มีโครงสร๎าง
ไมํซับซ๎อน และการท าหุํนจ าลองเทําจริง 
 

5542505 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3(1-4-4) 
 Package Design 
 ประวัติ ความหมาย ประเภท หลักการออกแบบกราฟิก เทคนิคการจดั
องค์ประกอบงานกราฟิก การออกแบบลวดลาย ตัวอักษร สัญลักษณ์ แนวคิดการ
ออกแบบอัตลักษณ์องค์กร เครื่องหมายการค๎า สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพพิมพ์ และระบบ
การพิมพ์เบื้องต๎น ฝึกปฏิบัติการน าหลักการและเทคนิคด๎านการออกแบบกราฟิก
มาใช๎ในการออกแบบงานกราฟิกประเภทตําง ๆ ที่เหมาะสม 

5544404 การออกแบบอินโฟกราฟิก 3(2-2-5) 
 Infographics Design 
 ศึกษาความหมาย หลักการ กระบวนการ และการน าเสนอข๎อมูลใน
รูปแบบออกแบบอินโฟกราฟิก ศึกษาทฤษฎีการใช๎สี และการจัดวางองค์ประกอบ 
ในงานอินโฟกราฟิก 
 ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข๎อมูล และความออกแบบอินโฟกราฟิก โดยใช๎
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

5542506 การออกแบบอินโฟกราฟิก 3(2-2-5) 
 Infographics Design 
 ความหมาย หลักการ กระบวนการ และการน าเสนอข๎อมูลในรูปแบบ
อินโฟกราฟิก ทฤษฎีการใช๎สี และการจัดวางองค์ประกอบในงานอินโฟกราฟิก ฝึก
ปฏิบัติการวิเคราะห์ข๎อมูล และความออกแบบอินโฟกราฟิก โดยใช๎โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
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5543405 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 3(1-4-4) 
 Package Design II 
 ศึกษาหลักการออกแบบ รูปแบบและโครงสรา๎งของบรรจุภัณฑ์ โดยเน๎น
การศึกษาเรื่องโครงสร๎างที่มีความสลับซับซ๎อนปานกลาง การออกแบบกราฟิกบน
บรรจุภัณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับบรรจุภัณฑ์ ศึกษาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ใน
ท๎องถ่ิน 
 ฝึกปฏิบัติออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน หรือออกแบบ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ในท๎องถ่ิน โดยใช๎กระดาษแข็งและกระดาษลูกฟูก เป็น
หลัก โดยออกแบบกราฟิกให๎มีความเหมาะสม ท าหุํนจ าลองเทําจริง 

5542507 นวัตกรรมออกแบบบรรจุภัณฑ ์ 3(1-4-4) 
 Innovation Packaging Design 
 เทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แนวคิดสร๎างสรรค์การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ ศึกษาความต๎องการของผู๎บริโภคด๎านกายภาพ ด๎านจิตวิทยา และเชิง
การตลาด แนวคิดการสร๎างความแตกตํางและเพิ่มมูลคําให๎สินค๎าด๎วยบรรจุภัณฑ์
ลักษณะเฉพาะ และรูปแบบใหมํ ๆ ตลอดจนแนวคิด กระบวนการ และวิธีในการ
สร๎างแบรนด์ และภาพลักษณ์องค์กร ฝึกปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์
สร๎างสรรค์ โดยเน๎นการเพิ่มมูลคําสินค๎า ภาพลักษณ์องค์กร 

5542305 การเขียนแบบสถาปัตยกรรมเพื่อการตกแตํงภายใน 3(2-2-5) 
 Architectural Drawing For Interior Design 
 ศึกษาหลักการ สัญลักษณ์ มาตราสํวน ในการเขียนแบบทาง
สถาปัตยกรรม สํวนประกอบและระบบโครงสร๎างอาคารของแตํละประเภท การ
ก าหนดขอบเขตสัดสํวนพื้นที่ใช๎สอย ทิศทางภูมิศาสตร์ การอํานแบบแปลน งาน
ระบบไฟฟ้า ระบบแสงสวําง ระบบทํอน้ า ทิศทางลงระบบถํายเทอากาศ วัสดุ
กํอสร๎างทางสถาปัตยกรรม วัสดุตกแตํงทางสถาปัตยกรรมภายใน จิตวิทยาสีและ
พฤติกรรมของผู๎อยูํอาศัยตามความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์ 

5542508 การเขียนแบบตกแตํงภายใน 3(1-4-4) 
 Drawing For Interior Design 
 หลักการ สัญลักษณ์ มาตราสํวน ในการเขียนแบบตกแตํงภายใน 
สํวนประกอบและระบบโครงสร๎างอาคารของแตํละประเภท การก าหนดขอบเขต
สัดสํวนพื้นที่ใช๎สอย ทิศทางภูมิศาสตร์ งานระบบไฟฟ้า ระบบแสงสวําง ระบบทํอ
น้ า ทิศทางลมระบบถํายเทอากาศ วัสดุกํอสร๎างทางสถาปัตยกรรม วัสดุตกแตํง
ภายใน ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบตกแตํงภายใน 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
 5542509 ออกแบบตัวอกัษร 3(2-2-5) 

 Typography Design 
 ประวัติความเป็นมาของตัวอักษร รูปแบบ แนวคิด และ        แรง
บันดาลใจในการออกแบบตัวอักษร การประดิษฐ์ตัวอักษรเพื่อประยุกต์ใช๎ในงาน
ผลิตภัณฑ์ตําง ๆ ด๎วยเทคนิคการเขียน การใช๎อุปกรณ์ เครื่องมือ และการใช๎
โปรแกรมส าเร็จรูปในการออกแบบตัวอักษร 

5543508 ออกแบบผลิตภัณฑ์งานกระดาษ 3(2-2-5) 
 Paper Product Design 
 ศึกษาประวัติความเป็นมา หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์กระดาษ ชนิด 
ประเภท คุณสมบัติและกรรมวิธีการผลิตกระดาษชนิดตําง ๆ 
 ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ์ กระบวนการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์กระดาษ  
 ฝึกปฏิบัติการออกแบบข้ึนรูปผลิตภัณฑ์กระดาษ 

5542510 ออกแบบผลิตภัณฑ์งานกระดาษ 3(2-2-5) 
 Paper Product Design 
 ประวัติความเป็นมา หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์กระดาษ ชนิด 
ประเภท คุณสมบัติและกรรมวิธีการผลิตกระดาษชนิดตําง ๆ ศึกษาเครื่องมือ 
อุปกรณ์ กระบวนการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์กระดาษ ฝึกปฏิบัติการออกแบบข้ึนรูป
ผลิตภัณฑ์กระดาษ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
 5542511 ออกแบบหัตถกรรมจักสาน 3(2-2-5) 

 Basketry Craft Design 
 หลักการ แนวคิด แรงบันดาลใจ ประเภท และวัสดุที่ใช๎ท าหัตถกรรม
จักสาน ฝึกปฏิบัติการการออกแบบลายจักสานชนิดตําง ๆ และประยุกต์ใช๎ให๎เข๎า
กับวัสดุอื่น ๆ ให๎เกิดคุณคําทางศิลปะ และมูลคําเชิงพาณิชย์ 

5544108 ออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดเุหลือใช๎ 3(2-2-5) 
 Waste Materials Design 
 ศึกษาหลักการออกแบบ ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมจากวัสดุเหลือใช๎  
ลักษณะชนิดของวัสดุเหลือใช๎ การจัดการและการน าวัสดุเหลือใช๎ไปใช๎ประโยชน์ 
 ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ตํางๆ จากวัสดุเหลือใช๎ ออกแบบตาม
แนวความคิด (Idea sketch) การเขียนแบบเพื่อการผลิต (Working Drawing) 
 ท าแบบจ าลอง (Model) หรือผลิตภัณฑ์ต๎นแบบ (Prototype) และการ
น าเสนองาน 

5542512 ออกแบบผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช๎ 3(2-2-5) 
 Waste Materials Design 
 หลักการออกแบบ ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมจากวัสดุเหลือใช๎ ลักษณะ
ชนิดของวัสดุเหลือใช๎ การจัดการและการน าวัสดุเหลือใช๎ไปใช๎ประโยชน์ ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช๎ ออกแบบตามแนวความคิด ( Idea 
sketch) การเขียนแบบเพื่อการผลิต (Working Drawing) ท าแบบจ าลอง 
(Model) หรือผลิตภัณฑ์ต๎นแบบ (Prototype) และการน าเสนองาน 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
5543302 ออกแบบเคร่ืองเรือน 2 3(2-2-5) 
 Furniture Design II  
 ศึกษารูปแบบและหลักการออกแบบเคร่ืองเรือนให๎สอดคล๎องกับสภาพพื้นที่ 
และมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการตกแตํงภายในของประเภทอาคาร บ๎านพักอาศัย
ประเภทตําง ๆ พฤติกรรมการใช๎งานของผู๎อยูํอาศัย สัมพันธ์กับสรีระรํางกายมนุษย์ วัสดุ
และกรรมวิธีการผลิตเคร่ืองเรือน 
 ฝึกปฏิบัติการออกแบบเคร่ืองเรือน โดยวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการใช๎งาน 
(Behavioral Analysis and Sketch Design) และการเขียนแบบแยกชิ้นสํวน ( Part 
Drawing ) การแสดงแบบสํวนประกอบของเคร่ืองเรือน (Part Assembly) การท า
หุํนจ าลองขนาดยํอ (Scale Model) การท าหุํนจ าลองต๎นแบบจริง (Prototype) 

5542513 ออกแบบเคร่ืองเรือนสาธารณะ 3(1-4-4) 
 Public Furniture Design 
 หลักการและรูปแบบออกแบบเคร่ืองเรือนสาธารณะ ข๎อมูลที่เก่ียวข๎องสิ่ง
อ านวยความสะดวกสาธารณะ การยศาสตร์ จิตวิทยาและพฤติกรรมการใช๎เคร่ืองเรือน
สาธารณะ ปฏิบัติการออกแบบและการท าหุํนจ าลองขนาดยํอ (Scale Model) หรือ
หุํนจ าลองต๎นแบบจริง (Prototype) 

5543306 ออกแบบตกแตงํภายใน 1 3(2-2-5) 
 Interior Design I 
 ศึกษาหลักการและทฤษฎีรูปแบบแนวความคิดการออกแบบตกแตํงภายใน 
การจัดวางผังบริเวณสัดสํวนพื้นที่ พฤติกรรมของผู๎อยูํอาศัย จิตวิทยาการเลือกใช๎สี วัสดุ
และครุภัณฑ์ การเขียนแบบ สัญลักษณ์ มาตราสํวน วัสดุ งานระบบตําง ๆ ส าหรับที่พัก
อาศัยประเภทบ๎านเดี่ยว บ๎านแฝด บ๎านแถว ทาวน์เฮาส์ 
 ฝึกปฏิบัติการก าหนดลักษณะรูปแบบแนวความคิดในการออกแบบตกแตํง
ภายใน เขียนแบบแปลนก าหนดครุภัณฑ์ (Plan Lay - Out) รายการประกอบแบบ ภาพ
ด๎าน (Elevation) ภาพตัด (Section) การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) และท า
แบบจ าลอง (Model) 
 

5543514 ออกแบบตกแตงํภายใน 3(1-4-4) 
 Interior Design 
 หลักการและทฤษฎีรูปแบบแนวความคิดการออกแบบตกแตํงภายใน การ
จัดวางผังบริเวณสัดสํวนพื้นที่ พฤติกรรมของผู๎อยูํอาศัย จิตวิทยาการเลือกใช๎สี วัสดุและ
เคร่ืองเรือน การเขียนแบบ สัญลักษณ์ มาตราสํวน วัสดุ งานระบบตําง ๆ ส าหรับที่พัก
อาศัย การก าหนดลักษณะรูปแบบแนวความคิดในการออกแบบตกแตํงภายใน เขียน
แบบแปลนก าหนดเคร่ืองเรือน (Plan Lay – Out) รายการประกอบแบบ ภาพด๎าน 
(Elevation) ภาพตัด (Section) การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) และท า
แบบจ าลอง (Model) 
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5543303 ออกแบบเครือ่งเรือน 3 3(2-2-5) 
 Furniture Design III 
 ศึกษารูปแบบและหลักการออกแบบเครื่องเรือนประเภทถอดประกอบ 
(Knock-down) และเครื่องเรือนแบบติดตาย (Built-in Furniture) และข้ันตอน
กระบวนการผลิตทั้งสองประเภท รายละเอียดของเครื่องเรือน การเขียนรายการ
ประกอบแบบการผลิต 
 ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องเรือน โดยวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการใช๎
งาน และการเขียนแบบแยกช้ินสํวน (Part Drawing) การแสดงแบบสํวนประกอบ
ของเครื่องเรือน (Part  Assembly) การท าหุํนจ าลองขนาดยํอ (Scale Model) 
ต๎นแบบจริง (Prototype) 

5543515 ออกแบบเครือ่งเรือนเชิงอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
 Industrial Furniture Design 
 รูปแบบและหลักการออกแบบเครื่องเรือนประเภทถอดประกอบ 
(Knock-down) และเครื่องเรือนแบบติดตาย (Built-in Furniture) และข้ันตอน
กระบวนการผลิตทั้งสองประเภท รายละเอียดของเครื่องเรือน การเขียนรายการ
ประกอบแบบการผลิต และการประมาณราคา การออกแบบเครื่องเรือนโดย
วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการใช๎งาน และการเขียนแบบแยกช้ินสํวน (Part Drawing) 
การแสดงแบบสํวนประกอบของเครื่องเรือน (Part Assembly) การท าหุํนจ าลอง
ขนาดยํอ (Scale Model) ต๎นแบบจริง (Prototype) 

5543509  ออกแบบผลิตภัณฑผ์๎า 3(2-2-5) 
 Product Fabric Design 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของผ๎าทอ ผ๎าพิมพ์ของไทย และภูมิปัญญาผ๎า
ทอของท๎องถ่ินตําง ๆ ศึกษาหลักการออกแบบ ลักษณะ และรูปแบบผลิตภัณฑ์จาก
ผ๎าทอ และผ๎าพิมพ์ ประเภทของใช๎ ของที่ระลึก และของตกแตํง และศึกษา
เครื่องมือ เครื่องจักรในการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ๎า และการแปรรูปผ๎า 
 ฝึกปฏิบัติการออกแบบลายผ๎า ออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ๎า 
ประเภทของใช๎ ของที่ระลึก และของตกแตํง 

5543516 ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ๎า 3(1-4-4) 
 Product Fabric Design 
 ประวัติผ๎าทอ ผ๎าพิมพ์ ภูมิปัญญาผ๎าทอของท๎องถ่ินตําง ๆ หลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ๎า ลักษณะรูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ๎าทอ ผ๎าพิมพ์ ประเภทของ
ใช๎ ของที่ระลึก ของตกแตํง เครื่องประดับ และเครื่องมือ เครื่องจักรในการแปรรูป
ผ๎า เทรนด์ และแฟช่ันผลิตผ๎าแปรรูป ปฏิบัติการออกแบบลายผ๎า ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ๎า  ประเภทเครื่ องแตํ งกาย ของตกแตํง  ของใช๎ 
เครื่องประดับ และของที่ระลึก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
5543507 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของทีร่ะลกึ 3(2-2-5) 
 Souvenir and Gift Design  
 ศึกษาลักษณะและรูปแบบของที่ระลึกที่ผลิตในประเทศที่มีรูปแบบดี 
ก าลังได๎รับความนิยม และมีจ าหนํายทั่วไป ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบัติของ
วัสดุที่น ามาใช๎ ศึกษาวิธีใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการข้ึนรูปชนิดตําง ๆ 
 ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และปฏิบัติการท าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่มี
รูปแบบและแนวคิดแปลกใหมํ 

5543517 ออกแบบของใช๎ ของตกแตํงและของทีร่ะลึก 3(2-2-5) 
  Product Decoration and Souvenir Design  
 ความเป็นมา รูปแบบ แรงบันดาลใจของผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทของ
ใช๎ ของตกแตํงและของที่ระลึก คุณสมบัติของวัสดุที่น ามาผลิต เครื่องมืออุปกรณ์
และกระบวนการข้ึนรูปแบบตําง ๆ ปฏิบัติการออกแบบและการท าผลิตภัณฑ์
ต๎นแบบ 

5544307 ออกแบบตกแตํงภายใน 2 3(2-2-5) 
 Interior Design II 
 ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแตํงภายใน ส าหรับที่พัก
อาศัย ประเภท อพาร์ตเม๎นต์ คอนโดมิเนียม 
 ฝึกปฏิบัติการก าหนดลักษณะรูปแบบแนวความคิดในการออกแบบ
ตกแตํงภายใน เขียนแบบแปลนก าหนดครุภัณฑ์ (Plan Lay - Out) รายการ
ประกอบแบบ ภาพด๎าน (Elevation) ภาพตัด (Section) การเขียนทัศนียภาพ 
(Perspective) การระบายสีน้ า และท าแบบจ าลอง (Model) การน าเสนอผลงาน
โดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบตกแตํงภายใน 3 มิติ 

5543518 การประมาณราคางานตกแตํงภายใน 3(1-4-4) 
 Cost Estimation Interior 
 หลักการและปฏิบัติการประมาณราคางานตกแตํงภายใน การแยก
รายการวัสดุ โครงสร๎างอาคาร สํวนประกอบอาคาร งานตกแตํงอาคาร การ
ประมาณคําแรง ค านวณหา คําวัสดุ ราคาออกแบบ การท าสัญญาวําจ๎าง  การ
ค านวณราคาแบบประมาณและแบบละเอียด 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
5544408 ออกแบบมัลตมิีเดีย 3(2-2-5) 
 Multimedia Design 
 ศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ กระบวนในการน าเสนอข๎อมูลขําวสาร
โดยใช๎สื่อประเภทมัลติมีเดีย หรืองานที่ประกอบจากสื่อหลายสื่อ เชํน รูปภาพ ภาค
เคลื่อนไหว (Animation) เสียงเพลง เสียงประกอบ หรือการโต๎ตอบสนองกับผู๎ใช๎ 
(Interactive) 
 ฝึกสร๎างช้ินงานเกี่ยวกับมัลติมีเดียด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

5543519 มัลติมเีดียและแอพพลเิคช่ันเพื่อการน าเสนอ 3(1-4-4) 
 Multimedia and Application 
 หลักการ แนวคิด ประเภทของมัลติมีเดียและแอพพลิเคช่ันเพื่อการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ผําน สื่อออนไลน์ ด๎วยเทคนิคการน ารูปภาพ ภาคเคลื่อนไหว 
(Animation) เสียงเพลง หรือการโต๎ตอบสนองกับผู๎ใช๎ ( Interactive) ด๎วย
โปรแกรมส าเร็จรูปมัลติมีเดียและแอพพลิเคช่ัน 

5544509 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องตกแตํง  3(2-2-5) 
 Ornament Design  
 ศึกษาลักษณะ และรูปแบบเครื่องตกแตํงจากภาคตํางๆ ของไทยจาก
อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบัติของวัสดุที่น ามาใช๎ ศึกษา
วิธีใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการข้ึนรูปชนิดตําง ๆ 
 ฝึกปฏิบัติการออกแบบและปฏิบัติการท าผลิตภัณฑ์เครื่องตกแตํง
รูปลักษณ์ไทยจากวัสดุตําง ๆ ที่เหมาะสม 

5543520 การออกแบบลวดลายเชิงสร๎างสรรค์ 3(1-4-4) 
 Creative Pattern Design 
 หลักการ ความหมาย ประวัติ เทคนิคกระบวนการออกแบบสร๎างสรรค์ 
การวิเคราะห์ลวดลาย แนวคิดออกแบบลวดลาย ฝึกปฏิบัติการออกแบบลวดลายสูํ
ผลิตภัณฑ์ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
5543207 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3 3(2-2-5) 
 Industrial Design III 
 ศึกษารูปแบบ แนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ ในลักษณะ   
ตําง ๆ 
 ศึกษาคุณลักษณะของวัสดุที่ใช๎ และกรรมวิธีการผลิตของผลิตภัณฑ์
โลหะในรูปแบบตําง ๆ 
 ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ การเขียนแบบเพื่อการผลิต 
(Working Drawing) และการประมาณราคา พร๎อมท าหุํนจ าลอง (Model) 

5543521 ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะสร๎างสรรค์ 3(1-4-4) 
 Creative Metal Design 
 หลักการ รูปแบบ แรงบันดาลใจ แนวคิดสร๎างสรรค์ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์โลหะ คุณลักษณะของวัสดุ และกรรมวิธีการผลิตของผลิตภัณฑ์งาน
โลหะ ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์สร๎างสรรค์งานโลหะ การเขียนแบบเพื่อ
การผลิต (Working Drawing) และการประมาณราคา พร๎อมท าหุํนจ าลอง 
(Model) 

 5543522 ออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็ก 3(1-4-4) 
 Product Design For Kids 
 รูปแบบ ข๎อควรค านึงถึง และหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็ก 
ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องขนาดสัดสํวน ชํวงอายุ พฤติกรรมการใช๎ผลิตภัณฑ์ และความ
ปลอดภัยของเด็ก ระเบียบ ข๎อบังคับ และกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็ก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
5542210 ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย 3(2-2-5) 
 Product Design in Thai Style 
 ศึกษาศิลปะ และวัฒนธรรมพื้นบ๎านของไทยในภาคตําง ๆ วิเคราะห์
เอกลักษณ์เดํน ๆ ด๎านรูปแบบ แนวคิด รวมทั้งวัสดุที่น ามาใช๎ 
 ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทยโดยใช๎แนวคิดและ
วิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์สมัยใหมํ เพื่อให๎เหมาะสมกับความต๎องการของสังคม 

5543523 ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย 3(2-2-5) 
 Product Design in Thai Style 
 ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ๎านของไทยในภาคตําง ๆ วิเคราะห์
เอกลักษณ์เดํน ๆ ด๎านรูปแบบ แนวคิด รวมทั้งวัสดุที่น ามาใช๎ ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทยโดยใช๎แนวคิดและวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์
สมัยใหมํ เพื่อให๎เหมาะสมกับความต๎องการของสังคม 

5542501 ออกแบบเครือ่งประดบั  3(2-2-5) 
 Jewelry Design  
 ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ เทคนิค และกรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับ 
จากวัสดุธรรมชาติ และ/หรือวัสดุสังเคราะห์ ศึกษาการออกแบบเครื่องประดับใน
เชิงศิลปะให๎สัมพันธ์กับเครื่องแตํงกาย รูปแบบของเครื่องประดับประเภทตําง ๆ 
การใช๎เครื่องมืออุปกรณ์ กระบวนการข้ึนรูป และตกแตํงเครื่องประดับ 
 ฝึกปฏิบัติการออกแบบท าเครือ่งประดับพื้นฐาน เชํน การตัดฉลุ การพับ  
การถัก การเช่ือม การปั๊ม ฯลฯ และน าเทคนิคตําง ๆ มาประยุกต์ใช๎กับการ
ออกแบบเครื่องประดับได๎อยํางเหมาะสม 

5543524 ออกแบบเครือ่งประดบั 3(2-2-5) 
 Jewelry Design 
 ประวัติ วิวัฒนาการ เทคนิค และกรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับ จาก
วัสดุธรรมชาติ และ/หรือวัสดุสังเคราะห์ ศึกษาการออกแบบเครื่องประดับในเชิง
ศิลปะให๎สัมพันธ์กับเครื่องแตํงกาย รูปแบบของเครื่องประดับประเภทตําง ๆ การ
ใช๎เครื่องมืออุปกรณ์ กระบวนการข้ึนรูป และตกแตํงเครื่องประดับ ปฏิบัติการ
ออกแบบท าเครื่องประดับพื้นฐาน และน าเทคนิคตําง ๆ มาประยุกต์ใช๎กับการ
ออกแบบเครื่องประดับได๎อยํางเหมาะสม 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
5542504 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 1 3(2-2-5) 
 Ceramics Design I 
 ศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา โดยเน๎นการออกแบบ
และตกแตํง แบบอิสระตามความคิด และออกแบบเพื่อผลิตในระบบอุตสาหกรรม 
ตลอดจนศึกษาปัญหาในการผลิตที่อาจจะเกิดข้ึนในการออกแบบ 
 ฝึกปฏิบัติการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด๎วยมือ เชํน วิธีบีบ วิธี
ขด วิธีแผํน วิธีกดจากแมํพิมพ์ เป็นต๎น 

5543525 ออกแบบเครือ่งปั้นดินเผาสร๎างสรรค์ 3(2-2-5) 
 Ceramics Create Design 
 หลักการ แนวคิด และแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผา โดยเน๎นการออกแบบและตกแตํง เน๎นประโยชน์ใช๎สอยตาม
ความคิดสร๎างสรรค์ ฝึกปฏิบัติการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด๎วยมือ และ 
การหลํอแมํพิมพ์ 

5543506 ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม๎ไผํและหวาย 3(2-2-5) 
 Bamboo and Rattan Product Design  
 ศึกษาชนิด พันธ์ุ และคุณสมบัติของไม๎ไผํและหวายในภาคตําง ๆ ของ
ประเทศไทย ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช๎กับงานไม๎ไผํ และหวาย   
กรรมวิธีการแปรรูป การปรับปรุงคุณภาพและการข้ึนรูป ฯลฯ 
 ศึกษาหลักการออกแบบหัตถกรรมจากไม๎ไผํและหวาย  
 ฝึกปฏิบัติการออกแบบและปฏิบัติการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม๎ไผํ
และหวาย เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทจักสาน ของตกแตํง และเครื่องเรือน 
 

5543526 ออกแบบหัตถกรรมไม๎ไผํและหวาย 3(2-2-5) 
 Bamboo and Rattan Craft Product Design 
 ชนิด พันธ์ุ และคุณสมบัติของไม๎ไผํและหวายของประเทศไทย 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช๎กับงานไม๎ไผํ และหวาย กรรมวิธีการแปรรูป 
การปรับปรุงคุณภาพและ การข้ึนรูป หลักการออกแบบหัตถกรรมจากไม๎ไผํและ
หวาย ฝึกปฏิบัติการออกแบบและปฏิบัติการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม๎ไผํและ
หวาย เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทจักสาน ของตกแตํง และเครื่องเรือน 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
55443607 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
 Industrial Design Technology 
 ศึกษาความหมาย และหลั กการของการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 
 ศึกษาถึงขนาด สัดสํวน หน๎าที่ และความสามารถในการท างานของ
อวัยวะสํวนตําง ๆ ของรํางกายมนุษย์ รวมถึงกระบวนการทางด๎านการคิด 
 ศึกษาเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข๎องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อการ
ประยุกต์ใช๎กับงานด๎านตําง ๆ 
 ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีระบบกลไกอยําง 
งําย ๆ โดยเน๎นประโยชน์ใช๎สอย ความสะดวกสบาย และความสวยงามเป็นหลัก
ใหญํ ใช๎โครงสร๎างอิสระและสวยงาม 

5543527 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ ์ 3(2-2-5) 
 Product Design Technology 
 ความหมาย และหลักการของการออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 
ขนาด สัดสํวน หน๎าที่ และความสามารถในการท างานของอวัยวะสํวนตําง ๆ ของ
รํางกายมนุษย์ รวมถึงกระบวนการทางด๎านการคิด เทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อการประยุกต์ใช๎กับงานด๎านตําง ๆ ฝึกปฏิบัติการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีระบบกลไกอยํางงําย ๆ โดยเน๎นประโยชน์ใช๎สอย ความ
สะดวกสบาย ความสวยงามเป็นหลัก ใช๎โครงสร๎างอิสระและสวยงาม 

 5543528 ออกแบบภาพพิมพ ์ 3(1-4-4) 
 Printmaking Design 
 ประวัติ ความหมาย ประเภท หลักการออกแบบภาพพิมพ์ เทคนิคการ
สร๎างสรรค์ภาพพิมพ ์เทคโนโลยีภาพพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์การสรา๎งภาพพิมพ ์ฝกึ
ปฏิบัติการสร๎างสรรค์งานภาพพิมพ์ด๎วยเทคนิควิธีการตําง ๆ ที่เหมาะสม 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
5501105 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 English for Industrial Work 
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานด๎านอุตสาหกรรม  การอําน การ
เขียน การฟังและการพูดในกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับงานอุตสาหกรรม การอําน
บทความด๎านเทคนิค บันทึกข๎อความ คํูมือการใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่ องจักร 
ผลิตภัณฑ์ ตามระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม การเขียนรายงาน การบรรยายและ
การน าเสนอ 

5543529 ภาษาอังกฤษส าหรบัศิลปะและการออกแบบ 3(3-0-6) 
 English for Art and Design 
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานศิลปะและการออกแบบ การอําน 
การเขียน การฟังและการพูด การอํานและเขียนบทความทางด๎านออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การค๎นหาข๎อมูลและการน าเสนองานศิลปะและการออกแบบ 

 ศิลปนิพนธ์  ศิลปนิพนธ์ 
5544902 โครงการพิเศษออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(1-4-4) 
 Special Project in Industrial Design 
 วิเคราะห์ และวิจัย ผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกมาท าการพัฒนาแบบ หรือการ
ออกแบบข้ึนใหมํ โดยใช๎หลักวิชาและเทคนิควิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ ท างานเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุํม มีอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุม  และใช๎เทคนิควิธีการน าเสนอ
ผลงานที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ท าการออกแบบ 
 ปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบ จัดท ารูปเลํมตามระบบวิจัย ท า
ผลิตภัณฑ์ต๎นแบบ พร๎อมน าเสนองาน ตํอคณะกรรมสอบโครงการ 

5544901 ศิลปนิพนธ์ 3(1-4-4) 
 Art Thesis 
 การวิเคราะห์ และวิจัย ผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกมาท าการพัฒนาแบบ หรือ
การออกแบบข้ึนใหมํ โดยใช๎หลักวิชาและเทคนิควิธีศิปละและการออกแบบ 
ท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุํม มีอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุม และใช๎เทคนิค
วิธีการน าเสนอผลงานที่ เหมาะสมกับผลงานที่ท าการออกแบบ ปฏิบัติการ
ออกแบบ เขียนแบบ จัดท ารูปเลํมตามระเบียบวิจัย ท าผลงานต๎นแบบ พร๎อม
น าเสนองานตํอคณะกรรมการสอบ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
 กลุํมประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา  กลุํมประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
5544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Industrial Design  
 ศึกษาเตรียมความพร๎อมของผู๎เรียนกํอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ศึกษาดูงาน และสังเกตลักษณะงาน เพื่อวางแผนในการติดตํอประสานงานสถาน
ประกอบการ 
 ปฏิบัติการท าแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) รวบรวมผลงานของ
นักศึกษาตลอดหลักสูตร และจัดท าเป็นรูปเลํม เพื่อเป็นประโยชน์ตํออาชีพ 

5544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะและการออกแบบ 2(90) 
 Preparation for Professional Internship in Arts and Design 
 เตรียมความพร๎อมของผู๎เรียนกํอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศึกษาดู
งาน และสังเกตลักษณะงาน เพื่อวางแผนในการติดตํอประสานงานสถาน
ประกอบการ การท าแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) รวบรวมผลงานของนักศึกษา
ตลอดหลักสูตร และจัดท าเป็นรูปเลํม เพื่อเป็นประโยชน์ตํออาชีพ 

5544802 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 6(450) 
 Industrial Design Internship 
 จัดให๎นักศึกษาได๎ฝึกปฏิบัติงานตามหนํวยงานของเอกชน หรือ
หนํวยงานของรัฐที่ตรงตามสายวิชาชีพของตนเอง หรือได๎รับความเห็นชอบจาก
สาขาวิชา เพื่อให๎ได๎รับความรู๎ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ ในวิชาชีพ 

5544802 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพศิลปะและการออกแบบ 6(450) 
 Art and Design Internship  
 การฝึกปฏิบัติงานทางศิลปะและการออกแบบตามหนํวยงานของเอกชน 
หรือหนํวยงานของรัฐที่ตรงตามสายวิชาชีพของตนเอง หรือได๎รับความเห็นชอบจาก
สาขาวิชา เพื่อให๎ได๎รับความรู๎ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในวิชาชีพ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) 
5544803 การเตรียมสหกจิศึกษา 2(90) 
 Cooperative Education Preparation 
 หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข๎อปฏิบัติที่
เกี่ยวข๎อง เทคนิคในการสมัครงาน ความรู๎พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ เพื่อน าไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของแตํละสาขาวิชา 

5544803 การเตรียมสหกจิศึกษา 2(90) 
 Cooperative Education Preparation 
 หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข๎อปฏิบัติที่
เกี่ยวข๎อง เทคนิคในการสมัครงาน ความรู๎พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ เพื่อน าไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของแตํละสาขาวิชา 
 

5544804 สหกจิศึกษา 6(450) 
 Cooperative Education 
 รายวิชาที่ต๎องเรียนมากํอน : 4024803 การเตรียมสหกิจศึกษา 
 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานช่ัวคราว ตามโครงงานที่ ได๎ 
รับมอบหมาย ตลอดจน การจัดท ารายงานและการน าเสนอ 

5544804 สหกจิศึกษา 6(450) 
 Cooperative Education  
 รายวิชาที่ต๎องเรียนมากํอน : 4024803 การเตรียมสหกิจศึกษา 
 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานช่ัวคราว ตามโครงงานที่ ได๎ 
รับมอบหมาย ตลอดจน การจัดท ารายงานและการน าเสนอ 


