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หลักสูตรศิลปบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อสร้างสรรค์   

( หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2565 ) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะศิลปวิจิตร  ภาควิชาออกแบบ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
  
1. ชื่อหลักสูตร 

 1.1 ภาษาไทย   :  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อ
สร้างสรรค์ 

 1.2      ภาษาอังกฤษ    : Bachelor of Fine Arts Program in Computer Graphic 
and  Creative Media Design  

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 2.1 ภาษาไทย   

                     ชื่อเต็ม  :   ศิลปบัณฑิต (คอมพิวเตอร์กราฟิกและส่ือสร้างสรรค์) 
  ชื่อย่อ :  ศล.บ. (คอมพิวเตอร์กราฟิกและส่ือสร้างสรรค์) 

2.2      ภาษาอังกฤษ  
ชื่อเต็ม  : Bachelor of Fine Arts (Computer Graphic and Creative  

Media Design) 
 ชื่อย่อ   : B.F.A. (Computer Graphic and Creative Media Design) 

3. วิชาเอก  
  - 
4. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ          ปริญญาตรี  4  ปี 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 5.3 ภาษาที่ใช้          ภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา                รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้

ภาษาไทยได้ 
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 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและส่ือสร้างสรรค์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2565) 
 6.1 เปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565     
 6.2 ได้พิจารณากล่ันกรองโดย   คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับคณะศิลปวิจิตร   ในการ
ประชุมเม่ือวันท่ี  19  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 6.3 ได้พิจารณากล่ันกรองโดย    คณะกรรมการประจำคณะศิลปวิจิตร   ในการประชุม
พิ จารณ าร่ า งห ลัก สูตร ศิลป บั น ฑิ ต  สาขาวิ ชาคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก และ ส่ือสร้ างสรร ค์                      
เมื่อวันท่ี  15   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. 2564 
 6.4 ได้พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรโดย  สภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ในการประชุม 
ครั้งท่ี 8/2564… เมื่อวันท่ี    4     เดือน    พฤศจิกายน     พ.ศ. 2564  
 6.5  ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ ห ลั ก สู ตรจาก  สภ าสถาบั น บั ณ ฑิ ตพั ฒ น ศิลป์  ใน การป ระ ชุ ม                    
ครั้งท่ี 12/2564  เมื่อวันท่ี   23    เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2564 
 6.6  ได้รับอนุมัติหลักสูตรจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
เมื่อวันท่ี   27    เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2565 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา  2567 
8. อาชีพที่สามารถประกอบหลังได้สำเร็จการศึกษา 
 8.1) นักออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย ในสายงานต่างๆต้ังแต่ขนาดเล็กสู่ขนาดใหญ่ ( Mass 
Media & Animation ) ตลอดจนกลุ่มงานส่ือสารทุกแขนงในปัจจุบัน  (ในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน)    
 8.2) นักวิชาการด้านออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย   
 8.3) รับราชการ   
 8.4) ผู้สอนด้านการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย   
 8.5) นักออกแบบโฆษณา  
 8.6) นักออกแบบส่ือ 3 มิติ  
 8.7) ประกอบอาชีพอิสระต่างๆ ท่ีมีส่ือกราฟิกเป็นส่วนเกี่ยวข้อง 
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9. ชื่อ เลขประจำตัวบัตรประชาชน  ตำแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ 
ช่ือ-สกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
สถาบัน 

ปีที่สำเร็จการศึกษา 

จำนวนผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลังไมเ่กิน 5 ปี) 

งานวิจัย ตำรา หนังสือ 
บทความ
วิชาการ 

ผลงาน
วิชาการใน
ลักษณะอื่น 

ผลงาน
วิชาการรับ
ใช้สังคม 

1 นายทนงจิต อิ่มสำอาง 
 

อาจารย์ ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(กราฟิกดีไซน์) 
Master of Fine Art (Graphic 
Design)   
 
ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ 
2560 
Savannah College of Art 
& Design, Savannah, 
Georgia, U.S.A./ 2538 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต/ 2532 

1   1  
 

 

2 นายสิริทัต เตชะพะโลกุล 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศิลปมหาบัณฑิต (กราฟิกดีไซน์) 
ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2548 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2537 

  2 1 1 
(สร้างสรรค์) 

 

3 นายกิตติ  คล้ายเอม อาจารย์ Master of Design 
(Multimedia Design)   
 
ศิลปบัณฑิต(กราฟิกดีไซน์) 

Swinburne University of 
Technology, Melbourne, 
Australia./ 2547 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2537 

   1 1 
(สร้างสรรค์) 

 

4 นายบุญพาด ฆังคะมะโน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศิลปมหาบัณฑิต(ประติมากรรม) 
ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) 
Graduate certificate 
(Sculpture) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/2543 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2533 
Shinshu University, 
Nagano, Japan/2545 

2    4 
(สร้างสรรค์) 

 

5 นายบุญฤทธ์ิ พูนพนิช อาจารย์ ศิลปมหาบัณฑิต( ทัศนศิลป์) 
ศิลปบัณฑิต( ทัศนศิลป์) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร/2559 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2556 

1   2 8 
(สร้างสรรค์) 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขท่ี 119/10  หมู่ท่ี 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 และสถานศึกษาเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปน็ต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในปัจจุบัน  มีความต้องการผลผลิตทางด้าน
ประยุกต์ศิลป์ในแขนงวิชาต่างๆ เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาและการขับเคล่ือนในยุคท่ีระบบดิจิทัลเป็นส่วน
หนึ่งในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านออกแบบกราฟิกและงานมัลติเมียเดียตลอดจนส่ือสาร
ต่างๆ เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงการออกแบบสร้างสรรค์    
 คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้มองเห็นถึงความต้องการบัณฑิตดังกล่าว จึง
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถรองรับความต้องการของตลาดงานด้านศิลปวัฒนธรรมและการ
การออกแบบเชิงประยุกต์ โดยมีทักษะฝีมือด้านออกแบบงานกราฟิกและมัลติมีเดียต่างๆ เพื่อรองรับ
การพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตของประเทศ 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การพัฒนาทางเศรษฐกิจ  และสังคมของประเทศในปัจจุบัน มีความเจริญทางเทคโนโลยีแบบ
ก้าวกระโดด ทำให้ศิลปวัฒนธรรมถูกละเลยและมองข้าม ไม่เห็นความสำคัญเท่าท่ีควร แม้ว่า
ศิลปวัฒนธรรมจะเป็นรากเหง้าของอารยธรรมของชนชาติไทยมาก่อนก็ตาม ส่ือซึ่งเป็นส่ิงสำคัญในการ
แก้ปัญหาจึงถูกนำมาใช้ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ตระหนักถึงสภาวะดังกล่าว จึงมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตท่ีมี
ความสามารถทางด้านการออกแบบควบคู่ไปกับศาตร์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้ังในด้านการศึกษาและ
สืบสาน และการบูรณาการให้เข้ากับยุคสมัยได้ตลอดเวลาและปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของ
สังคมในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 มีความจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรท่ีมีศักยภาพในการผลิตนักออกแบบกราฟิกและส่ือมัลติมีเดีย 
ในสายงานต่างๆตั้งแต่ขนาดเล็กสู่ขนาดใหญ่ตลอดจนกลุ่มงานส่ือสารทุกแขนงในปัจจุบัน (ในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน) นักวิชาการ นักวิชาชีพด้านออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ข้าราชการด้านการผลิต
ส่ือให้องค์กร ผู้สอนด้านการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย นักออกแบบโฆษณา ผู้ช่วยนักวิจัย นัก
ออกแบบส่ือ 2 มิติและ 3มิติ  นักออกแบบเว็บไซต์ นักวาดภาพประกอบดิจิทัล นักออกแบบงานจัดแสดง 
นักออกแบบแอพลิเคช่ัน ออกแบบกราฟิกเพื่องานส่ิงแวดล้อมประกอบอาชีพอิสระต่างๆท่ีมีส่ือกราฟิก
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มัลติมีเดียเป็นส่วนเกี่ยวข้องเพราะการพัฒนาทางเศรษฐกิจมีความต้องการผลผลิตทางด้านประยุกต์ศิลป์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ของประเทศ 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีพันธกิจท่ีสำคัญประการหนึ่ง คือ การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

เพื่อให้เป็นผู้นำด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ สามารถอนุรักษ์ พัฒนา สร้างสรรค์ และสร้างองค์
ความรู้ด้านศิลปะ สู่ชุมชน พัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล ดังนั้นการผลิตบัณฑิตด้านศิลปะจึงเป็นพันธ
กิจท่ีสำคัญของสถาบัน โดยสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็นผู้นำในการสืบสาน สร้างสรรค์งานศิลป์ 
สนับสนุนส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชา และสามารถบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์สาขาท่ีเกี่ยวข้องมีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม และดำรงไว้
ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

โดยแบ่งเป็นพันธกิจดังนี้ 
  12.2.1 ผลิตบัณฑิตด้านการออกแบบกราฟิกเพื่อศิลปวัฒนธรรม 
  12.2.2 การวิจัยและงานสร้างสรรค์การออกแบบส่ือสาร 
  12.2.3 การบริการทางวิชาการออกแบบส่ือสารแก่สังคม 
  12.2.4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการส่ือสารต่อสังคม 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 
  13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชาและหลักสูตรอื่น 
  หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก สามารถนำไปเปิดเป็นวิชาเลือกเสรีให้นักศึกษา
เรียนได้ตามความเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ ทำหน้าท่ีกำกับ ดูแล 
และประสานงานโดยหลักสูตรศิลปบัณฑิต คอมพิวเตอร์กราฟิกและส่ือสร้างสรรค์ มีรายวิชาท่ีกำหนด
เรียนร่วมกับนักศึกษา ในหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาออกแบบตกแต่งภายใน และสาขาวิชาทัศนศิลป ์
 13.3  การบริหารจัดการ   
  การบริหารจัดการการเรียนการสอน มีระบบประสานงานร่วมกันระหว่างหลักสูตร
กับ ผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทำ
หน้าท่ีกำกับดูแล โดยประสานงานกับฝ่ายทะเบียนและประมวลผล เพื่อประสานการจัดตารางสอน 
ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามข้อกำหนดรายวิชา 



 

 6 

หมวดท่ี   2   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อสร้างสรรค์ มีดังนี้     

 กราฟิกสร้างสรรค์  นวัตกรรมทางวัฒนธรรม สู่ภูมิปัญญาชุมชนเพื่อสังคม 

  1.2 ความสำคัญของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อ
สร้างสรรค ์มีดังนี ้

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปะท่ีมุ่งสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งศิลป์ 
ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางศิลปะควบคู่คุณธรรม เพื่อผดุงรักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ  หลักสูตรนี้มีลักษณะของการบูรณาการเชิงประยุกต์ศาสตร์และศิลป์ท่ีเกี่ยวข้องกันนำมาพัฒนา
เป็นหลักสูตรท่ีสามารถผลิตนักวิชาชีพในสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกและนักออกแบบส่ือสร้างสรรค์ใน
รูปแบบต่างๆ ได้ โดยท่ีเพียบพร้อมด้วยศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ท้ังในเชิงการออกแบบและ
การบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นศาสตร์การออกแบบท่ีร่วมสมัย ผนวกองค์ความรู้ในเชิงเทคนิคในการผลิต
และระบบจัดการในทุกขั้นตอนของงานออกแบบ และมีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์งาน
ออกแบบได้ เพื่อให้บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษามีความพร้อมท่ีจะทำงานในสาขาวิชาชีพอย่างมืออาชีพท้ัง
ในระดับสากล และมีความสามารถในการทำงานในทุกขั้นตอนของงานออกแบบ มีความรู้ความเข้าใจ
ต่อเทคโนโลยีระบบการส่ือสารดิจิทัล และทิศทางในอนาคตของงานออกแบบ ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง องค์กร
วิชาชีพและสังคมท้ังในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษาวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์
กราฟิกและส่ือสร้างสรรค์ตลอดจนสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติดังต่อไปนี้ 

1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน
ธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนธุรกิจ
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2) พัฒนาผู้เรียนให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาค
อาเซียน 

3) ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานเอกชนในการสอน และการบริการวิชาการ 
 1.3 วัตถุประสงค์ 

1) ผลิตบัณฑิตด้านออกแบบกราฟิกดีไซน์ โดยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกราฟิกดีไซเนอร์ท่ีมี
ความรู้ความสามารถทางด้านออกแบบส่ือต่างๆ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างเช่ียวชาญ 
 2) ผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะทางด้านออกแบบกราฟิกดีไซน์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถปฏิบัติงานค้นคว้า และพัฒนางานตามหลักวิชาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และความสามารถในฐานะนักวิชาการด้านงานออกแบบ นัก
บริหาร นักวางแผน สามารถพัฒนางานการออกแบบให้เจริญก้าวหน้าทันกับวิทยาการสมัยใหม่ด้าน
ออกแบบกราฟิก  ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมในการสร้างส่ือฯต่างๆ  
 4) ผลิตบัณฑิตด้านออกแบบกราฟิกดีไซน์ ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและสำนึกในคุณค่าของวัฒนธรรมของชาติ ในการอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
 คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในปี 2564 และเปิดปีการศึกษา 2565  
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กำหนดนโยบายการพัฒนา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
 

1.1 จัดทำโครงการพัฒนา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต 

1.1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร
ศิลปบัณฑิต 

2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร 

2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ โดย
คัดเลือกจากบุคลากรทาง
การศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการ
พัฒนาหลักสูตร 
 

2.1.1 คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 

3. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่   
    - ภาวะเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และความก้าวหน้า
ทางวิชาการ 
    - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    - ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 

3.1 วิเคราะห์ความต้องการ
จำเป็นในการพัฒนาหลักสูตร 
 
 
3.2 วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ความก้าวหน้า
ทางวิชาการ และระเบียบ 
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  

3.1.1ผลการวิเคราะห์ความ
ต้องการจำเป็น 
3.1.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
3.2.1 ผลการวิเคราะห์ภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
4. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร 
และจัดทำเอกสารตามรูปแบบ
ท่ีกำหนด  

4.1 เชิญวิทยากรให้ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
4.2 จัดทำร่างหลักสูตร 

4.1.1 หนังสือเชิญวิทยากร 
 
4.2.1 ร่าง มคอ.2 รายละเอียด
หลักสูตร 

5. เสนอคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของรูปแบบและ
ภาษา 

5.1 จัดประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง 

5.1.1 หนังสือเชิญประชุม 
5.1.2 รายงานการประชุม 

6. วิพากษ์หลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้แทนสภาวิชาชีพ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

6.1 จัดประชุมคณะกรรมการ 
วิพากษ์หลักสูตร 

6.1.1 รายงานผลการวิพากษ์
หลักสูตรจากคณะกรรมการ 
วิพากษ์หลักสูตร 

7. ดำเนินการแก้ไขหลักสูตร
ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

7.1 จัดประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานเพื่อแก้ไขหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

7.1.1 เอกสารหลักสูตรท่ีได้รับการ
แก้ไข 

8. คณะกรรมการจัดทำเอกสาร
หลักสูตรฉบับสมบูรณ์เสนอต่อ
สภาวิชาการ เพื่อพิจารณา 
เห็นชอบ และเสนอสภาสถาบัน
เพื่อขออนุมัติตามลำดับ 

8.1 จัดทำเอกสารหลักสูตรฉบับ
สมบูรณ์ 

8.1.1 เอกสารหลักสูตรฉบับ
สมบูรณ์ 
8.1.2 รายงานการประชุมสภา
วิชาการ 
8.1.4 รายงานการประชุมสภา
สถาบัน 

9. ส่งข้อมูลหลักสูตรเพื่อ
รายงาน อว.รับทราบ ในระบบ 
CHE-CO 

9.1 ส่งข้อมูลในระบบ CHE-CO 9.1.1 รายงานการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลในระบบ CHE-CO 
9.1.2 การรับรองหลักสูตรจาก อว. 
9.1.3 การรับรองหลักสูตรจาก กพ. 
9.1.4 การรับรองหลักสูตรจาก คกศ. 

10. พัฒนาบุคลากรด้านการนำ
หลักสูตรไปใช้ 

10.1 จัดประชุมอบรมอาจารย์ 
และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการ
นำหลักสูตรไปใช้ 

10.1.1 รายงานผลการอบรม
อาจารย์ และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
กับการนำหลักสูตรไปใช้ 
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หมวดท่ี  3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  การจัดการศึกษาในสถาบันใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ดังนี้ 
 1) ภาคการศึกษาท่ี 1 ต้ังแต่สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป  เป็นเวลา  16  สัปดาห ์  
 2) ภาคการศึกษาท่ี 2 ต้ังแต่สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป เป็นเวลา 16  สัปดาห ์  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

สถาบันอาจจะจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer Session) ต่อจากภาคการศึกษาท่ี 2     
อีกก็ได้ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บังคับ ใช้เวลาศึกษา 8 สัปดาห์ รวมเวลาสำหรับการสอบด้วย โดยให้
เพิ่มช่ัวโมงสำหรับศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกต ิ
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

เนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดการศึกษาในระบบทวิภาค 
  ทฤษฎี  1  หน่วยกิต   เท่ากับ 16 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
  ปฏิบัติ  1  หน่วยกิต   เท่ากับ 32  ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
  ศึกษาด้วยตนเอง  เท่ากับ  3 เท่าของหน่วยกิต 
  ฝึกภาคสนาม  เท่ากับ  45  ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
2. การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน 
 วันจันทร์ – วันศุกร์    ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน   
       ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์  
    ภาคฤดูร้อน    เดือนเมษายน –  พฤษภาคม   
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า 
 2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตร
อื่นท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบ
โอนตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี และหลักเกณฑ์การ
เทียบโอนตามข้อบังคับว่าด้วยการรับรองปริญญาฯ โดยพิจารณาเป็นรายกรณี หรือ 

3) นักศึกษาท่ีขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นตามระเบียบของสำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และตามข้อบังคับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการรับรองปริญญาฯ ของสถาบันการศึกษา  เรื่องการรับโอนนักศึกษา
จากสถาบันอื่น หรือ 
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4) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาช้ันปริญญาจากมหาวิทยาลัยอื่น หรือสถาบันการศึกษาช้ันสูงอื่น 
ในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องการศึกษาในหลักสูตรนี้เป็นปริญญา
ท่ีสอง ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เทียบโอนตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และหลักเกณฑ์การเทียบโอนตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการรับรอง
ปริญญาฯ ของสถาบันการศึกษา โดยพิจารณาเป็นรายกรณี 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 นักศึกษาท่ีจะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและส่ือสร้างสรรค์ มีพื้น
ฐานความรู้ด้านศิลปะท่ีแตกต่างกัน  จึงจำเป็นต้องมีการปรับพื้นฐานการเรียนรู้ ด้านทักษะทางศิลปะ
ก่อนเริ่มศึกษาตามหลักสูตรเพื่อการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  
 2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ  2.3 
 มีการจัดทำโครงการปรับพื้นฐานการเรียนรู้ด้านทักษะทางศิลปะ  เพื่อนักศึกษาแรกเข้า ก่อน
เริ่มศึกษาตามหลักสูตร 
 2.5 แผนรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 25 25 25 25 25 
ชั้นปีที่ 2 - 25 25 25 25 
ชั้นปีที่ 3 - - 25 25 25 
ชั้นปีที่ 4 - - - 25 25 

รวม 25 50 75 100 100 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 25 25 

  
 2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)  

รายละเอียดรายรับ ปีการศึกษา 
2565 2566 2567 2568 2569 

งบประมาณแผ่นดิน 
    - งบบคุลากร (เงินเดือน ขอได้จากแผน) 
(คิดเฉพาะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจำหลักสูตร) 

220,000 228,800 237,952 247,470 257,368 

งบลงทุน 
    - ค่าครุภณัฑ์  

1,677,100 1,844,810 2,029,291 2,232,220 2,455,442 

เงินบำรุงการศึกษา  405,000 810,000 2,430,000 9,772,000 9,772,000 
รวมรายรับ 2,302,100 2,883,610 4,697,243 12,251,690 12,484,810 
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 2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)  
หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
1. งบบุคลากร 
    - เงินเดือนและค่าจ้าง 

220,000 228,800 237,952 247,470 257,368 

2. งบดำเนินงาน 
    - ค่าตอบแทน  
    - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

771,060 848,917 930,367 1,004,017 
 
 

1,004,017 

3. งบลงทุน 
    - ค่าครุภณัฑ ์

1,677,100 1,844,810 2,029,291 2,232,220 2,455,442 

จำนวนนักศึกษา 25 50 75 100 100 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 88,938 48,708 35,529 29,030 29,030 

  
 2.7 ระบบการศึกษา 

   1) แบบช้ันเรียน    
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 ใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบ
โอนความรู้เข้าสู่การศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรของสถาบัน และตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยการรับรองปริญญาฯ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
         3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      121 หน่วยกิต    
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป *      31   หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาบังคับ      29   หน่วยกิต  
    1.1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     11  หน่วยกิต 

    1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร     9  หน่วยกิต 
    1.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์       9   หน่วยกิต 
            และเทคโนโลยี 
  1.2 กลุ่มวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า      2   หน่วยกิต 

  2)  หมวดวิชาชีพเฉพาะ      84 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาแกน       21  หน่วยกิต 
  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน      48 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มวิชาเลือก      15 หน่วยกิต 
   3) หมวดวิชาเลือกเสรี        6   หน่วยกิต 
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 3.1.3 รายวิชา 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  31  หน่วยกิต 
                       1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  กำหนดให้เรียน 29  หน่วยกิต จาก 3 กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
                          1.1.1  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดให้เรียน 11 หน่วยกิต  
  รหัสวิชา   รายวิชา                    จำนวนหน่วยกิต  

       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-11001  ภูมิวัฒน์พฒันศิลป ์                 2 (1-2-3) 

      (Historical Background to the Development of Bunditpatanasilpa Institute) 
300-11002  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน    3 (3-0-6) 
         (Human Behavior and Self Development) 
300-11003  ความเป็นพลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   3 (3-0-6) 

      (Citizenship Based on Sufficiency Economy Philosophy) 
300-11004  นันทนาการสร้างสุข     3 (2-2-5) 

      (Recreation for Happiness) 
 
                   1.1.2  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กำหนดให้เรียน  9   หน่วยกิต  

  รหัสวิชา   รายวิชา                    จำนวนหน่วยกิต  
       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

300-12001  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                    3 (3-0-6) 
       (Thai Language for Communication) 

300-12002  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร    3 (2-2-5) 
(English for Communication) 

300-12003  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     3 (2-2-5) 
(Academic English) 

                              1.1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  กำหนดให้เรียน    
9 หน่วยกิต  
  รหัสวิชา   รายวิชา                    จำนวนหน่วยกิต  

       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-13001  วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อมในยุคดิจิทัล   3 (3-0-6) 

       (Science and Environment in Digital Age) 
300-13002  การคิดเชิงคณิตศาสตร์     3 (3-0-6) 

(Mathematical Thinking) 
300-13003  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต              3 (2-2-5) 

(Information Technology for Life Long Learning) 
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              1.2 กลุ่มวิชาเลือก  กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกิต  โดยเลือก
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้
  รหัสวิชา   รายวิชา                    จำนวนหน่วยกิต  

       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-11005  จริยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม่     2 (2-0-4) 

       (Ethics for Quality of Life in the Modern World) 
300-11006  กฎหมายในชีวิตประจำวันและการอาชีพ   2 (2-0-4) 

  (Law in Everyday Life and Career) 
300-11007  เอเชียในโลกยุคใหม่          2 (2-0-4)      
  (Asia in the Modern World) 
300-11008  ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล                      2 (2-0-4) 

       (Entrepreneurship in Digital Age) 
300-11009  กีฬาเพื่อสุขภาพ      2 (1-2-3) 
         (Sports for Health) 
300-12004  วรรณกรรมไทยร่วมสมัย     2 (2-0-4) 
                 (Thai Contemporary Literature) 
300-12005  วรรณคดีไทยศึกษา     2 (2-0-4) 

       (Thai Literature Study) 
300-12006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ  2 (1-2-3) 

       (English for Career Preparation) 
300-12007  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร                                        2 (1-2-3) 

       (Chinese Language for Communication) 
300-12008  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร                                     2 (1-2-3)        

       (Japanese Language for Communication) 
300-12009  ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร       2 (1-2-3) 

      (Korean Language for Communication)  
300-12010  ภาษาอาเซียนเพื่อการส่ือสาร                                      2 (1-2-3) 

       (ASEAN Languages for Communication) 
300-13004  การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และส่ือดิจิทัล  2 (1-2-3) 

(Application of Computer Program and Digital Media) 
หมายเหตุ   :  คณะศิลปวิจิตรอาจดำเนินการปรับรายวิชาศึกษาท่ัวไปตามการเปล่ียนแปลงปรับปรุง
หลักสูตรจากทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการพัฒนาหลักสูตรของทางคณะศิลปศึกษา 
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 2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ   กำหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
 2.1  กลุ่มกลุ่มวิชาแกน  นักศึกษาจะต้องเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
(รายวิชามีความสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาท่ีต้องเรียนรวม) จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา   รายวิชา                    จำนวนหน่วยกิต  

       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
103-25001 พื้นฐานการออกแบบ                                               3 (1-4-4) 

Fundamental Design 
103-25002 ทฤษฎีการออกแบบ                                                  3 (1-4-4) 
                     Design Theory 
103-25003 วาดเส้นสร้างสรรค์                                                  3 (1-4-4) 
                     Creative Drawing  
103-25004 กระบวนการออกแบบกราฟิก    3 (1-4-4) 
  Graphic Design Methods 
103-25005 สุนทรียศาสตร์ทางการออกแบบ    3 (2-2-5) 
  Aesthetics in Design 
103-25006 การออกแบบกราฟิกทางวัฒนธรรมไทย   3(2-2-5)         
                   Graphic Design and Thai Art Culture  
103-25007 ประวัติศาสตรก์ราฟิกดีไซน์และแนวโน้มสู่อนาคต  3 (2-2-5) 
  History of Graphic Design and Trends for the Future  
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน นักศึกษาจะต้องเรียนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต จาก
รายวิชาดังต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา   รายวิชา                    จำนวนหน่วยกิต  

       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
103-26001 ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมการออกแบบ  3 (2-2-5) 
  Creative Thinking for Innovation Design 
103-26002 การออกแบบกราฟิกเบ้ืองต้น       3 (2-2-5) 

 Principles of Graphic Design 
103-26003 การออกแบบส่ือสร้างสรรค์เพื่อการส่ือสาร   3 (2-2-5) 

 Creative Media Design for Communication 
103-26004 การถ่ายภาพดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์                 3 (2-2-5) 
  Creative Digital Photography 
103-26005 การออกแบบตราสัญลักษณ์    3 (2-2-5) 
  Logo Design 
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103-26006 การออกแบบตัวอักษร     3 (2-2-5) 
  Typography Design  
103-26007 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร    3 (2-2-5) 
  Corporate Identity Design 
103-26008 การออกแบบโฆษณาและส่ือดิจิทัล      3 (2-2-5) 
  Advertising Design and Digital Media 
103-26009 การออกแบบสร้างภาพจำลอง 3 มิติ   3 (2-2-5) 
  3D Modeling Design 
103-26010 การออกแบบอินเตอร์เฟซ     3 (2-2-5) 
  Visual Interface Design              
103-26011 การออกแบบกราฟิกเพื่อสภาพแวดล้อม   3 (2-2-5) 

 Environmental Graphic Design 
103-26012 ธุรกิจการออกแบบกราฟิก               3 (2-2-5) 
  Design Business Practices for Graphic Design 
103-26013 สัมมนาคอมพิวเตอร์กราฟิก    3 (2-2-5) 
  Seminar in Computer Graphic  
103-26014 การเตรียมศิลปนิพนธ์          3 (2-2-5) 
  Art Thesis Preparation 
103-26015 ศิลปนพินธ์                            6 (2-6-10) 
  Art Thesis 
 2.3 กลุ่มวิชาเลือก นักศึกษาจะต้องเรียนไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต  จาก
รายวิชาต่อไปนี้ 
  รหัสวิชา   รายวิชา                    จำนวนหน่วยกิต  

       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
103-27001 การออกแบบร่างส่ือดจิิทัล     3 (2-2-5) 

 Digital Media Layout Sketching 
103-27002 การออกแบบสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์             3 (2-2-5) 
  Creative Packaging Design 
103-27003 ภาพประกอบเชิงสร้างสรรค์                 3 (2-2-5) 
  Creative Illustration 
103-27004 การออกแบบแอนิเมช่ัน 2มิติ และ 3มิติ       3 (2-2-5) 

 2D and 3D Animation Design 
103-27005 การออกแบบกราฟิกเพื่อมวลชน                            3 (2-2-5) 
                   Graphic for Universal Design 
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103-27006      การปฏิบัติงานวิชาชีพ    3 (0-0-40) 300 ช่ัวโมง 
                   Professional Practice 
                       

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้
  รหัสวิชา   รายวิชา                    จำนวนหน่วยกิต  

       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  
103-38001 ออกแบบนทิรรศการและการออกแบบฉาก            3 (2-2-5)                               
                Exhibition Design and Display Design 
103-38002       การออกแบบตัวละคร          3 (2-2-5)  
                  Character Design 
103-38003      การออกแบบกราฟิกเคล่ือนไหว    3 (2-2-5) 
                  Motion Graphics Design 
103-38004 การสร้างสรรค์ภาพดิจิทัล         3 (2-2-5) 

 Creative Digital Imaging 
103-38005 การออกแบบแอพลิเคชัน                3 (2-2-5) 

 Application Design   
103-38006 การออกแบบประสบการณ์ทางกราฟิก                            3 (2-2-5) 
  Experiential Graphic Design 
103-38007 การผลิตภาพแอนิเมช่ัน 3 มิติ    3 (2-2-5) 
  Production in 3D Animation 
103-38008 การออกแบบส่ือมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบ   3 (2-2-5) 

 Interactive Multimedia Design 
103-38009       การออกแบบกราฟกิเชิงข้อมูล                                     3 (2-2-5) 
  Information Graphic Design 
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ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 
 

ความหมายของรหัสรายวิชา 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
รหัสวิชาที่ใช้กำหนดเป็นตัวเลข 8 หลัก ดังต่อไปนี้   
ตำแหน่งที่ 1 หมายถึง คณะ 
          เลข 1 หมายถึง  คณะศิลปวิจิตร 
          เลข 2 หมายถึง  คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
          เลข 3 หมายถึง  คณะศิลปศึกษา 
 

ตำแหน่งที่ 2-3 หมายถึง สาขาวิชา/แขนงวิชา 
          เลข 01 หมายถึง  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
          เลข 02 หมายถึง  สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 

เลข 03 หมายถึง  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและส่ือสร้างสรรค์ 

 

ตำแหน่งที่ 4 หมายถึง หมวดวิชา 
          เลข 1 หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
          เลข 2 หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ 
          เลข 3 หมายถึง  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

ตำแหน่งที่ 5 หมายถึง กลุ่มวิชา 
 
 

 X   X  X    X     X    X X X 

คณะ 

สาขาวิชา 

หมวดวิชา 

กลุ่มวิชา 

ลำดับวิชา 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 เลข  1 หมายถึง  วิชาบังคับ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ 
 เลข 2 หมายถึง  วิชาบังคับ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   
     คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี                               
 เลข  3 หมายถึง  วิชาบังคับ  กลุ่มวิชาภาษา 
 เลข 4 หมายถึง  วิชาเลือก 
 
 
หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
          เลข 5 หมายถึง  กลุ่มวิชาแกน 
          เลข 6 หมายถึง  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
          เลข 7 หมายถึง  กลุ่มวิชาเลือก 
          เลข 8 หมายถึง  กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
  
 
ตำแหน่งที่ 6-8 หมายถึง ลำดับวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ใชต้ามข้อกำหนดทั่วไปและ
เกณฑ์ของ คณะศิลปวิจิตร 

 

   X    ( X  -  X  -  X )   

หน่วยกิต 

ชั่วโมงเรียนบรรยาย 
ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ 

ชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 

คณะศิลปวิจิตร  
จัดการเรียนการสอน 

ตามสถาบันกำหนด 
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 3.1.4  แผนการศึกษา 
 

แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อสร้างสรรค์ 

ภาควิชาออกแบบ คณะศิลปวิจิตร 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1   
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
300-11001 ภูมิวัฒน์พฒันศิลป์ 

(วิชาศึกษาท่ัวไปเรียนรวมทั้ง 3 คณะ) 
2 (1-2-3) 

300-12001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  
(วิชาศึกษาท่ัวไปเรียนรวมทั้ง 3 คณะ) 

3 (3-0-6) 

103-25001 พื้นฐานการออกแบบ 3 (1-4-4) 
103-25002 ทฤษฎีการออกแบบ     3 (1-4-4) 
103-26001 ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมการออกแบบ 3 (2-2-5) 
103-26002 การออกแบบกราฟิกเบ้ืองต้น    3 (2-2-5) 
103-25007 ประวัติศาสตร์กราฟิกดีไซน์และแนวโน้มสู่อนาคต 3 (2-2-5) 

 รวม 20 
 

ชั้นปีที่  1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
300-13003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(วิชาศึกษาท่ัวไปเรียนรวมทั้ง 3 คณะ) 
3 (2-2-5) 

300-XXXX .............................................................................. 
(วิชาศึกษาท่ัวไปเรียนรวมทั้ง 3 คณะ) 

2 (1-2-3) 

103-25003 วาดเส้นสร้างสรรค์ 3 (1-4-4) 
103-25004 กระบวนการออกแบบกราฟิก 3 (1-4-4) 
103-25005 สุนทรีศาสตร์ทางการออกแบบ 3 (2-2-5) 
103-26004 การถ่ายภาพดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 3 (2-2-5) 

 รวม 17 
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ชั้นปีที่  2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
300-11003 ความเป็นพลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(วิชาศึกษาท่ัวไปเรียนรวมทั้ง 3 คณะ) 
3 (3-0-6) 

300-13001 วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อมในยุคดิจิทัล  
(วิชาศึกษาท่ัวไปเรียนรวมทั้ง 3 คณะ) 

3 (3-0-6) 

103-25006 การออกแบบกราฟิกทางวัฒนธรรมไทย 3 (2-2-5) 
103-26003 การออกแบบส่ือสร้างสรรค์เพื่อการส่ือสาร 3 (2-2-5) 
103-27003 ภาพประกอบเชิงสร้างสรรค์ 3 (2-2-5) 
103-26006 การออกแบบตัวอักษร 3 (2-2-5) 

 รวม 18 
 

 
 

ชั้นปีที่  2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
300-12002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร    

 (วิชาศึกษาท่ัวไปเรียนรวมทั้ง 3 คณะ) 
3 (3-0-6) 

103-26005 การออกแบบตราสัญลักษณ์ 3 (2-2-5) 
103-26009 การออกแบบสร้างภาพจำลอง 3 มิติ 3 (2-2-5) 
103-26010 การออกแบบอินเตอร์เฟซ 3 (2-2-5) 
103-27001 การออกแบบรา่งส่ือดิจิทัล 3 (2-2-5) 

 รวม 15 
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ชั้นปีที่  3  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชือ่วิชา จำนวนหน่วยกิต 
300-11002 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  

(วิชาศึกษาท่ัวไปเรียนรวมท้ัง 3 คณะ) 
3 (3-0-6) 

300-12003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   
(วิชาศึกษาท่ัวไปเรียนรวมท้ัง 3 คณะ) 

3 (3-0-6) 

300-11004 นันทนาการสร้างสุข  
(วิชาศึกษาท่ัวไปเรียนรวมทั้ง 3 คณะ) 

3 (2-2-5) 

103-27002 การออกแบบสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ 3 (2-2-5) 
103-27004 การออกแบบแอนิเมช่ัน 2 มิติ และ 3 มิติ 3 (2-2-5) 
103-26007 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร 3 (2-2-5) 

.......................  …………………………………. (เลือกเสรี) 3 (2-2-5) 
 รวม 21 
 
 

ชั้นปีที่  3  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
103-26008 การออกแบบโฆษณาและส่ือดิจิทัล 3 (2-2-5) 
103-26011 การออกแบบกราฟิกเพื่อสภาพแวดล้อม 3 (2-2-5) 
103-27005 การออกแบบกราฟิกเพื่อมวลชน 3 (2-2-5) 
103-38001 ออกแบบนิทรรศการและการออกแบบฉากแสดง  

(เลือกเสรี) 
3 (2-2-5) 

 รวม 12 
 
 
 

ภาคฤดูร้อน 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนชั่วโมง 
103-27006 การปฏบัิติงานวิชาชีพ (วิชาเลือก) 300 ช่ัวโมง 

 รวม 300 ชั่วโมง 
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ชั้นปีที่  4  ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

300-13002 
 

การคิดเชิงคณิตศาสตร์     
(วิชาศึกษาท่ัวไปเรียนรวมทั้ง 3 คณะ) 

3 (3-0-6) 

103-26012 ธุรกิจการออกแบบกราฟิก 3 (2-2-5) 
103-26013 สัมมนาคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 (2-2-5) 
103-26014 การเตรียมศิลปนิพนธ์ 3 (2-2-5) 

 รวม 12 

 
 

ชั้นปีที่  4  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

  
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

103-26015 ศิลปนิพนธ์  6 (2-6-10) 
 รวม 6 



 

 

 

 

23 

 3.1.5  คำอธิบายรายวิชา 
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
        1.1 กลุ่มวิชาบังคับ กำหนดให้เรียนจำนวน  29     หน่วยกิต 
                1 .1 .1  กลุ่ ม วิชามนุษ ยศาสต ร์และสั งคมศาสต ร์   กำหนดให้ เรียน         
จำนวน 11  หน่วยกิต  ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
   รหัสวิชา  รายวิชา                             จำนวนหน่วยกิต  

       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
300-11001  ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป ์                      2 (1-2-3)  
          (Historical Background to the Development of Bunditpatanasilpa Institute) 

          ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สารัตถะของวังหน้า
และวิวัฒนาการการศึกษาด้านศิลปะจากโรงเรียนพรานหลวง โรงเรียนนาฏศิลป โรงเรียนช่าง
ศิลป สู่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ บุคคลสำคัญของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ท่ีเป็นศิลปิน
แห่งชาติด้านทัศนศิลป์และด้านศิลปะการแสดง บรมครูและศิลปินท่ีมีคุณูปการต่อสถาบัน 
การฝึกภาคสนามเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์ 

           Philosophy, vision, identity of Bunditpatanasilpa Institute, general 
knowledge of Wang-na and historical development on arts education from being 
Pranhluang school, Dramatic Arts School, Fine Arts School to be Bunditpatanasilpa 
Institute, the important people of Bunditpatanasilpa Institute who are the national 
artists in the field of visual arts and performing arts, masters and artists who contributed 
the institute, fieldwork for knowledge synthesis on historical background to the 
development of Bunditpatanasilpa Institute 

 
300-11002  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน         3 (3-0-6) 

                  (Human Behavior and Self Development) 
   แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบและ
ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย การเข้าใจและเห็นคุณค่า
ของตนเองและผู้อื่น กระบวนการและวิธีการพัฒนาตน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
การบริหารความขัดแย้งและการจัดการความเครียด การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 การแก้ปัญหาตามบริบทและการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 
  Concepts and theories related to human behaviors, elements and 
basic factors of human behaviors, human behavior in each ages, understanding and 
self-esteem of and others, processes and methods of self-development, creating 
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interpersonal relationships, conflict and stress management, personality development 
and life skills in the 21st century, contextual problem solving and motivation for work 

   
300-11003  ความเป็นพลเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3 (3-0-6) 
       (Citizenship Based on Sufficiency Economy Philosophy) 
                ความหมาย ความสำคัญของความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าท่ีของพลเมือง        
ธรรมาภิบาล ความเป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมือง การสร้างความตระหนัก
และจิตสำนึกในความเป็นไทย  จิตอาสาและจิตสาธารณะ การดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
พัฒนาท่ียั่งยืนตามแนวทางประเทศไทย 4.0 
     Meaning, the importance of citizenship, roles of citizenship, good 
governance, democracy, political participation, awareness and consciousness of being 
Thai, volunteer spirit and public mind, living on the basis of sufficiency economy, King 
Bhumibol’s philosophy, cultural diversity and local wisdom, sustainable development 
according to Thailand 4.0 guidelines     

     
300-11004  นันทนาการสร้างสุข    3 (2-2-5) 

        (Recreation for Happiness) 
   ความสำคัญความเป็นมา หลักการและคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการ 
รูปแบบและประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ การออกแบบและสร้างกิจกรรมนันทนาการท่ี
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ ตามหลักโภชนาการ การ
วางแผนแก้ปัญหาให้มีสุขภาวะท่ีดี เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บทบาทและเทคนิคของ
ผู้นำนันทนาการ การใช้อุปกรณ์เพื่อกิจกรรมนันทนาการ การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ 
การเล่นเกม การมีมารยาทในการเล่นเกมและกิจกรรมนันทนาการ ความมีน้ำใจนักกีฬา 
สามารถปฏิบัติตามกฎ กติกาของกิจกรรม 
  The importance and background, principles and values of recreational 
activities, patterns and benefits of recreational activities, design and create recreational 
activities suitable for each age group, development of quality of life and health 
according to nutrition principle, planning to solve problems in order to have good 
health to live happily with others role and technique for recreation, using equipment 
for recreation activities, participating in recreation activities, playing games, etiquette for 
playing games, sportsmanship, follow by the rules, regulation of activities 
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            1.1.2 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต ศึกษาจาก
รายวิชาต่อไปนี้ 
       รหัสวิชา  รายวิชา                    จำนวนหน่วยกิต  

       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

300-12001  ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร                   3 (3-0-6) 
        (Thai Language for Communication) 
             ความหมาย ความสำคัญและลักษณะของภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ท้ังวัจ
นภาษาและ  อวัจนภาษา วัฒนธรรมในการใช้ภาษา ฝึกการฟัง การอ่าน การคิด การพูด การ
เขียนและการนำเสนอในชีวิตประจำวัน และการอาชีพ 
   Meaning, signification and features of Thai language for 
communication, verbal and non-verbal language, culture and using of Thai, 
practice listening, reading, thinking, speaking, writing and presentation in 
everyday life and careers 
 

      300-12002     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3 (2-2-5) 
     (English for Communication) 
          การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  โดยใช้คำศัพท์ วลี โครงสร้าง

ประโยค สำนวนภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสม ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจำวันและภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 Listening, speaking, reading and writing by using suitable English 
vocabulary phrases, sentence structures, idioms, practice English for 
communication in everyday life and English in arts and culture career 

 
300-12003  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ    3 (2-2-5) 

     (Academic English) 
     การใช้คำศัพท์ วลี โครงสร้างประโยคและสำนวนภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสม เพื่อการ 
นำเสนอในเชิงวิชาการ ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทเชิงวิชาการ 
  Using suitable English vocabulary, phrases, sentence structures 
idioms for academic presentation purposes, practice listening, speaking, 
reading and writing in academic contextual 
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           1.1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต   
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้

รหัสวิชา        รายวิชา                     จำนวนหน่วยกิต  
               (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

300-13001  วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล  3 (3-0-6) 
        (Science and Environment in Digital Age) 

           วิทยาศาสตร์ท่ีมีผลกระทบต่อโลกและส่ิงแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับส่ิงแวดล้อมในโลกยุคดิจิทัล ผลกระทบท่ีเกิดจากการกระทำของมนุษย์ต่อ
ส่ิงแวดล้อม แนวทางการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมในมิติการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภัยพิบัติ พลังงาน
ทดแทน การเสริมสร้างความสมดุลของส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อมนุษย์ในยุคดิจิทัล 

 The effect of science towards the world and environment, 
relationship between human and environment in digital age, the effect from 
human actions towards environment guidelines for sustainable development, 
disaster and renewable energy dimension, to enhance the environmental 
balance that effect toward human in digital age 

 
300-13002  การคิดเชิงคณิตศาสตร์    3 (3-0-6) 

      (Mathematical Thinking) 
      ความสำคัญของคณิตศาสตร์ และ ความรู้เบื้องต้นทางสถิติท่ี มีต่อการ

พัฒนาการคิด 
ของมนุษย์ รูปแบบของกระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดแบบองค์รวม การคิดเชิง
เหตุผล การจัดการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อ
การดำเนินชีวิตประจำวันและพัฒนาตนเอง  
   The importance of mathematic and statistic foundation 
towards human thinking development, patterns of mathematical thinking 
process, holistic thinking logical thinking, information management for analysis 
and mathematical problem solving process for living in everyday life and self-
development 
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300-13003  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต        3 (2-2-5) 
        (Information Technology for Life Long Learning) 

          สารสนเทศในสังคมโลกาภิวัฒน์ ความเป็นมา แนวคิด การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ แหล่งให้บริการสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ การรู้เท่าทันส่ือ กฎหมาย
และจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคและวิธีการเลือกใช้ การเรียบเรียง
และการอ้างอิงตามรูปแบบมาตรฐาน ฝึกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการแสวงหา
สารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ 

 Information in globalization, backgrounds, concepts, 
information technology development in modern age, sources of service 
information, knowing information, media literacy, laws and ethics related to 
information technology, techniques and selecting methods, composition and 
reference according to the standard format, practice using Information 
technology and information seeking in the 21st century, using electronic 
medias for creative presentation 

 
300-13004  การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัล       2 (1-2-3) 

(Application of Computer Programs and Digital Media) 
         โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับงานสำนักงาน ความรู้พื้นฐานขั้นตอน

การออกแบบ ส่ือดิจิทัล การเลือกใช้เครื่องมือเพื่อการผลิตภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว วิธีการ
และช่องทางในการเผยแพร่ส่ืออย่างสร้างสรรค์ ฝึกการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือ
ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ 

 Computer software for office, basic knowledge of digital media 
design procedures, selection of tools for producing still images methods and 
ways for publication creative medias, practice in computer software and 
digital media in creative ways 
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      1.2 กลุ่มวิชาเลือก  กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  2   หน่วยกิต  ศึกษาจาก
รายวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา        รายวิชา                           จำนวนหน่วยกิต  
                 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

300-11005  จริยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม่     2 (2-0-4) 
       (Ethics for Quality of Life in the Modern World) 
                 ท่ีมาและความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและจริยศาสตร์ ความหมายของจริย
ศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม การนำเหตุผลของนักปรัชญามาใช้ในการดำรงชีวิต 
การสร้างแนวคิด และเจตคติท่ีดีต่อตนเองและสังคม การต่อต้านทุจริต และการพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ี 
  Background and relationship between philosophy and ethics, 
meaning of ethics, ethics, virtue and morality using the philosophers’ reason 
for living Conceptualization and a self -positive attitude as well as society, 
anti-corruption and self-development to be a moral person with responsibility 
for roles and duties 
       
300-11006  กฎหมายในชีวิตประจำวันและการอาชีพ  2 (2-0-4) 

   (Law in Everyday Life and Career) 
                ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆ ท่ีจำเป็นในชีวิตประจำวัน  สภาพปัญหาท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต 
  General knowledge of laws, civil and commercial law, 
intellectual property criminal law and others that need to everyday life, 
problem conditions related to using laws that affecting towards living 

   
300-11007  เอเชียในโลกยุคใหม่         2 (2-0-4) 

(Asia in the Modern World) 
         ความเป็นมาของภูมิภาคเอเชีย พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง 

เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์และอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน 
อินเดีย และญี่ปุ่นต่อเอเชียและอาเซียน การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อไทยและโลก แนวโน้มของเอเชียในโลกยุคใหม่   
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 Background of asia, political, administrative, economic, social 
and cultural developments, relations and influences of the United States, 
Russia, China, India and Japan towards Asia and ASEAN, economic, social, 
political and environmental changes affecting in Thailand and the world, Asian 
trends in the modern world 

 
300-11008  ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล                    2 (2-0-4) 
       (Entrepreneurship in Digital Age) 
                 แนวคิดการเป็น ผู้ประกอบการ การวางเป้าหมายการทำธุรกิจ การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา การบริหารจัดการองค์กร การบริหารความสัมพันธ์ การ
ปลูกฝังการเป็นผู้นำ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การ
สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ร่วมงาน การสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อองค์กร การจัดการความ
ขัดแย้ง ตัวอย่างความสำเร็จของผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 
  Entrepreneurial concept, business goals, creative innovation for 
development, organization management, relationship management, 
cultivating leadership, human resource management, Strategies for building 
relationships with customers, creating cooperation between colleagues, 
creating good interaction with in the organization, conflict management, 
examples of entrepreneurial success in digital age 
 

          300-11009     กีฬาเพื่อสุขภาพ     2 (1-2-3) 
     (Sports for Health) 

            ความรู้ ท่ัวไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพ ชนิดของกีฬา ทักษะการเล่น ระเบียบ ข้อบังคับ กติกาท่ีควรทราบ มารยาท ความ
ปลอดภัยในการเล่น และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายโดยเลือกศึกษาจากกีฬาเพียง 1 
ชนิด จากชนิดกีฬาดังต่อไปนี้ ปิงปอง แบดมินตัน ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แชร์
บอล ตะกร้อ 
   General knowledge of sports, science and exercises for health, 
types of sports, skills, procedures, regulations, rules that should know, 
etiquette, safety play and physical fitness strengthen by selecting at least 
sport from the following; table tennis, football, volleyball, basketball, chair 
ball and sepak takraw  
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           300-12004     วรรณกรรมไทยร่วมสมัย    2 (2-0-4) 
                     (Thai Contemporary Literature) 

           ความหมาย ขอบเขต และวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย การ
อ่านสารคดี นวนิยาย เรื่องส้ัน กวีนิพนธ์ ในเชิงวิเคราะห์ การวิจารณ์ในเชิงคุณค่าวรรณศิลป์
และคุณค่าสังคม และเอกลักษณ์ไทยในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย 

    Meaning, scope and evolution of Thai contemporary 
literature, analytical reading on documentaries, novels, short stories and 
poetries, criticize of art created language value, social value and the 
uniqueness of Thai contemporary literature 

 
300-12005  วรรณคดีไทยศึกษา    2 (2-0-4) 
        (Thai Literature Study) 

           ความหมาย องค์ประกอบ ความเป็นมาและประวัติวรรณคดีไทย วรรณคดี
ท่ีสำคัญในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ คุณค่าของวรรณคดีไทย 
เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ลิลิตพระลอ และพระอภัยมณีคำกลอน ในด้านความงาม ความคิด และ
ความรู้ 

 Meaning, elements, background and Thai literature history, the 
importance literature in Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi and Rattanakosin 
period, Thai literatures value; beauty, thinking and knowledgement Tri Bhum 
Phra Ruaung, Lilit Phra Lo, Phra Aphai Mani 

 
300-12006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ 2 (1-2-3) 
        (English for Career Preparation) 
   คำศัพท์ วลี โครงสร้างประโยคและสำนวน การใช้ภาษาอังกฤษในการสมัคร
งาน การอ่านโฆษณาสมัครงาน คำศัพท์ ฝึกการกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร  การเขียนจดหมาย
โต้ตอบ การเขียนข้อมูลส่วนบุคคลและการแนะนำตัว และการเตรียมความพร้อมเพื่อการ
สัมภาษณ์งาน 
  Vocabulary, phrases, sentence structures and idioms, using 
English for application, reading for job advertisement, practice filling in 
application forms, correspondence, writing personal data and introducing and 
preparing for job interview 

 
 



 

 

 

 

31 

 
300-12007  ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร                2 (1-2-3) 
        (Chinese Language for Communication) 

          ความรู้พื้นฐานการออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและสำนวนฝึกการฟัง การ
พูด การอ่าน  การเขียนภาษาจีนเพื่อการส่ือสารและประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

 Chinese language fundamental of pronunciation, vocabulary, 
phrases, sentences and idioms, practice Chinese listening, speaking, reading 
and writing for communication and useful in everyday life 

 
300-12008  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                          2 (1-2-3)        
        (Japanese Language for Communication) 
        ความรู้พื้นฐานการออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยค และสำนวน ฝึกการฟัง การ
พูด การอ่านการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสารและประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
  Japanese language fundamental of pronunciation, vocabulary, 
phrases, sentences and idioms, practice Japanese listening, speaking, reading 
and writing for communication and useful in everyday life 

 
300-12009  ภาษาเกาหลีเพือ่การสื่อสาร       2 (1-2-3) 
       (Korean Language for Communication)  

          ความรู้พื้นฐานการออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและสำนวนฝึกการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารและประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

 Korean language fundamental of pronunciation, vocabulary , 
phrases , sentences and idioms, practice Korean listening, speaking, reading 
and writing for communication and useful in everyday life 

 
300-12010  ภาษาอาเซียนเพือ่การสื่อสาร                     2 (1-2-3) 
        (ASEAN Languages for Communication) 

          การออกเสียง ศัพท์ วลี ประโยคและสำนวนท่ีสำคัญฝึกการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนภาษาอาเซียนเพื่อการส่ือสาร จากภาษาประจำชาติของประเทศในกลุ่ม
อาเซียนอย่างน้อยหนึ่งภาษา ยกเว้นภาษาไทย 
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 Pronunciation, the importance of vocabulary, phrases, 
sentences and idioms, practice listening, speaking, reading and writing ASEAN 
languages for communication from National language of ASEAN countries at 
least one language except Thai language 

 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อสร้างสรรค ์
 2.1 กลุ่มวิชาแกน นักศึกษาจะต้องเรียน  21  หน่วยกิต  จากกำหนดกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จากรายวิชาต่อไปนี้ 

103-25001 พื้นฐานการออกแบบ    3 (1-4-4) 
  (Fundamental Design) 
  วาดเส้น เพื่อให้เข้าใจแนวคิด หลักทฤษฎี และองค์ประกอบต่าง ๆ ของการ
วาดเส้น เช่น เส้น น้ำหนัก รูปทรง พื้นผิวชนิดต่าง ๆ ฯลฯ ฝึกการรับรู้และแสดงออกด้วย
เทคนิควิธีการใช้เครื่องมือและวัสดุในลักษณะต่าง  ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับการรับรู้และการ
แสดงออกในแง่ของความคิดสร้างสรรค์ท่ีกว้างขึ้น เพื่อให้สามารถนำความรู้เหล่านี้ไป
ประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานของการออกแบบ 
  Draw a line to understand the concept. Theoretical principles 
and elements of drawing lines, such as lines, weights, shapes, textures, etc., 
practice perception and express themselves with techniques, how to use 
tools and materials in different ways. Learn about perception and expression 
in terms of wider creativity so that these knowledge can be applied as the 
basis of design. 

 
103-25002 ทฤษฎีการออกแบบ    3 (1-4-4) 
  (Design Theory) 

 ศิลปะพื้นฐานเกี่ยวกับความสำคัญและความสัมพันธ์ของทัศนธาตุ  เรียนรู้
หลักของเอกภาพการจัดภาพ เนื้อหา  รูปแบบ ปฏิบัติงานโดยใช้ทัศนธาตุต่าง ๆ เช่น  รูปทรง 
สี  พื้นผิว เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของทัศนธาตุ กับความงามในการ
สร้างผลงานศิลปะ(แนวคิด เรียนรู้ทฤษฎีศิลปะพื้นฐาน เน้นเนื้อหาในส่วนท่ีสำคัญ ปฏิบัติงาน
ตามทัศนธาตุ และสอดแทรกเรื่องเอกภาพของทัศนธาตุ)  

Basic art on the importance and relationship of elemental 
perspectives Learn the core of unity, composition, content, formats. Work by 
using elemental perspectives such as shapes, colors, textures to understand 
the relationships of elemental perspectives and beauty in creating artworks 
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(concepts) Learn basic art theory Highlight important parts of content Perform 
tasks according to the elemental view and intertwine with the unity of the 
elemental view.)  

 
103-25003 วาดเส้นสร้างสรรค ์       3 (1-4-4) 
  (Creative Drawing) 
  วาดเส้นและฝึกฝนเทคนิคการลงสี โดยอยู่บนพื้นฐานแนวคิด หลักทฤษฎี 
และองค์ประกอบต่าง ๆ ของการวาดเส้นและการลงสี และเทคนิคท่ีทำให้เกิดพื้นผิวชนิดต่าง 
ๆ ฯลฯ ฝึกการรับรู้และแสดงออกด้วยเทคนิควิธีการใช้เครื่องมือและวัสดุในลักษณะต่างๆ 
เรียนรู้เกี่ยวกับการรับรู้และการแสดงออกในแง่ของความคิดสร้างสรรค์ท่ีกว้างขึ้น เพื่อให้
สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานของการออกแบบกราฟิกในลักษณะท่ี
หลากหลายต่อไป 
  Draw lines and practice coloring techniques based on 
concepts. Theories and elements of line drawing and painting, and techniques 
that cause different types of surfaces, etc., practice perception and expression 
with techniques, methods of using different tools and materials. Learn about 
perception and expression in terms of wider creativity so that these 
knowledge can continue to be applied as the basis of graphic design in a 
variety of ways. 
 
103-25004 กระบวนการออกแบบกราฟิก   3 (1-4-4) 
  (Graphic Design Methods)    
  พื้นฐานทางการออกแบบกราฟิก ทักษะการใช้อุปกรณ์เพื่องานออกแบบ 
การทำแบบร่าง การฝึกจัดหน้าช้ินงาน การจัดวางองค์ประกอบด้านงานกราฟิก และ การ
เขียนแบบเบื้องต้นในงานกราฟิก รวมถึงการคิดวิเคราะห์เพื่อการทำงานออกแบบ 
  Graphic design basics, equipment skills for design Drafting, 
front-page training Laying out graphical elements and basic writing in graphics, 
including critical thinking for design. 
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103-25005 สุนทรียศาสตร์ทางการออกแบบ           3 (2-2-5) 
(Design Aesthetics) 

          หลักสุนทรียศาสตร์ของนักออกแบบและนักปรัชญา  นักสุนทรียศาสตร์  
หลักสุนทรียภาพในการออกแบบและศิลปกรรมของงานออกแบบในยุคสมัยต่างๆ  วิเคราะห์
วิจารณ์เปรียบเทียบความงามตามสมัยนิยมและศิลปกรรมงานออกแบบสมัยใหม่  นำมาเป็น
แนวคิดในการวิเคราะหค์วามงามและคุณค่าในงานศิลปกรรมและการออกแบบเฉพาะ 

 The aesthetic principles of designers and philosophers 
Aesthetician The aesthetic principles of design and the arts of design in 
different eras analyzed, criticized, compared beauty by modern times and 
design arts. It is the concept of analyzing beauty and value in specific arts and 
designs. 

 
103-25006 การออกแบบกราฟิกทางวัฒนธรรมไทย  3 (2-2-5) 
  (Thai Cultural Graphic Design) 
  แนวความคิดในการออกแบบภาพประกอบและลวดลายกราฟิกของไทย
แบบต่างๆ ลักษณะท่ีมีการใช้ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน ศึกษารายละเอียดเชิงโครงสร้างสี รูปร่าง 
รูปทรง ความหมายและรูปแบบลวดลายองค์ประกอบเชิงประเพณีนิยม เพื่อนำสู่การออกแบบ
เชิงร่วมสมัย 
  Thai illustrated design ideas and patterns Characteristics that 
are used from the past to the present Study in detail the structure of colors, 
shapes. Shapes, meanings and patterns of traditional elements to bring to the 
fore of contemporary design. 
 
103-25007 ประวัติศาสตร์กราฟิกดีไซน์และแนวโน้มสู่อนาคต 3 (2-2-5) 
  (History of Graphic Design and Trends for the Future)  
  ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของการออกแบบกราฟิกต้ังแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน เพื่อการคิดวิเคราะห์แนวความคิดเพื่อการออกแบบกราฟิก 
รวมถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของการตลาดและโลก
ท่ีเปล่ียนแปลง 
  History The evolution of graphic design from prehistoric times 
to the present day For conceptual analysis for graphic design, as well as 
future technological trends that respond to changing market needs and a 
changing world. 
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 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน นักศึกษาจะต้องเรียน  48  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
103-26001 ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมการออกแบบ 3 (2-2-5) 
  (Creative Thinking for Innovation Design) 

 กระบวนการคิดเพื่อสร้างส่ิงใหม่ ประยุกต์เทคนิค ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ 
ส่ือสารงานออกแบบกราฟิกจากแรงบันดาลใจ และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง สร้าง
นวัตกรรมท่ีสามารถแก้ปัญหา โดยการออกแบบ 

The process of thinking to create something new, apply 
techniques, creativity, communicate inspiring graphic designs, and make 
changes. Create innovations that can be solved by design 

 
103-26002 การออกแบบกราฟิกเบื้องต้น   3 (2-2-5) 
  (Principles of Graphic Design) 

 พื้นฐานทางการออกแบบกราฟิก ทักษะการใช้อุปกรณ์เพื่องานออกแบบ 
ทำแบบร่าง จัดหน้า การจัดวางองค์ประกอบด้านงานกราฟิก และ การเขียนแบบเบ้ืองต้นใน
งานกราฟิก รวมถึงการคิดวิเคราะห์เพื่อการทำงานออกแบบ 

Basics of graphic design, equipment skills for design, drafting, 
page layout, graphic composition and basic writing in graphics, as well as 
critical thinking for design work. 

 
103-26003 การออกแบบสือ่สร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร  3 (2-2-5) 
  (Creative Media Design for Communication) 

หลักการทฤษฎีขั้นพื้นฐานของการออกแบบส่ือสารแต่ละประเภท เพื่อ
สามารถสร้างสรรค์โครงเรื่อง วิธีเล่าเรื่อง ฉาก และการกำหนดท่าทาง รูปแบบตัวละคร และ
เทคนิคในการปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลงานส่ือสร้างสรรค์ในงานส่ือสารประเภทต่างๆได้ 

Basic theoretical principles of each type of communication 
design to create storylines How to tell stories, scenes, and gestures Character 
styles and operational techniques to present creative materials in different 
types of communications. 
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103-26004 การถ่ายภาพดิจิทัลเชงิสร้างสรรค์   3 (2-2-5) 
  (Creative Digital Photography) 

  หลักการถ่ายภาพโดยใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทัล วิธีการในการทำงานของ
กล้องดิจิทัล การจัดแสง การวัดแสง การจัดองค์ประกอบของภาพ เรียนรู้อุปกรณ์ถ่ายภาพใน
สตูดิโอ และการถ่ายภาพนอกสถานท่ี โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไป ใช้ในงาน
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

  Principles of photography using a digital camera How digital 
cameras work Lighting, metering, composition Learn studio photography and 
off-site photography equipment with an emphasis on creativity to bring. Used 
in computer graphics 

 
103-26005 การออกแบบตราสัญลักษณ ์   3 (2-2-5) 
  (Logo Design) 

 การศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อกำหนดแนวคิดการวิเคราะห์หลักการทาง
การตลาด  และการออกแบบกราฟิกอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาเป็นงานออกแบบได้อย่าง
สร้างสรรค์ เช่น การออกแบบตราสัญลักษณ์ และการใช้งานในส่ือส่ิงพิมพ์อื่นๆ การศึกษา
ข้อกำหนด   ความสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์ องค์กร จรรณยาบรรณทางวิชาชีพ และ
ลิขสิทธิ์เบ้ืองต้นทางการออกแบบกราฟิก 

Research to formulate the concept of systematic analysis of 
marketing principles and graphic design to develop creative designs such as 
emblem design and other publications, studying requirements, importance in 
building identity, organization, professional ethics, and basic copyright in 
graphic design. 

 
103-26006 การออกแบบตัวอักษร    3 (2-2-5) 
  (Typography Design) 

  ประวัติและวิวัฒนาการของตัวอักษรจากอดีตถึงปัจจุบัน  เข้าใจถึงบุคคลิก
ของตัวอักษร โดยคำนึงถึงความชัดเจนของการส่ือความหมายในรูปแบบต่างๆ การจัดวาง
ตัวอักษรตามความสำคัญของภาษา  รวมท้ังวิธีจำแนกและเลือกใช้ตัวอักษร โดยคำนึงถึง
องค์ประกอบทางการออก แบบกราฟิก ผนวกกับออกแบบตัวอักษรเชิงทดลองอย่าง
สร้างสรรค์สามารถนำไปใช้ในการส่ือสารส่ือประเภทอื่นๆ 
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  History and evolution of letters from the past to the present 
Understand the personality of the alphabet, taking into account the clarity of 
various forms of descriptive representation, the placement of letters 
according to the importance of the language, as well as how to classify and 
choose letters, taking into account the exit elements, graphically combined 
with creative experimental font designs, can be used in other types of media 
communications. 

 
103-26007 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร                 3 (2-2-5) 
  (Corporate Identity Design) 

 ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์  กำหนดแนวคิด การออกแบบเพื่ อสะท้อน
ภาพลักษณ์ อัตลักษณ์องค์กร แนวทางปฏิบัติและการใช้งานกราฟิกอย่างเป็นระบบ พร้อม
พัฒนาผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำผลงานมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ
อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Research, analyze, define ideas. Designed to reflect image 
Corporate Identity Practices and systematic use of graphics, and develop 
creative designs and apply them effectively in other designs. 

 
103-26008 การออกแบบโฆษณาและสื่อดิจิทัล                  3 (2-2-5) 
  (Advertising Design and Digital Media)           

          กิจกรรมทางการตลาดท่ีใช้ส่ือสมัยใหม่ ท่ีอยู่รอบตัวของผู้บริโภค วิเคราะห์
หลักการและทฤษฎี ส่ือสารการตลาด รวมถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีและแนวโน้มงาน
ออกแบบในอนาคต เพื่องานออกแบบกราฟิก โฆษณา โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการ
วางแผนส่ือโฆษณา และส่ือดิจิตัลประเภทต่างๆ โดยมุ่งเน้นการปลูกฝ่ังแนวคิดจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพของนักโฆษณา 

 Marketing activities that use modern media around consumers 
Analyze marketing communication principles and theories, including 
technology trends and future design trends, for graphic design, advertising, 
using creativity and planning of advertising materials and various types of 
digital media, focusing on growing aspects of the concepts, ethics and 
professional ethics of advertisers. 
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103-26009 การออกแบบสร้างภาพจำลอง 3 มิติ  3 (2-2-5) 
  (3D Modeling Design) 

          ทฤษฎี และโปรแกรมในการออกแบบ  รูปทรง 3 มิติเบื้องต้น โดยเน้น
ความรู้ ความเข้าใจ  การใช้งานรูปทรงเรขาคณิต ลักษณะของพื้นผิววัตถุต่างๆ รวมถึงการจัด
แสงเงาในงาน 3 มิติ  และการฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนารูปแบบให้มีความซับซ้อนมากขึ้น 

 Theory and programs in design Basic 3D shapes with an 
emphasis on knowledge, understanding Using geometry The characteristics of 
the subject surface, including shadow lighting in 3D work and practices to 
develop patterns to be more complex. 

 
103-26010 การออกแบบอินเตอร์เฟซ   3 (2-2-5) 

   (Visual Interface Design) 
           ออกแบบหน้าส่ือดิจิตัล เช่น เว็บไซต์ จอภาพเกมส์โดยใช้ทักษะการ

แก้ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการส่ือสาร การนำเสนอและการเลือกใช้เทคโนโลยี
สร้างสรรค์ในเชิงโต้ตอบเพื่อการนำเสนอตามหลักการได้อย่างมีขั้นตอนการแก้ปัญหาตาม
กระบวนการเทคโนโลยีโดยใช้โปรแกรมท่ีทันสมัยในการผลิตส่ือท่ีหลากหลายเช่น เว็บไซต์  
แอพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต หน้าจอเกมส์ รวมไปถึงส่ือแสดงข้อมูลเชิง
ประชาสัมพันธ์ 
  Design digital media pages such as websites Gaming monitors 
using problem solving skills, critical thinking skills, communication skills, 
presentation and the choice of interactive creative technologies for principled 
presentation with a process-based solution using modern programs to 
produce a wide range of media such as websites. Applications on mobile 
phones and tablets Game screens, including publicity materials 
 
103-26011 การออกแบบกราฟิกเพื่อสภาพแวดล้อม  3 (2-2-5) 
  (Environmental Graphic Design) 

 ระบบภาพช้ีนำทางเพื่อการประยุกต์ใช้หลักการออกแบบกราฟิกสำหรับ
พื้นท่ีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การใช้องค์ประกอบการออกแบบกราฟิก การ
กำหนดตำแหน่งและทิศทาง การตกแต่ง การใช้วัสดุ และขั้นตอนการติดต้ังและเทคนิคการ
ผลิต รวมท้ังฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาโดยการออกแบบตราสัญลักษณ์ การใช้ตัวอักษร การใช้
เทคโนโลยีดิจิตอลและระบบป้ายสัญลักษณ์ เพื่อให้มวลชนสามารถเดินทางไปสู่จุดหมาย 
สถานท่ีต่างๆ ตามความต้องได้ 



 

 

 

 

39 

Guided image system for the application of graphic design 
principles for interior and external environment areas Using graphic design 
elements, positioning and direction, decoration Use of materials and 
installation procedures and production techniques, as well as practice 
problem solving by designing the emblem. Using letters Use of digital 
technology and signage systems So that the masses can travel to their 
destination. Places as needed 

 
103-26012 ธุรกิจการออกแบบกราฟิก   3 (2-2-5) 
  (Business Practices for Graphic Design) 

 วางแผน บริหาร จัดการ นำเสนอราคา ติดต่อธุรกิจกราฟิกกับองค์กร 
รวบรวมและนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต 

Manage, present prices Contact your organization's graphics 
business Collect and present professional work to prepare for future work. 

 
103-26013 สัมมนาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อสร้างสรรค์ 3 (2-2-5) 
  (Seminar in Computer Graphic and Creative Media) 

          การนำหัวข้อทางวิชาชีพกราฟิกประเภทต่างๆ  มาแลกเปล่ียนองค์ความรู้ 
โดยใช้หลักการและทฤษฎีทางกราฟิก  โดยใช้วิธีการสัมมนาเป็นหลัก รวมท้ังการส่งเสริม
ความรู้ท่ีทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 The use of different types of graphical topics to exchange 
knowledge using graphic principles and theories using seminar methods, as 
well as promoting knowledge that keeps up with the current situation, 
promoting morality, ethics and professional ethics. 

 
103-26014 การเตรียมศิลปนิพนธ์                3 (2-2-5) 
  (Art Thesis Preparation) 

 การนำเสนอหัวข้อในการทำศิลปนิพนธ์ เพื่อศึกษาและจัดเตรียมข้อมูล
เบ้ืองต้นในการออกแบบ    สำหรับโครงการศิลปนิพนธ์ การกำหนดวัตถุประสงค์  ขอบเขต
โครงการศึกษา การค้นคว้า การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปปัญหา  และนำเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาในการออกแบบ เพื่อขออนุมัติโครงการในการดำเนินงานการออกแบบกราฟิกขั้น
ต่อไป 
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Presentation of the topic of making arts to study and prepare 
basic information in design. For arts projects, objective determination, scope 
of educational projects, research Data analysis To obtain project approval for 
the next stage of graphic design operations. 

 
103-26015 ศิลปนิพนธ ์     6 (0-12-6) 
  (Art Thesis) 

วิชาบังคับก่อน : 103-26014 การเตรียมศิลปนิพนธ ์
หมายเหตุ 

           นักศึกษาดำเนินการทำงานต่อเนื่องจากหัวข้อศิลปนิพนธ์การออกแบบจนถึง
ส่วนของข้อมูลสนับสนุนโครงการฯ ท่ีได้รับอนุมัติแล้วในวิชา 103-26014 การเตรียมศิลป
นิพนธ์ ในภาคออกแบบและนำเสนอผลงานตามขั้นตอนท่ีภาควิชาฯ กำหนดผลงานสุดท้าย
ประกอบไปด้วยภาคงานออกแบบท่ีเสร็จสมบูรณ์ ภาคงานเอกสารท่ีสรุปผลการค้นคว้า และ
ต้องนำผลงานนำเสนอต่อสาธารณะ นักศึกษาท่ีจะลงทะเบียนเรียนวิชานี้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1) สอบได้วิชาชีพเฉพาะครบทุกวิชา  
2) วิชาเลือกเสรีต้องเรียนมาแล้วครบตามจำนวน 6 หน่วยกิต  
3) จะต้องมีคะแนนสะสมเฉล่ียต้ังแต่ 2.00 ขึ้นไป การวัดผลสำหรับวิชานี้  ให้ถือ

ระดับคะแนนต้ังแต่ 2.00 (เกรด  C )  ขึ้นไปเป็นเกณฑ์สอบผ่าน  
 Students continue their work from design arts to support 

sections of the project that have been approved in subjects 103-26014. The 
final assignment consists of a completed design sector. A document sector 
that summarizes the results of the research and must take the presentation 
to the public. Students who are enrolled in this subject must meet the 
following qualifications: 

1) Get all specific professional exams 
2) Free electives must be completed in 6 credits. 
3) Must have an average points of 2.00 or higher. To measure for this 

subject, hold a grade of 2.00 (C grade) or higher as a passing test criteria. 
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2.3 กลุ่มวิชาเลือก นักศึกษาจะต้องเรียน  15  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
103-27001 การออกแบบร่างสื่อดิจิทัล    3 (2-2-5) 
  (Digital Media Sketch Design) 

การออกแบบกราฟิกและการร่างภาพตลอดจนทักษะการใช้อุปกรณ์ทาง
ดิจิทัลเพื่องานออกแบบ ทำแบบร่าง จัดหน้า การจัดวางองค์ประกอบด้านงานกราฟิก และ
การเขียนแบบเบื้องต้นในงานกราฟิก 

 Graphic design and sketching, as well as digital device skills for 
design. Sketch, page layout, graphic composition, and basic writing in graphics. 

 
103-27002 การออกแบบสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์            3 (2-2-5) 
  (Creative Packaging Design) 

  ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ออกแบบโครงสร้าง รูปทรงแบบต่างๆ การ
วิเคราะห์ การส่ือความหมาย โดยฝึกปฏิบัติ การพัฒนารูปแบบ และแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ 
ผนวกกับประโยชน์ใช้สอยท่ีมีกลไกท่ีซับซ้อน และการเลือกใช้วัสดุท่ีเหมาะสม 

  Graphic design on packaging, structure design Different shapes, 
analysis, descriptive representation, practice. Creative development and 
editing combined with complex mechanisms and the right choice of materials. 

 
103-27003 ภาพประกอบเชิงสร้างสรรค์    3 (2-2-5) 
  (Creative Illustration) 

 หลักการ ความสำคัญ ประเภท ตัวอย่างผลงานจากศิลปิน นักออกแบบ 
และการค้นคว้าทดลอง การตีความเนื้อหา ฝึกปฏิบัติงานด้วยเทคนิคต่างๆ ในการสร้างสรรค์
งานภาพประกอบ เพื่อค้นหาเอกลักษณ์เฉพาะตัว แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับงานออกแบบได้ 

Principle Importance, genre, examples of works by artists, 
designers, and experimental research Content interpretation, practice with 
various techniques for illustrating, to find uniqueness and apply it to designs. 

 
103-27004 การออกแบบแอนิเมชั่น 2 มิติ และ 3 มิติ             3 (2-2-5) 
  (2D and 3D Animation Design) 

ออกแบบผลิตส่ือแอนิเมช่ัน 2 มิติ และ 3 มิติ  การพัฒนาโครงเรื่องของบท 
สร้างบทภาพ การนำตัวละคร ฉากหลัง ออกแบบเสียง หลากหลายเทคนิคอย่างเป็นขั้นตอน 
เพื่อนำเสนอ เพื่อส่ือสาร และเล่าเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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Designed to produce 2D and 3D animation media, developing 
chapter storylines. Create an image chapter Bringing characters, backgrounds, 
sound design, a variety of techniques in stages to present, to communicate 
and tell stories effectively. 

 
103-27005 การออกแบบกราฟิกเพื่อมวลชน               3 (2-2-5) 

(Graphic for Universal Design) 
 การศึกษาและนำแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน โดยฝึกทักษะการ

ผสมผสานหลักทฤษฎีทางการออกแบบกราฟิกและเทคโนโลยีในการออกแบบเข้าด้วยกัน เพื่อ
ประโยชน์ในการใช้งานสำหรับทุกคน การสร้างความเท่าเทียมเป็นมาตรฐาน และสร้าง
สุนทรียะในการออกแบบให้เกิดความยืดหยุ่นและง่ายต่อการใช้งานอย่างหลากหลาย 

Studying and bringing design ideas to the masses, practicing 
skills, combining graphic design theory and technology in design. For the sake 
of use for everyone. Ensuring equality is standardized and creates a design 
aesthetic that is flexible and easy to use. 

 
103-27006 การปฏิบัติงานวิชาชีพ  (300 ชั่วโมง)   3 (0-0-40)               

(Professional Practice) 
 พื้นความรู้ ต้องสอบผ่านวิชาหลัก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงขอฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและได้รับการอนุมัติจาก
ภาควิชา เพื่อศึกษาระบบการทำงานและการแก้ปัญหาโดยใช้เวลาฝึกงานไม่ต่ำกว่า 8 สัปดาห์ 
หรือประมาณ 300 ช่ัวโมง ใช้เวลาช่วงปิดภาคการศึกษา ท้ังนี้ให้นักศึกษารับการนิเทศก่อน
ออกไปฝึกงาน มีการประเมินผลจากผู้ควบคุม ในส่วนของสถานประกอบการและการตรวจ
ติดตามจากภาควิชา นักศึกษาจะต้องรายงานประจำวันให้ผู้ควบคุมงานรับรอง พร้อมท้ังทำ
สรุปผลการฝึกงานเป็นรูปเล่มส่งภาควิชาเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการฝึกงาน การวัดผลถือเกณฑ์
ผ่านและไม่ผ่าน โดยไม่กำหนดระดับค่าคะแนน 
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Knowledge floor must pass the main course. At least 30 credits 
and at least 12 credits of electives, therefore, requested an internship in the 
relevant authorities and approved by the department. To study the work 
system and problem solving with at least 8 weeks or about 300 hours of 
internship time, the student will be allowed to receive inservice before going 
out for an internship. There is an evaluation from the controller. In the 
establishment and monitoring section from the department. Students must 
report daily to the supervisor and summarize the results of the internship in 
the form of a submission to the department at the end of the internship 
period. The measurement holds the threshold passed and failed without 
determining the score level. 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

103-38001 การออกแบบนิทรรศการและการออกแบบฉาก  3 (2-2-5)
   (Exhibition Design and Scenic Design) 

 หลักการและกระบวนการของการออกแบบนิทรรศการต้ังแต่การออกแบบ
ห้องจัดแสดงงานศิลปะ นิทรรศการเคล่ือนท่ี การจัดแสดงทางการค้าและเชิงพาณิชย์ ท้ังแบบ
ช่ัวคราวและถาวร โดยในกระบวนการเรียนรู้ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ต้ังแต่การวางผัง 
การสร้างแนวความคิด เทคนิควิธีการนำเสนอ นวัตกรรมในการจัดแสดง มาตรฐานและความ
ปลอดภัยในการจัดการพื้นท่ีสาธารณะ โดยคำนึงถึงความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชม
นิทรรศการและเรียนรู้ในเรื่องการปฏิบัติงานออกแบบฉาก วิธีสร้างองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น การจัดแสงเสียงเครื่องแต่งกาย เพื่อสร้างบรรยากาศของงานออกแบบให้สมบูรณ์ 

Principles and processes of exhibition design, ranging from the 
design of art exhibition halls Mobile exhibitions, commercial and commercial 
exhibits, both temporary and permanent, in the learning process, must take 
into account elements ranging from planning. Conceptualization Presentation 
techniques, innovations in exhibits, standards and safety in public space 
management, taking into account the understanding and participation of 
exhibition visitors and learning about scene design operations. How to create 
related elements, such as lighting the costume sound to create a complete 
design atmosphere 
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103-38002 การออกแบบตัวละครดิจิทัล                        3 (2-2-5) 
  (Digital Character Design) 

  ทฤษฎี และหลักการของการออกแบบตัวละครดิจิทัล 2 มิติและ 3 มิติ 
กำหนดท่าทาง อุปนิสัย บุคลิกลักษณะ และรูปแบบตัวละคร และเทคนิคในการปฏิบัติการ
เพื่อนำเสนอการออกแบบตัวละครสำหรับงานแอนิเมช่ันประเภทต่างๆ ได้ 

  Theory and principles of 2D and 3D digital character design 
define gestures, character, personalities and character styles, and operational 
techniques to present character design for different types of animations. 

 
103-38003 การออกแบบกราฟิกเคลือ่นไหว                            3 (2-2-5) 

   (Motion Graphic Design) 
          ทฤษฎี และโปรแกรมการออกแบบ ภาพเคล่ือนไหว แบบ 2 มิติ และ  3 

มิติขั้นพื้นฐานการคิดวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนางานอย่าง 
สร้างสรรค์ 
   theories and design programs, 2D animations, and 3D Basic, 
critical thinking and practice to apply and develop creative work. 

 
103-38004 การสร้างสรรคภ์าพดิจทัิล    3 (2-2-5) 
  (Creative Digital Imaging) 

          การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และหลักการจัด
องค์ประกอบเพื่อประยุกต์ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิก ท้ังส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือดิจิทัลอื่นๆ 

 Creating and retouching images with computer programs and 
composition principles for application in computer graphics Both print and 
other digital media 

 
103-38005 การออกแบบแอพลิเคชัน          3 (2-2-5) 
  (Application Design) 

  การออกแบบและพัฒนาส่ือแอพลิเคช่ันและเว็ปไซต์ในรูปแบบการใช้งานท่ี
หลากหลายเพื่อตอบสนองประสบการณ์การใช้งานท้ังแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

  Designing and developing a wide range of applications and 
websites to meet both online and offline experiences. 

 
 



 

 

 

 

45 

103-38006 การออกแบบประสบการณ์ทางกราฟิก   3 (2-2-5) 
 (Experiential Graphic Design) 

 การบูรณาการงานออกแบบกราฟิกในรูปแบบงานแอนิเมช่ัน/งานกราฟิกส่ือ
เชิงโต้ตอบ/กราฟิกส่ือผสมต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ควบคู่ไปกับการตอบสนองการใช้
งานของผู้บริโภคและสภาพแวดล้อม 

Integrating graphic design in animation/interactive media graphics/mixed 
media graphics to create new experiences alongside consumer responsiveness and 
environment. 

 
103-38007 การผลิตภาพแอนิเมชั่น 3 มิติ    3 (2-2-5)
  (Production in 3D Animation) 

 การคิดเรื่องย่อ ฝึกเขียนบท ออกแบบฉาก และตัวละคร การทำสตอรี่บอร์ด รวมท้ัง
การวางแผนการเคล่ือนไหววัตถุ 3 มิติ ผ่านเทคนิคต่าง  ๆและ ฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรม 3มิติต่าง  ๆ

Short story thinking, writing practice. Design scenes and characters, make 
storyboards, and plan, move, 3D objects through techniques and practice using 3D 
programs. 

 
103-38008 การออกแบบสือ่มัลติมีเดียเชิงโต้ตอบ   3 (2-2-5) 

 (Interactive Multimedia Design) 
การศึกษาทฤษฎีและโปรแกรมการออกแบบกราฟิกส่ือมัลติมีเดียในรูปแบบร่วมสมัย 

โดยวางแผนปฏิบัติงานออกแบบท่ีสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในด้านการส่ือสาร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Studying theories and programs of designing multimedia graphics in a 
contemporary format by planning design tasks that can interact with users to achieve 
their goals in communication.  

 
 103-38009 การออกแบบกราฟิกเชิงข้อมูล    3 (2-2-5)

   (Information Graphic Design) 
             การนำข้อมูลความรู้ท่ีมีความสลับซับซ้อนมาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะ

ของภาพกราฟิกท่ีออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคล่ือนไหวให้ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็ว
ชัดเจน สามารถส่ือให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลท้ังหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้นำ
เสนอมาช่วยขยายความเข้าใจ โดยมีการรวบรวมข้อมูลการค้นหาวิธีการเล่าเรื่อง การระบุ
ปัญหาและความต้องการ  การจัดลำดับโครงสร้างข้อมูล (Creating a hierarchy) การ
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ออกแบบโครงสร้างข้อมูล  การเลือกรูปแบบอินโฟกราฟิก และการตรวจสอบข้อมูลและ
ทดลองใช้ 
   Applying  complex   knowledge  to  summary  as  information  
In   the  manner  of a  graphic  designed as a still image or animation, it is 
easy to  understand in a quick, clear time. It can convey to the viewer the 
meaning of all the information. Without  the  need  for a presenter to help 
expand understanding. It  collects search data  on  storytelling  methods.  
Identifying  problems and  requirements  Creating  a hierarchy, data structure 
design Selecting infographic formats and checking data and experimenting 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 

3.2.1  อาจารย์ประจำหลักสูตร  

ท่ี 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
สถาบัน 

ปีที่สำเร็จการศึกษา 
1 นายทนงจิต อิ่มสำอาง 

 
อาจารย์ ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กราฟิกดีไซน์) 

Master of Fine & Applied Arts (Graphic 
Design )  
ครุศาสตรบัณฑิต(ศิลปศึกษา ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ 2560 
Savannah College of Art & Design, USA./ 2538 
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต/ 2532 

2 นายสิริทัต เตชะพะโลกุล 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิลปมหาบัณฑิต (กราฟิกดีไซน์) 
ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ 2548 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ 2537 

3 นายกิตติ  คล้ายเอม อาจารย์ Master of Design (Multimedia 
Design) 
ศิลปบัณฑิต (กราฟิกดีไซน์) 

Swinburne University of Technology, 
Melbourne, Australia./ 2547 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ 2537 

4 นายบุญพาด ฆังคะมะโน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิลปมหาบัณฑิต (ประติมากรรม) 
ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) 
Graduate certificate (Sculpture) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/2543 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2533 
Shinshu University, Nagano, Japan/2545 

5 นายบุญฤทธิ์ พูนพนิช อาจารย์ ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป)์ 
ศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป)์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร/2559 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/2556 
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3.2.2 อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบ 
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อ- สกุล 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จการศึกษา / ปีพ.ศ. 

1 นายชยากร  เรืองจำรูญ 
ใบประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมภายใน 
( ภ-สน. 281 ) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการออกแบบภายใน) 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(การออกแบบตกแต่งภายใน) 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ/2558 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ/2550 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา/2545 

2 นายชนัส  คงหิรัญ 
 

อาจารย์ สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(สถาปัตยกรรมภายใน)
ศิลปบัณฑิต(การออกแบบตกแต่งภายใน) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ/2561 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/2545 

3 นายนรินทร์  อ้วนดำ 
ใบประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมหลัก  
( ภ-สถ. 8411) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(สถาปัตยกรรมไทย)
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร/2558 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/2546 

4 นายพงศพัศ  บัวแก้ว 
ใบประกอบวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรมภายใน 
( ส-สน. 229 ) 

อาจารย์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีเทคนิค
การศึกษา) 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(สถาปัตยกรรม ) 
 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการงานก่อสร้าง )
วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/2548 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง/2546 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/2552 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม/2542 

5 นายพิพัฒน์ จรัสเพ็ช 
 

อาจารย์ สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(สถาปัตยกรรมภายใน) 
ศิลปบัณฑิต(การออกแบบตกแต่งภายใน) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ/2561 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป/์2559 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ- สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จการศึกษา / ปีพ.ศ. 

6 นายบุญพาด  ฆังคะมะโน 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศิลปมหาบัณฑิต(ประติมากรรม) 
ศิลปบัณฑิต(ประติมากรรม) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร / 2543 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / 2534 

7 นายบุญฤทธิ์ พูนพนิช 
 

อาจารย์ ศิลปมหาบัณฑิต(ทัศนศิลป)์ 
ศิลปบัณฑิต(ทัศนศิลป)์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร / 2559 
มหาวิทยาลัยศิลปากร / 2556 

  
3.2.3  อาจารย์พิเศษภาควิชาออกแบบ  

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ- สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ/ วิชาชีพ 
คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จการศึกษา / ปี พ.ศ. 

1 นายภาษิศร์  ณ รังสี 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Master of Fine Art ( Graphic Design ) 
 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์) 

School of Fine Arts, Indiana University, 
Bloomington, USA. /2000 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ/2538 

2 นางสาวณัฐวดี ศรีชา 
 

อาจารย์ Master of Fine Arts ( Graphic Design) 
Bachelor of Fine Arts ( Graphic Design ) 

Savannah College of Art University,USA./2002 
Michigan State University, USA./ 2000 

3 นายสมบัติ สุนทรจารุ 
 

สถาปนิก Master of Arts (Design Strategy and Innovation) 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  (สถาปัตยกรรม) 

Brunel University, London, UK./2003 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ 2544 

4 นายสืบสาย แสงวชิรบาล 
ใบประกอบวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรมภายใน 
 ( ภ-สน. 883 ) 

อาจารย์ ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ( ศิลปวัฒนธรรมวจัิย) 
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การออกแบบภายใน) 
ศิลปบัณฑิต(การออกแบบภายใน) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ 2562 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ 2555 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/ 2550 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/2561 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ- สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ/ วิชาชีพ 
คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จการศึกษา / ปี พ.ศ. 

5 นางสาววิภาวี คุณาวิชยา
นนท์ 

มัณฑนากร Master of Architecture  (Architecture 
Master of Interior Architecture( Interior 
Architecture) 
ครุศาสตร์บัณฑิต ( ศิลปศึกษา) 

Harvard University, USA./ 2008 
Rhode Island School of Design, University, 
USA./ 2004 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ 2543 

6 นางจุฬาลักษณ์  เจริญชัย 
ใบประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมหลัก 
( ภ-สถ. 1974 ) 

มัณฑนากร Master of Arts ( Interior Design) 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 

THE PRATT INSTITUTE, NEW YORK, USA./1988 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2532 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน - หรือสหกิจศึกษา)  
  นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สามารถเลือกลงทะเบียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถาน
ประกอบการในระหว่างปิดภาคการศึกษาท่ี 2 (ในกรณีท่ีมีความสนใจ โดยใหผ้ลการเรียนเป็น 2 แบบ
คือ ผ่าน / ไม่ผ่าน)  
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามความคาดหวังในผลการเรียนรู้
ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

          4.1.1 มีการแสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของการสร้าง
ส่ืออย่างถูกต้องและเหมาะสม 

4.1.2 มีความเข้าใจในการนำหลักทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติงานจริงและมีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

4.1.3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานและดำรงชีวิตได้ 
4.1.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี  
4.1.5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนนวัตกรรมในการส่ือสารและการแก้ปัญหาได้ 

 4.2 ช่วงเวลา  
 การฝึกงานในช่วงภาคฤดูร้อของแผนการเรียนช้ันปีท่ี 3 จำนวนไม่ต่ำกว่า 8 สัปดาห์ หรือ
ประมาณ 300 ช่ัวโมงต่อเนื่องกัน  

4.3 สถานที่  
สถานประกอบการ 

 
5. ข้อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงาน หรืองานวิจัย 
 5.1 คำอธิบายโดยย่อ 
 การประมวลองค์ความรู้ท่ีได้ศึกษามาตลอดหลักสูตรมาเป็นแนวทางปฏิบัติการออกแบบ  
สร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาด้วยการออกแบบและตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ในหัวข้อโครงการ  
ผู้เรียนต้องปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาศิลปนิพนธ์การออกแบบภายในในช่วงระหว่างการออกแบบ  และ
สอบการนำเสนอผลงานการออกแบบต่อคณะกรรมการศิลปนิพนธ์ท่ีคณะจัดต้ังขึ้น  โดยงานศิลป
นิพนธ์การออกแบบจะประกอบด้วยเอกสารภาคนิพนธ์ และผลงานออกแบบด้านกราฟิกดีไซน์และส่ือ
มัลติมีเดียท่ีผู้เรียนสนใจ และต้องนำเสนอผลงานต่อสาธารณะ การดำเนินงานต้องเป็นไปตามระเบียบ
การทำศิลปนิพนธ์การออกแบบของคณะศิลปวิจิตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความเช่ียวชาญทางการออกแบบกราฟิก โดยใช้หลักทฤษฎีการออกแบบ 
กระบวนการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นขั้นตอน สามารถถ่ายทอดแนวความคิด รวมท้ังทักษะการใช้
เครื่องมือ โปรแกรม และทำงานร่วมกับผู้อื่นในโครงงาน รวมถึงสามารถเป็นต้นแบบโครงงานในการ
พัฒนาต่อได้ 
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  1) องค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  เสียสละและ
มีจรรยาบรรณตามวิชาชีพ  เป็นแบบอย่างท่ีดี เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม  
  2) องค์ความรู้ด้านความสามารถตามวิชาชีพและความชำนาญในการปฏิบัติโดย
ครอบคลุมทฤษฎี และหลักการทางออกแบบ   
 3) องค์ความรู้ด้านทักษะทางปัญญา  มีกระบวนการทางความคิด  กระบวนการ
สร้างสรรค์ศิลปะ  และแก้ปัญหา  อย่างเป็นระบบ    
 4) องค์ความรู้ด้านการออกแบบส่ือต่างๆ เพื่อส่ือสารกับผู้ใช้งาน รู้จักเลือกใช้ประเภท
ของส่ือและเทคโนโลยีต่างๆ ให้เหมาะสมกับงาน เข้าใจผลดีผลเสียของในการทำงานออกแบบส่ือต่างๆ 
และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ถูกวิธี และรู้จักการแก้ปัญหา 
  5) องค์ความรู้ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ความสามารถในการพิจารณาเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศด้วยความใฝ่รู้เพื่อการศึกษาค้นคว้า
และพัฒนาตนเอง ความสามารถในการส่ือสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ   
 5.3 ช่วงเวลา 
 นักศึกษาเริ่มทำโครงงานศิลปนิพนธ์ในภาคการศึกษาท่ี 1-2 ของช้ันปีท่ี 4  หากไม่เสร็จส้ิน
คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์อาจพิจารณาให้ดำเนินการโครงการต่อเนื่อง โดยให้ผลการเรียน IP ใน
ภาคการศึกษานั้นๆ แต่รวมระยะเวลาเรียนท้ังหลักสูตรต้องไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
 5.4 จำนวนหน่วยกิต 
 6  หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
 เพื่อเป็นการเตรียมการให้คำแนะนำและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษาและได้ศึกษา
ตัวอย่างผลงาน ท้ังภายในสถาบัน และต่างสถาบัน   และนำมาพัฒนาปรับปรุงโครงงานให้ทันสมัย ภาค
วิชาฯ ได้กำหนดขั้นตอนและขอบเขตในการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาโครงการออกแบบ  
ในรายวิชา 103-26014 การเตรียมศิลปนิพนธ์และ 103-26015 ศิลปนิพนธ์ ดังนี้ 

ขั้นตอนในการดำเนินงานในวิชา 103-26014 การเตรียมศิลปนิพนธ์ ช้ันปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  
1) Topic Proposal - กำหนดหัวข้อโครงการฯ และเลือกอาจารย์ท่ีปรึกษาศิลปนิพนธ์ 
2) 1st Programming and Analysising -  นำเสนอขั้นข้อมูลโครงการและการวิเคราะห์

ข้อมูลครั้งแรกต่อคณะกรรมการฯ 
3) 2nd Programming and Analysising - นำเสนอขั้นข้อมูลโครงการและการวิเคราะห์

ข้อมูลครั้งท่ีสองต่อคณะกรรมการฯ 
4) Schematic and Conceptual Design - นำเสนอการสังเคราะห์ข้อมูลและวางโครงร่าง

การออกแบบต่อคณะกรรมการฯ 
5) Thesis Proposal Writing - จัดทำเอกสารโครงร่างศิลปนิพนธ ์
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ขั้นตอนในการดำเนินงานในวิชา 103-26015 ศิลปนิพนธ์ ช้ันปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  
1) Preliminary Design - นำเสนอการออกแบบขั้นต้นต่อคณะกรรมการฯ 
2) Design Selection - นำเสนอทางเลือกต่างๆในการออกแบบต่อคณะกรรมการฯ 
3) Design Development  – นำเสนอการออกแบบขั้นพัฒนาครั้งท่ี 2 ต่อคณะกรรมการฯ 
4) Final Design & Presentation - นำเสนองานออกแบบขั้นสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการฯ 
5) Exhibition - นำเสนอผลงานออกแบบสู่สาธารณะ 
6) Thesis Writing – จัดทำเอกสารศิลปะนิพนธ ์
 

 5.6 กระบวนการประเมินผล  
 1) เมื่อโครงร่างศิลปนิพนธ์ได้รับอนุมัติแล้ว ให้คณะกรรมการประจำคณะศิลปวิจิตรจัดทำ
ประกาศหัวข้อศิลปนิพนธ์   ช่ือผู้ทำศิลปนิพนธ์ พร้อมช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาศิลปนิพนธ์เผยแพร่ต่อไป 

2) คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 4 คน แต่ไม่เกิน 8 คน ซึ่ง
ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  หรือผู้ท่ีประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มอบหมายทำหน้าท่ีเป็นประธาน  อาจารย์ท่ีปรึกษาศิลปนิพนธ์หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาศิลปนิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) เป็นกรรมการ  
  3) ในวันสอบศิลปนิพนธ์ คณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์ จะต้องประกอบด้วยประธาน
กรรมการ อาจารย์ท่ีปรึกษาศิลปนิพนธ์  และกรรมการอื่น ๆ อย่างน้อย  2  คน มาดำเนินการสอบ จึง
จะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์    ถ้ากรรมการมาดำเนินการสอบไม่ครบตามจำนวนและ
องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น ให้เล่ือนการสอบออกไป  

4) การประเมินผลศิลปนิพนธ์ ให้เป็นดังนี้ 
  ดีเย่ียม   (Excellent) 
  ดี (Good)  
 ผ่าน  (Pass)  
  ตก (Fail)  
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หมวดท่ี   4   ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง 
และ สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ 

1. ทุกรายวิชาท่ีกำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็น
กลุ่มโดยหมุนเวียนกันเป็น ผู้นำในการดำเนิน
กิจกรรมท้ังนี้ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการนำเสนอ
งาน เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นำและผู้
ตามท่ีดีในหมู่คณะ  
2. มีเงื่อนไขท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้า
เรียนตรงเวลา การเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ การมี
ส่วนร่วมในช้ันเรยีน 

2. มีความสามารถด้านการส่ือสารท้ังภาษาไทย
และ 
ภาษาอังกฤษ 

1. กำหนดให้นักศึกษาเรียนโดยใช้ภาษาไทยใน
การส่ือสาร และเรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสารและภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
2. มีกิจกรรมท่ีมอบหมายให้นักศึกษาได้ใช้ภาษา
ใน ก า ร ติ ด ต่ อ ส่ื อ ส า ร ท้ั ง ภ า ษ า ไท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ 

3. สามารถทำการวิเคราะห์ /สังเคราะห์ อย่างมี
เหตุผลและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

1. กำหนดให้มีการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความกล้าแสดงออก 

4. มีบุคลิกและจริยวัตรท่ีงดงาม 
 

1. มีข้อตกลงในการปฏิบัติตนด้านบุคลิกภาพการ
แต่งกาย กิริยามารยาท วัฒนธรรมการพูด และ
การวางตัว 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
     1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 1.1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1.1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1) รับผิดชอบ มีวินัย สามัคคี 
      2) ซื่อสัตย์ สุจริต 
      3) เคารพสิทธิ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
      4) เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม มีจิตสาธารณะ 
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    1.1.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) กำหนดให้มีรายวิชาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ

สังคม ส่ิงแวดล้อม 
   2) สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในเนื้อหารายวิชาต่างๆ  
   3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 
   4) บรรยายพิเศษโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ 
   5) แสดงออกเป็นแบบอย่างท่ีดีโดยผู้สอน 
   6) มอบหมายการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นรายบุคคล/กลุ่ม 
   7) จัดกิจกรรมเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
   8) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
   9) จัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องความรับผิดชอบท้ังในและนอกชั้นเรียน 
  1.1.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) ประเมินจากผลการสอบในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 

2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
3) ประเมินจากบันทึกประสบการณ์ของนักศึกษาจากการเรียนในช้ันเรียน

และประสบการณ์จากสังคมเป็นกรณีศึกษา 
   4) ประเมินจากภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย เป็นรายบุคคล/กลุ่ม 
   5) ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการเข้าช้ันเรียน และการส่งงานตามกำหนด 
   6) ประเมินจากการนำเสนอข้อคิดทางคุณธรรม จริยธรรม ให้อภิปรายหรือ
แสดงออก  

1.2) ด้านความรู้ 
 1.2.1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    การบูรณาการความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และประเด็นปัญหาระดับโลก 
ด้วยวิธีการเชิงระบบในหัวข้อต่อไปนี้ 

1) มีความรู้อย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
2) สามารถวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
3) สามารถนำความรู้ หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

    1.2.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) การบรรยาย อภิปรายในการให้ความรู้ของศาสตร์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน 
   2) การสอนแบบบูรณาการความรู้ของศาสตร์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
   3) การสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา 
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   4) การทำแผนท่ีความคิด 
   5) การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและการคิดวิธีแก้ปัญหา 
   6) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   7) การทำรายงานโครงงาน 
   8) การระดมสมองเพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้ 
   9) การเข้าร่วมกิจกรรมหรือศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
   10) การสอนแบบสาธิต การฝึกปฏิบัติ 
   11) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปเป็นองค์ความรู้ 
   12) การถ่ายทอดประสบการณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ ผู้รู้ 
   13) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
   14) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

1.2.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) การทำรายงานและการนำเสนอ 
   2) การประเมินผลสัมฤทธิ์โดยการสอบ 
   3) การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
   4) การทำแบบฝึกหัด 
 

1.3) ด้านทักษะทางปัญญา 
 1.3.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     1) มีความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
 2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 3) บูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองเช่ือมโยงสู่สังคม 

    1.3.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) การอภิปรายกลุ่มและการนำเสนอ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   2) การสอนท่ีเน้นผู้เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
   3) การระดมสมองและกระตุ้นให้ผู้เรียนสรุปความรู้และความคิดจากท่ีได้เรียน 
   4) การแสดงบทบาทสมมติ 
   5) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์ 
   6) การลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยการทำโครงงาน/วิจัยเป็นฐาน 
   7) การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
   8) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทัศนคติเชิงบวก 
   9) การมอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองรายบุคคลและรายกลุ่ม 
   10) การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
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   11) การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เช่ียวชาญ ผู้รู้ 
   12) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาต่างๆ 
   13) การเรียนรู้แบบสืบสอบ 
   14) การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง 
  1.3.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) การประเมินผลการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 
   2) การจัดระบบความคิด 
   3) การนำเสนอรายงาน 
   4) การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
   5) โครงงาน/ผลงาน/งานวิจัย/นวัตกรรม 
   6) การทดสอบ/สอบ เกี่ยวกับระบบความคิด ความเช่ือมโยงและเหตุผลท้ัง
ในระหว่างเรียนและปลายภาค 
   7) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทาง 
   8) การประเมินโดยนักศึกษาประเมินตนเอง เพื่อน อาจารย์ประเมิน 
   9) การสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 
 1.4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1.4.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1) มีมนุษยสัมพันธ์ มุมมองเชิงบวก 

 2) ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
 3) สามารถบริหารจัดการแก้ปัญหา 

    1.4.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) การมอบหมายให้ทำงานเป็นกลุ่ม และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบโดย
หมุนเวียนกันไป 
   2) การศึกษาดูงาน 
   3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในเรื่องภาวะผู้นำ ผู้ตามท่ีดี 
   4) การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นแบบสะท้อนกลับ 
   5) การบรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างผลกระทบในเรื่องสิทธิเสรีภาพ 
   6) ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิของผู้อื่น ความแตกต่างของบุคคล 
เคารพหลักความเสมอภาค การเคารพกติกา 
   7) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ และการมีผู้นำแบบมีส่วนร่วมในการ
นำเสนองานวิชาการ 
   8) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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  1.4.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม ในการเรียนแบบร่วมมือ 
   2) ประเมินความสามารถในการแสดงออกในบทบาทผู้นำ ผู้ตามในสถานการณ์ต่าง  ๆ
   3) ประเมินจากการมีส่วนร่วม การยอมรับเรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพ 
   4) ประเมินจากผลงาน รายงานท่ีได้รับมอบหมาย 

1.5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
 1.5.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี 
  1) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
2) ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
3) วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเชิงตัวเลขและภาษาจากเอกสารและแหล่งความรู้อื่น  

1.5.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี     

 1) การบรรยาย อภิปราย 
   2) การจัดประสบการณ์เรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
   3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การนำเสนองานโดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
   4) การใช้กรณีศึกษาเชิงคณิตศาสตร์ สถิติ เก็บรวบรวมขอ้มูลและนำเสนอข้อมูล 
   5) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
   6) การฝึกฝนเทคนิค และทักษะการคิดคำนวณจากตัวอย่าง 

1.5.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี     
   1) การประเมินผลงาน โครงงาน รายงานท่ีได้รับมอบหมาย 
   2) การประเมินทักษะการส่ือสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
   3) การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 
   4) การประเมินผลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        2) หมวดวิชาเฉพาะ 

 2.1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
           2.1.1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
    1) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
    2) มีทัศนคติท่ีเปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น 
    3) มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะ 
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    2.1.2) กลยุทธ์การสอน   
    1) กำหนดให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ีปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย เคารพใน
กฎระเบียบของสถาบันฯ เช่น การเข้าช้ันเรียนตรงเวลา การแต่งกาย การอ่อนน้อมถ่อมตน การยก
ย่องผู้ทำดีให้สาธารณชนได้รับรู้หรือโดยการให้รางวัลตามโอกาสและความเหมาะสม  
                  2) กำหนดให้ทุกรายวิชาสอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ของคนดี 
     3) จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน
คุณธรรมท่ีต้องการปลูกฝัง 
                 4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโอกาสอันควรเพื่อเน้นย้ำให้ผู้เรียนเข้าใจ 
เข้าถึงคุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องปลูกฝังบ่มเพาะให้ปรากฏในตัวผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

 2.1.3) กลยุทธ์การประเมิน     
1) ประเมินจากการตรงเวลาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงาน และการเข้าร่วม

กิจกรรมของนักศึกษา 
2) ประเมินจากการมีวินัยและการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 
3) ประเมินจากการกระทำทุจริตในการคัดลอกผลงานการออกแบบของ

ผู้อื่นและการสอบ 
4) ประเมินจากความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบของการส่งงาน การสอบ และ

งานท่ีได้รับมอบหมาย 
2.2) ด้านความรู้   

 2.2.1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
2) มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหาและพัฒนาทางด้านศิลปกรรม

ศาสตร์ อย่างเป็นระบบ 
3) มีความรู้ในทางศิลปะท่ีสัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรม 
4) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพ 

ด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีศึกษา 
 2.2.2) กลยุทธ์การสอน   

    ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นเนื้อหาท้ังทางด้านปฏิบัติ
และทฤษฎี ท้ังนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้
ยังจัดให้มีการเรียนรู้ จากสถานการณ์จริง  หรือเชิญผู้เ ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงสาขาวิชา
ออกแบบกราฟิก  และศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ในสาขาวิชาออกแบบกราฟิกอย่างรอบด้าน  และสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
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   2.2.3) กลยุทธ์การประเมิน   
1) ประเมินจากผลงาน / รายงาน ตามหวัข้อ / โครงการ ท่ีรายวิชากำหนด 
2) ประเมินจากการอภิปราย/การนำเสนอรายงาน / การนำเสนอผลงาน 

เป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อย 
        3) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

2.3) ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา 
          1) สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมูล จากแหล่งข้อมูลท่ี

หลากหลาย อย่างมีวิจารณญาณ 
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค์ 
3) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทาง

วิชาการและวิชาชีพได้ 
4) มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 

2.3.2) กลยุทธ์การสอน   
การเรียนรู้แบบการสัมมนา / การอภิปรายกลุ่ม โดยให้นักศึกษาได้มีส่วน

ร่วม เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา  และการเรียนรู้จากประสบการณ์ / สถานการณ์จริง 
       2.3.3) กลยุทธ์การประเมิน   

1) ประเมินจากผลงาน / รายงาน ตามหัวข้อ / โครงการ ท่ีรายวิชากำหนด 
2) ประเมินจากการอภิปราย / การนำเสนอรายงาน / การนำเสนอผลงาน 

เป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อย 
3) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

2.4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1) ผลการเรียน รู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
1) มีภาวะผู้นํา เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
2) มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพใน

ความคิดเห็นท่ีแตกตา่ง 
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 2.4.2) กลยุทธ์การสอน   
 จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อพัฒนาความสามารถใน

การวางแผนและดำเนินงานร่วมกัน  ตลอดจนมีการสอนท่ีเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอน  และผู้เรียนกับผู้เรียน  

 2.4.3) กลยุทธ์การประเมิน   
ประเมินผลจากพฤติกรรมของนักศึกษาในช้ันเรียน  เช่น  การมีส่วนร่วมใน

ช้ันเรียน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียน มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม 
 

   2.5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีความสามารถในการพูด การฟัง  และการเขียน ในช้ันเรียน เพื่อ

พัฒนาทักษะการส่ือสาร กับสาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล

เพื่อศึกษา  และช่วยในการสร้างสรรค์งานออกแบบตกแต่งภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมสำหรับงาน 
   2.5.2) กลยุทธ์การสอน   

1) จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์งาน
สร้างสรรค์เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกทักษะการส่ือสาร  ท้ังการพูด  การฟัง  และการเขียน  

2) จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือก  และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อได้มาซึ่งฐานข้อมูล   เพื่อการศึกษา  และการสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟิกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.5.3) กลยุทธ์การประเมิน   
    ประเมิ นผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนใน ช้ัน เรียน  เรื่ อ ง
ความสามารถในการส่ือสาร และในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อได้มาซึ่งฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา  
และการสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 

2.6)  ด้านทักษะพิสัยผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
    1) มีทักษะปฏบิัติและความชำนาญในวิชาชีพ 
    2) สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะตามกระบวนการวิจัย 
    3) ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพอย่างเหมาะสม 
    4) สามารถบริหารจัดการด้านศิลปะการออกแบบ 
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 2.6.1) กลยุทธ์การสอน   
     1) จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการใช้หลักวิชาควบคู่กับความคิดสร้างสรรค์และ

จินตนาการ  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ และมีความสามารถในการใช้ทักษะเชิงสร้างสรรค์ถ่ายทอด
ความคิดและจินตนาการของตนผ่านผลงานการออกแบบ 

     2) ส่งเสริมการค้นคว้า และค้นหาลักษณะเฉพาะตนอย่างอิสระ  แล้วแสดงออก
ตาม กระบวนการสร้างสรรค์อย่างพิถีพิถัน และประณีต ละเอียดอ่อน   

  2.6.2) กลยุทธ์ การประเมิน   
    ประเมินตามคุณภาพของผลงานท่ีนักศึกษาสร้างขึ้นตามองค์ประกอบของ
ศิลปะ  ทักษะฝีมือ และแนวความคิด   โดยการนำเสนอผลงานและแนวความคิดของนักศึกษา  มีการ
วิพากษ์วิจารณ์  วิเคราะห์  และเสนอแนะ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานต่อไป 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง 

ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี 

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1 300-11001 ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์*                  
2 300-11002 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน*                  
3 300-11003 ความเป็นพลเมืองและปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง* 
       

 
         

4 300-11004 นันทนาการสร้างสุข*                          
5 300-11005 จริยศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิตในโลกยุคใหม ่                  
6 300-11006 กฎหมายในชีวิตประจำวันและการอาชีพ                  
7 300-11007 เอเชียในโลกยุคใหม่                  
8 300-11008 ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล                  
9 300-11009 กีฬาเพ่ือสุขภาพ                  
10 300-12001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร*                  
11 300-12002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร*                  
12 300-12003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ*                  
13 300-12004 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย                  
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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง 

ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี 

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
14 300-12005 วรรณคดีไทยศึกษา                  
15 300-12006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่งาน

อาชีพ 
                 

16 300-12007 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                  
17 300-12008 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                  
18 300-12009 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร                      
19 300-12010 ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร                  
20 300-13001 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล*                  
21 300-13002 การคิดเชิงคณิตศาสตร์*                  
22 300-13003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต* 
                 

23 300-13004 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
สื่อดิจิทัล 

                 

หมายเหตุ   * หมายถึง วิชาบังคับ 
  ลำดับที่ 1 – 9   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ลำดับที่ 10 – 19   กลุ่มภาษาและการสื่อสาร   ลำดับที่ 20 – 23 กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี   เป็นไปตามการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปวิจิตรร่วมกับฝ่ายวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum  Mapping) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อสร้างสรรค์ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง  

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

1. ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ดา้นทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะพิสัย 
(เฉพาะวิชาหลักสาขา) 

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 
  1. กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน                      

1.1 103-25001 พ้ืนฐานการออกแบบ                      
1.2 103-25002 ทฤษฎีการออกแบบ                      
1.3 103-25003 วาดเส้นสร้างสรรค ์                      
1.4 103-25004 กระบวนการออกแบบกราฟิก                      

1.5 
103-25005 สุนทรียศาสตร์ทางการ

ออกแบบ 
                     

1.6 
103-25006 การออกแบบกราฟิกทาง

วัฒนธรรมไทย 
                     

1.7 
102-21007 ประวัติศาสตร์กราฟิกดีไซน์

และแนวโน้มสู่อนาคต 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

1. ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ดา้นทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะพิสัย 
(เฉพาะวิชาหลักสาขา) 

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 
  2. กลุ่มวิชาหลัก                      

2.1 
103-26001 ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือ

นวัตกรรมการออกแบบ                      

2.2 103-26002 การออกแบบกราฟิกเบื้องต้น                      

2.3 
103-26003 การออกแบบสื่อสร้างสรรค์

เพ่ือการสื่อสาร                      

2.4 
103-26004 การถ่ายภาพดิจิทัลเชิง

สร้างสรรค ์                      

2.5 103-26005 การออกแบบตราสัญลักษณ์                      
2.6 103-26006 การออกแบบตัวอักษร                      

2.7 
103-26007 การออกแบบอัตลักษณ์

องค์กร                      

2.8 
103-26008 การออกแบบโฆษณาและสื่อ

ดิจิทัล                         

2.9 
103-26009 การออกแบบสร้างภาพ

จำลอง 3 มิติ 
                     

2.10 103-26010 การออกแบบอินเตอร์เฟซ                      
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หมวดวิชาเฉพาะ 

1. ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ดา้นทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะพิสัย 
(เฉพาะวิชาหลักสาขา) 

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

2.11 
103-26011 การออกแบบกราฟิกเพ่ือ

สภาพแวดล้อม 
                     

2.12 103-26012 ธุรกิจการออกแบบกราฟิก                      
2.13 103-26013 สัมมนาคอมพิวเตอร์กราฟิก                      
2.14 103-26014 การเตรียมศิลปนิพนธ์                           
2.15 103-26015 ศิลปนิพนธ์                      

  3. กลุ่มวิชาเลือก                      
3.1 103-27001 การออกแบบร่างสื่อดิจิทัล                      
3.2 103-27002 การออกแบบสร้างสรรค์

บรรจภุัณฑ์ 
                     

3.3 103-27003 ภาพประกอบเชิงสร้างสรรค ์                      
3.4 103-27004 การออกแบบแอนิเมชั่น 2 

มิติและ 3 มิติ                      

3.5 103-27005 การออกแบบกราฟิกเพ่ือ
มวลชน                      

3.6 103-27006 การปฏิบัติงานวิชาชีพ  (300 
ชั่วโมง)                      
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หมวดวิชาเฉพาะ 

1. ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ดา้นทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะพิสัย 
(เฉพาะวิชาหลักสาขา) 

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 
  4. หมวดวิชาเลอืกเสร ี                      

4.1 103-38001 ออกแบบนิทรรศการและการ
ออกแบบฉากแสดง                    

 
   

4.2 103-38002 การออกแบบตัวละครดิจิทัล                      
4.3 103-38003 การออกแบบกราฟิก

เคลื่อนไหว                      

4.4 103-38004 การสร้างสรรค์ภาพดิจิทัล                      
4.5 103-38005 การออกแบบแอพพลิเคชั่น                      

4.6 
103-38006 การออกแบบประสบการณ์

ทางกราฟิก                      

4.7 103-38007 การผลิตภาพแอนิเมชั่น 3 มิติ                      
4.8 103-38008 การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย

เชิงโต้ตอบ                      

4.9 103-38009 การออกแบบกราฟิกเชิง
ข้อมูล                      
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

1.1 การประเมินผลการศึกษา   ใช้ระบบระดับคะแนน  (Grade) ซึ่งมีค่าระดับคะแนน    
(grade – point)  และความหมายดังต่อไปนี้ 

สัญลักษณ์  ค่าระดับคะแนน  ความหมาย 
           A         4.00  ดีเย่ียม (Excellent) 
           B+         3.50  ดีมาก (Very Good) 
           B         3.00  ดี (Good) 
           C+         2.5 0  ค่อนข้างดี (Fairly Good) 
           C         2.00  พอใช้ (Fair) 
           D+         1.50  ค่อนข้างอ่อน (Below Average) 
           D         1.00  อ่อน (Poor) 
           F         0.00  ตก (Fail) 

1.2 ในกรณีท่ีไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนดังกล่าวได้ให้ใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ 
 สัญลกัษณ์   ความหมาย 
      I    ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
      S    ผลการศึกษาผ่าน (Satisfactory) 
      U    ผลการศึกษาไม่ผ่าน (Unsatisfactory) 
      Au    การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
      IP    การศึกษายังไม่ส้ินสุด (In – Progress) 
      W    การถอนรายวิชาโดยได้รับการอนุมัติ (Withdrawal) 
      NR    ไม่ได้รับรายงานผลการศึกษา (No – Report) 
 1.3 การให้สัญลักษณ์ในการประเมินผลการศึกษา มีดังนี้ 
            1.3.1 การให้สัญลักษณ์  A, B+ , B , C+, C , D+, D และ F  จะกระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี ้
   1) รายวิชาท่ีนักศึกษาเข้าสอบหรือมีผลงานท่ีประเมินผลการศึกษาได้ 

     1.3.2 การให้สัญลักษณ์ F จะกระทำได้ในกรณีต่อไปนี้ 
  1) นักศึกษาสอบไม่ผ่าน 
  2) นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  3) นักศึกษาทุจริตในการสอบ 
  4) นักศึกษามีเวลาเรียนภาคทฤษฎี  ปฏิบัติ หรือฝึกงาน  ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนในรายวิชานั้น (เว้นแต่มีเหตุจำเป็นโดยต้องมีการทำเรื่องเพื่อยื่นขอการอนุญาติอย่างเป็นทางการ
กับอาจารย์ผู้สอน) 
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      1.3.3 การให้สัญลักษณ์ I กระทำได้ในกรณีต่อไปนี้  
  1) นักศึกษาป่วยก่อนสอบ หรือระหว่างสอบเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบาง
รายวิชา หรือท้ังหมดได้  และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการลาป่วย โดยมีใบรับรองแพทย์ หรือใบ
แสดงการรับรองการรักษาของสถานพยาบาลของรัฐ  หรือเอกชน  และได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้ท่ี
คณบดีมอบหมาย  แต่ท้ังนี้นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
  2) นักศึกษาขาดสอบด้วยเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร หรือผู้ท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมาย 
  3) นักศึกษาทำงานท่ีเป็นส่วนประกอบการศึกษาในแต่ละรายวิชาไม่สมบูรณ์ ซึ่ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้รอผลการศึกษา ท้ังนี้ จะต้องแจ้งให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร 
             1.3.4 การให้สัญลักษณ์ S และ U จะกระทำได้เฉพาะรายวิชาท่ีกำหนดในหลักสูตร  และ
ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1) การใหสั้ญลักษณ์  S  จะกระทำได้ต่อเมื่อนักศึกษาศึกษารายวิชานั้นผ่าน       
  2) การให้สัญลักษณ์  U  จะกระทำได้ต่อเมื่อนักศึกษาศึกษารายวิชานั้นไม่ผ่าน 

     1.3.5 การให้สัญลักษณ์  W  จะกระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  1) รายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 ข้อ 17 ซึ่งระบุว่านักศึกษาอาจขอเพิ่ม และถอนรายวิชาได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี หรือผู้อํานวยการ และมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 
   1.1) การขอเพิ่มรายวิชาให้ดําเนินการภายในสองสัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติ หรือภายใน สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน 
   1.2) การขอถอนรายวิชาให้ดําเนินการภายในสองสัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติ หรือภายใน สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน โดยรายวิชาท่ีขอถอนจะไม่บันทึกลงในใบ
แสดงผลการศึกษา 
   (ก) การขอถอนรายวิชาภายหลังสองสัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายในสัปดาห์ท่ี 
12 ของภาคการศึกษาปกติ หรือหลังสัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายในสัปดาห์ท่ี 6 ของภาคการศึกษาฤดู
ร้อน จะถือว่านักศึกษาขอถอนรายวิชาจากการศึกษารายวิชานั้นๆ รายวิชาท่ีขอถอนจะบั นทึก
สัญลักษณ์ “W” แต่ถ้าไม่ได้รับอนุมัตินักศึกษาต้องศึกษารายวิชานั้นต่อไป 
   (ข) การขอถอนรายวิชาภายหลังสัปดาห์ท่ี 12 ของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายหลังสัปดาห์ท่ี 6 ของภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาท่ีขอถอนจะบันทึกสัญลักษณ์ “F” 
  2) นักศึกษาถูกส่ังพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
   3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอนุมัติให้เปล่ียนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากการป่วย 
หรือด้วยเหตุสุดวิสัย 
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  4) รายวิชาท่ีนักศึกษากระทำผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน  
    1.3.6 การให้ สัญลักษณ์  IP  จะกระทำได้เฉพาะรายวิชาท่ีมีการศึกษา  หรือการ

ปฏิบั ติงานต่อเนื่องกันมากกว่า  1  ภาคการศึกษา  หรือการศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่ ส้ินสุด  
สัญลักษณ์  IP จะถูกเปล่ียนเมื่อมีการศึกษา  หรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นส้ินสุด  และมีการ
ประเมินผลการศึกษาได้ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบว่าด้วย การทําศิลปนิพนธ์ระดับปริญญาตรี 

    1.3.7 การให้สัญลักษณ์ NR จะกระทำได้เฉพาะรายวิชาท่ีฝ่ายทะเบียนหรือประมวลผล ยัง
ไม่ได้รับ รายงานผลการประเมินการศึกษาของรายวิชานั้นๆ ตามกำหนด 

    1.3.8 การให้สัญลักษณ์  Au  จะกระทำได้ในรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อร่วม
ฟังโดยไม่นับ หน่วยกิต 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  เพื่อจัดทำการทวนสอบในระดับรายวิชา  และระดับหลักสูตร  
แล้วจัดทำรายงานผลการทวนสอบ  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา  และเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
การบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยมีการคณะกรรมการวิชาการคณะศิลปวิ จิตรเป็นผู้กำกับดูแล
ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 นักศึกษาท่ีจะสำเร็จการศึกษา   ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
 3.1 สอบได้หน่วยกิตครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 3.2 ได้ค่าคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีค่าคะแนนเฉล่ียสะสมใน
หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพบังคับตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า  2.00 
  3.3 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามท่ีสถาบันฯกําหนด 
 3.4 ต้องชําระหนี้สินท้ังหมดท่ีมีต่อสถาบันฯให้เรียบร้อยเสร็จส้ินก่อน หรือไม่มีพันธะอื่นใดกับ
สถาบันฯ 
 3.5 ต้องยื่นคําร้องขอจบการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของสถาบัน 
 
4. การให้ปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

นักศึกษาผู้จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 4.1 สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ  และมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินท่ีกำหนดไว้
ในหลักสูตร คือ ไม่เกิน 4  ปีการศึกษา 
 4.2 ไม่เคยได้รับสัญลักษณ์ F U D+ หรือ D ในรายวิชาใดๆ ตลอดหลักสูตร 
 4.3 ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ำ หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนเพื่อเปล่ียนคะแนน
เฉล่ียสะสม 
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 4.4 นักศึกษาผู้ท่ีสมควรได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  จะต้องได้รับค่าคะแนนเฉล่ียสะสม
ต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป 
 4.5 นักศึกษาผู้ท่ีสมควรได้เกียรตินิยมอันดับสอง  จะต้องได้รับค่าคะแนนเฉล่ียสะสม
ต้ังแต่ 3.25  ขึ้นไป  แต่ไม่ถึง 3.50 
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หมวดท่ี   6   การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจแนวทางการสอน  และ
เข้าใจในหลักสูตรตลอดจนคำอธิบายเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรเพื่อให้ผู้สอนได้เกิดความเข้าใจ  เพื่อ
จะนำไปสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล  
  1) มีการประชุมอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคการศึกษาเพื่อวางแผน แผนการสอนและ
แนวทางการสอนให้เข้าใจในหลักสูตรและบทบาท  
  2) ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนพัฒนาศักยภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  
 ให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ท้ังในเชิงวิชาการและวิชาชีพ 
ตลอดจนการศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบท้ังในและต่างประเทศ นอกจากนี้
ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนได้ทำผลงานทางวิชาการเป็นการสร้างองค์ความรู้ในวิชาชีพของตน  และนำ
องค์ความรู้ทางวิชาชีพนั้นกลับมาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาต่อไป 
 
3.  การเตรียมการบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากร 

 3.1  กำหนดให้บุคลากรใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาบุคลากรใหม่ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลปแ์ละโครงการพัฒนาบุคลากรใหม่ของคณะ/วิทยาลัย 
 3.2  สำหรับบุคลากรท่ีทำหน้าท่ีสนับสนุนให้มีการจัดประชุม  อบรม  เพื่อพัฒนาการจัดการ
ความรู้และทักษะเฉพาะตำแหน่งท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 3.3  พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพตามตำแหน่งหน้าท่ีในการ
รับผิดชอบ 
 3.4  ศึกษาดูงานในประเทศหรือในต่างประเทศ 

 



 

 74 

หมวดท่ี   7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การกำกับมาตรฐาน 
 คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีระบบกลไกการพัฒนา  การบริหารหลักสูตร และ
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบทุกรายวิชา  มีการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามคุณลักษณะธรรมชาติวิชาทางศิลปกรรมศาสตร์  การบริหารจัดการ
หลักสูตรดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
 คณะศิลปวิจิตรได้มอบหมายให้ภาควิชาออกแบบทำหน้าท่ีกำกับดูแลการบริหารหลักสูตรใน
ภาพรวม ผ่านทางคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตร
ศิลปบัณฑิต ภาควิชาออกแบบ คณะศิลปวิจิตร เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภาวิชาการของ
สถาบันฯ  พ.ศ. 2564 ซึ่งมีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยทำหน้าท่ีบริหารหลักสูตร ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินการเป็นประจำทุกปี และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการหรือพัฒนา
หลักสูตร เพื่อให้สามารถยื่นขอการรับรอง เนื่องจากหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิกและส่ือสร้างสรรค์นี้เป็นหลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2565  
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระกับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
ของสถาบันการศึกษาตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 ต้อง
มีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) อาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องมีอาจารย์ประจำตลอดระยะเวลาท่ีจัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือ สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน 
และอาจารย์ประจำในหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้ 

(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องประกอบด้วย ประธานหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตรอีกรวมไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทในสาขากราฟิก
ดีไซน์ ออกแบบนิเทศศิลป์ นฤมิตศิลป์ เรขศิลป์ การส่ือสารสนเทศ เป็นต้น ท่ีเกี่ยวข้องกับด้านการ
ออกแบบส่ือสารและกราฟิก ท้ังนี้คุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาตรีอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเป็นคุณวุฒิ
ตรงสาขาท่ีเปิดสอน 

(3) อาจารย์พิเศษ ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าในและมีประสบการณ์ในการทำงานหรือการสอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
  ท้ังนี้หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกและส่ือสร้างสรรค์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาตรงหรือ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอก รวมทั้งส้ิน 5 ท่าน 
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2.  บัณฑิต 
 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และภาวะการมีงานทำ คณะศิลป
วิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทำการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็น
ประจำทุกปี และแจ้งผลการสำรวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูล
สำหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน คณะได้กำหนดระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับดี ดีมาก โดยความร่วมมือของสถาบัน สำรวจความต้องการแรงงาน และ
ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบปรับปรุงหลักสูตร เพื่อนำมาใช้ในการวาง
แผนการรับนักศึกษา 
 
3.  นักศึกษา 
 3.1  กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หลักสูตรได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรต่างๆในคณะศิลปวิจิตร โดยการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อนั้นจะต้องมีคุณสมบัติ
ตามท่ีกล่าวข้างต้นแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ 
  1) โควตาวิชาการ/กีฬาและความสามารถพิเศษ ซึ่งมีเกรดเฉล่ียสะสมกรณีโควตา
วิชาการไม่ต่ำกว่า 2.75 ในกรณีนี้จะไม่มีการสอบข้อเขียน และ การสอบภาคปฏิบัติ แต่จะมีการสอบ
สัมภาษณ์ โดยจะต้องเตรียมผลงานมาให้ทางคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ พิจารณาประกอบ กับการ
ตอบคำถาม 
  2) การรับตรง ใช้วิธีการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติและการสอบ
สัมภาษณ์ นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกำหนดและมีคะแนนการสอบข้อเขียน การสอบ
ภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ผ่านเกณฑ์ 
  คณะศิลปวิจิตรมีนโยบายให้ทุกหลักสูตรต้องมีโครงการสอนปรับพื้นวิชาชีพเฉพาะ
สาขาให้แก่นักศึกษาใหม่ทุกคน  เพื่อให้นักศึกษาทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาท่ีพื้นฐานอ่อน มี
พื้นฐานความรู้ทางทักษะการวาดเส้น และวิชาเฉพาะสาขา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนใน
หลักสูตร ซึ่งสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและส่ือสร้างสรรค์ ได้เล็งเห็นจากการตรวจข้อสอบใน
ภาคปฏิบัติ และได้ดำเนินการตามนโยบายของคณะ ท้ังยังกำหนดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เพิ่มเติม แนะนำการปรับตัวในด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม  กิริยามารยาท บุคลิกภาพและการแต่งกาย
ในภาพรวมของคณะให้ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
 3.2  ด้านการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา  หลักสูตรได้กำหนดกรอบแนวคิดในตัวบ่งช้ีนี้ คือ 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ควรท่ีจะให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินกระบวนการด้วย และ 
อาจารย์-นักศึกษา ซึ่งแน่นอนเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติของอาจารย์ เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายในการ
ผลิตนักศึกษาออกสู่ตลาดผู้ประกอบการ ซึ่งได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในหลักสูตร โดย
แบ่งเป็น 2 หัวข้อหลักๆ ดังนี้ 
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           1) การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 
          2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3.3 การติดตามข้อมูล หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลท่ีแสดงผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา 
ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
 
4.  อาจารย์ 
 หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและส่ือสร้างสรรค์มีระบบและกลไกในการการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดย สกอว.  
 หลักสูตรให้ความสำคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงกำหนดนโยบายและแผนระยะยาวในการ
รับอาจารย์ใหม่ การแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจาร์ในการวางแผน การ
ติดตามและทบทวนหลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  1)  อาจารย์ประจำต้องมีคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
  2)  มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา และมีประสบการณ์ทำวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีสอน 
 4.2 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
  1)  กำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การเลือกสรรอาจารย์พิเศษ  ประกอบด้วยเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
   (1) เป็นผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องหรือ
มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสภาสถาบันฯ ในการรับรองหลักสูตร 
   (2) เป็นผู้มีทักษะเช่ียวชาญในด้านออกแบบกราฟิกดีไซน์ 
  2) มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบาง
หัวข้อท่ีต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะ หรือประสบการณ์จริง และเรียนเชิญเป็นอาจารย์พิเศษเพื่อทำ
หน้าท่ีเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาและเป็นอาจารย์ร่วมสอนในรายวิชา และเป็นท่ีปรึกษาศิลปนิพนธ์ 
  3) ขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และคณะศิลปวิจิตร 
  4) คณาจารย์ ท่ีสอนนอกเวลาและสอนพิเศษต้องมีแผนการสอนตามคำอธิบาย
รายวิชาท่ีคณะและสถาบันจัดทำไว้ประกอบการสอนโดยประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผน 
เตรียมการเรียนการสอน การประเมิน และสรุปในรายวิชาท้ังก่อนและหลังภาคการศึกษา เพื่อรวบรวม
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ข้อมูลในรายวิชาท้ังก่อนและหลังภาคการศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูลและนำมาใช้เพื่อการปรับปรุง
หลักสูตรหาแนวทางเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเป้าหมายหลักสูตร 
 4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดท่ี 6 การพัฒนาอาจารย์) 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1  หลักสูตร กรอบแนวคิดในการทำให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานหรือผู้ประกอบการ คือ นักศึกษาท่ีจบการศึกษาออกไป ต้องพร้อมใช้งาน 
โดยได้นำข้อมูล ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ และการคาดการณ์ มาเป็นแนวทางในการออกแบบ
หลักสูตร พร้อมท้ัง นำเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
 5.2 การเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   ในการออกแบบเพื่อตอบสนองสังคมและประเทศ 
 5.3 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและส่ือสร้างสรรค์ได้มีการกำหนดเกณฑ์ในการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านทักษะพิสัย  ตามรายละเอียดของ
หลักสูตรและนำมากำหนดกลยุทธ์วิธีการสอนตาม ตามประมวลผลรายวิชา โดยมีการกำหนดน้ำหนัก
คะแนนของรายวิชาซึ่งมีท้ังรายวิชาทฤษฎี และรายวิชาปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา  
ผลงานในรายวิชาของนักศึกษาท่ีจะต้องส่งตามกำหนด โดยจะมีห้องส่งผลงานพร้อมท้ังมีอาจารย์
ตรวจสอบระยะเวลาการรับผลงานตามท่ีอาจารย์ประจำรายวิชากำหนด   ในรายวิชาท่ีมีส่วนของ
ภาคปฏิบัติ จะมีการนำเสนอผลงาน โดยท่ีในการส่งผลงานมีการแก้ไขข้อระเบียบคือ จะกำหนดวันส่ง
ก่อน 1 วัน เพื่อท่ีนักศึกษาจะมีระยะเวลาเตรียมตัวนำเสนอผลงาน 
  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์จะแจ้งผลการเรียน
อย่างไม่เป็นทางการแก่นักศึกษาเพื่อจะให้นักศึกษารับทราบพร้อมท้ังตรวจสอบคะแนนรวมถึงจำนวน
ผลงานท่ีส่งครบถ้วนหรือไม่  และเมือ่ผ่านกระบวนการวัดผลของฝ่ายทะเบียน งานทะเบียนแจ้งผลการ
เรียนของนักศึกษา  หากมีข้อผิดพลาดนักศึกษาจะแจ้งไปยังอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอนจะต้องแจ้ง
ไปยังหัวหน้าสาขา ให้มาตรวจสอบและทำเรื่องแก้ไขให้ถูกต้อง 
  การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (รายงานผล
การดำเนินงานของประมวลรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร)    มีการประเมินผล
การจัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน ด้านส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ และด้านวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนก็จะนำข้อมูล
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ดังกล่าวมาใส่ไว้ในรายงานผลการดำเนินงานของประมวลรายวิชา ท้ังท่ีเป็นจุดเด่น และจุดด้อย 
เพื่อท่ีจะนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนถัดไป โดยต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วันนับแต่วันส้ินภาคการศึกษา และอาจารย์ประจำหลักสูตรจะนำข้อมูลท่ีสรุปตามแบบ รายงานผลการ
ดำเนินงานของประมวลรายวิชานั้นมาจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วันนับแต่วันหลังส้ินสุดปีการศึกษาเพื่อจัดส่งแก่สำนักวิชาการสถาบันฯ 
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอาจารย์ 
  2) กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนการ
เรียนการสอน 
 6.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
  1) จัดให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน 
  2) ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 
  3) เข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับคณาจารย์ 
  4) ให้บุคลากรวางแผนความต้องการในการพัฒนาตนเอง โดยให้คณะวิชาสนับสนุน
งบประมาณตามความเหมาะสม 
 6.3  การบริหารงบประมาณ 
 การวิเคราะห์ทางการเงินในด้านค่าใช้จ่ายท้ังหมดต่อจำนวนนักศึกษา  ทรัพย์สินถาวรต่อ
จำนวนนักศึกษา  ค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตบัณฑิตต่อหัวและงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ 
 6.4  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  1) อุปกรณ์การสอน  ใช้อุปกรณ์การสอนในลักษณะต่างๆท่ีเป็นทรัพยากรของคณะ
ศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
  2) ตำรา หนังสือจากห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งมีจำนวนหนังสือ 5,000  
เล่ม และหนังสือจากห้องสมุดวิทยาลัยช่างศิลป  ซึ่งมีจำนวนหนังสือ  40,000  เล่ม 
  3) คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน  จำนวน  50  เครื่อง 
 6.5  การจัดหาทรัพยากรการเรยีนการสอนเพิ่มเติม 
 จะจัดให้มีการจัดซื้อคอมพ์พิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก บนระบบปฎิบัติการ ios รวมถึง
ด้าน  Software ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น Adobe เป็นต้น  ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การศึกษาของนักศึกษาโดยใช้งบประมาณประจำปีของ คณะศิลปวิจิตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 6.6 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 สำรวจจากความต้องการในการใช้ทรัพยากรประเภทต่างๆ ของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
  ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย ตัวบ่งช้ีท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง  2  ปี
การศึกษาเพื่อติดตามการดำเนินการตาม TQF ต่อไป ท้ังนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือมีการดำเนินงาน
ตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ี  ผลการดำเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 

x x x x x 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์- ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอน ให้
ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 
 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด ปีการศึกษา 

x x x x x 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของ
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ หน่ึงครั้ง 

x x x x x 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุน การเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

x x x x x 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5.00  

   x x 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ หลังจาก
ทํางานไปแล้วอย่างน้อย 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

    x 
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หมวดท่ี  8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตร 
 

 หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและส่ือสร้างสรรค์  คณะศิลปวิจิตร  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้กำหนดแนวทางการประเมินและปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตร  
ดังนี้ 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน   
  1) ประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา และนำผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพี่อปรับกลยุทธ์การสอน
ให้เหมาะสมโดยอาจารย์แต่ละท่าน 
   2) ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน โดยพิจารณาผลการสอน
ท้ังการสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค หรือการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายในช้ัน
เรียน ท้ังงานกลุ่มและงานเด่ียว และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง ในการเรียนรู้
ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะกับนักศึกษาแต่ละช้ันปี โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน 
   3) ประชุมคณาจารย์ทุกส้ินภาคการศึกษา  เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ระหว่างอาจารย์ พร้อมท้ังจัดทำการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกาส (SWOT 
Analysis) เพื่อประเมินสถานการณ์การเรียนการสอน เพื่อถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถ
ในการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละช้ันปี และแลกเปล่ียนกลยุทธ์ในการสอน 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน   
 ให้นักศึกษาได้ประเมินทักษะและการใช้แผนกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชาหลัง
ส้ินภาคการศึกษา ข้อมูลท่ีได้จะถูกวิเคราะห์โดยฝ่ายวิชาการ คณะศิลปวิจิตร ใน 3 ประเด็นหลัก 
  - การจัดการเรียนการสอน 
  - การสอดแทรกกิจกรรมและคุณธรรม 
  - ปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนการสอน 
 จากนั้นส่งให้คณาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใช้เป็นผลย้อนกลับในการ
ปรับปรุงการสอนและรายวิชาแต่ละท่านรับผิดชอบ 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 ประเมินผลจากนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หรือบัณฑิตใหม่  
  1) ประเมินผลหลักสูตร โดยนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ในภาคเรียนสุดท้ายก่อนจบการศึกษา 
การสัมภาษณ์ตัวแทนของนักศึกษา บัณฑิต และตัวแทนคณาจารย์ และการเปิดเว็บไซต์ (Web Site) 
เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
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  2) ประเมินผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการ
ประเมินตนเองของผู้สอน และรายงานผลการดำเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม 
  3) ประเมินผลโดยผู้ประกอบการหรือผู้ว่าจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยการประเมิน
ความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต การวิพากษ์หลักสูตรและการสำรวจอัตราการว่าจ้างแรงงาน 
และความก้าวหน้าของบัณฑิตท่ีก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งระดับผู้นำในองค์กร 
 2.2 ประเมินผลจากผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องอี่นๆ 
  1) การประเมินผลโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต  โดยผู้ใช้
บัณฑิต ผู้ประกอบการ ท่ีมีบัณฑิตของสาทวิชาเข้าไปทำงาน 
  2) การประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาในช้ันปีท่ี 3 (กรณีท่ีมีนักศึกษา
เลือกเรียนวิชาฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ) ท่ีออกไปฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ตามท่ีหลักสูตร
กำหนด  โดยใช้แผนประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยมีหัวหน้างานเป็นผู้ประเมิน 
 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจำปี  ตามดัชนีบ่งช้ีผลการดำเนินงานในหมวด 7  ข้อ  
7  ของเกณฑ์การประเมินผลบัณฑิตโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ท่ีแต่งต้ัง
โดยคณะกรรมการประจำคณะ   
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 1) อาจารย์ประจำวิชา ทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาท่ีรับผิดชอบใน
ระดับภาคการศึกษาและการปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับข้อมูลในกรณีท่ีจำเป็น และเมื่อส้ินภาคการศึกษา 
จัดทำรายงานผลการดำเนินการรายวิชาเสนอหัวหน้าภาควิชา แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 จาก
การประเมินคุณภาพภายในของคณะ 
 3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดำเนินงานหลักสูตรประจำปี โดยรวบรวมข้อมูล
การประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการ
สอนและส่ิงอำนวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา รายงานผลการ
ประเมินผลหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรประจำปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 
 4) ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดำเนินงานหลักสูตร เพื่อ
วางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
หลักสูตรเสนอต่อคณบดี 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ภาคผนวก ข  คําส่ัง ท่ี  110/2563 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรศิลปบัณฑิต  

(หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและส่ือสร้างสรรค์) (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 
2565) 

ภาคผนวก ค ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ภาคผนวก ก 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัตแิละผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  
ภาควิชาออกแบบ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟกิและสื่อสร้างสรรค์ 
คณะศิลปวิจิตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

 

ดร. ทนงจิต อ่ิมส ำอำง 
 

คุณวุฒ ิ/ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต / 
กราฟิกดีไซน ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560 

Master of Fine & Applied Arts / 
Graphic Design 

Savannah College of Art & Design, 
Savannah, Georgia, U.S.A. 

2538 

ครุศาสตรบัณฑิต / ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2532 

  
สังกัดหน่วยงาน  คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์  
 

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
บทความวิชาการ/งานวิจัย 
- ทนงจิต อิ่มสำอาง. (2562). การออกแบบเรขศิลป์ป้ายประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์: 

กรณีศึกษาโครงการริมน้ำยานนาวา.วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์,ปีท่ี 13 (1), 222-256 
- ทนงจิต อิ่มสำอาง. (2556). SENIORPOLIS: Urban Research  Plaza, Faculty of Fine 

and Applied Arts, Chulalongkorn University, Volume 11, 2013. p.1-5. 
 

ประวัติทางวิชาการ 
พ.ศ. 2549 – 2563  อาจารย์ประจำ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
พ.ศ. 2549 – 2562  อาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2559 – 2562  อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Communication Design     

Division, Fine & Applied Arts, Mahidol University International College) 
พ.ศ. 2549 – 2562  อาจารย์พิเศษ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
พ.ศ. 2549 – 2562  อาจารย์พิเศษ คณะศิลปะและออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
พ.ศ. 2540 – 2547  อาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ประวัติทางวิชาชีพ 
พ.ศ. 2538 -  2543 Art Director, Ogilvy & Mather Advertising (Thailand) 
พ.ศ. 2543 - 2547  Creative Manager, Walt Disney (Thailand) 
พ.ศ. 2547 - 2550 Creative & Design Director, Two Bit Company Limited 
พ.ศ. 2550 - 2564 Creative & Design Director, Ong Design Studio 
 

บริการงานวิชาการและวิทยากรพิเศษ 
พ.ศ. 2564 :  ผู้เช่ียวชาญพิเศษท่ีปรึกษาโครงการการออกแบบช่องทางเพื่ อส่งเสริมการตลาด

ชุมชนพรุ  ควนเคร็ง อำเภอชะอวด นครศรีธรรมราช สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย และ
United Nations Development Project (UNDP) 

พ.ศ. 2563 :  วิทยากรบรรยายพิเศษ ท่ีปรึกษาโครงการสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการ 
สำหรับ ผู้ประกอบการ Genius Innovative Business Model กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

พ.ศ. 2562 :  วิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 
และ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าท่ีระลึก ภายใต้
โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเท่ียว OTOP Village กรมพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ. 2561 :  ท่ีปรึกษาและวิทยากรบรรยายพิเศษ ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย ์

พ.ศ. 2560 :  ท่ีปรึกษาและวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนานักออกแบบเพื่อผู้ประกอบการ  
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคท่ี  1 Design Savvy กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

พ .ศ.2559 :   ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและสร้างสรรค์ งานแสดงดนตรีเพลงพระนิพนธ์
เทิดพระเกียรติ จอมพลเรือ จอมพล สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุม
พันธ์  กรมพระนครสวรรค์ วรพินิต ณ ประเทศเยอรมันนี 
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ประวัตแิละผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  
ภาควิชาออกแบบ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟกิและสื่อสร้างสรรค์ 
คณะศิลปวิจิตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

 

นายสิริทัต  เตชะพะโลกุล 
 

คุณวุฒ ิ/ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

ศิลปมหาบัณฑิต / กราฟิกดีไซน ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 
ศิลปบัณฑิต / จิตรกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 

  
สังกัดหน่วยงาน  คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
 

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

ผลงานวิชาการ/หนังสือ /งานตำราวิชาการ       
- สิริทัต  เตชะพะโลกุล. (2563). ดินสอหนึ่งแท่ง ตอนท่ี 1 จุด...เริ่มต้น.กรุงเทพฯ : 

สำนักพิมพ์B2S. 
- สิริทัต  เตชะพะโลกุล. (2561). 100  ตัว ช่วยวาดเส้น ด้วย ดินสอกด  (100 Tips for 

Drawing with Mechanical Pencil). กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬา. 
- สิริทัต  เตชะพะโลกุล. (2560).  รวมพระบรมรูปเขียนลายเส้นขาว-ดำ ชุด เหนือเกล้า 

๙๙.๒. .กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬา. 
 

เกียรติประวัติ 
     พ.ศ. 2564 :  รางวัลชมเชย  ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งท่ี 10 โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด 

(มหาชน) 
พ.ศ. 2560 :  รางวัลดีเด่น  ศิลปกรรม ปตท. ครั้งท่ี 32  โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
                 รางวัลท่ี 2 จิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งท่ี  7  โดยบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 

จำกัด (มหาชน)   
 รางวัลชมเชย  ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งท่ี 6 โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด 

(มหาชน) 
พ.ศ. 2559 :  รางวัลท่ี 1  ศิลปกรรมอมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งท่ี 7 ประเภทจิตรกรรม โดยมูลนิธิอมตะ 
                รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ศิลปกรรมแห่งชาติครั้ง

ท่ี 62 
                 รางวัลท่ี 2  ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งท่ี 2 โดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
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พ.ศ. 2557 :  ได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2556 :  รางวัลการปฏิบัติท่ีดีด้านการบริหารจัดการ (Best Practice) สมุดสเก็ตซ์รีไซเคิล 

โดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
พ.ศ. 2554 :  รางวัลเงินสมนาคุณ ร่วมแสดงนิทรรศการจิตรกรรมฯ พู่กันทอง โดยธนาคารกสิกรไทย 
พ.ศ. 2553 :  รางวัลสนับสนุน การประกวดตราสัญลักษณ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
พ.ศ. 2549 :  รางวัลออกแบบ “Best Innovative Use of the Printing Process Fuji Xerox Gold 

Award” 
                 “Innovation In Prining Gold Award” ง า น  4 th Asian Print Awards Shanghai, 

Chaina 
พ.ศ. 2533 :  รางวัลชมเชย การแข่งขันวาดภาพแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ

ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ประวัติการแสดงงานเด่ียว 
พ.ศ. 2561 :  นิทรรศการศิลปกรรมชุด วาดความสุข หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2555 :  นิทรรศการศิลปกรรมชุด เหนือเกล้า ๙๙.๑ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

ประวัติการแสดงงานอื่นๆ 
พ.ศ. 2562 :  36 ปี 36 ศิลปิน ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โดยสมาคมนิสิตเก่าคณะศิลปกรรม

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2560 :   ผลงานศิลป์ปี 60 คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
                 จิตรกรรมยู โอบี  ครั้ ง ท่ี  8  ธน าคารยู โอบี  (ไทย ) หอศิลปวัฒ นธรรมแห่ ง

กรุงเทพมหานคร 
                  ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                  ร้อยวันร้อยดวงใจ ถวายแด่ในหลวงรัชกาลท่ี 9 เขาใหญ่ นครราชสีมา 
พ.ศ. 2559 :   ผลงานศิลป์ปี 59 คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
                  ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย  เพลินนารี่ มอลล์ วัชรพล กรุงเทพฯ 
พ.ศ. 2558 :   ผลงานศิลป์ปี 58 คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
                  ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 61 
                  ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งท่ี 4 โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2557 :   ผลงานศิลป์ปี 57 คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
พ.ศ. 2556 :   ความรักใต้แสงจันทร์  โดย กลุ่มสนุกกับศิลปะ (Art for Fun) 
                  ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งท่ี 2 โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 
                  ปวงประชาร่วมใจรักในหลวง โดย กลุ่มสนุกกับศิลปะ (Art for Fun) 
                  ศิลปกรรมฯ ข้าว (Imagination and Inspiration Form “Rice”) โดย มูลนิธิข้าวไทย 
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                  ศิลปกรรมชุด เหนือเกล้า ๙๙.๑ สัญจร  ลูบิด สตูดิโอ กรุงเทพฯ 
พ.ศ. 2555 :    ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งท่ี 1 โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 
                   ผลงานศิลป์ปี 55 คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
พ.ศ. 2554 :    ผลงานศิลป์ปี 54 คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
พ.ศ. 2553 :    ผลงานศิลป์ปี 53 คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
พ.ศ. 2552 :    ผลงานศิลป์ปี 52 คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
พ.ศ. 2551 :    โครงการศิลป์สนุก (วาดเส้น)  ร้านเรดเดน นมสด สามย่าน  กรุงเทพฯ 
พ.ศ. 2540 :    Under Skin & In Love  ซันเดย์ แกลเลอรี่ จตุจักร  กรุงเทพฯ 
พ.ศ. 2538 :    ศิลปนิพนธ์ทัศนศิลป์ รุ่นท่ี 9 หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ 
พ.ศ. 2537 :    ศิลปกรรมร่วมสมัย ครั้งท่ี 16 โดยธนาคารกสิกรไทย 
                   ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 40 หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า  กรุงเทพฯ 

                    ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 1 โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ 
                   นำส่ิงท่ีดีสู่ชีวิต ครั้งท่ี 16 โดยบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด 
พ.ศ. 2536 :   จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งท่ี 17 โดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  จุฬาฯ  

วิชาการ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จิตรกรรมและภาพ
พิมพ์ ศาลา  พระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2535 :   10 ปีคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2534 :   Three Dimension คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ประวัตแิละผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  
ภาควิชาออกแบบ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟกิและสื่อสร้างสรรค์ 
คณะศิลปวิจิตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

 

นายกิตติ คล้ายเอม 
 

คุณวุฒิ / สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

Master of Design / Multimedia 
Design  

Swinburne University of Technology, 
Melbourne, Australia 

2547 

ศิลปบัณฑิต / กราฟิกดีไซน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 

  
สังกัดหน่วยงาน                   คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
 

ตำแหน่งทางวิชาการ             อาจารย์ 
 
บทความวิชาการ/งานวิจัย 

- กิตติ คล้ายเอม (2564). บทความทางวิชาการ แนวทางการจัดการพิพิธบางลำพูโดยใช้
แนวคิดพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวพื้นท่ีชุมชนบางลำพู   โครงการ
นิทรรศการผลงานทางทัศนศิลป์ ระดับนานาชาติ งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย "เบิก
ฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดินถิ่นอีสาน", 5-6 เมษายน 2564.กาฬสินธุ์ : สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์, หน้า 82-89 

        
ประวัติงานวิชาการ/งานวิชาชีพ 
 พ.ศ. 2563 :  อาจารย์พิเศษ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์  ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์ คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 พ.ศ. 2562 :  วิทยากรงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การสร้างความตระหนักในการเป็นนัก

ออกแบบสร้างสรรค์” โครงการสานฝันนักออกแบบ New Creative Entrepreneur 
จัดโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)  

 พ.ศ. 2562 : วิทยากรโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม 
เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม WOW (Wonder of Wisdom) มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา 

 พ.ศ. 2562 :  อาจารย์ประจำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย ์
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 ประวัติการแสดงงาน 
 พ.ศ. 2563 :  ผลงาน “ Lockdown” นำเสนอ Artwork ทางศิลปกรรม Covid19 นิทรรศการ

ทัศนศิลป์และการออกแบบฯนานาชาติ งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน
แผ่นดินสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี  

พ.ศ. 2560 :  ผลงาน “Interdependence” พึ่งพากัน  ผลงานศิลปจัดแสดงนิทรรศการผลงาน
ศิลปป์ี 60 คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, หอศิลป์
เซเว่นรังสรรค์ 

พ.ศ. 2559 :  ผลงาน “Color of The Crows” ผลงานศิลปสร้างสรรค์จัดแสดงนิทรรศการแฟช่ันเส้ือ
ยืด จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, Central Westgate 

พ.ศ. 2559 :  ผลงาน “ Still on My Mind” ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์  
                 นิทรรศการผลงานศิลป์ปี 59 คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์, หอศิลป์จามจุรี 
พ.ศ. 2558 :  ผลงาน “อจีรัง” (Impermanent) นิทรรศการผลงานศิลป์ปี 58 คณาจารย์คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ 
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ประวัตแิละผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  
ภาควิชาออกแบบ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟกิและสื่อสร้างสรรค์ 
คณะศิลปวิจิตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

 

นายบุญพาด  ฆังคะมะโน 
 

คุณวุฒ ิ/ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

ศิลปมหาบัณฑิต / ประติมากรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543 
ศิลปบัณฑิต / ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 2533 
Graduate certificate / Sculpture Shinshu University, Nagano, Japan 2545 

  
สังกัดหน่วยงาน  คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
 

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

บทความวิชาการ/งานวิจัย 
- บุญพาด  ฆังคะมะโน. (2564). มือแห่งอนาคต.  โครงการนิทรรศการผลงานทางทัศนศิลป์ 

ระดับนานาชาติ งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดินถิ่น
อีสาน", 5-6 เมษายน 2564.กาฬสินธุ์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป,์165-169. 

- บุญพาด  ฆังคะมะโน (2563). การวิจัย เรื่อง “การสร้างสรรค์ประติมากรรมโขนท่าขึ้นลอย
จากวรรณคดีเรื่อง  รามเกียรติ์” คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 - บุญพาด  ฆังคะมะโน (2561). โครงการวิจัยด้านการเรียนการสอน เรื่อง “การเรียนรู้วิชา
วาดเส้นโดยใช้แผ่นภาพและวีดทัิศน์แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน”  

 

ผลงานด้านวิชาการและการศึกษาคน้คว้าวิจัย 
        พ.ศ. 2563 :  โครงการวิจัย เรื่อง “การสร้างสรรค์ประติมากรรมโขนท่าขึ้นลอยจากวรรณคดี 

เรื่อง รามเกียรติ์” 
 พ.ศ. 2561 :  โครงการวิจัยด้านการเรียนการสอน เรื่อง “การเรียนรู้วิชาวาดเส้นโดยใช้แผ่น

ภาพและวีดีทัศน์แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน”             
 พ.ศ. 2546 :  ศึกษา ค้นคว้า และประดิษฐ์ “เครื่องมือตัดฟิล์มอย่างง่าย” สำหรับใช้ในการ

ทำแม่พิมพ์ทุบในการหล่องานประติมากรรมด้วยปูนปลาสเตอร์ 
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ประสบการณ์การสอนและตำแหน่งบริหาร 
       พ.ศ. 2563 : อาจารย์ประจำคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
         พ.ศ. 2561-2562 : รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
         พ.ศ. 2556-2560 : ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
         พ.ศ. 2551-2556 : รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
            พ.ศ. 2544 : อาจารย์พิเศษอาสาสอนภาษาไทยและศิลปะไทยท่ีโรงเรียน Fusoku Shogakko, 
                Nagano, Japan                       
         พ.ศ. 2541 : อาจารย์พิเศษสาขาวิชาประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
            พ.ศ. 2535 : อาจารย์ประจำหมวดวิชาประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร 
           พ.ศ. 2532-2534 : อาจารย์พิเศษภาควิชาประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ หาวิทยาลัยเชียงใหม่    
 
กรรมการตัดสินงาน 
            พ.ศ. 2558-2560 : กรรมการตัดสินการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 

            พ.ศ. 2548 : กรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันวาดภาพจิตรกรรมเรื่อง “บ้านเมืองน่า
อยู่” ณ ศาลาประชาคม จังหวัดสมุทรปราการ  

         พ.ศ. 2546 : กรรมการตัดสินการประกวดภาพเขียน “ไร้ยาเสพติด ชีวิตสดใส” ณ สวนจตุจักร 
         พ.ศ. 2546 : กรรมการตัดสินการประกวดศิลปะเยาวชน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
         พ.ศ. 2545,2546 : กรรมการตัดสินการประกวดคัดลายมือเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  
 
ประวัติการแสดงผลงาน 
         พ.ศ. 2561 : นิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

ประจำปี 2561 ณ หอศิลป์กรุงไทย กรุงเทพฯ 
                       : โครงการ Workshop Thai-India Ramayana Painting : Creative Camp on 

Thai and Indian Arts การเขียนภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณีรามายณะ 
(รามเกียรต์ิ) ณ วิทยาลัยช่างศิลป เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

         พ.ศ. 2560 : นิทรรศการรูปภาพ “คำสอนของพ่อ” ณ อุทยาน ร.2 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
         พ.ศ. 2559 : Art Exhibition at ISI Seni Denpasar Art Institute, Bali, Indonesia 
                       : นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ด้านทัศนศิลป์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ     

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ 
           พ .ศ . 2555 : International Workshop โครงการ  The Same Rain The Same Wind 

2012 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 
                       : International Workshop at Hanoi, Vietnam 
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         พ .ศ. 2553 : การแสดงประติมากรรมขนาดเล็ก ครั้ ง ท่ี  3 ณ ตึกบู รณาการฯ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
และหอศิลป์ละลานตา 

         พ.ศ. 2552 : การแสดงศิลปกรรมคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ หอศิลป์สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ 

                       : 23rd Asian International Art Exhibition, China 
                         : 24th Asian International Art Exhibition, Malaysia 
                         : มหกรรมศิลปะสีน้ำซีคอนสแควร์ ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์  
         พ.ศ. 2551 : มหกรรมศิลปศึกษา-ช่างศิลป 55 ปี  ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิ ต์ิ  

พระบรมราชินีนาถ 
         พ.ศ. 2549 : มหกรรมศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรง                          

ครองราชสมบัติครบ 60 ปี โดยศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ 
                        : การแสดงผลงาน Art and Graphic 2006 On Art Gallery, Bangkok 
       พ.ศ. 2547  :  มหกรรมศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน

วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ จัดโดยศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ 
         พ.ศ. 2546  :  มหกรรมศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ในวโรกาสท่ีทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา จัดโดยศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร ์

                        : นิทรรศการศิลปกรรมโดยคณาจารย์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์                        
ณ เดอะสีลมแกลเลอเรีย กรุงเทพฯ 

                       :  มหกรรมประติมากรรมขนาดเล็ก 2546 20 ปี สมาคมประติมากรรมไทย ณ 
เดอะสีลมแกลเลอเรีย กรุงเทพฯ 

                        :  Art Exhibition "Lights of Asia" by 3 Thai and Malaysia Artists at CRC 
Tower, All Seasons Place, Bangkok 

           พ.ศ. 2545 : 2nd Sculpture Exhibition "KATACHI NO MAWARI" by Members of 
Sculpture Program, Arts Department, Faculty of Education, Shinshu 
University, Nagano, Japan 

                         : Solo Exhibition "TOGETHER" at Gallery HASEGAWA, Nagano, Japan 
           พ.ศ. 2544 : 54th Nagano Prefecture Art Exhibition, Japan 
                         : Art Exhibition by Arts Department, Faculty of Education, Shinshu  
                           University, Nagano, Japan   
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เกียรติประวัติ 
           พ.ศ. 2564 : คณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 
           พ.ศ. 2560 : เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติพิธี ในพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

   ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
                         : คณะบรรณาธิการในฐานะผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาจัดทำสารานุกรมศัพท์

หัตถศิลป์ไทย  สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 
           พ.ศ. 2556 : ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป 
           พ.ศ. 2551 : รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ 
           พ.ศ. 2544 : ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงงาน 54th Nagano Prefecture Art Exhibition, 

Japan 
           พ.ศ. 2543-2545 : ทุนกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น (Manbusho) ศึกษาศิลปะที่ Shinshu   
                             University, Nagano, Japan 
 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
            พ.ศ. 2557 : ปั้นแบบองค์เทพพระพฤหัสบดี ประดิษฐาน ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าหอประชุมคุรุสภา  

กรุงเทพฯ            
 พ.ศ. 2555 : ปั้นแบบพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันท

มหิดล ขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง ประดิษฐาน ณ พุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ            

 พ.ศ. 2550 : ปั้นแบบพระบรมรูปสมเด็จเจ้าฟ้าฯ มหาวชิรุณหิศ ครึ่งพระองค์ ประดิษฐาน  
ณ โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ            

 พ.ศ. 2548 :  สร้างงานประติมากรรม “GENDAI JOSEI” ติดต้ัง ณ สวนประติมากรรม 
วิทยาลัยช่างศิลป           

 พ.ศ. 2544 : ปั้นแบบพระพุทธรูปจำลองและฉากหลังพระพุทธรูปวัดเซนโคจิ ประเทศญี่ปุ่น 
เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ ประเทศเกาหลี ในโอกาสร่วมเป็นเจ้าภาพฟุตบอล
โลก 2002  
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ประวัตแิละผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  
ภาควิชาออกแบบ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟกิและสื่อสร้างสรรค์ 
คณะศิลปวิจิตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

 

นายบุญฤทธิ์ พูนพนิช  

 

คุณวุฒ ิ/ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

ศิลปมหาบัณฑิต / ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559 
ศิลปบัณฑิต / ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2556 

  
สังกัดหน่วยงาน คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์  
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ประวัติทางวิชาการ 

- บุญฤทธิ์ พูนพนิช. (2564). สัตว์ในคติปรัมปราของจีน.  โครงการนิทรรศการผลงานทาง
ทัศนศิลป์ ระดับนานาชาติ งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่
แผ่นดินถิ่นอีสาน", 5-6 เมษายน 2564.กาฬสินธุ์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป,์170-174. 

- บุญฤทธิ์ พูนพนิช (2563). ผลงานสร้างสรรค์เทคนิคจิตรกรรมเทคนิคผสม จากจินตนาการ
ภาพไร้สำนึก. โครงการนิทรรศการทัศนศิลป์และการออกแบบฯ นานาชาติ ในงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์,152-156. 
- บุญฤทธิ์ พูนพนิช (2562). โครงการการเรียนรู้เรื่องค่าน้ำหนักของสีในการเรียนพื้นฐาน
จิตรกรรม , ทุนการวิจัยด้านการเรียนการสอน ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
- บุญฤทธิ์ พูนพนิช (2561). ผลงานสร้างสรรค์ ชุด เรือแห่งชีวิต จากโครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรม วัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ 
2561 

 
ผลงานสร้างสรรค์  

-   บุญฤทธิ์ พูนพนิช (2564). นิทรรศการงานศิลปกรรมร่วมสมัย ผลงานช่ือ “Bloom” ร่วม
แสดงนิทรรศการกับมหาวิทยาลัยเว้ ในนิทรรศการ  Dialogue ประเทสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม , หน้ า  11 , THE FACULTY OF VISUAL ARTS THE UNIVERSITY OF ARTS, 
HUE UNIVERSITY VIETNAM  
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-   บุญฤทธิ์ พูนพนิช (2564). นิทรรศการผลงานทางทัศนศิลป์ ระดับนานาชาติ งานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมไทย "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดินถิ่นอีสาน" ผลงานช่ือ “Chinese 
mythical creatures”, หน้า 41, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
-   บุญฤทธิ์ พูนพนิช (2563). นิทรรศการทัศนศิลป์และการออกแบบฯนานาชาติ งาน
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผลงานช่ือ 
“Unconscious instinct”, หน้า 19, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม ณ 
วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี 
-   บุญฤทธิ์ พูนพนิช (2563). นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ คณะศิลปวิจิตร ผลงานช่ือ
“ทุ่งสวรรค์ (Paradise field)”, หน้า 14, แสดงเผยแพร่แบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ คณะ
ศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
-  บุญฤทธิ์  พูนพนิช (2562). นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์  คณะศิลปวิจิตร  ณ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร 
-   บุญฤทธิ์ พูนพนิช (2561). นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ คณะศิลปวิจิตร ณ หอศิลป์
กรุงไทย กรุงเทพมหานคร 
-  บุญฤทธิ์ พูนพนิช (2560). นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ คณะศิลปวิจิตร ณ หอศิลป์ร่วม
สมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร 
 

ประวัติการแสดงงาน 
2564 : นิทรรศการงานศิลปกรรมร่วมสมัย ร่วมแสดงนิทรรศการกับมหาวิทยาลัยเว้ ใน

นิทรรศการ Dialogue ประเทสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, THE FACULTY OF 
VISUAL ARTS THE UNIVERSITY OF ARTS, HUE UNIVERSITY VIETNAM 

   : นิทรรศการผลงานทางทัศนศิลป์ ระดับนานาชาติ งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย 
"เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดินถิ่นอีสาน", สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

2563: โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งท่ี 15 ณ              
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 : นิทรรศการทัศนศิลป์และการออกแบบฯ นานาชาติ งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย 
ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี 

2562 : นิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ประจำปี 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า 
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 : นิทรรศการการแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทยครั้งท่ี 1 ณ อาคารศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาเขตศาลายา)         
จ.นครปฐม 

2561 : นิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปี 
2561 ณ หอศิลป์กรุงไทย 

 : นิ ท ร ร ศ ก าร  The Cooperation Exhibition Project Artist's Book 2018 ใน
โครงการ   ความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณพิตพัฒนศิลป์ กับ The 
College of Arts, Hue    University ณ เมืองเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

: นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของคณาจารย์ และศิษย์เก่าสาขาวิชาจิตรกรรม คณะ
ศิลปวิจิตรประจำปีการศึกษา 2561 :นิทรรศการ MINI PAINTING 2 ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ์

 
เกียรติประวัติ 
  2555 : ทุนพระราชทาน “ทุนภูมิพลประเภทส่งเสริมการศึกษา” 
  : ได้รับทุนการศึกษา กองทุน “เมทินี ธารวณิชกุล” ประจำปีการศึกษา 2555 
  2553 : ได้รับทุนการศึกษา “กองทุนถวัลย์-ไทยพาณิชย์” 
  2550  : รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพ “น้ำเพื่อชีวิต” กรมทรัพยากรน้ำ 
  : รางวัลท่ี 3 การประกวดวาดภาพ “ครูของแผ่นดิน” มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
  : รางวัลท่ี 1 วาดเส้นหุ่นนิ่ง แผนกวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา     

  2549  : เกียรติบัตรผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีงาม ประจำปี 2549 
พุทธสมาคม แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ภาคผนวก ข 
คําส่ัง ท่ี  110/2563 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรศิลปบัณฑิต  

(หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและส่ือสร้างสรรค์) (หลักสูตรใหม ่พ.2565) 
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ภาคผนวก ค 
 

ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2564 
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2563 
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