
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
คณะ    มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาควิชา   มนุษยศาสตร์และศิลปกรรม 
สาขาวิชา   ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
รหัสหลักสูตร  25491741102033 
ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร ์
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bachelor of Fine and Applied Arts                                    

Program in Graphic and Information Design 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็มภาษาไทย  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบกราฟิกและอินโฟร)์ 
ชื่อย่อภาษาไทย  ศป.บ. (ออกแบบกราฟิกและอินโฟร)์ 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Fine and Applied Arts  
     (Graphic and Information Design) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  B.F.A. (Graphic and Information Design) 

  
3. วิชาเอก 

ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
☑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   
 ☑  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
 ☐  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
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☐ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  
 ☐  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ   
 ☐ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
☐ หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ  
 ☐  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ   
 ☐ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ  
 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก   

 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับเฉพาะนิสิตนักศึกษาไทยที่สื่อสารภาษาไทยได้ดี 
 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ

กราฟิกและอินโฟรเ์พียงสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1  สถานภาพของหลักสูตร 
☐ หลักสูตรใหม่ 
☑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์ พ.ศ. 2554 

6.2  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
ก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560              
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุม 

ครั้งที่ 1 / 2560 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 1 / 2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2560 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 ในปี พ.ศ. 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิกและอิน

โฟร ์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่  
 8.1 นักออกแบบกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว 
 8.2 นักออกแบบภาพประกอบ 
 8.3 นักออกแบบตัวอักษร 
 8.4 นักออกแบบอัตลักษณ์องค์กร 
 8.5 นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสารข้อมูล 
 8.6 นักออกแบบกราฟิกและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ 
  

9. ชื่อ นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  
 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่
ส าเร็จการศึกษา 

1. นางกุลนิษก์  สอนวิทย์ 
3-1020-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(ประยุกต์ศิลป์) 

ค.ม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2533 

ศษ.บ. (ออกแบบ
พาณิชยศิลป์) 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา  วิทยา
เขตเพาะช่าง, 2526 

  

2. 
 
 
 
 
 
 

นายวิสิทธิ์  โพธิวัฒน์ 
3-3309-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ค.ด. (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2555 

ศป.ม. (นฤมิตศิลป์ ; 
เรขศิลป์) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2545 

ศศ.บ. (ศิลปกรรม ; 
ออกแบบนิเทศศิลป์) 

สถาบันราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, 
2539 

3. นางสาวสุธาทิพย์ หอมสุวรรณ 
3-1020-xxxxx-xx-x  

อาจารย์ กศ.ม. (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรี      
นครินทรวิโรฒ, 2547 

ศศ.บ. (นิเทศศิลป์)  มหาวิทยาลัยบูรพา,  
2539 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่
ส าเร็จการศึกษา 

4. นายชัยณรงศ์  วิรุฬพัฒน์ 
3-5601-xxxxx-xx-x 
 

อาจารย์ 
 

ศ.ม. (ทฤษฎีศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2554 

ศ.บ. (ศิลปะไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2545 

  

5. นางทักษิณา สุขพัทธี 
5-6205-xxxxx-xx-x 
 

อาจารย์ 
 

ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา) 
 
 
วท.บ. (เวชนิทัศน์) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 
2554  
มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2551 

หมายเหตุ  ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอนดูที่ภาคผนวก ก 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ จ านวนองค์กร ผลิตภัณฑ์และบริการที่เพ่ิมมากขึ้น ความต้องการ

สื่อสารตัวตนให้เป็นที่ยอมรับ รวมถึงการแข่งขันทางการค้าที่รุนแรงและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
กลายเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในการสร้างสรรค์และการใช้สื่อที่เกี่ยวข้องกับ
งานออกแบบกราฟิกและอินโฟร ์ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยนักออกแบบนั้นเป็น
ผู้มีทักษะสหสาขาวิชาชีพในการออกแบบกราฟิก การเขียนและสร้างประสบการณ์แก่ผู้ใช้สื่อหรือรับข้อมูล 
ซึ่งท าให้ได้แนวทางการออกแบบหลักสูตรที่เน้นทฤษฎี หลักการ ทักษะการออกแบบกราฟิก การวางแผน
สร้างสรรค์ข้อมูล โดยการท าให้ข้อมูลที่มีความซับซ้อนง่ายต่อการเข้าใจต่อสังคมเศรษฐกิจ มีสุนทรียภาพ
ผ่านสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย 
Click here to enter text.  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สังคมโลกาภิวัตน์ การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  เปิดเสรีทางการค้าและการเคลื่อนย้ายการ

ท างานอาชีพ  ท าให้เกิดการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ สังคมปัจจุบันมีความเจริญทางการ
สื่อสาร  เป็นสังคมแห่งความรู้ที่แข่งขันกันด้วยความรู้ความสามารถ  การผลิตบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถทางสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์จึงมีความจ าเป็นเพ่ือช่วยพัฒนาสังคมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านก าลังคนและความรู้ความ
เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับงานออกแบบกราฟิกและอินโฟร ์และปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอให้ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยให้ความส าคัญในเรื่องของ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ การท างานเป็นทีมและการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับงานที่รับผิดชอบภายใต้กฎหมาย อีก
ทั้งให้ความส าคัญในเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์งานออกแบบอย่าง
ยั่งยืน รวมถึงองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและชุมชน ศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญในประเทศสมาชิก
อาเซียน  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
การพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มีความ

สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการความเชี่ยวชาญของศาสตร์และ
ศิลป์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีคุณภาพอนามัยดี มีทักษะ
วิชาการ มีทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี พัฒนาองค์ความรู้ทางการออกแบบและงานสร้างสรรค์บน
พ้ืนฐานของการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมการท างาน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ  การ
ท างาน  การท าวิจัย  สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสายอาชีพทางด้านการออกแบบกราฟิก
และอินโฟร์และงานออกแบบที่เกี่ยวข้อง พร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและอนุรักษ์ส่งเสริมพร้อม
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล  
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 ☑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาภาษา  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา 
 ☑ หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ (1) วิชาแกน (พ้ืนฐานคณะ)  (2) วิชาเฉพาะด้าน  (3) วิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 ☑ หมวดวิชาเลือกเสรีClick here to enter text. 

13.2   กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
 Click here to enter text.  

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาภาษา  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา 
 ☑ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน โดยเปิดเป็นวิชาเลือกเสรี 
  หมวดวิชาเลือกเสรีClick here to enter text. 
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13.3 การบริหารจัดการ 
              คณะกรรมการสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มีการก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และด าเนินการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา อธิบายเนื้อหาสาระ การจัด
ตารางเวลาเรียนและสอบ เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตาม และประเมินคุณภาพการเรียนการสอนทั้งนี้
คณะกรรมการสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ประสานงานกับอาจารย์จากสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่ให้บริการ
การสอนวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 ความงามและประโยชน์ใช้สอยในศิลปะและการออกแบบ เป็นปัจจัยในการด ารงอยู่ของมนุษย์ 
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมอันดีงามของคนในท้องถิ่น เกื้อกูลต่อการสร้างเอกลักษณ์ของชนในชาติ  

 
1.2 ความส าคัญ 

 แนวคิดการผลิตแบบอุตสาหกรรมต้องการผลผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทักษะของบุคลากรใน
การผลิตจึงเป็นเรื่องส าคัญ ระบบจึงต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ท างานในหน้าที่ที่แยกส่วน 
เพ่ือที่จะท างานได้อย่างคล่องแคล่วในหน้าที่นั้นๆ ส่งผลให้การวางรูปแบบการฝึกคนหรือการจัดการศึกษา 
มุ่งจัดหลักสูตรและเนื้อหาที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ซึ่งก็ตอบสนองความต้องการในระบบการผลิต
อุตสาหกรรมแบบเก่าได้ดี แต่เมื่อช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเมื่อมีการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย ยังความ
เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆ ภาคส่วนอย่างรวดเร็ว ในภาคธุรกิจด้านข้อมูลข่าวสารและการออกแบบก็ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว    

แนวคิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้มีส่วนปลูกฝังให้เชื่อว่า ความสามารถด้านการออกแบบเฉพาะ
เป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งแม้จะใช้ได้ดีในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ แต่ปัจจุบันกลับพบว่า รูปแบบและวิธีการท างานใน
อาชีพนักออกแบบเปลี่ยนไป งานออกแบบจ านวนมากไม่ได้เกิดข้ึนจากองค์กรใหญ่ๆ เป็นผู้ผลิตดังอดีตที่เคย
เป็น แต่กลับเกิดข้ึนจากหน่วยงานที่มีขนาดเล็กลง หรือแม้กระทั่งเกิดขึ้นจากบุคคลคนเดียวที่สามารถเข้าใจ
และผลิตงานได้ทั้งระบบ ปรากฏการณ์ดังกล่าว มีสาเหตุมาจาก เทคโนโลยีที่มีราคาถูกลง มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ต้องการพ้ืนที่น้อยลง มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งท าให้องค์กรขนาดเล็กรวมทั้งตัวบุคคลสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีการผลิตได้ง่าย ประกอบกับระบบอินเตอร์เน็ตที่ลดระยะเวลาและขั้นตอนการท างานลงเสริม
ศักยภาพให้แก่องค์กรขนาดเล็กหรือตัวบุคคลให้สามารถท างานในขนาดของจ านวนบุคลากรน้อยๆ ได้ 
ปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดภาวะการเรียกร้องความสามารถของบุคคลที่จะต้องมีลักษณะของความ
เป็น ‘ช่างฝีมือ’ ‘ผู้จัดการ’ และ ‘นักการขาย’ ในบุคคลคนเดียว ซึ่งเป็นภาพสะท้อนเชิงข้อเรียกร้องให้
หลักสูตรด้านการออกแบบกราฟิกจะต้องมีการปรับกระบวนทัศน์การจัดการศึกษา การก าหนดแนวทางและ
เนื้อหาของหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสภาพที่เป็นอยู่จริงของสังคม 

อย่างไรก็ตาม ด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐ ที่ก าลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยแนวคิด ‘ไทย
แลนด์ 4.0’ ซึ่งสนับสนุนให้เกิดรูปแบบการท าธุรกิจแบบ Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพ
สูง ให้ความส าคัญกับการตลาดในทุกระบบเปิดรับและสนับสนุนการประกอบการในระบบดิจิทัลมากขึ้น 
ภาพของโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นนั้นแสดงให้เห็นถึงโอกาสและความต้องการของระบบ
เศรษฐกิจที่จะต้องมีนักออกแบบและนักพัฒนาและน าเสนอข้อมูลที่มีความเข้าใจ มีทักษะร่วมสมัยใน
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น  ซึ่งเป็นที่คาดการณ์ได้ว่า อนาคตภาคธุรกิจยังคงต้องการบุคลากรที่มี
ความสามารถด้านออกแบบที่มีความสามารถไม่เพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องการผู้ที่มีความสามารถ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดสามารถบูรณาการณ์ศาสตร์การออกแบบเข้ากับวัฒนธรรมการสื่อสาร
ระบบใหม่ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้น 
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ดังนั้น หลักสูตรออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ ซึ่งได้พัฒนาขึ้นโดยการระดมความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
นักออกแบบ และผู้ใช้บัณฑิต  ให้เกิดหลักสูตรที่สร้างบุคลากรที่พร้อมด้วยทักษะในการพัฒนาข้อมูลและมี
ทักษะการออกแบบขั้นสูง ที่สามารถรับมือกับความต้องการของข้อมูลที่อาจจะมีการส่งมอบไปยังผู้รับสารที่
แตกต่าง ในช่องทางและผลลัพธ์ที่หลากหลาย (multiple outputs) นักออกแบบข้อมูลอ านวยความสะดวก
ในการจัดส่งข้อมูลของผลิตภัณฑ์โดยการแปลข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถอ่านและท าความ
เข้าใจได้ง่าย มีความงาม มีภาพลักษณ์ โดยนักออกแบบเป็นผู้ที่มีทักษะสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary 
skills) ในการออกแบบกราฟิก การเขียนและสร้างประสบการณ์แก่ผู้ ใช้สื่อหรือรับข้อมูล ( user 
experience) ซึ่งท าให้ได้แนวทางการออกแบบหลักสูตรที่เน้น ทฤษฎี หลักการ ทักษะการออกแบบกราฟิก 
การวางแผน สร้างสรรค์ข้อมูล ภาพ การสื่อสารข้อมูลโดยการท าให้ข้อมูลที่ซับซ้อนง่ายต่อการเข้าใจ มี
สุนทรียภาพ ผ่านสื่อและเทคโนโลยีร่วมสมัย อีกทั้งมีความสามารถทางการตลาดที่สามารถสร้างธุรกิจใหม่ๆ 
จากความสามารถทางการออกแบบได้ในอนาคต 

 

1.3 วัตถุประสงค์  
1)  เพ่ือให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติตนตามระเบียบ ข้อบังคับของวัฒนธรรม

และจารีตประเพณีไทย มีจิตส านึกสาธารณะในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
2)  เพ่ือให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะอันช านาญในสาระเนื้อหาของการออก 

แบบกราฟิกและอินโฟร์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกแบบเพื่อประกอบอาชีพได้ 
3)  เพ่ือให้บัณฑิตเป็นผู้มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ

ได้อย่างมีวิจารณญาณ 
4)  เพ่ือให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อาชีพ ท้องถิ่น สังคมและท างานด้วยความมี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการจัดการทางศิลปกรรม 
5)  เพ่ือให้บัณฑิตเป็นผู้มีความสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสาร 

สนเทศ ในการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องส าหรับการ
พัฒนาวิชาชีพการออกแบบในอนาคต 

6)  เพ่ือให้บัณฑิตสามารถแสดงออก และพัฒนาทักษะทางการออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ได้
ตามความถนัดและความสามารถเฉพาะตน 
 

  แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบกราฟิก
และอินโฟร์ให้มีมาตรฐานไม่ต่ า
กว่าที่ สกอ. ก าหนด 

พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรม
ศาสตร์ พ.ศ.2558 (มคอ.1)  และ
ติดตามการประเมินหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องตามก าหนดเวลาปรับปรุง
รอบ 5 ปี  โดยพัฒนาขึ้นจากการ
ระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
นักออกแบบ และผู้ใช้บัณฑิต 

เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
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แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม 

ติดตามความต้องการของสังคมเพ่ือ
น ามาปรับใช้ในหลักสูตร โดยการ
ส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จากคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา บัณฑิต 
ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ 
และนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ 
สถานประกอบการและการวัด
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตในทักษะ ความรู้ความ 
สามารถในการท างานของ
บัณฑิตโดยเฉลี่ยในระดับดี 

ใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับสถานการณ์และมี
ความทันสมัย 

ผลิตสื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และมีความทันสมัย 

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 

น าผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชามาใช้ประกอบการเรียน
การสอน 

น าผลการวิจัยไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
การเรียนการสอนในรายวิชา 

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 

พัฒนาความรู้ด้านการสื่อสาร สนับสนุนให้อาจารย์ไปอบรม สัมมนา 
ฝึกปฏิบัติการเพ่ิมพูนความรู้ 

รายงานการเข้าอบรม สัมมนา           
ฝึกปฏิบัติการเพ่ิมพูนความรู้ 

สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม 

ผนวกกิจกรรมเพ่ือส่วนรวมเข้ากับใน
บางรายวิชาที่เหมาะสม และมีการ
สนับสนุนงบประมาณให้นักศึกษาใน
การท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม 

โครงการที่ ได้รับการอนุมัติ
และรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ 
ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ทั้งนี้ก าหนดระยะเวลา และจ านวนหน่วยกิตต้องมีสดัสว่นเทียบเคียงกันได้กบัการศึกษา 
ภาคปกต ิ

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ว่าด้วย การโอนหรือเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
เข้าสู่ระบบ พ.ศ. 2554 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
      ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป และมีความสามารถพ้ืนฐานทางด้านศิลปะและการออกแบบ มี
แฟูมสะสมผลงานด้านศิลปะและการออกแบบที่เกี่ยวข้อง 
 3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 4. ไม่เป็นผู้เคยถูกคัดชื่อออก  หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
นักศึกษา 
 5. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษ  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือ
ความผิดอันกระท าโดยประมาท 
 6. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 7. มีคุณสมบัติที่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1)  ปัญหาการขาดทักษะพ้ืนฐานทางศิลปะและการออกแบบ 
2)  ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษาท่ีมี

รูปแบบแตกต่างจากเดิม 
Click here to enter text. 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา 
1)  มีการจัดโครงการเพ่ือปรับทักษะพ้ืนฐานทางศิลปะ 
2)  มีการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือแนะน าเกี่ยวกับแผนการศึกษา การเตรียมความ     

พร้อมสู่การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 
3)  มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการเรียนแก่นักศึกษา 
4) มีการจัดกิจกรรม/โครงการเสริมทักษะความรู้ความสามารถทางวิชาชีพการออกแบบ 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

ปีการศึกษา 
จ านวนนิสิตนักศึกษา จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 รวม 
2560 60 - - - 6060เพ่ิม 

60 
คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษา 
ตลอดหลักสูตร ปีละ 60 คน   
เริ่มส าเร็จการศึกษาปีพ.ศ. 2564 

2561 60 60 - - 120 
120 2562 60 60 60 - 180 
180 2563 60 60 60 60 240 
240 2564 60 60 60 60 240 
240  

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 
งบด าเนินการ 

  4,090,800 
48,000 

 
96,000 

 
144,000 

 
192,000 

 
192,000 

งบลงทุน 
      - ค่าครุภัณฑ์ 1,000,000 2,400,000  2,400,000 1,000,0000 1,000,000 

เงินบ ารุงการศึกษา 1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 4,800,000 

รวมรายรับ 2,248,000 4,896,000 6,144,000 5,992,000 5,992,000 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 

 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. งบบุคลากร 630,000 2,003,400 2,831,472 3,001,392 3,181,488 
งบรายวิชา 

- ศึกษาท่ัวไป 
 

 
315,000 

 
667,800 

 
707,868 

 
750,348 

 
795,372 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
งบรายวิชา 
  - พ้ืนฐาน/วิชาแกน 

 
- 

 
333,900 

 
353,934 

 
375,174 

 
397,686 

งบรายวิชา 
  - วิชาเอก 

 
315,000 

 
667,800 

 
1,415,736 

 
1,875,870 

 
1,988430 

2. งบด าเนินการ 
   - ค่าตอบแทน 

 
115,200 

 
115,200 

 
115,200 

 
115,200 

 
115,200 

   - ค่าใช้สอย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
   - ค่าวัสดุ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
   - ค่าด าเนินการ 449,600 979,200 1,228,800 1,198,400 1,198,400 
ระดับมหาวิทยาลัย 1,564,800 2,094,400 2,344,000 2,313,600 2,313,600 
3. งบลงทุน 
   - ค่าครุภัณฑ์ 

 
1,000,000 

 
2,400,000 

 
2,400,000 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

รวมรายจ่าย 3,194,800 6,163,900 7,221,538 6,314,992 6,495,088 
จ านวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว 

ในการผลิตบัณฑิต 
53,246 51,365 40,119 26,312 27,062 

 
2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบอ่ืนๆ (ระบุ) 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
การยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่า

ด้วย การโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ.2549 และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่
ระบบ พ.ศ.2554 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร 
3.1.1  จ านวนหน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
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3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  32 หน่วยกิต 
 1.1)  วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ     23 หน่วยกิต 

 (1) กลุ่มวิชาภาษา      9  หน่วยกิต 
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    7  หน่วยกิต 
 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6  หน่วยกิต 
 (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา    1  หน่วยกิต 

 1.2)  วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก  ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาภาษา   ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต 
 2.1)  วิชาแกนคณะ ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 
 2.1.1)  วิชาแกนบังคับ    3 หน่วยกิต 
 2.1.2)  วิชาแกนเลือก ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต 
 2.2)  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต 
 2.2.1)  วิชาแกนสาขา   24 หน่วยกิต 
 2.2.2)  วิชาเอกบังคับ   50 หน่วยกิต 
 2.2.3)  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 2.3)  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    5 หน่วยกิต 
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    32 หน่วยกิต 

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ     23 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต 

9111101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                     3(2-2-5) 
 Thai for Communication  
9111102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                     3(2-2-5) 
 English for Communication  
9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                     3(2-2-5) 
 English in Everyday Use  
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 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     7 หน่วยกิต 

9121101 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 Life Skills  
9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 Thai and Global Society in 21st Century   
9121103 ความเป็นพลเมือง 1(1-0-2) 
 Active Citizenship 

 
 

 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6 หน่วยกิต 
9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
 Science and Technology in Everyday Use 
9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
 Learning and Problem Solving Skills in Mathematics  

 

 (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา   1  หน่วยกิต 
9141101 กิจกรรมทางกายเพ่ือชีวิต 1(0-2-1) 
 Physical Activities  for  Life  

 
1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 

(1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว              3(2-2-5) 
 Lao Language and Culture 
9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า                   3(2-2-5) 

 Burmese Language and Culture 
9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม            3(2-2-5) 
 Vietnamese Language and Culture 
9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร                   3(2-2-5) 
 Cambodian Language and Culture 
9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู                    3(2-2-5) 
 Malay Language and Culture 
9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน                    3(2-2-5) 
 Chinese Language and Culture 
9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุุน                    3(2-2-5) 
 Japanese Language and Culture 
9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี                   3(2-2-5) 
 Korean Language and Culture 
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 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้น า   3(3-0-6) 
 Modern Management and Leadership  
9122202 การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน            3(3-0-6) 
 Communications in Everyday Use 
9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม     3(3-0-6) 
 Aesthetics of Fine and Applied Arts  
9122204 ความสุขแห่งชีวิต  3(3-0-6) 
 Happiness of Life  

 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
9132201 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์  3(2-2-5) 
 Information Technology and Social Media  
9132202 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
 Digital Media Technology in Everyday Use  
9132203 เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Technology for Sustainable Development 
9132204 สุขภาพและความงาม   3(3-0-6) 
 Health and Aesthetics 

 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  98 หน่วยกิต 

2.1) วิชาแกน (พื้นฐานคณะ) ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 
2.1.1) วิชาแกนบังคับ   3 หน่วยกิต 
2100201  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3(2-2-5) 
 English for Work   
2.1.2) วิชาแกนเลือก ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต 
2100202  การออกแบบสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ 2(2-0-4) 
 Information Design for Presentation  
2100203  กฏหมายในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
 Law in Everyday Use  
2100204  ทักษะภาษาสู่อาเซียน 2(1-2-3) 
 ASEAN Language Skills  

 

2.2) วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  86 หน่วยกิต 
2.2.1) วิชาแกนสาขา จ านวน  24 หน่วยกิต 
2122101  หลักการเขียนภาพ 3(2-2-5) 
 Fundamentals of  Drawing and Painting  
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2122102  องค์ประกอบศิลป์เพ่ือการออกแบบ 3(2-2-5) 
 Composition of Art for Design  
2122103  ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ 3(3-0-6) 
 History of  Art and Design  
2122104  หลักการออกแบบและทฤษฎีสี 3(2-2-5) 
 Principles of Design and Color Theory  
2122105  การถ่ายภาพ 3(2-2-5) 
 Photography   
2122206  ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการออกแบบ 3(2-2-5) 
 Creative Thinking for Design  
2122207  ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพออกแบบ 3(3-0-6) 
 English for Professional Design  
2122308  การวิจัยเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 
 Research for Design   

 
 

2.2.2) วิชาเอกบังคับ  จ านวน  50 หน่วยกิต 
2122209  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการออกแบบ 3(2-2-5) 
 Local Wisdom for Design   
2122210  คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ 3(2-2-5) 
 Computer for Design  
2122211  การออกแบบภาษาภาพ 3(2-2-5) 
 Visual Language – Pragmatic   
2122212  อักษรศิลป์ 3(2-2-5) 
 Typography  
2122213  การสร้างภาพประกอบ 3(2-2-5) 
 Illustration   
2122314  วัฒนธรรมอาเซียนกับการออกแบบ 3(2-2-5) 
 ASEAN Culture Design  
2122315  การออกแบบอินเตอร์เฟส 3(2-2-5) 
 Interface Design  
2122316  แนวคิด ประเพณีนิยมของท้องถิ่นในงานออกแบบ  3(2-2-5) 
 Local Thoughts and Traditions Design   
2122317  การออกแบบแบรนด์  3(2-2-5) 
 Branding Design   
2122318  การน าเสนองานออกแบบ 3(2-2-5) 
 Design Presentation  
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2122319  การออกแบบอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 
 Sustainability Design   
2122320  การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว 3(2-2-5) 
 Motion Graphic Design  
2122321  การตลาดสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 Creative Market   
2122322  ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบสื่อสารสากล 3(2-2-5) 
 English for International Design  
2122423  การสัมมนาวิชาชีพการออกแบบ 3(2-2-5) 
 Professional Design Seminar  
2122424  โครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ 5(3-4-8) 
 Senior  Project  in Graphic and  Information Design 

 

2.2.3) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
 โดยให้เลือกเรียนด้านใดด้านหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 (1) ด้านการออกแบบทัศนศิลป์สร้างสรรค์ (Creative Visual Design) 
2122225  ศิลปะภาพพิมพ์ 3(2-2-5) 
 Printmaking   
2122226  กราฟิกเล่าเรื่องและนิยายภาพ 3(2-2-5) 
 Graphic narratives and Graphic Novel  
2122327  การออกแบบคาแร็กเตอร์ 3(2-2-5) 
 Character Design   
2122328  เทคนิคการสร้างภาพพิเศษ 3(2-2-5) 
 Special Visualization Techniques  
2122329  เทคนิคสื่อผสมเพ่ืองานออกแบบ 3(2-2-5) 
 Mixed Media for Design  

 (2) ด้านการออกแบบกราฟิกสร้างสรรค์ (Creative Graphic Design) 
2122230  การออกแบบกราฟิกเพ่ือสภาพแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Environmental Graphic Design   
2122231  การตัดต่อภาพและเสียงเพ่ืองานมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
 Audio-Visual Editing for Multimedia  
2122332  อักษรศิลป์ขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Typography  
2122333 การออกแบบพับลิเคชั่น 3(2-2-5) 
 Publication Design  
2122334  การออกแบบอินโฟร์กราฟิก 3(2-2-5) 
 Information Graphics Design  
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 (3) ด้านการออกแบบกลยุทธ์สร้างสรรค์ (Creative Strategy Desgin) 
2122235  การออกแบบโฆษณา  3(2-2-5) 
 Advertising Design   
2122236  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 Packaging Design  
2122337  ปัญหาร่วมสมัยในงานออกแบบกราฟิก 3(3-0-6) 
 Contemporary Problem of Graphic Design   
2122338  การออกแบบสื่อสารข้ามสื่อ 3(2-2-5) 
 Transmedia Design   
2122339  โครงการออกแบบส าหรับชุมชน 3(2-2-5) 
 Design Project for Communities  
   

2.2.4) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   5 หน่วยกิต 
2122440  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบกราฟิกและอินโฟร ์ 5(490) 
 Internship in Graphic and Information Design  

     
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  
 ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ ากับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์  
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา   
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร ์จัดแผนการเรียนรายภาค ดังนี้ 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 11 หน่วยกิต 
2122101 หลักการเขียนภาพ 3(2-2-5) 
2122102 องค์ประกอบศิลป์เพ่ือการออกแบบ 3(2-2-5) 

รวม 17 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 12 หน่วยกิต 
2122103 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ 3(3-0-6) 
2122104 หลักการออกแบบและทฤษฎีสี 3(2-2-5) 
2122105 การถ่ายภาพ 3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (กลุ่มภาษา) 3 หน่วยกิต 
2100XXX วิชาแกนบังคับ 3 หน่วยกิต 
2122206 ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการออกแบบ 3(2-2-5) 
2122207 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพการออกแบบ 3(3-0-6) 
2122209 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการออกแบบ 3(2-2-5) 
2122210  คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ 3(2-2-5) 
21222XX วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 3หน่วยกิต 
91XXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 3หน่วยกิต 
2100XXX วิชาแกนเลือก      4หน่วยกิต 
2122211 การออกแบบภาษาภาพ 3(2-2-5) 
2122212 อักษรศิลป์ 3(2-2-5) 
2122213 การสร้างภาพประกอบ 3(2-2-5) 
21222XX วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

รวม 22 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2122314 วัฒนธรรมอาเซียนกับการออกแบบ 3(2-2-5) 
2122315 การออกแบบอินเตอร์เฟส 3(2-2-5) 
2122316 แนวคิด ประเพณีนิยมของท้องถิ่นในงานออกแบบ 3(2-2-5) 
2122317 การออกแบบแบรนด์ 3(2-2-5) 
2122318 การน าเสนองานออกแบบ 3(2-2-5) 
21223XX วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(หน่วยกิต) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2122308 การวิจัยเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 
2122319 การออกแบบอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 
2122320 การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว 3(2-2-5) 
2122321 การตลาดสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
2122322 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบสื่อสารสากล 3(2-2-5) 
21223XX วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(หน่วยกิต) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2122440 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ 5(490) 

รวม 5 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2122423 การสัมมนาวิชาชีพการออกแบบ 3(2-2-5) 
2122424 โครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ 5(3-4-8) 

รวม 8 หน่วยกิต 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
9111101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 Thai for Communication  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร การฝึกทักษะการรับสารและส่งสารอย่างสร้างสรรค์ 

การบูรณาการทักษะการส่งสาร และรับสารเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน การตีความ การรู้เท่าทันสาร การใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน 

An introductory of language for communication; practicing language skills for 
creative receiving and sending message; integrating language skills for communication in 
everyday use; message interpretation and literacy; language usage for communication in 
current society 

 
9111102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 English for Communication  

โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในงานเขียนภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ  
ในชีวิตประจ าวัน การฝึกใช้โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่านและเขียนเพ่ือการสื่อสาร  
ในชีวิตประจ าวัน ทั้งในเหตุการณ์ท่ีเป็นอดีต ปัจจุบันและอนาคต  

English structures in various forms of English writing in everyday use; practice 
using English structures for communication in listening, speaking, reading, and writing skills 
in everyday use in the past, present, and future situations  
 
9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 English in Everyday Use  

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน การใช้ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน การฟัง  
การพูด การอ่าน การเขียน ในสถานการณ์ต่างๆ การทักทายและการพูดถึงกิจวัตรประจ าวัน งานอดิเรก  
การเดินทางท่องเที่ยวและโรงแรม การซื้อสินค้า การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม การบอกเวลา วัน เดือน ปี  
การสมัครงาน การน าเสนอในที่ท างาน 
 Communication skills in everyday use; everyday vocabularies usage; listening, 
speaking, reading, and writing in various situations; greeting and routine conversations; 
hobby; travelling and hotels; shopping; food and beverage ordering; time and date telling; 
job applications; presentation in working places 
 
9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 3(2-2-5) 
 Lao Language and Culture  
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ลักษณะและความเป็นมาของภาษาลาว ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีลาวในบริบทของประชาคมอาเซียน 
 Background and characteristics of Lao language; listening, speaking, reading, 
and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Laos as one of the ASEAN 
context 
 
9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 3(2-2-5) 
 Burmese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาพม่า ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีพม่าในบริบทของประชาคมอาเซียน 

Background and characteristics of Burmese language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Myanmar as one 
of the ASEAN context 
 
9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(2-2-5) 
 Vietnamese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเวียดนาม ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนใน
ชีวิตประจ าวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเวียดนามในบริบทของประชาคมอาเซียน 
 Background and characteristics of Vietnamese language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Vietnam as one 
of the ASEAN context 
 
9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 3(2-2-5) 
 Cambodian Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเขมร ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเขมรในบริบทของประชาคมอาเซียน 

 Background and characteristics of Cambodian language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Cambodia as one 
of the ASEAN context 
 
9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(2-2-5) 
 Malay Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษามลายู ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีมลายูในบริบทของประชาคมอาเซียน 
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 Background and characteristics of Malay language; listening, speaking, reading, 
and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Malaysia as one of the 
ASEAN context 

 
 

9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(2-2-5) 
 Chinese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาจีน ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีจีนในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก 

Background and characteristics of Chinese language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of China as one of 
the ASEAN and East Asian context 

 
9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(2-2-5) 
 Japanese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาญี่ปุุน ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีญี่ปุุนในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก 

Background and characteristics of Japanese language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Japan as one of 
the ASEAN and East Asian context 

 
9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(2-2-5) 
 Korean Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเกาหลี  ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนใน
ชีวิตประจ าวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเกาหลีในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก 

Background and characteristics of Korean language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Korea as one of 
the ASEAN and East Asian context 

 
9121101 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 Life Skills  

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวัน ทักษะเฉพาะบุคคล  ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
ทักษะสังคมและทักษะการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตน ความฉลาดทางอารมณ์ สุขภาพจิตและการ
ปรับตัว  คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์การท างานเป็นทีม การด ารงชีวิตอย่างพอเพียง     
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 Necessary skills for everyday use; intrapersonal skills; communication skills; 
social and occupational skills; self-development; emotional quotient; mental health and 
adjustment; virtue, ethics, and values; critical thinking, decision making, and problem 
solving; team working; living a self-sufficient life 
 
 
 
9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 Thai and Global Society in 21st Century   
 สังคมไทยในบริบทโลกในมิติประวัติศาสตร์และอารยธรรมไทย ประชากร วัฒนธรรมไทย 
บทบาทและความเคลื่อนไหวของศาสนา เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการพระราชด าริ 
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปราชญ์ท้องถิ่น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) บริบทของของกลุ่มประเทศสมาชิก และคุณูปการของสมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและประเทศชาติ  
 Thai society in the global society in the dimension of history, Thai civilization, 
population, Thai culture as well as the movement of religion; self-sufficiency economy for 
the sustainable development; the royal projects of His Majesty King Bhumibol Adulyadej 
(King Rama IX); the local scholars; the context of ASEAN community and ASEAN nations; 
the contributions of Somdej Chow Phya Sri Sury Wongse (Chuang Bunnag) to 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University and Thailand 
 
9121103 ความเป็นพลเมือง 1(1-0-2) 
 Active Citizenship 

หลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ความหมาย สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง จิตส านึกสาธารณะ ทัศนคติ และค่านิยมในความซื่อสัตย์
สุจริต ผลกระทบจากการทุจริตที่ส่งผลเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติ 

Fundamental principles of constitutional monarchy; definition of rights and 
responsibilities of active citizens; civic-mindedness, attitudes, and values in integrity 
among the students as well as awareness of the disastrous effects of corruption on the 
society and country 

 
9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
 Modern Management and Leadership  

แนวคิด ทฤษฎีการจัดการ การจัดการองค์ประกอบการและหน้าที่ต่างๆ ในองค์กร การใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการองค์กร แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
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 Concepts and theories of management, the component management, and 
various functions in organizations; implementation of technology for organizational 
management; concepts and theories of leadership and team work; ethics and social 
responsibilities 
 
 
9122202 การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Communications in Everyday Use  

ความหมายของการสื่อสาร สื่อประเภทต่างๆ การรู้เท่าทันสื่ออย่างมีวิจารณญาณ ความ
น่าเชื่อถือและคุณค่าเนื้อหาสาร ผลกระทบของสื่อ การบริโภคสื่ออย่างเข้าใจในชีวิตประจ าวัน การใช้สื่อ
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 Definitions of communication; types of media; media literacy on the basis of 
consideration; creditability and content values; media impact; media consumption with 
understanding in everyday use; using media with social responsibility and without violating 
personal rights; morality, ethics, and related laws 
 
9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 Aesthetics of Fine and Applied Arts  

ความหมายและทฤษฎีทางสุนทรียะ กระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ และการประเมิน
คุณค่าทางความงามของศิลปกรรม ด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ และด้านทัศนศิลป์ 
 Definitions and theories of aesthetics; learning process, experience, and 
appreciation of fine and applied arts; music, performing arts, and visual arts 
 
9122204 ความสุขแห่งชีวิต 3(3-0-6) 
 Happiness of Life  

ความหมาย ความส าคัญและปัจจัยที่ท าให้เกิดความสุข แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ความสุข ศิลปะการด าเนินชีวิตที่มีความสุข สันติสุข การคิดเชิงบวก ความสุขกับการท างาน งานอดิเรกกับ
การสร้างความสุข  จิตสาธารณะเพ่ือความสุขของผู้อื่น 

Definitions, importance, and factors creating happiness; concepts and 
theories concerning happiness; art of living a happy life; peace; positive thinking; 
happiness at work; hobbies and creation of happiness; public mind for others’ happiness 

 
9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 Science and Technology in Everyday Use  
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การแสวงหาความรู้จากโลกธรรมชาติทั้งทางด้านชีวภาพและกายภาพ ความส าคัญของ
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน สารเคมีเป็นพิษและอันตรายจาก
สารเคมี ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความส าคัญของการด ารงชีวิตแบบสมดุล 

Knowledge inquiry from natural world both in biological and physical fields; 
importance of scientific thinking process; technology in everyday use; toxic chemicals and 
chemical hazards; global warming and climate change; importance of balanced living 
 
9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Learning and Problem Solving Skills in Mathematics 

การพัฒนาทักษะการคิดแบบองค์รวมเชิงตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักการแก้ปัญหา
และวิธีการใช้เหตุผล ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น ทักษะ
การค านวณเพ่ือการเรียนรู้และแก้ปัญหา 
 Logical and mathematical holistic thinking skills development; problem-
solving principles and reasoning methods; data and basic data analysis; fundamental 
mathematical model; calculation skills for learning and problem solving 
 
9132201 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ 3(2-2-5) 
 Information Technology and Social Media  

ความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญ และประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์  
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์การสื่อสารสมัยใหม่ การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคม
ออนไลน์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ กฎหมายและ
จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

Definitions, components, importance, and benefits of information 
technology; hardware; software; modern communication equipment; data communication 
and Internet; e-commerce; social media; threats and security in information technology 
and social media; laws and ethics in using everyday information technology and social 
media creatively 
 
9132202 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 Digital Media Technology in Everyday Use  

หลักการของสื่อดิจิทัล กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าข้อมูล  
เพ่ือผลิตสื่อดิจิทัล เทคนิคการน าเสนอสารสนเทศด้วยสื่อดิจิทัล การเผยแพร่สื่อดิจิทัลในที่สาธารณะ 
จรรยาบรรณในการน าเสนอสื่อดิจิทัล กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 

Principles of digital media; digital media production; data presentation 
planning; information presentation techniques using digital media; public presentation and 



28 
 

 

digital media publishment; ethics in digital media presentation; laws concerning copyright 
and intellectual property 
 
9132203 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Technology for Sustainable Development 

ความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยี ประเภทของเทคโนโลยี กระบวนการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี เทคโนโลยีที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดจากการเพ่ิมประชากร การใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการสร้างสรรค์สังคม กระบวนการด าเนินการด้านเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Definitions and importance of technology; types of technology; development 
process of technology; appropriate technology; use of technology to solve problems 
caused by increased population; using technology wisely to develop a society; 
technological process for sustainable development 

 
9132204 สุขภาพและความงาม  3(3-0-6) 
 Health and Aesthetics  
 ระบบและหน้าที่ของร่างกายมนุษย์ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในแต่ละช่วงวัย การดูแล
ปูองกัน การสร้างเสริมสุขภาพ ศาสตร์การชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ อาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือ
ความงามในชีวิตประจ าวัน วิทยาการด้านสุขภาพและความงาม และเพศศึกษาน่ารู้ในวัยรุ่น 

Human body systems and functions; common health problems in various 
age groups and prevention; health enhancement; anti-aging and regenerative science; 
food, drugs, and health products for aesthetic in every use; health and aesthetic science; 
sex education in adolescence 

 
9141101 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต 1(0-2-1) 
 Physical Activities for Life  

ความหมาย ความรู้ ความเข้าใจ และความส าคัญในพ้ืนฐานของกิจกรรมทางกาย ขั้นตอน  
ในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งในชีวิตประจ าวันและยามว่าง เพ่ือการมีสุขภาพอนามัยที่ดีโดยผ่าน  
การปฏิบัติ กิจกรรมการเคลื่อนไหว การปูองกันและดูแลสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
กิจกรรมกีฬาไทย กีฬาสากล กิจกรรมการออกก าลังกาย กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ทางกายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 Definitions, knowledge, understanding, and importance of physical activity 
foundations; steps in physical activity performance both in everyday and leisure time in 
order to possess good health and sanitation by practicing physical activities, protecting 
and taking care of health, strengthening physical fitness, and playing Thai and international 
sports including physical exercise, recreation, and other relevant physical activities 
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ 
 

2100201 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3(2-2-5) 
 English for Work   
 การอ่านโฆษณารับสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายสมัครงาน การกรอก
แบบฟอร์มสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อการท างาน 
 Reading job advertisements; writing a resume; writing a cover letter; filling an 
application form; job interview; various situational conversations for work 
 
2100202 การออกแบบสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ 2(2-0-4) 
 Information Design for presentation  
 ความหมาย ประโยชน์ของการออกแบบสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศและการอ้างอิง 
การใช้ภาษาส าหรับการน าเสนอ เทคนิคการออกแบบส าหรับผู้ไม่ใช่นักออกแบบส าหรับการน าเสนอ 
 Definition, benefit of information design; information seeking and references; 
language use for presentation; designing techniques for non-designers for presentation 
 
2100203 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
 Law in Everyday Use   
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา และกฎหมายมหาชนที่
เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
         Introduction to civil and commercial law, criminal law, and public law 
involved in everyday use 
 
2100204 ทักษะภาษาสู่อาเซียน 2(1-2-3) 
 ASEAN Language Skills  
 การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาที่ 3 เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การสมัครงาน และ
การท างานในบริบทของประชาคมอาเซียน (+3) 
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Listening, speaking, reading, and writing skills in a third language for 
communication in everyday use; applying for a job and working in the ASEAN +3 context 
 
 
 
 
 
 
2122101 หลักการเขียนภาพ 3(2-2-5) 
 Fundamentals of Drawing and Painting  
 ความรู้พื้นฐานการเขียนภาพ การมอง ความสัมพันธ์ระหว่างการมองและการถ่ายทอดโดยใช้
วัสดุอุปกรณ์การเขียนภาพประเภทต่างๆ การจัดองค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น เทคนิคการเขียนภาพ 2 มิติ 
และ 3 มิติ ที่เป็นพ้ืนฐานในงานออกแบบ การเขียนภาพหุ่นนิ่ง การเขียนทัศนียภาพ และทักษะการสเก็ตซ์
ภาพในงานออกแบบ 

Fundamental knowledge of drawing; visual perception skill, relationship 
between vision and conveying by using equipment and material; drawing various types of 
pictures; basic composition of art; techniques of drawing 2-dimensional and 3-dimentional 
pictures which are basics of design; drawing still life, drawing landscape, and sketching skill 
in design 

 

2122102 องค์ประกอบศิลป์เพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 
 Composition of Art for Design  
 ความหมาย ความส าคัญของมูลฐานทัศนศิลป์  หลักการจัดวางองค์ประกอบศิลป์           
การประยุกต์หลักการส าหรับใช้ในการออกแบบจัดวางภาพและตัวอักษร 

Meaning, significance of fundamental visual art; principles of arranging arts 
elements; application for design work and arrangement of pictures and Typographic 

 

2122103 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ 3(3-0-6) 
 History of Art and Design  
 ก าเนิด พัฒนาการของแนวร่วม ศิลปะและการออกแบบตะวันตก-ไทย วิเคราะห์รูปแบบ 
แนวคิด อิทธิพลที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะและการออกแบบ ทักษะการสร้างสรรค์ผลงานตาม
หลักการและแนวคิดของแต่ละกลุ่มแนวร่วม 

Origin, development of movement; art and design in Western-Thai style; 
form analysis concepts; influence on the creation of artwork and design; skills in work 
creation under principles and concepts of each movement 

 

2122104 หลักการออกแบบและทฤษฎีสี 3(2-2-5) 
 Principles of Design and Color Theory   
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 ความหมาย ความส าคัญของการออกแบบ การรับรู้ตามหลักจิตวิทยาในงานออกแบบ ทักษะ
การออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ทักษะการใช้สีในงานออกแบบ สีส าหรับงานพิมพ์ สีส าหรับดิจิทัล ทักษะ
การใช้สีที่สะท้อนบุคลิกลักษณะต่างๆ ในงานออกแบบ 

Meaning, significance of design; perception under psychological principles in 
design work; skills of 2-dimensional and 3-dimensional design; skills in using color in 
design; color for printing; color for digital; skills of using color to reflect mood and tone in 
design work 
 

2122105 การถ่ายภาพ 3(2-2-5) 
 Photography  

 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ ส่วนประกอบและหลักการท างานของกล้องถ่ายภาพ ทักษะการ
ถ่ายภาพประเภทต่างๆ การจัดแสง การจัดองค์ประกอบภาพ ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์แก้ไขตกแต่งภาพ 

Technology of photography; elements and work principles of camera; skill of 
taking various kinds of photos; arranging light; arranging picture elements; skill of using 
software to correct and photo retouching 

 
 

2122206 ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 
 Creative Thinking for Design  

 ความหมาย ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบและวิธีการคิดสร้างสรรค์แบบต่างๆ 
ทักษะการคิดและออกแบบเพ่ือแก้ปัญหาในงานออกแบบประเภทต่างๆ ทักษะการใช้วัสดุ เทคนิคและสื่อ
ศิลปะต่างๆ ในงานออกแบบ 

Meaning, significance of creativity; form and method of various kinds of 
creativities; thinking and designing skills for solving problems in various kinds of design; 
skills of using materials and techniques and art media in design work 

 

 

2122207 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพออกแบบ 3(3-0-6) 
 English for Professional Design  

 การใช้ภาษาอังกฤษในฐานะเครื่องมือในการเข้าถึงสารสนเทศระดับสากล การอ่านบทความ 
ผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ การแปลความหมาย การจับใจความ การเขียนประวัติย่อส่วนบุคคล การเขียน
เพ่ือการออกแบบ การออกแบบน าเสนอข้อความภาษาอังกฤษ การพูดน าเสนอผลงาน 

Using English as the tool in accessing to the international information; 
reading English articles and academic work; interpreting the meaning; comprehension; 
writing personal resume; writing for designing; designing the presentation of English 
statement; speech for presentation 

 

 
2122209 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการออกแบบ 3(2-2-5) 
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 Local Wisdom for Design  
 ความหมาย ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็นมา แนวคิด วิธีการใช้ภูมิปัญญาที่
ปรากฏในงานศิลปกรรมไทยแต่ละประเภท การเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น การสังเคราะห์ การ
ก าหนดแนวคิด การออกแบบโดยใช้พื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นในงาน 2 มิติ และ 3 มิติ 

Meaning, significance of local wisdom; origin, concepts, methods in applying 
wisdom as appeared in Thai work of art; collecting local wisdom; synthesizing and 
determining concept and design by using local wisdom basics in 2-dimensional and 3-
dimensional work 

2122210 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 
 Computer for Design  

 เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมการออกแบบ ระบบปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล 
รวมถึงระบบปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดข้อความตัวอักษร การสร้างภาพเบื้องต้น และการจัดการเรื่องระบบสี
ส าหรับการออกแบบ 

Technology and software that in designing industry; digital data collection 
operation system; operational system related to the management of letters; basic 
creation of pictures; management on color system for design 

 
2122211 การออกแบบภาษาภาพ 3(2-2-5) 
 Visual Language – Pragmatic  

 ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของภาษาภาพในการออกแบบ ทักษะการใช้มูลฐาน
ทัศนศิลป์ออกแบบสื่อสารความหมายต่างๆ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ การวิเคราะห์ ตีความข้อมูลในการ
ออกแบบภาษาภาพ ประยุกต์หลักการส าหรับใช้ในการออกแบบจัดวางภาพและตัวอักษร 

Meaning, significance and roles of visual language in design; skill of using 
elementary visual art to design the communication of meanings of both 2-dimension and 
3-dimension; analysis and interpretation of information in designing visual language; 
application of principle for use in designing and arranging for image and typeface 

 
2122212 อักษรศิลป์ 3(2-2-5) 
 Typography  

 บทบาท ความส าคัญของตัวอักษร การจ าแนกประเภทตัวอักษร มาตรฐานโครงสร้าง
ตัวอักษร การทดลองทางตัวอักษร ความเข้าใจและทักษะการใช้ตัวอักษรบุคลิกต่างๆ ระบบตารางส าหรับ
ออกแบบการจัดวางตัวอักษร การผสมผสานตัวอักษร ทักษะการเขียนและการออกแบบตัวอักษรเพ่ือ
แก้ปัญหาในงานออกแบบเฉพาะกรณี 

Meaning, significance of typeface; classification of types of typeface, standard 
and structure of letters; experimentation of letters, understanding and skill of using 
typeface of various characters; grid system for designing and arranging for typeface; 
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combination typography; skill in drawing and designing typeface to solve problem in 
design in particular case 

 
2122213 การสร้างภาพประกอบ 3(2-2-5) 
 Illustration  

 ความหมาย  บทบาทความส าคัญของภาพประกอบ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล  ทักษะ
การสร้างสรรค์ภาพประกอบด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ การก าหนดสไตล์หรือรูปแบบภาพประกอบ
ส าหรับข้อมูลประเภทต่างๆ 

Meaning, roles, significance of illustration; data analysis procedures; skill of 
creating illustration by various methods and techniques; determining styles or form of 
illustration for various types of data 

 
2122225 ศิลปะภาพพิมพ์ 3(2-2-5) 
 Printmaking  

 เทคนิควิธีการพิมพ์ประเภทต่างๆ ทักษะการใช้เครื่องมือ สร้างแม่พิมพ์และการพิมพ์ การ
วางแผนในกระบวนการพิมพ์ การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์และแนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้ในงาน
ออกแบบ 

Techinques, methods of types of printings; skill of using tool to create mould 
and printing; planning in printing procedure; creating work of graphic print; ways for 
application in design work 

 
2122226 กราฟิกเล่าเรื่องและนิยายภาพ 3(2-2-5) 
 Graphic Narratives and Graphic Novel  

 การออกแบบเรื่องเล่า ผังโครงสร้างการเล่าเรื่อง ล าดับการเล่าเรื่อง ลักษณะตัวละคร 
องค์ประกอบที่ท าให้เกิดเป็นการ์ตูน การวาดและพัฒนาตัวละคร ภาพของภาษากาย การออกแบบฉากและ
อุปกรณ์ประกอบฉาก การวางเลย์เอ้าท์หน้ากระดาษ และหลักการบรรยายและการสนทนา 

Storytelling design; the schematic structure of a narrative, sequence, 
characterization; the key elements that make comics; character drawing development; the 
depiction of body language; backgrounds and props design; the impact of page layout; 
and the role of narration and dialogue 

 

2122230 การออกแบบกราฟิกเพื่อสภาพแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Environmental Graphic Design  

 ความหมาย ความส าคัญของการออกแบบกราฟิกเพ่ือสภาพแวดล้อม การส ารวจ การจัดท า
แผนภาพ การวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่สาธารณะ ทักษะการออกแบบองค์ประกอบรูปสัญลักษณ์ แผนภูมิภาพ  
การก าหนดแนวคิด การออกแบบระบบปูายสัญลักษณ์ ระบบน าทาง  

Meaning, significance of graphic design for environment; survey and preparing 
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for diagram; analysis of public space; skill in designing symbolic element; pictorial chart; 
determining concept and design of signage and way finging system 

 
2122231 การตัดต่อภาพและเสียงเพื่องานมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
 Audio-Visual Editing for Multimedia  

 บทบาท ความส าคัญของงานออกแบบสื่อสารมัลติมีเดีย ทักษะการเขียนบทวิดีทัศน์และการ
ถ่ายท า วิธีล าดับภาพวิดีทัศน์ การแก้ไขภาพและเสียงด้วยซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป การล าดับ ภาพและเสียง 

 
Meaning, significance of multimedia communication design work; skill of 

writing video and making video; method of ordering video; editing film and sound by using 
ready-made software; film sequence and sound 

 
2122235 การออกแบบโฆษณา   3(2-2-5) 
 Advertising Design  

 ความหมาย บทบาทของการโฆษณา ประเภทของงานโฆษณา การสื่อสารทางการตลาดแบบ
ผสมผสาน การวิเคราะห์ข้อมูลองค์กร ผลิตภัณฑ์ และบริการส าหรับการวางแผนกลยุทธ์ในงานโฆษณา 
ทักษะการออกแบบโฆษณาทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และภาพยนตร์โฆษณา 

Meaning, role of advertisement; types of advertisement; combined marketing 
communication; analysis of organizational data and product and service for planning on 
strategy in advertisement work; skill in designing advertisement of printing media and 
advertisement movie 

 
2122236 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 Packaging Design  

 ความเป็นมา ความหมาย ประเภทของบรรจุภัณฑ์ ความเข้าใจเรื่องแบรนด์ในงานบรรจุ
ภัณฑ์  วัสดุที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ หลักการออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์  ทักษะการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ   

Background, meaning and types of packages; understanding brand in 
packaging; material used in production of package; principle of designing structure and 
graphic on package; skill in designing packages 

 
2122308 การวิจัยเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 
 Research for Design  

 ความหมาย  ความส าคัญของการวิจัยในงานออกแบบ  ประเภทของการวิจัย  การก าหนด
ปัญหา วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจัย การออกแบบวิธีวิจัย สร้างเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย การน าเสนอผลวิจัย และการน าผลวิจัยไปใช้ส าหรับการออกแบบและ
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การอภิปรายผล 
Meaning, significance of research in design; types of research; determining 

problem and objectives; research concept; designing methodology; creating tool for 
collecting data; analyzing data; research result; presenting research result; and applying 
research result in design and discussion 

 

 

 
2122314 วัฒนธรรมอาเซียนกับการออกแบบ 3(2-2-5) 
 ASEAN Culture Design  

 วัฒนธรรมและทักษะการออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมอาเซียน อัตลักษณ์ในงาน
ออกแบบ แนวร่วมส าคัญของงานออกแบบร่วมสมัยในประเทศสมาชิกอาเซียน แนวทางการประกอบธุรกิจ
ด้านการออกแบบในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

Culture and skills of design that reflects Asean cultural identity; identity of 
design work; key movement of contemporary design work in Asean member countries; 
ways of conducting business in design among Aseam member countries 
 
2122315 การออกแบบอินเตอร์เฟส 3(2-2-5) 
 Interface Design  
 รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน : 2122210 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ 

 ความหมาย ความส าคัญของการสื่อสารบนระบบอินเตอร์เฟส การสร้างสรรค์รูปแบบการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับข้อมูลข่าวสาร โดยมีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทักษะการออกแบบ
ชุดภาษาสัญลักษณ์  ค าสั่ง รวมทั้งเครื่องมืออ่ืนๆ ที่ท าให้ผู้ใช้เทคโนโลยีมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับข้อมูลได้ 

Prerequisite : 2122210 Computer for Design 
Meaning, significance of communication on interface system; creating forms 

of communication between user and information with systematic data management; skill 
of designing symbolic language and order and other tools that allow the users to interact 
with information 
 
2122316 แนวคิด ประเพณีนิยมของท้องถิ่นในงานออกแบบ 3(2-2-5) 
 Local Thoughts and Traditions Design  

 แนวคิด ปรัชญา สาระส าคัญของต านาน พิธีกรรม ประเพณี เทศกาลหรือความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ต้องพ่ึงพาการออกแบบสื่อสาร ทักษะการตีความ การออกแบบมูลฐาน
ทัศนศิลป์จากแนวคิดประเพณีนิยมต่างๆ การสร้างสรรค์งานออกแบบสื่อสารที่สะท้อนอัตลักษณ์ ประเพณี
นิยมของท้องถิ่นนั้นๆ 

Concept, philosophy and essentials of legend and ritual and tradition; 
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festival or cultural diversity of the local that has to rely on communication design; 
interpretation skill; designing elementary visual art from concept and tradition; creating 
communication design that reflects identity and tradition of the local community 
 
2122317 การออกแบบแบรนด์ 3(2-2-5) 
 Branding Design  

 ความหมาย บทบาทความส าคัญของแบรนด์ กระบวนการสร้างแบรนด์ ทักษะการออกแบบ
องค์ประกอบที่ท าให้เกิดอัตลักษณ์ ทักษะการวางกลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ที่ท าให้เกิดแบรนด์ 

Meaning, role, significance of brand; branding process; skill in designing 
elements that creates elements of identity; skill of strategy of identity communication 
that leads to brand 
 

2122318 การน าเสนองานออกแบบ 3(2-2-5) 
 Design Presentation  

 บทบาท ความส าคัญการน าเสนอ การเขียนประวัติส่วนบุคคล การจัดท าแฟูมผลงานทั้ง
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปเพ่ือจัดเตรียมสื่อการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
กรณีศึกษาเทคนิคการน าเสนอผลงานแบบมืออาชีพ ทักษะการน าเสนอผลงานออกแบบ 

Role, significance of presentation; writing resume; filing printing work and 
online media; using ready-made software for preparing for presentation media; developing 
personality; case study of techniques of the professional presentation; skill in presenting 
design work 
 
2122319 การออกแบบอย่างย่ังยืน 3(2-2-5) 
 Sustainability in Graphic Design  

 ความหมาย ความส าคัญของการออกแบบอย่างยั่ งยืน เศรษฐศาสตร์ทางการออกแบบ 
ต้นทุนและทรัพยากรเพ่ือการออกแบบ วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตผลงานออกแบบที่เป็นมิตรต่อโลก การ
วางแผน การสร้างกระบวนการออกแบบ การผลิตที่สอดคล้องต่อปัญหาและปัจจัยแห่งความยั่งยืน 

Meaning, significance of sustainable design; eco design; cost and resource for 
design; material and techhology of producing design work that is global friendly; planning 
an creating design process; production that is consistent with problem and sustainable 
factors 

 
 

2122320 การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว 3(2-2-5) 
 Motion Graphic Design  
 รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน : 2122210 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ 

 บทบาท ความส าคัญของการออกแบบภาพเคลื่อนไหวในการสื่อสารข้อมูล หลักการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว พ้ืนฐานการเขียนบท ทักษะการออกแบบสตอรีบอร์ด การท าตัวอักษร ภาพและ
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องค์ประกอบศิลป์เคลื่อนไหว ทักษะการใช้เสียงในกราฟิกเคลื่อนไหวและการเตรียมต้นแบบผลงานเพ่ือการ
เผยแพร่ 

Prerequisite : 2122210 Computer for Design 
Meaning, significance of design of animation in data communication; principle 

in creating animation; fundamentals of writing script; skill in designing storyboard; making 
letters; pictures and elements of animated art; skill of using voice in animated graphic and 
preparing for stereotype work for dissemination 

 
2122321 การตลาดสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 Creative Market  

     รูปแบบองค์กรธุรกิจด้านการออกแบบ  ขั้นตอนและวิธีการในการก าหนดราคาผลงาน
ออกแบบ ขั้นตอนและวิธีการขายผลงานออกแบบในตลาดออนไลน์ แนวทางการออกแบบธุรกิจจากพ้ืนฐาน
ความถนัดส่วนบุคคลด้านการออกแบบกราฟิกและอินโฟ  

 Type of business organization design; method and steps to graphic design 
pricing; method and steps to sell design works in online marketing; guidelines of business 
design from personal talent of graphic and information design 

 

2122322 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบสื่อสารสากล 3(2-2-5) 
 English for International Design  
 รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน : 2122207 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพออกแบบ 

   การอ่าน การแปลข้อมูลการออกแบบ การเขียนแผนการออกแบบ ศิลปะการเขียนข้อความ
ขนาดสั้นในงานออกแบบสื่อร่วมสมัย บรรจุภัณฑ์และสื่อใหม่ ทักษะการพูดน าเสนอผลงานออกแบบด้วย
ภาษาอังกฤษ  

Prerequisite : 2122207 English for Professional Design 
Reading, information design translated; written design brief; art of writing 

short passages in contemporary media; packaging and new media design; speaking skills 
English with presentation design 

 
2122327 การออกแบบคาแร็กเตอร์ 3(2-2-5) 
 Character Design  

 ความหมาย ความส าคัญของคาแร็กเตอร์ กระบวนการออกแบบตัวละคร การวิเคราะห์
บุคลิกลักษณะ การแสดงอารมณ์ ปัจจัยที่สร้างอัตลักษณ์ตัวละคร ทักษะการออกแบบท่าทางในมิติต่างๆ ที่
รองรับกระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหว และสื่อออนไลน์ 

Meaning, significance of character; character design process; personality 
analysis; expressing emotion; factors that create character identity; skill of designing 
postures in various dimensions that support the animation process and online media 
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2122328 เทคนิคการสร้างภาพพิเศษ 3(2-2-5) 
 Special Visualization Techniques  

บทบาทความส าคัญของภาพพิเศษในงานออกแบบกราฟิกและข้อมูลข่าวสาร การใช้
ซอฟต์แวร์เพ่ือการสร้าง การตกแต่งข้ันสูง พ้ืนฐานการปั้นโมเดลสามมิติ การสร้างและตกแต่งพ้ืนผิวของภาพ 

Meaning, significance of special visualization in graphic design and 
information; using software to create advanced photo retouching; step to moulding of 
three-dimensional model; create a surface texture 
 
2122329 เทคนิคสื่อผสมเพื่องานออกแบบ 3(2-2-5) 
 Mixed Media for Design  

 บทบาทความส าคัญของสื่อประสม ประเภท รูปแบบผลงาน สื่อผสม ทักษะการก าหนด
แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสม เพ่ือแก้ปัญหาในงานออกแบบ 

Meaning, significance of mixed media; types and form of work; mixed media 
and skill in determining concept in creating mixed work to solve problem of design work 

 

2122332 อักษรศิลป์ขั้นสูง   3(2-2-5) 
 Advanced Typography  
 รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน : 2122212 อักษรศิลป์  

 แนวคิดการก าเนิดรูปแบบตัวอักษร ทักษะการสร้างสรรค์รูปแบบตัวอักษรด้วยเครื่องมือ
ประเภทต่างๆ ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับการออกแบบตัวอักษร ทักษะการใช้ตัวอักษรส าหรับการแก้ปัญหา
ทางการออกแบบสื่อสารการตลาด 

Prerequisite : 2122212 Typography 
Concept of the origin of typeface; skill in creating letters form by art tools; 

ready-made software for designing typeface; skill in using typeface for solving problem of 
marketing communication design 

 

2122333 การออกแบบพับลิเคชั่น 3(2-2-5) 
 Publication Design  
 รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน : 2122210 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ 

 ความหมาย ความส าคัญ กระบวนการสร้างสรรค์ของการออกแบบสิ่ งพิมพ์และสื่อดิจิทัล 
ระบบตารางในการจัดวางหน้าสิ่งพิมพ์ หน้าสื่อดิจิทัลความรู้เรื่องวัสดุการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ระบบสื่อดิจิทัล ที่
รองรับการน าเสนอข้อมูล ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปเพ่ือการจัดวางอักษร ภาพ องค์ประกอบศิลป์และการ
ก าหนดค่าสี การออกแบบจัดเตรียมต้นฉบับเพ่ือผลิตสื่อด้วยระบบการพิมพ์ร่วมสมัยและการเผยแพร่ด้วย
ระบบดิจิทัล  

Prerequisite : 2122210 Computer for Design 
Meaning, significance of creation process of printing design and digital media 

and grid system in page layout; knowledge on material for printing media; digital media 
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system (devices) that support data presentation; ready-made software for layout of letter 
and pictures and art elements and color; designing and preparing for orginal for the media 
production by using classic printing system and dissemination by digital system 

 

2122334 การออกแบบอินโฟรก์ราฟิก 3(2-2-5) 
 Information Graphics Design  

 ความหมาย ความส าคัญของการแสดงผลข้อมูลกราฟิก ประเภทข้อมูลกราฟิก การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูล การแปรผลข้อมูลสู่แนวคิดเชิงรูปธรรม การออกแบบแผนภูมิ แผนที่ แผนผังกราฟิก การ
ประยุกต์การออกแบบข้อมูลกราฟิกในบริบทต่างๆ 

Meaning, significance of graphic information display; types of graphic 
informations, analysis and synthesis of data; processing data into concrete concept; 
designing chart, map and graphic diagram; applying design of graphic information in various 
contexts 

 
2122337 ปัญหาร่วมสมัยในงานออกแบบกราฟิก     3(3-0-6) 
 Contemporary Problem of Graphic Design  

 คัดสรร ประเด็นปัญหา ด้านการออกแบบร่วมสมัย สร้างกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ทักษะการแสวงหานวัตกรรมในการแก้ปัญหาทางการออกแบบ การน าเสนอพร้อมทั้งมีกระบวนการวิพากษ์
ผลงาน การสร้างข้อสรุป 

Selecting issues on contemporary problem of graphic design; creation 
analysis and synthesis procedures; skill in seeking for innovation in solving design problem 
and presentation and criticizing work; crating summary 

 
2122338 การออกแบบสื่อสารข้ามสื่อ 3(2-2-5) 
 Transmedia Communications Design  

 ความหมาย ความส าคัญของการออกแบบสื่อสารข้ามสื่อ งานออกแบบและการเล่าเรื่องข้าม
สื่อ ประเภทและทักษะการใช้งานช่องทางการสื่อร่วมสมัย ทักษะวิเคราะห์ข้อมูล การวางกลยุทธ์ การ
ออกแบบ การสื่อสารหลากหลายระบบ  

Meaning, significance of transmedia communication design; design work and 
transmedia storytelling; types and skills of the use of new media channel; skill in 
analyzing data; strategizing and designing various systems of communication 

 
2122339 โครงการออกแบบส าหรับชุมชน   3(2-2-5) 
 Design Project for Communities  

 ลักษณะชุมชนไทยในศตวรรษท่ี 21 บทบาท ความส าคัญของการออกแบบสื่อสารอัตลักษณ์
ชุมชน ทักษะการเก็บรวมรวบข้อมูล การก าหนดปัญหา การสังเคราะห์อัตลักษณ์ของชุมชน ทักษะการ
แก้ปัญหาด้วยโครงการออกแบบสื่อสาร การท างานร่วมกันกับหน่วยงานบริการหน่วยงานพัฒนาในชุมชน
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และหรือผู้ประกอบการรายย่อย (SME) 
Thai community characteristics in 21st Century; roles and significance of 

community identity communication design; skill in collecting data; determining problem; 
synthesizing identity of community; problem solving skill by communication design 
project; work with service division and community development division and/or SME 

 
 
 

2122423 การสัมมนาวิชาชีพการออกแบบ 3(2-2-5) 
 Professional Design Seminar  

 ความหมาย ความส าคัญของการสัมมนา รูปแบบวิธีการจัดสัมมนา การก าหนดประเด็น
หัวข้อการสัมมนาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาวิชาชีพการออกแบบ ทักษะการจัดสัมมนาที่มีการระดม
ความคิดจากนักวิชาการ นักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง การจัดท าข้อสรุปที่เป็นผลจากการสัมมนา การเผยแพร่องค์
ความรู้ที่ได้จากการสัมมนาต่อสาธารณชน 

Meaning, significance of seminar; form and method of holding seminar; 
determining issues of seminar that affect design career development; skill of arranging for 
seminar with brainstorming from academics and professionals concerned; preparing for 
conclusion that is the result from seminar; dissemination of knowledge obtained from 
seminar to the public 

 
2122424 โครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ 5(3-4-8) 
 Senior  Project  in Graphic and Information Design     

 การคัดสรร น าเสนอหัวข้อปัญหาในงานออกแบบ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นกระบวนการ การก าหนดแนวทางและการสร้างสรรค์ผลงาน จาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ตอบสนองต่อหัวข้อปัญหาที่ก าหนดขึ้น การเผยแพร่ผลงานโครงการ ที่ผ่านการ
ประเมินจากคณะกรรมการต่อสาธารณชนด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

Selection, presentation of issues of design work; data collection procedure; 
data analysis; presenting information procedures; determining ways and creating work 
from data analysis result that responds to the specified issues; disseminating project work 
that is assessed from the Committee to the public by using proper method 

 
2122440 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบกราฟิกและอินโฟร ์ 5(490) 
 Internship in Graphic and Information Design  

 การฝึกปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพการออกแบบ ในองค์กรที่มีมาตรฐานทางวิชาชีพด้าน
การออกแบบ  ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับหน่วยงานภายนอก จัดท าบัณฑิตนิพนธ์  
และน าเสนอผลงานผ่านการสัมมนาโดยต้องผ่านการประเมินผลจากหน่วยงานภายนอกและอาจารย์ที่
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ปรึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   
Practice work related to design career in organization with professional 

standard in design under the control of advisor together with external division; preparing 
for thesis and presenting work via seminar that must pass the assessment from external 
agency and advisor under the regulations of the University 

 
 
 

3.2 ชื่อ นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ              
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า และอาจารย์พิเศษสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ 

 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1. 
 
 
 
 
 

นางกุลนิษก์  สอนวิทย์ 
3-1020-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย์

(ประยุกต์
ศิลป์) 

ค.ม. (ศิลปศึกษา) 
 
ศษ.บ. (ออกแบบ
พาณิชยศิลป์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2533 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา  วิทยาเขตเพาะ
ช่าง, 2526 

2. 
 
 
 
 
 
 

นายวิสิทธิ์  โพธิวัฒน์ 
3-3309- xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ค.ด. (พัฒนศึกษา) 
 
ศป.ม. (นฤมิตศิลป์ ; 
เรขศิลป์) 
ศศ.บ. (ศิลปกรรม ;
ออกแบบนิเทศศิลป์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2545 

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา,  2539 

3. 
 
 
 

นางสาวสุธาทิพย์ หอมสุวรรณ 
3-1020- xxxxx-xx-x 

อาจารย์ กศ.ม. (ศิลปศึกษา) 
 

ศศ.บ. (นิเทศศิลป์)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ, 2547 

มหาวิทยาลัยบูรพา,  2539 

4. 
 
 

นายชัยณรงศ์  วิรุฬพัฒน์ 
3-5601- xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศ.ม. (ทฤษฎีศิลป์) 
ศ.บ. (ศิลปะไทย) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 

5. 
 
 
 
 

นางทักษิณา สุขพัทธี 
5-6205- xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา)                                       
                                                      
วท.บ. (เวชนิทัศน์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2554 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551 
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6. 
 
 

นายมนพัทธ์  พวงขุนเทียน 
3-1009-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศ.ม. (ภาพพิมพ์) 
ศ.ม. (ภาพพิมพ์) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537 

7. นายวรรณรุจ  มณีอินทร์ 
3-7205-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศ.ม. (การออกแบบ
นิเทศศิลป์) 
ศศ.บ. (เกียรตินิยม) 
(ศิลปกรรม ; 
ออกแบบนิเทศศิลป์) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556 

 
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2541 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

8. นางสาวพชรมน เกิดสุวรรณ 
3-1104-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ค.ม. (ศิลปศึกษา) 
 
ศศ.บ. (ศิลปกรรม ; 
ออกแบบนิเทศศิลป์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2547 

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2540 

9. นางสลิลดา มาลัยศรี 
1-5499-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศ.ม. (การออกแบบ
นิเทศศิลป์) 
ศป.บ. (ศิลปะการ
ออกแบบพัสตรา
ภรณ์) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554  
      
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2549 

10. นางสาวอุษณิษา พลศิลป 
1-2699-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศป.ม. (นฤมิตศิลป์ ; 
เรขศิลป์) 
ศป.บ. (การออก 
แบบนิเทศศิลป์ ; 
การออกแบบสื่อสาร) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2555 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ, 2552 

 
 

หมายเหตุ  ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ดูที่ภาคผนวก ข 
 
 3.2.2 อาจารย์ประจ า 

 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1. 
 
 
 
 

นางกุลนิษก์  สอนวิทย์ 
3-1020- xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย์

(ประยุกต์
ศิลป์) 

ค.ม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2533 

ศษ.บ. (ออกแบบ
พาณิชยศิลป์) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา  วิทยาเขตเพาะ
ช่าง, 2526 

2. นายวิสิทธิ์  โพธิวัฒน์ อาจารย์ ค.ด. (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

 
 
 
 
 

3-3309-xxxxx-xx-x 2555 
ศป.ม. (นฤมิตศิลป์ ; 
เรขศิลป์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2545 

ศศ.บ. (ศิลปกรรม ; 
ออกแบบนิเทศศิลป์) 

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา,  2539 

3. 
 
 

นางสาวสุธาทิพย์  หอมสุวรรณ 
3-1020-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ กศ.ม. (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ, 2547 

ศป.บ. (นิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2539 
4. 
 
 

นายชัยณรงศ์  วิรุฬพัฒน์ 
3-5601-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศ.ม. (ทฤษฎีศิลป์) 
ศ.บ. (ศิลปะไทย) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 

5. 
 
 
 
 
 

นางทักษิณา สุขพัทธี 
5-6205-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา) 
                    
วท.บ. (เวชนิทัศน์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2554 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551 

6. 
 
 

นายมนพัทธ์  พวงขุนเทียน 
3-1009-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543 
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537 

7. 
 
 
 
 
 

นายวรรณรุจ  มณีอินทร์ 
3-7205-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศ.ม. (การออกแบบ
นิเทศศิลป์) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556 

ศศ.บ. (เกียรตินิยม) 
(ศิลปกรรม ; 
ออกแบบนิเทศศิลป์) 

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2541 

8. 
 

นางสาวพชรมน เกิดสุวรรณ 
3-1104-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ค.ม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2547 

 
 
 

  ศศ.บ. (ศิลปกรรม ; 
ออกแบบนิเทศศิลป์) 

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2540 

9. 
 

นางสลิลดา มาลัยศรี 
1-5499-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศ.ม. (การออกแบบ
นิเทศศิลป์) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554 

 
 
 
 

  ศป.บ. (ศิลปะการ
ออกแบบพัสตรา
ภรณ์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2549 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

10. 
 
 
 
 
 
 

นางสาวอุษณิษา พลศิลป 
1-2699-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศป.ม. (นฤมิตศิลป์ ; 
เรขศิลป์) 
ศป.บ. (การออก 
แบบนิเทศศิลป์ ; 
การออกแบบสื่อสาร) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2555 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ, 2552 

11. 
 
 

นายพัทธนันท์ วรรณพงษ์สิริ 
3-1016-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศศ.ม. (ศิลปกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา,  2559 

ศศ.บ. (ออกแบบ
นิเทศศิลป์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา,  2543 

12. นางสาวชลลดา   
พงศ์พัฒนโยธิน 
3-4099-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย์ 

(บรรณารักษ 
ศาสตร์และ 
สารสนเทศ
ศาสตร์) 

ปร.ด. (การศึกษา
เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น) 
อ.ม.(บรรณารักษ 
ศาสตร์และ 
สารนิเทศศาสตร์) 
ศศ.บ.(บรรณารักษ 
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, 2554 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2536 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2530 

13. 
 
 
 
 
 
 
 

นางจิราภรณ์ หนูสวัสดิ์ 
3-1005-xxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
 (บรรณารักษ 
ศาสตร์และ
สารสนเทศ
ศาสตร์) 

ปร.ด.  (เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา) 
 
ศศ.ม. (บรรณารักษ 
ศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 
ศศ.บ. (เกียรตินิยม) 
(บรรณารักษศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนคร 
เหนือ, 2554 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร, 2539 
 
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2534 

14. นางอภิญญา หนูมี 
3-1015-xxxx-xx-x 

อาจารย์ 
 

ศศ.ม.(บรรณารักษ 
ศาสตร์และสารสน 
เทศศาสตร์ แขนง
การจัดการสารสน 
เทศเพ่ือธุรกิจ) 
ศศ.บ. (การจัดการ
ทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, 2550 
 
 
 
สถาบันราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2542 

หมายเหตุ  ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ดูที่ภาคผนวก ค 
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  3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ(ิสาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่
ส าเร็จการศึกษา 

1. นายตะวัน  ตะวันทัศนไนย 
3-1009-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ศป.ม. (นฤมิตศิลป์ ; 
เรขศิลป์) 
ศป.บ. (นิเทศศิลป์ ;
ศิลปะการถ่ายภาพ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2550 

สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตเพาะช่าง, 
2543 

หมายเหตุ  ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ดูที่ภาคผนวก ง 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

หลักสูตรมีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบกราฟิกและอินโฟร ์5 หน่วยกิต   
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

1)  นิสิตนักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  ตลอดจนมีความเข้าใจใน
หลักการ  ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

 2)  นิสิตนักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางด้านงานออกแบบได้
อย่างเหมาะสม 

3)  นิสิตนักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4)  นิสิตนักศึกษามีระเบียบวินัย  ตรงเวลา  เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถาน

ประกอบการได ้
5)  นิสิตนักศึกษามีความกล้าในการแสดงออก และสามารถน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

ในงานได้ 
 4.2 ช่วงเวลา 

ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 4 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

จัดฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

ในหลักสูตรมีวิชาที่เก่ียวข้องกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 2 วิชา ดังนี้ วิชาการวิจัยเพ่ือการออกแบบ
และรายวิชาโครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร ์   

 
5.1 รายวิชาการวิจัยเพื่อการออกแบบ  (Research for Design) 

5.1.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
ความหมาย  ความส าคัญของการวิจัยในงานออกแบบ  ประเภทของการวิจัย  การก าหนด

ปัญหา วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจัย การออกแบบวิธีวิจัย สร้างเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล การ
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วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย การน าเสนอผลวิจัย และการน าผลวิจัยไปใช้ส าหรับการออกแบบและ
การอภิปรายผล  

5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1)  นิสิตนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการท างานวิจัย 
 2)  นิสิตนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการท างานวิจัย 
3)  นิสิตนักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลในการท าวิจัยด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
4)  นิสิตนักศึกษาสามารถเขียนรายงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
5)  นิสิตนักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาสร้างสรรค์

ผลงานออกแบบได้ 
5.1.3 ช่วงเวลา 

ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 3  
5.1.4 จ านวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต  
5.1.5 การเตรียมการ 

- ในรายวิชามีเอกสารประกอบการสอนเพ่ือให้นิสิตนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
นอกเวลา   

- มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยทางเว็บไซต์และ
แหล่งค้นคว้าข้อมูลทิ่นิสิตนักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ โดยปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างงานวิจัย
ให้ศึกษา  
 5.1.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท างานวิจัยตามแผนที่ก าหนดไว้ และประเมินจาก
รายงานผลการวิจัย รวมทั้งการสอบการน าเสนอการด าเนินงานวิจัยและกระบวนการด าเนินการวิจัย   

 
5.2 รายวิชาโครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร ์  

(Senior  Project  in Graphic and Information Design) 
5.2.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การคัดสรร น าเสนอหัวข้อปัญหาในงานออกแบบ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นกระบวนการ การก าหนดแนวทางและการสร้างสรรค์ผลงาน จาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ตอบสนองต่อหัวข้อปัญหาที่ก าหนดขึ้น การเผยแพร่ผลงานโครงการ ที่ผ่านการ
ประเมินจากคณะกรรมการต่อสาธารณชนด้วยวิธีการที่เหมาะสม  

5.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1)  นิสิตนักศึกษามีความรู้ในกระบวนการท างานแบบงานวิจัย 
 2)  นิสิตนักศึกษาสามารถท าโครงการหรืองานวิจัยได้ตามแผนงานที่วางไว้ 
3)  นิสิตนักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
4)  นิสิตนักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้และน ามาเขียนรายงานโครงการฯ ได้อย่าง

ถูกต้อง 
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5)  นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาสร้างสรรค์ผลงาน
ออกแบบได ้

5.2.3 ช่วงเวลา 
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 4  

5.2.4 จ านวนหน่วยกิต 
5 หน่วยกิต  

5.2.5 การเตรียมการ 
- หลักสูตรมีวิชาการวิจัยเพื่อการออกแบบ เพ่ือปูพ้ืนฐานทางด้านการวิจัยให้นักศึกษาก่อน

การเรียนวิชาโครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์  
  - จัดประชุม และจัดท าคู่มือการศึกษาโครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์  
  - มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงการและงานวิจัยทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงการและ
งานวิจัยให้ศึกษา 
  - มีการก าหนดวันสอบเพ่ือพิจารณาผลงานอย่างเป็นกระบวนการที่ชัดเจน โดยการจัด
ประชุมนิสิตนักศึกษา พร้อมประกาศชี้แจงก าหนดการด าเนินการของรายวิชาให้ทราบล่วงหน้า 
 5.2.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ที่
บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการ
น าเสนอตามระยะเวลาโดยคณะกรรมการตรวจโครงการพิเศษฯ และน าเสนอผลงานด้วยการจัดนิทรรศการ
เพ่ือเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน  
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา 

ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทางการออกแบบ 

- จัดกิจกรรม/อบรม/สัมมนาจากตัวแทนขององค์กรในสาย
อาชีพ นักออกแบบ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณ
ของนักออกแบบ การเคารพในความคิดสร้างสรรค์และคุณค่า
ของผลงาน โดยไม่คัดลอก เลียนแบบความคิดและผลงาน
ออกแบบของผู้อื่น 

 - การน าเสนอ/เผยแพร่ผลงานออกแบบของนิสิตนักศึกษาบน 
สื่อออนไลน์ เพ่ือสร้างความภูมิใจในผลงานของตนเองและ
ตระหนักถึงการคิดสร้างสรรค์ผลงานด้วยความสามารถของ
ตนเองอย่างแท้จริงตามจรรยาบรรณวิชาชีพนักออกแบบ 

มีความรู้รอบในศาสตร์ด้าน         
การออกแบบเพื่อพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น และสามารถใช้ทุนทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่นถ่ายทอดมโนทัศน์
เป็นผลงานได้ 

- จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ที่จะ
ได้รับจากประสบการณ์ภายนอกในสถานการณ์จริง รวมถึงการ
จัดสัมมนาโดยเชิญวิทยากร ผู้น าชุมชน หรือปราชญ์ชาวบ้าน
มาร่วมให้ประสบการณ์ในอาชีพของชุมชนและท้องถิ่น 
- การสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน / ส่งผล
งานออกแบบ เพ่ือแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์สู่ผลงาน
ของตนเองท่ามกลางการแข่งขันทางความคิดจากกลุ่มคนต่างๆ       
- จัดกิจกรรมการสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างความรู้ในเรื่องของการ
ท างานและการเตรียมความพร้อมทางด้านความรู้ก่อนการ
ท างาน / ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

การท างานเป็นทีมอย่างเข้มแข็งใน
การสร้างสรรค์และน าเสนอผลงาน
ทางการออกแบบ 

- จัดกิจกรรม/โครงการน าเสนอผลงานออกแบบในรูปแบบการ
จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบสู่สาธารณะชนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา 
 - ให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วม/เป็นตัวแทนในการช่วยด าเนิน

กิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตนักศึกษาของคณะและสาขาวิชา 
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศร่วมสมัย 

- การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยสอดคล้องกับยุคสมัยให้ทั้งผู้สอน และ
ผู้เรียนในกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

 - จัดกิจกรรมการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัยและสอดคล้องกับการท างานใน
สายวิชาชีพด้านการออกแบบ 

 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีคุณธรรมจริยธรรม 
ในการด าเนินชีวิต 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีความฉลาดทางอารมณ์  
4. มีจิตส านึกสาธารณะ  

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การอภิปราย  
4. การสอนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม โดยใช้เอกสารและสื่อต่างๆ  
5. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา บทบาทสมมุติ 
สถานการณ์จ าลอง เกม 
6. การเรียนรู้ในกิจกรรมที่ให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง  
7. การก าหนดพฤติกรรม ข้อปฏิบัติ 
เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
8. การจัดกิจกรรมการเรียน         
การสอนและมอบหมายงาน 

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 
การอภิปรายในชั้นเรียน หรือ     
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
2. ประเมินจากการปฏิบัติงานหรือ
ผลงาน 
3. ประเมินจากการวิเคราะห์ 
ใบงาน รายงาน ผลงาน หรือ
ผลผลิตของผู้เรียน 

 
 2) ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีความรู้ความเข้าใจ 
ในเนื้อหาวชิา 
2. มีความรู้ความเข้าใจ 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การอภิปราย  

1. การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด 
2. การสอบปลายภาค และ/หรือ 
การสอบกลางภาค  
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ในความเป็นไทย ภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียน 
3. มีความสามารถน าความรู้ไป
พัฒนาตนเอง  
 

4. การฝึกปฏิบัติการ  
5. การท าโครงการโครงงาน 
6. การสอนทักษะการสืบค้น ทักษะ
การเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ใน 
การเรียนรู้ผ่านการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง  
7. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา สถานการณ์จ าลอง เกม 
หรือสถานการณ์จริง  
8. การศึกษาดูงานหรือเชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมา 
เป็นวิทยากรเฉพาะเรื่อง 

3. ประเมินจากใบงาน รายงาน
ผลงาน หรือผลผลิตของผู้เรียน 
4. ประเมินจากการน าเสนอ
รายงาน หรือผลงานของผู้เรียน 
5. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 
การอภิปรายในชั้นเรียน หรือ 
การมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม 

 

 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีทักษะการแสวงหาความรู้ 
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
บริบททางสังคมเพ่ือพัฒนา
ตนเอง 
2. มีทักษะการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมี
เหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และคิดแบบองค์รวม  
3. มีความสามารถแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การอภิปราย  
4. การฝึกปฏิบัติการ  
5. การท าโครงการ โครงงาน  
6. การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล
จากการสืบค้น การบรรยาย เอกสาร
และสื่อต่างๆ เพื่อน าไปสู่การ
อภิปราย การน าเสนอในชั้นเรียน 
7. การศึกษาดูงาน เรียนรู้นอกสถานที่ 
เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้จาก
ชุมชน เรียนรู้จากสภาพจริง  
8. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา สถานการณ์จ าลอง เกม 
เพ่ือน าไปสู่การสังเคราะห์ วิเคราะห์ 
และวิพากษ์ 
9. การสอนทักษะการสืบค้น ทักษะ
การเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ 
ในการเรียนรู้ผ่านการศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเอง 

1. การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด 
2. การสอบปลายภาค และ/หรือ 
การสอบกลางภาค 
3. ประเมินจากกิจกรรม ใบงาน 
รายงาน ผลงาน ผลผลิต หรือ 
การน าเสนอของผู้เรียน 
4. ประเมินจากการอภิปราย หรือ
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม 
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4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความเข้าใจความต่าง 
ด้านวัฒนธรรม และความต่าง 
ด้านกระบวนทัศน์ 
2. มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประเทศชาติ พร้อมเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียน และ
ประชาคมโลก 
3. มีภาวะผู้น า และ
ความสามารถในการท างาน
ร่วมกัน 
 

1. การสอนโดยเน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับ
บุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง  
2. การสอนโดยการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงาน               
ในฐานะผู้น า ผู้ตามท่ีดี โดยผ่าน
กิจกรรมการท ารายงาน โครงการ 
โครงงาน เพื่อการน าเสนอ 
3. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
บทบาทสมมุติ กรณีศึกษา หรือ
สถานการณ์จ าลอง เพื่อเรียนรู้ 
การปรับตัว บทบาท               
ความรับผิดชอบ และบทบาท          
ความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
4. การศึกษาดูงาน เรียนรู้นอก
สถานที่ เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้จากชุมชน เรียนรู้จาก              
สภาพจริง 

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 
ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. ประเมินจากทักษะการ
แสดงออก 
ในภาวะผู้น า ผู้ตามจาก
สถานการณ์การเรียนการสอน              
ที่ก าหนด 
3. ประเมินจากความสามารถ 
ในการท างาน การปฏิบัติงาน
ร่วมกัน  
4. ประเมินจากการน าเสนอ  
ใบงาน รายงาน ผลงาน หรือ
ผลผลิตของผู้เรียน 

   
 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีทักษะการสื่อสาร 
2. มีทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  
3. มีทักษะและสามารถใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน 
 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การสอนโดยส่งเสริมการเรียนรู้ที่
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
การสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 
4. การสอนโดยมอบหมายให้ผู้เรียน
ไดใ้ช้การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง 
การอ่าน การเขียนระหว่างผู้เรียน
กับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และ
บุคคลอื่นๆ 
5. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา บทบาทสมมุติ 

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม การสื่อสาร                  
การมีส่วนร่วม หรือ 
การติดต่อผู้สอนผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ 
2. ประเมินจากความสามารถ 
ในการอธิบาย อภิปราย หรือ 
การน าเสนอ 
3. ประเมินจากใบงาน รายงาน 
ผลงาน หรือผลผลิตของผู้เรียน  
ทั้งในด้านการสืบค้นข้อมูล  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
สถานการณ์จ าลอง  การวิเคราะห์ข้อมูล                  

การประมวลผล  และการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
เพ่ือการน าเสนอในรูปแบบ 
ที่เหมาะสม 

  
 
 
 
 
 
 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1) มีการน้อมน าศาสตร์
พระราชามาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
1.2)  มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม      
1.3)  มีทัศนคติท่ีเปิดกว้าง 
ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อ่ืน 
1.4)  มีจิตอาสา จิตส านึก
สาธารณะ 

1. การบรรยายในชั้นเรียนและการ
พูดคุยนอกชั้นเรียน 
2. การรับฟังความคิดเห็น และการ
ช่วยเหลือเพ่ือนและผู้อื่น 
3. การสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่
ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย
ใช้เอกสารและสื่อต่างๆ  
4. การเข้าชั้นเรียนตรงตามเวลา การ
มอบหมายงานและส่งผลงาน
ครบถ้วนตามก าหนด 
5. การไม่คัดลอก เลียนแบบผลงาน
ของผู้อ่ืน 

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม การแสดงน้ าใจ
ช่วยเหลือเพ่ือนและผู้อื่น การ
ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน การมีส่วน
ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน หรือการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
2. ประเมินจากผลการเข้าชั้นเรียน 
การปฏิบัติงาน การส่งงาน การ
น าเสนอผลงานของผู้เรียนตาม
ก าหนด 
3. ผลการตอบรับการเข้าชม
ผลงานเรียนของนิสิตนักศึกษาบน
สื่อออนไลน์ 

 
 2) ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
2.1) มีการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองหรือสังคม 
2.2)  มีความรู้รอบในศาสตร์
และศิลป์การออกแบบ  

1. การบรรยาย  
2. การสาธิตโดยอาจารย์ผู้สอน/
ผู้เชี่ยวชาญ 
3. การอภิปรายกลุ่มย่อย และการ
วิพากษ์วิจารณ์ทั้งของนิสิตนักศึกษา

1. การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด 
2. การสอบปลายภาค และ/หรือ 
การสอบกลางภาค  
3. ประเมินจากการรายงานผล
หรือผลผลิตงานสร้างสรรค์ของ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
2.3)  มีความสามารถในการ
ค้นคว้า แก้ปัญหา และพัฒนา
ทางด้านออกแบบอย่างเป็น
ระบบ 
2.4)  มีความรู้ในทางออกแบบ
ที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
2.5)  มีความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานหรือธรรมเนียม
ปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพ
ด้านออกแบบ 

ในชั้นเรียนและของอาจารย์ 
4. การค้นคว้าเฉพาะตัวและน าเสนอ
แนวทางการค้นคว้าวิจัยโครงการ
ศึกษาเฉพาะเรื่อง 
5. การน าเสนอด้วยการแสดงผลงาน
สู่สาธารณะ 
6. การศึกษาดูงาน การสัมมนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยเชิญ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ตรงมาเป็นวิทยากรเฉพาะเรื่อง 

ผู้เรียน 
4. ประเมินจากการน าเสนอ
รายงาน หรือผลงานฝึกปฏิบัติของ
ผู้เรียน 
5. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 
การอภิปรายในชั้นเรียน หรือ 
การมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม 
6. ประเมินจากผลแบบสอบถาม
ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

 
 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1) มีความสามารถในการ
สรุปสาระความรู้โดยใช้ผังมโน
ทัศน์ 
3.2) มีความสามารถค้นคว้า 
รวบรวม และประเมินข้อมูล 
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
อย่างมีวิจารณญาณ  
3.3) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค ์
3.4) มีความสามารถบูรณาการ
ความรู้กับศาสตร์อ่ืนเพ่ือ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
และวิชาชีพออกแบบได้ 
3.5) มีความคิดสร้างสรรค์ และ
มีปฏิภาณไหวพริบในการสร้าง
ผลงานด้วยตนเอง 
 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิตโดยอาจารย์ผู้สอน/
ผู้เชี่ยวชาญ 
3. การอภิปรายกลุ่มย่อย และการ
วิพากษ์วิจารณ์ทั้งของนิสิตนักศึกษา
ในชั้นเรียนและของอาจารย์ 
4. การค้นคว้าเฉพาะตัวและน าเสนอ
แนวทางการค้นคว้าวิจัยโครงการ
ศึกษาเฉพาะเรื่อง 
5. การน าเสนอด้วยการแสดงผลงาน
สู่สาธารณะ  
6. การศึกษาดูงาน การสัมมนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยเชิญ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ตรงมาเป็นวิทยากรเฉพาะเรื่อง 

1. การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด 
2. การสอบปลายภาค และ/หรือ 
การสอบกลางภาค  
3. ประเมินจากการรายงานผล
หรือผลผลิตงานสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน 
4. ประเมินจากการน าเสนอ
รายงาน หรือผลงานฝึกปฏิบัติของ
ผู้เรียน 
5. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 
การอภิปรายในชั้นเรียน หรือ 
การมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม 
6. ประเมินจากผลแบบสอบถาม
ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
4.1) มีความรับผิดชอบในการ
ท างานที่มอบหมายทั้งแบบ
รายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
4.2) มีภาวะผู้น า เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี 
4.3) มีความรับผิดชอบต่องาน
ของตนเอง และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. การบรรยายในชั้นเรียนและการ
พูดคุยนอกชั้นเรียน 
2. การจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย การ
มอบหมายงานให้รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงานร่วมกันตามหน้าที่เพ่ือ
การน าเสนออย่างสร้างสรรค์ด้วย
การแสดงผลงานสู่สาธารณะ 
3. การวิพากษ์วิจารณ์ท้ังของนิสิต
นักศึกษาในชั้นเรียนและของอาจารย์ 
4. ฝึกทักษะการน าเสนอและ
อภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสื่อสารกับผู้อ่ืน 

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 
ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. ประเมินจากทักษะการ
แสดงออกตามบทบาทหน้าที่ใน
สถานการณ์การเรียนการสอน              
ที่ก าหนด 
3. ประเมินจากความสามารถ 
ในการท างาน การปฏิบัติงาน
ร่วมกัน  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
4.4) มีความสามารถแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
ตรงไปตรงมา และเคารพใน
ความคิดเห็นที่แตกต่าง 
 

5. การศึกษาดูงาน การจัดสัมมนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรียนรู้นอก
สถานที่ เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้จากชุมชน เรียนรู้จาก              
สภาพจริง 

4. ประเมินจากการน าเสนอ  
ใบงาน รายงาน ผลงาน หรือ
ผลผลิตของผู้เรียน 
5. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 
การอภิปรายในชั้นเรียน หรือ 
การมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม 
6. ประเมินจากผลแบบสอบถาม
ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

  
 
 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
5.1) มีการน าข้อมูลเชิงตัวเลข
การใช้ภาษาในการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
น าเสนอผลงาน 
5.2) มีความสามารถสื่อสาร
ด้วยการพูด ฟูง อ่าน เขียนใน
การสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจน
ใช้วิธีการสื่อสารทางการ
ออกแบบและน าเสนอผลงาน

1. การสาธิต จากอาจารย์ผู้สอน/
ผู้เชี่ยวชาญ 
2. การฝึกทักษะการน าเสนอและ
การอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารกับผู้อ่ืน
และสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 
3. การสอนโดยมอบหมายให้ผู้เรียน
ได้ใช้การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง 
การอ่าน การเขียนระหว่างผู้เรียน

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม การสื่อสาร                  
การมีส่วนร่วม หรือ 
การติดต่อผู้สอนผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ 
2. ประเมินจากความสามารถ 
และรูปแบบของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารเพ่ือ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3) มีความสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์
ผลงาน และการน าเสนอ
ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.4) มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข 
หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ส าหรับงานออกแบบ 

กับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และ
บุคคลอื่นๆ 
 

น าเสนอผลงาน 
3. ประเมินจากรายงาน ผลงาน 
ปฏิบัติหรือผลผลิตของนิสิต
นักศึกษา ทั้งในด้านการสืบค้น 
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล                  
การประมวลผล  และการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
เพ่ือการน าเสนอในรูปแบบ 
ที่เหมาะสม 

 
 
 
 6) ด้านทักษะพิสัย 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
6.1) มีความสามารถใช้
ประสบการณ์และทักษะปฏิบัติ
ทางการออกแบบสร้างสรรค์
ผลงานด้วยตนเอง 
 

1. การสาธิต จากอาจารย์ผู้สอน/
ผู้เชี่ยวชาญ 
2. การสอนโดยมอบหมายงานให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์
ผลงานออกแบบ 
 

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากการตรวจผลงาน
ออกแบบ 
3. ประเมินจากความสามารถ 
ในการน าเสนอผลงานออกแบบ 

 

3.  มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 
   มาตรฐานผลการเรียนรู้จ าแนกเป็น 2 ส่วน คือ มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ
มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ สรุปได้ดังนี้ 

3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1.1) มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
1.2) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
1.3) มีความฉลาดทางอารมณ์  
1.4) มีจิตส านึกสาธารณะ  

 2) ด้านความรู้ 
2.1) มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา  
2.2) มีความรู้ความเข้าใจในความเป็นไทย ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
2.3) มีความสามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเอง  

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
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3.1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมเพ่ือพัฒนา
ตนเอง 

3.2) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
คิดแบบองค์รวม  

3.3) มีความสามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 

4.1) มีความเข้าใจความต่างด้านวัฒนธรรม และความต่างด้านกระบวนทัศน์ 
4.2) มีความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ พร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน และ

ประชาคมโลก 
4.3) มีภาวะผู้น า และความสามารถในการท างานร่วมกัน 

 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1) มีทักษะการสื่อสาร 
5.2) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
5.3) มีทักษะและสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน 

3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ 
 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

1.1)  มีการน้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต     
1.2)  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม      

 1.3)  มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น 
1.4)  มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะ 

 
2) ด้านความรู้ 

2.1)  มีการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือสังคม      
2.2)  มีความรู้รอบในศาสตร์และศิลป์การออกแบบ  
2.3)  มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านออกแบบอย่างเป็นระบบ 

 2.4)  มีความรู้ในทางการออกแบบที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
2.5)  มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านออกแบบ 

 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1)  มีความสามารถในการสรุปสาระความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์     
3.2) มีความสามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

อย่างมีวิจารณญาณ  
3.3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค ์
3.4) มีความสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและ

วิชาชีพการออกแบบได ้
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3.5) มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงานด้วยตนเอง 
  
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1)  มีความรับผิดชอบในการท างานที่มอบหมายทั้งแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
4.2) มีภาวะผู้น า เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษย

สัมพันธ์ที่ดี 
4.3) มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประ 

สิทธิภาพ 
4.4) มีความสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิด  

เห็นที่แตกต่าง 
 
 
 
 

5) ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1)  มีการน าข้อมูลเชิงตัวเลข การใช้ภาษาในการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ

การน าเสนอผลงาน 
5.2) มีความสามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟูง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้

วิธีการสื่อสารทางการออกแบบและน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3) มีความสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการสร้างสรรค์

ผลงาน และการน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.4) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับ

งานออกแบบ 
 
6) ด้านทักษะพิสัย 

6.1) มีความสามารถใช้ประสบการณ์และทักษะปฏิบัติทางการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยตนเอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 

รายวิชา 
1.ด้าน 

คุณธรรมจริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะปัญญา 

4.ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 
9111101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                 

9111102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                 

9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                 

9121101 ทักษะชีวิต                 

9121102 สังคมไทยและสังคมโลก 
ในศตวรรษท่ี 21 

                

9121103 ความเป็นพลเมือง                 

9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ในชีวิตประจ าวนั 

                

9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา 
เชิงคณิตศาสตร์ 

                

9141101 กิจกรรมทางกายเพ่ือชีวิต                 

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 
9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว                 
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รายวิชา 
1.ด้าน 

คุณธรรมจริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะปัญญา 

4.ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า                 

9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม                 

9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร                 

9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู                 

9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน                 

9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุุน                 

9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี                 

9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผูน้ า                 

9122202 การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน                 

9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม                 

9122204 ความสุขแห่งชีวิต                 

9132201 เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
สื่อสังคมออนไลน์ 

                

9132202 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 
ในชีวิตประจ าวัน 

                

9132203 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื                 

9132204 สุขภาพและความงาม                  
 



 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 
 

รายวิชา 

1.ด้าน 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะปัญญา 

4.ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 
วิชาแกนคณะ                        
2100201 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน                        
2100202 การออกแบบสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ                        
2100203 กฏหมายในชีวิตประจ าวัน                        
2100204 ทักษะภาษาสู่อาเซียน                        
วิชาแกนสาขา                        
2122101 หลักการเขียนภาพ                        

2122102 องค์ประกอบศิลป์เพื่อการออกแบบ                        

2122103 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ                        

2122104 หลักการออกแบบและทฤษฎสี ี                        

2122105 การถ่ายภาพ                        

2122206 ความคิดสร้างสรรคเ์พื่อการออกแบบ                        

2122207 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพออกแบบ                        

2122308 การวิจัยเพื่อการออกแบบ                        
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รายวิชา 

1.ด้าน 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะปัญญา 

4.ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 
วิชาเอกบังคับ                        
2122209 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการออกแบบ                        
2122210 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ                        

2122211 การออกแบบภาษาภาพ                        

2122212 อักษรศิลป ์                        

2122213 การสร้างภาพประกอบ                        

2122314 วัฒนธรรมอาเซยีนกับการออกแบบ                        

2122315 การออกแบบอินเตอร์เฟส                        

2122316 แนวคิด ประเพณีนิยมของท้องถิ่นในงาน
ออกแบบ 

                       

2122317 การออกแบบแบรนด ์                        

2122318 การน าเสนองานออกแบบ                        

2122319 การออกแบบอย่างยั่งยืน                        

2122320 การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว                        

2122321 การตลาดสร้างสรรค ์                        

2122322 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบสื่อสารสากล                        

2122423 การสัมมนาวิชาชีพการออกแบบ                        

2122424 โครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร ์                        
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รายวิชา 

1.ด้าน 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะปัญญา 

4.ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 
วิชาเอกเลือก (1) ด้านการออกแบบทัศนศิลป์สรา้งสรรค ์
2122225 ศิลปะภาพพิมพ ์                        

2122226 กราฟิกเล่าเรื่องและนิยายภาพ                        

2122327 การออกแบบคาแร็กเตอร ์                        

2122328 เทคนิคการสร้างภาพพิเศษ                        

2122329 เทคนิคสื่อผสมเพื่องานออกแบบ                        

 (2) ด้านการออกแบบกราฟิกสรา้งสรรค ์

2122230 การออกแบบกราฟิกเพื่อสภาพแวดล้อม                        

2122231 การตัดต่อภาพและเสียงเพื่องานมลัติมเีดีย                        

2122332 อักษรศิลป์ขั้นสูง                        

2122333 การออกแบบพับลิเคช่ัน                        

2122334 การออกแบบอินโฟร์กราฟิก                        

 (3) ด้านการออกแบบกลยุทธ์สร้างสรรค ์

2122235 การออกแบบโฆษณา                        

2122236 การออกแบบบรรจภุัณฑ ์                        

2122337 ปัญหาร่วมสมยัในงานออกแบบกราฟิก                        

2122338 การออกแบบสื่อสารข้ามสื่อ                        

2122339 โครงการออกแบบส าหรับชุมชน                        
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รายวิชา 

1.ด้าน 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะปัญญา 

4.ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2122440 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบ
กราฟิกและอินโฟร ์
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หมวดที ่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิตนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด) 

การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ขณะนิสิตนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรมีการก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามที่ได้ก าหนดไว้ใน

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 โดยก าหนดให้นิสิตนักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ในทุกรายวิชาทั้งใน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
กรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะพิสัย มีการจัดท ารายงานผลการทวนสอบเพ่ือเป็นหลักฐานการ
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นประจ าทุกปี ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร หลังจากนิสิตนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา เพ่ือ

น ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยใช้การ
ประเมินที่เหมาะสมจากแนวทางการประเมินดังต่อไปนี้  
 1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้าน
ระยะเวลาการหางานท า ด้านความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ 
 2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้า
ท างานในสถานประกอบการนั้น 
 3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และ
คุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น 
 4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาที่
เรียนตามหลักสูตร เพ่ือน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
 5) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการมาประเมินหลักสูตร 
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550 
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หมวดที ่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรร่วมกัน เพ่ือวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือระเบียบของสกอ. จากนั้นจึงส ารวจและวิเคราะห์
อัตราก าลังตามจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คงอยู่ และอาจารย์ประจ าที่จะเกษียณหรือลาออก เพ่ือ
วางแผนอัตราก าลังในอนาคตระยะเวลา 5 ปี 

1.2 หากอัตราก าลังไม่เพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารย์เพ่ิม ต่อคณะวิชาและมหาวิทยาลัย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

1.3 มีการรับสมัครคัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามนโยบายการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติและสมรรถนะเฉพาะของผู้สมัคร ดังต่อไปนี้ 

 1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร ์
ออกแบบนิเทศศิลป์ นฤมิตศิลป์ การออกแบบสื่อสาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีผลงานที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบกราฟิกและอินโฟร)์ 

 2) เป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ได้  โดยอาจารย์ใหม่ที่ผ่าน
การสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแต่งตั้ง จะต้องมีผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษอาจารย์ประจ าที่รับเข้าใหม่ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดในประกาศ 
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษส าหรับการรับสมัครอาจารย์ประจ าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยารับเข้าใหม่ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

3) การสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ มีคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย/คณะประกาศแต่งตั้ง โดยการ
คัดเลือกจะแบ่งเป็น 2 ภาค ได้แก่ ภาคประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่งร้อยละ 80 และภาคประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ร้อยละ 20 ซึ่งผู้ที่ถือว่าเป็นผู้
ผ่านการคัดเลือกได้ จะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

4) การบรรจุแต่งตั้ง การเริ่มปฏิบัติงานและการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน และการพิจารณา
เพ่ือจ้างต่อในระยะที่สองให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

5) มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหลักสูตรที่เปิดสอน รวมทั้งการอบรม
วิธีการสอนรูปแบบต่างๆ การวัดและการประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ส าหรับรายวิชา 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผลให้ทันสมัย  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
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1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริม
การสอนและการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน และมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

2) ให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

3) สนันสนุนและกระตุ้นให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการและหรือเผยแพร่ผลงานวิชาการตาม
ความเชี่ยวชาญของแต่ละคน เช่น หนังสือ ต ารา ผลงานสร้างสรรค์ วิจัย บทความ และเอกสารประกอบการ
สอน/เอกสารประกอบการบรรยาย และสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ เพ่ือส่งเสริม
การมีต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น  

4) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 (มคอ.1) โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมีภาระหน้าที่
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจ านวน 5 คน ต้อง
มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอน และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 การวางแผนการพัฒนาและการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการวางแผน มี
การประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และน าข้อมูลที่ได้ไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 

1.3 การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษา พศ.2552 ข้อ 1-5 ดังนี้ 

 1) ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

 2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.
2558 (มคอ.1) 

 3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตาม
แบบ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

 4) มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

 5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

 
2. บัณฑิต  

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
การประเมินคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 (มคอ.1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ต้องมี
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คุณลักษณะครบทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะด้านปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะพิสัย ซึ่งมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ทั้งนี้ บัณฑิตของสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟ ต้องมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 (มคอ.1) ดังต่อไปนี้ 

 1) มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะในสาขาวิชาชีพทางศิลปะ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 
 2) มีความรู้ในหลักของฐานศาสตร์ทางศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพ่ือประกอบอาชีพได้ 
 3) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินคุณค่าทางสุนทรียะได้อย่างมี
วิจารณญาณ 
 4) มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมีทักษะในการจัดการทางศิลปกรรม 
 5) สามารถสื่อสารและน าเสนอแนวความคิดท่ีเป็นรูปธรรม ผ่านผลงานทางศิลปกรรม 
 6) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีได้ดี 
 7) สามารถแสดงออกและพัฒนาทักษะทางศิลปะได้ตามความถนัดและความสามารถเฉพาะตน 

2.2 การมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 สาขาวิชาร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ด าเนินการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต เพ่ือส ารวจความต้องการบัณฑิตท่ีตรงตามตลาดแรงงาน
และสังคมปัจจุบันในทุกปีการศึกษา 
 
3. นักศึกษา 
 กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนนิสิตนักศึกษา มีการ
ด าเนินการดังนี้ 

 3.1 การรับนักศึกษา 
สาขาวิชาก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรไว้ 2 ประเด็นหลัก คือ 

1) คุณสมบัติทั่วไป ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2) คุณสมบัติเฉพาะทาง ต้องมีความสามารถพ้ืนฐานทางด้านศิลปะและการออกแบบ มีแฟูมสะสม
ผลงานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร ์

คุณสมบัติต่างๆ ที่ก าหนดไว้นี้เป็นคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานที่จะเอ้ืออ านวยให้นักศึกษามีศักยภาพใน
การเรียนรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรจนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 

ส าหรับการคดัเลือกผู้เข้าศึกษา สาขาวิชาฯ ด าเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้  
1) การวิเคราะห์ วางแผน และจัดท าแผนการรับนักศึกษา จัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือ

วางแผนก าหนดเปูาหมายในการรับนักศึกษา โดยพิจารณาจากแผนการรับนิสิตในหลักสูตร มคอ.2 ความ
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ต้องการของตลาดแรงงานและสภาพความพร้อมของจ านวนอาจารย์ที่มีอยู่ โดยก าหนดจ านวนในการรับ
นักศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัคร รวมถึงเกณฑ์และเงื่อนไขการรับนักศึกษา  พร้อมทั้งการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการสอบตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยประกาศ 

2) การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตนักศึกษา โดยประชาสัมพันธ์หลักสูตรในหลายช่องทาง 
อาทิเช่น คณะจัด road show ในโรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย แจกจ่ายเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ เพจเฟสบุ๊ค
ของสาขาวิชา และสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยเปิดช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร การรับสมัครและ
ติดตามผลผ่านทางเว็บไซต์ 

3) การรับนักศึกษา มีกระบวนการรับเข้า 3 ประเภท ได้แก่ การรับนักศึกษาโดยระบบรับตรง การ
รับนักศึกษาโดยระบบโควต้า และการรับนักศึกษาผ่านระบบกลาง (Admission) 

4) ด าเนินการจัดสอบวิชาพ้ืนฐานและสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งสรุป
และประมวลผลคะแนนการสอบ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร 

5) การรายงานตัวนิสิตนักศึกษาใหม่ เมื่อได้ตรวจสอบรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษา สามารถ
ด าเนินการน าเอกสาร หลักฐานมารายงานตัวพร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจ านวน และรับรหัส
ประจ าตัวนักศึกษาตามก าหนดที่มหาวิทยาลัยประกาศ 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
นิสิตนักศึกษาใหม่ได้รับการปฐมนิเทศนักศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับ

สาขาวิชา ทั้งนี้คณะได้จัดทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาได้จัดกิจกรรมพ่ีสอนน้องเพ่ือ
ปรับทักษะพ้ืนฐานความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ 

3.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
การก ากับดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตนักศึกษาเพ่ือให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่

และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้ 
1) การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดระบบและกลไก

การดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตนักศึกษาพร้อมแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
ประจ าชั้นปีให้กับนักศึกษาทุกคน เมื่อนิสิตนักศึกษามีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของสาขาวิชาทุกคนจะมีหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่
นิสิตนักศึกษาประจ าชั้นปี และต้องก าหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ 
นอกจากนี้  มีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นิสิตนักศึกษาด้วย 

2) การดูแลนิสิตนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษามีคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาคือหนังสือเส้นทางสู่บัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาบนระบบ MIS เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษาทางด้านวิชาการ ซึ่งในกรณีที่นิสิตนักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของ
อาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าปรึกษาได้ อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝุายกิจการนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 

3) การนัดพบนิสิตนักศึกษา การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิตนักศึกษาในความ
ดูแลเมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาอยู่ในความดูแล อาจารย์จะเป็นผู้ก าหนดตารางวันและเวลาให้นักศึกษา
เข้าพบ หรือสามารถนัดหมายวันเวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพ่ือมาพบ 
และขอค าปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน การลงทะเบียนเรียน หรือการช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่อง
อ่ืนๆ ของนิสิตนักศึกษา 

3.4 การคงอยู ่
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แนวทางการด าเนินการเพ่ือรักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา โดยมีการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าเพ่ือวางแผน ปรับกลยุทธ์การดูแลและให้ค าปรึกษาทั้งเรื่องการ
เรียนหรือเรื่องส่วนตัว การติดตามนิสิตนักศึกษาที่ขาดเรียนหรือมีปัญหา เพ่ือพูดคุยปรับทัศนคติและการใช้
ชีวิตระหว่างการศึกษา การประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ การจัดการเรียนการสอน
ให้มีความสอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน ที่ส่งผลถึงอนาคตในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการ
สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการได้รับประสบการณ์จาก
การเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยสาขาวิชา คณะ ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
ภายนอก 

3.5 การส าเร็จการศึกษา 
นิสิตนักศึกษาที่เรียนจบครบในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์) 

แล้วจะต้องมีผลการเรียนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 และมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
3.6 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

นิสิตนักศึกษาสามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการประจ าชั้นปีของนิสิตนักศึกษาได้ตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ก่อนเป็นเบื้องต้น ซึ่งหากแก้ไขได้ให้
ด าเนินการทันที หรือหากเกินกว่าอ านาจให้ยื่นข้อร้องเรียนต่อประธานสาขาวิชาเพ่ือน าเข้าสู่การประชุม
กรรมการบริหารประจ าหลักสูตรและหาทางแก้ไขหรือสั่งการ หากที่ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาไม่สามารถ
แก้ไขได้ ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพ่ือหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะวิชา และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบแนวทาง
จัดการข้อร้องเรียน ปรับปรุงแก้ไขตามข้อร้องเรียนและมีการติดตามประเมินผลต่อไป 
 
4. อาจารย ์

4.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์บริหารหลักสูตร มีข้ันตอนดังนี ้
 1) มหาวิทยาลัยจัดท าคู่มือการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือใช้

เป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชา ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
พ.ศ.2558  

 2) การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยและคณะ มอบหมายให้สาขาวิชา
เป็นผู้ก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ดังนี้ 

  2.1) มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน 
  2.2) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
  2.3) หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์อย่างน้อย 2 คน 
 3) อาจารย์ในสาขาวิชาประชุมพิจารณาร่วมกันเพื่อคัดเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

4.2 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีข้ันตอนดังนี ้
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 1) สาขาวิชาร่วมกับคณะจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพ่ือขอรับ
อาจารย์เพ่ิมให้เหมาะสมกับภาระงานตามแผนงาน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะตามล าดับ
ขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 
 2) มหาวิทยาลัยประกาศรับและคัดเลือกตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่สอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ผ่านตามกระบวนการ จะได้รับการท าสัญญาจ้างตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
 3) อาจารย์ใหม่รายงานตัวเพ่ือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร จักต้องเข้าร่วมประชุม อบรม 
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่กับทางมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบนโยบายการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจด้าน
การเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผล การฝึกทักษะการสอนที่ทันสมัย รวมถึงการสร้างเครือข่าย
อาจารย์ใหม่ระหว่างสาขาวิชาและคณะ 
 4) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงทดลองงานของอาจารย์ใหม่ เพ่ือด าเนินการต่อสัญญาจ้าง 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปีๆละ 2 ครั้ง เพ่ือต่อ
สัญญาตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยประเมินตามนโยบายของคณะและภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ด้านอื่นๆ เช่น การบริหารจัดการภายในสาขาวิชา 

4.3 ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมีระบบ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1) ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนา เพ่ือให้มี
ความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
 2) ก าหนดให้อาจารย์ประจ าจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อการสร้างผลงาน
วิชาการหรือวิจัยและควบคุมก ากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

3) ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ และ/หรือเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตามความเชี่ยวชาญ 
ได้แก่ การท าหนังสือ ต ารา การท าวิจัย การเผยแพร่บทความวิชาการ/บทความวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และ
การปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการบรรยาย และสื่อการเรียนการ
สอนให้ทันสมัย เหมาะกับสถานการณ์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น และส่งผลต่อการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
 4) จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้า ร่วมการ
อบรมกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก เพ่ือพัฒนาคุณภาพอาจารย์ทั้งในด้านการพัฒนาทางวิชาการ
และวิชาชีพ การวิจัยและการสร้างผลงานทางวิชาการ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา 
 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงสาระของรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์ มีการก าหนดกรอบแนวความคิดในการสร้างหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.
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2558 ตระหนักถึงการเปิดเสรีทางการค้าและการบริการ ค านึงถึงความต้องการของตลาดแรงงาน และการ
เปิดเสรีทางด้านการค้า เศรษฐกิจ สังคมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงมีการด าเนินการดังนี้ 
 1) แต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันออกแบบ
หลักสูตร โดยพิจารณาจากนโยบายของมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงแนวโน้ม
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรมของประเทศเป็นส าคัญ สาขาวิ ชาจึง
ออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ดังนี้ 
  1.1) ด้านชื่อสาขาวิชา เปลี่ยนชื่อจาก สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2554) มาเป็น สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร ์(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  1.2) ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 (มคอ.1) และมีเปูาหมายที่จะบ่มเพาะนักวิชาชีพด้านการ
ออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญเชิงลึก 
  1.3) ด้านการจัดท ารายวิชา มีเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุงให้ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและตลาดแรงงานมีมาตรฐานสากล แสดงถึงอัตลักษณ์ของสาขาวิชา ได้แก่ 
วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการออกแบบ วิชาวัฒนธรรมอาเซียนกับการออกแบบ วิชาแนวคิด ประเพณีนิยม
ของท้องถิ่นในงานออกแบบ วิชาภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพออกแบบ และวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ออกแบบสื่อสารสากล 
 2) การประเมินกระบวนการของการออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย โดย
การจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ที่มีต่อหลักสูตร และพิจารณา
จากการส ารวจสภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประเมิน
สถานการณ์ความต้องการของตลาดแรงงาน  
 3) วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินกระบวนการของการออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุง
หลักสูตรเชิงประจักษ์ หากพบว่ายังมีบางส่วนที่ไม่ครอบคลุมทั้งกระบวนการ จึงด าเนินการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการด าเนินการในแต่ละประเด็นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
 1) การพิจารณาก าหนดผู้สอน สาขาวิชาประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
เพ่ือพิจารณาด าเนินการเปิดรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนประจ าภาคเรียนที่
ปรากฎในหลักสูตร โดยร่วมกันก าหนดอาจารย์ผู้สอน พิจารณาจากสาขาวิชาที่อาจารย์ได้ศึกษามาจนจบ
หลักสูตร หรือมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหารายวิชา มีประสบการณ์ความช านาญเป็นพิเศษให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของรายวิชา ซึ่งอาจารย์ต้องมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และเปูาหมายของหลักสูตร  และมีการ
เฉลี่ยภาระการสอนให้ใกล้เคียงกัน เพียงพอกับเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าของอาจารย์แต่ละท่านตามที่
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ ให้มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าเป็นไปตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มคอ.2 และรายละเอียดของรายวิชา 
มคอ.3  
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 2) การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรก ากับและติดตามอาจารย์ผู้สอนก่อนการเปิดภาคเรียน ให้น าส่งรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 
และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.4 ที่มีการน าผลการประเมินในรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา มคอ.5 ของรายวิชานั้น ที่ผ่านการสอนในภาคเรียนที่แล้ว มาพิจารณาประกอบการปรับปรุงให้
ทันสมัย ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการประเมินการสอนปลายภาคเรียน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ทุกรายวิชาที่เปิดสอน 
 3) การก ากับกระบวนการเรียนการสอน คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมร่วมกันเพ่ือ
พิจารณารายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 ที่อาจารย์ผู้สอนทุกท่านน าส่งมายังสาขาวิชา ถึงความสอดคล้อง
ตรงตามค าอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตร มคอ.2 หรือไม่ และเมื่อด าเนินการสอนจนจบภาคการศึกษา 
จะมีการพิจารณาผลประเมินการสอนโดยนักศึกษาสรุปผลเป็นอย่างไร จึงน าไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 4) การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี รายวิชาเอกที่เปิดสอนในหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มีจ านวน 3 (2-2-5) หน่วยกิต แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 2 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 2 ชั่วโมง
และการศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง จึงจัดรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติในระหว่างชั่วโมงให้ใช้ห้องเรียนที่
สอดคล้องกับลักษณะของรายวิชา โดยแบ่งลักษณะของห้องเรียนออกเป็น ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
กราฟิก ห้องบรรยายพร้อมกับฝึกปฏิบัติงานทั่วไป ห้องจัดแสดงนิทรรศการเพ่ือการวิจารณ์และการน าเสนอ
เผยแพร่ผลงานออกแบบ และห้องประชุมขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพ่ือการจัดประชุมและการน าเสนอ
งานโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธรุกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่างๆ มาเป็น
วิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา รวมถึงการส่งนักศึกษาออกไปฝึก
ประสบการณภ์าคสนามในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 
 5) การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มีการบูรณาการใน 2 ด้าน
  5.1) การบูรณาการกับพันธกิจด้านการวิจัย ในหลักสูตรมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการท า
วิจัย ได้แก่ รายวิชาการวิจัยเพื่อการออกแบบ รายวิชาโครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร ์
  5.2) การบูรณาการกับพันธกิจด้านการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ให้มีการบูร
ณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยจัดโครงการการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธรุกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรง
ในรายวิชาต่างๆ มาเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นิสิตนักศึกษา 
  5.3) การบูรณาการกับพันธกิจด้านบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล โดย
สาขาวิชาสนับสนุนและส่งเสริมได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ และมีคุณวุฒิและด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาของหลักสูตร  รวมถึงการจัดหา
ครุภัณฑ์และสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสร้างสุนทรียภาพและบริการที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นิสิตนักศึกษาเพ่ือประสิทธิภาพของการเรียนการสอนของ
หลักสูตร 
 6) การอุทธรณ์ของนักศึกษา ในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการรวมทั้งกระบวนการในการพิจารณาข้อ
อุทธรณ์ให้เป็นไปตามกฏระเบียบของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
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 1) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับ 
ดูแล ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  โดยด าเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ฝุายวิชาการมหาวิทยาลัยประกาศในปฏิทินการศึกษาประจ าภาคเรียน ดังนี้ 

  1.1) มีการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกัน
ก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือพิจารณารายวิชาที่เปิดสอนประจ าภาคเรียนตามแผนการศึกษา และสาระของ
รายวิชา ในหลักสูตร มคอ.2  

  1.2) อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชาจัดท าและส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 โดยจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนได้รับความรู้และเกิดประสบการณ์ตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
พร้อมทั้งให้มีการประเมินการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่งมีการปรับปรุงและพัฒนามาจากมคอ.5 
และมคอ.6 เมื่อภาคเรียนที่ผ่านมา 

  1.3) มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาให้ครบทั้ง 6 ด้าน จึง
ใช้รูปแบบวิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับรายวิชา เช่น การบรรยาย การสาธิต การฝึก
ปฏิบัติงาน กรณีศึกษา การมีส่วนรวมในชั้นเรียน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนอกชั้นเรียน และมีการ
ประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลาย ซึ่งทุกรายวิชามีการสรุปผลการเรียน (ตัดเกรด) โดยการประเมินคะแนน
จากวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบในการส่ง
งานตามที่ได้รับมอบหมาย กระบวนการค้นคว้า การแก้ปัญหาสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ และการน าเสนอ
ผลงานด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม การจัดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน และการจัดแสดงนิทรรศการ
ผลงานออกแบบ เป็นต้น เพ่ือให้นิสิตนักศึกษานั้นเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่หลักสูตร
ก าหนด ตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับลักษณะของรายวิชา มีผลคะแนนการกระจาย
ของเกรดที่สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของนิสิตนักศึกษา และให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย โดยใช้
ระบบค่าระดับขั้นคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D และ E ซึ่งในบางรายวิชาอาจมี I ส าหรับรอนิสิต
นักศึกษาที่ยังมีผลการเรียนไม่ครบตามเกณฑ์  

  1.4) สาขาวิชามีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมตามลักษณะของ
รายวิชา ส าหรับวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ : ภาคสนาม มีการพิจารณา
จาก ผลการประเมินการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการโดยหัวหน้าหน่วยงาน การเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษาบัณฑิตนิพนธ์ การสอบปากเปล่าและเอกสารบัณฑิตนิพนธ์ และการน าเสนอผลการฝึกประสบการณ์
เป็นรายบุคคลในที่ประชุมวิชาการ และส าหรับวิชาโครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอิน
โฟร์ การสอบความคืบหน้าภาคผลงานการออกแบบ 4 ครั้งต่อคณะกรรมการสอบโครงการพิเศษฯ การจัด
นิทรรศการแสดงผลงาน และรูปเล่มภาคเอกสารโครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร ์ 

  1.5) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนด าเนินการให้ผู้เรียนประเมินตนเองด้วยการ
ท าแบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ภายหลังจากการเรียนรู้ในทุกรายวิชาตามมาตรฐานของผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ใน มคอ.3 ในส่วนที่รับผิดชอบตาม curriculum mapping : แผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา เพ่ือน าผลที่การประเมินมาก าหนดแผนปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนใน มคอ.5 และด าเนินการในภาคการศึกษาถัดไป 
 2) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษามีการประชุม
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือติดตามและตรวจสอบการประเมินผล
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การเรียน (เกรด) ผลงานออกแบบที่ได้ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาทุกรายวิชาให้สะท้อนความสามารถที่แท้จริง
ของนักศึกษา และผลการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเฉพาะผลการเรียนรู้ที่รายวิชามีความ
รับผิดชอบหลัก (จุดด า)  โดยพิจารณาตามรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และมคอ.6 ต้อง
สอดคล้องกันเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มคอ.2 ที่มุ่งผลิต
บัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสามารถความคิดสร้างสรรค์ในทักษะการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ ให้มีวิธีการวัดและประเมินผลในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพรายวิชาและเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย  จากนั้นในที่ประชุมด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานและมีการปรับปรุงตามผลการประเมิน 
พร้อมรวบรวมผลการเรียน (เกรด) ทุกรายวิชาน าส่งต่อฝุายวิชาการคณะและมหาวิทยาลัยรับทราบ
ตามล าดับ 
 3) การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7) มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการตรวจประเมินผลการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตรด้วยการพิจารณาความสอดคล้องกันของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
พ.ศ.2558 (มคอ.1) รายละเอียดของหลักสูตร มคอ.2 มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 ก ากับให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดวิชาชีพ นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนต้อง
ประเมินผลการสอนของตนเองจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ตลอดภาคเรียนและผลคะแนน(เกรด)
ของนักศึกษาเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสม ดังนี้ 

1) มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติงานงบประมาณของสาขาวิชา
ร่วมกันวางแผน ส ารวจความต้องการของรายวิชา พร้อมทั้งการจัดสรรงบประมาณจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ หาแนวทางปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ 
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์สนับสนุนการ
เรียนการสอน สิ่งอ านวยความสะดวกปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 
 3) มีการประเมินกระบวนการโดยเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชามีการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน และด้านการให้บริการสาธารณูปโภค 

6.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชามี
การเตรียมความพร้อม จัดสิ่งอ านวยความสะดวกและจัดสรรพื้นที่อย่างเหมาะสม ซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนที่ส าคัญของสาขาวิชาคือเครื่องมืออุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเตรียม
ความพร้อมให้แก่บัณฑิตในการท างานและฝึกปฏิบัติทักษะทางฝีมือ จึงมีความจ าเป็นที่นักศึกษาต้องมี
ประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ทางคอมพิวเตอร์ ให้เกิดความเข้าใจหลักการ 
วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะการใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศท้ังห้องสมุดและ
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อินเตอร์เน็ต และสื่อการสอนส าเร็จรูป เช่น วิดีทัศน์วิชาการ สื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน 
ดังนั้นจึงต้องเตรียมและจัดให้มีทรัพยากรให้เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

 1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้อาจารย์ผู้สอนสามารถปฏิบัติงานสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2) มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับรายวิชาของหลักสูตรอย่างเพียงพอต่อการเรียนการสอน 
รวมถึงห้องปฏิบัติการส าหรับการท าโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

 3) มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ 
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน 

 4) มีห้องสมุด หรือแหล่งความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ wi-fi ที่
สามารถรองรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในการสืบค้นสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนมีหนังสือ ต ารา
และวารสารในหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจ านวนที่เหมาะสม 

 5) อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สนับสนุนเพ่ือประกอบการจัดการ
เรียนการสอนเป็นของตนเอง 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นข้อมูลซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรใหม่ รวมทั้ง
เนื้อหาในรายวิชา วิธีการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 

ในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ.2 สอดคล้องตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มคอ.1) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบมคอ.3 และมคอ.4อย่างน้อย 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผล 
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบมคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย 
ร้อยละ25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน

หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงาน 
ที่รายงานในมคอ.7 ปีที่แล้ว  

     

(8) คณาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับ 
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมน่้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงหลักสตูร 
 

1. การประเมินและประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ก่อนเปิดภาคเรียนทุกภาคการศึกษา  มีการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และเกณฑ์การประเมินกลยุทธ์การ
สอนเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างอาจารย์เพ่ือถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความสามารถในการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาแต่ละชั้นปี รวมถึงแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ในการสอน 

1.1.2 ระหว่างภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนมีการประเมินผลกลยุทธ์การสอน โดยการสังเกต
พฤติกรรมนิสิตนักศึกษาในชั้นเรียน การวัดผลการเรียนจากการสอบย่อย และผลงานภาคปฏิบัติ และน าผล
การประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาเพ่ือปรับกลยุทธ์การสอน
ในเหมาะสมกับนิสิตนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

1.2.3 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษานิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินความคิดเห็นของนิสิต
นักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับ
กลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 มีการประเมินทักษะการสอนของอาจารย์โดยนิสิตนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดย
มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดท าการประเมินผ่านระบบออนไลน์ 

1.2.2 คณาจารย์วิเคราะห์ผลการประเมินของนักศึกษา และน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนากล
ยุทธ์การสอนในภาคการศึกษาต่อไป 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมเก็บข้อมูลจาก  
 2.1 นิสิตนักศึกษาและบัณฑิต โดยใช้แบบส ารวจในการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ที่ผ่านการศึกษาวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ และจากบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร
ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร 
 2.2 ผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้แบบส ารวจในการประเมินหลักสูตรโดยวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
คุณภาพบัณฑิต และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน และมีการประเมินผลทุกปี     
 2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินโดยการวิพากษ์หลักสูตร ท าการศึกษาผลการ
ประเมินของนิสิตนักศึกษา และบัณฑิตในข้อ 2.1 และผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต ข้อ 2.2 (ทุก 5 ปี) 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
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ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน  

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินโดยนิสิตนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาผลการประเมินหลักสูตรจากนิสิตนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต 

และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.3 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาทบทวนผล
การด าเนินการของหลักสูตร หาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร แผนกลยุทธ์การสอน และการ
ด าเนินการอ่ืน ๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 


