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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาแอนิเมชันและสร<างสรรค? 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบัน   มหาวิทยาลัยสยาม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาแอนิเมชันและส่ือสร$างสรรคO 

 
หมวดที่ 1 ข<อมูลทั่วไป 

1. ช่ือหลักสูตรและรหัส 
รหัสหลักสูตร T2558000000082 
ช่ือภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและส่ือสร$างสรรคO 
ช่ือภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือภาษาไทย 

ช่ือเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (แอนิเมชันและส่ือสร$างสรรคO) 
ช่ือยFอ  วท.บ. (แอนิเมชันและส่ือสร$างสรรคO) 

 ช่ือภาษาอังกฤษ 
  ช่ือเต็ม Bachelor of Science (Animation and Creative Media) 

  ช่ือยFอ  B.Sc. (Animation and Creative Media) 

3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

 ไม̂มี 

4. จำนวนหนFวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 129 หน̂วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  
       o หลักสูตรปริญญาตรี (ต̂อเน่ือง)            þ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปy  

o     หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปy            o หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปy 
  o     อ่ืนๆ (ระบุ) 
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5.2 ประเภทของหลักสูตร 
   หลักสูตรทางวิชาการ 

 5.3 ภาษาท่ีใชR 
  o     หลักสูตรจัดการศึกษาเป{นภาษาไทย 
  o หลักสูตรจัดการศึกษาเป{นภาษาต̂างประเทศ (ระบุภาษา).................................... 
     þ     หลักสูตรจัดการศึกษาเป{นภาษาไทยและภาษาต̂างประเทศ (ระบุภาษา)...อังกฤษ... 

 5.4 การรับเขRาศึกษา 
  o       รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  o รับเฉพาะนักศึกษาต̂างประเทศ 

þ       รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต̂างประเทศท่ีใช$ภาษาไทยได$เป{นอย̂างดี 
þ       การรับนักศึกษาพิการให$เป{นไปตามหลักเกณฑOและการวัดผลตามท่ีมหาวิทยาลัยสยาม             
กำหนด 

 5.5 ความรFวมมือกับสถาบันอ่ืน 

 เป{นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 5.6 การใหRปริญญาแกFผูRสำเร็จการศึกษา 
  þ       ให$ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  o ให$ปริญญามากกว̂า ๑ สาขาวิชา (ทวิปริญญา) 

   o ปริญญาร̂วมกับสถาบัน 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร$างสรรคO 
พ.ศ. 2558  เปÄดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปyการศึกษา 2562 

  - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 
5/2562 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

   - คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2562 

   - สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม คร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2562 

7. ความพรRอมในการเผยแพรFหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร$อมในการเผยแพร^หลักสูตรที ่ม ีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห̂งชาติ พ.ศ. 2552 ในปyการศึกษา 2564  
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8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดRหลังจบการศึกษา 

(1) แอนิเมเตอรO 
(2) ครีเอทีฟ 
(3) นักออกแบบดิจิทัลคอนเทนตO 
(4) กราฟÄกดีไซเนอรO 
(5) เจ$าหน$าท่ีตัดต̂อ 
(6) ผู$กำกับศิลปÜ 
(7) 3D โมเดลเลอรO 
(8) นักออกแบบพรอพ 
(9) นักออกแบบคาแรกเตอรO 
(10) นักออกแบบสตอร่ีบอรOด 
(11) คอมโพสิเตอรO 
(12) นักออกแบบเว็บไซตO 

 



9. ช่ือ เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน7ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูEรับผิดชอบหลักสูตร 
 
 

ลำดับ 

 

ตำแหน+ง 

 

ชื่อ-สกุล 

 

เลขประจำตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิ 

ปAที่จบ 
ภาระงานสอน 

 (ชม./สัปดาหI) 

ผลงานทางวิชาการ/งานสรLางสรรคI 

สาขาวิชา สถาบัน 

1 อาจารยI อรรถเศรษฐI  

ปรีดากรณI  

1 2001 0015x xx 

x 

กศ.ม.ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

2557 9 อรรถเศรษฐI ปรีดากรณI. (2560). พืน้ที่ความสุข : Live 

Innovation Thailand Painting Contest 2017. สำนักงาน

นวัตกรรมแห+งชาติ (องคIการมหาชน), กระทรวงวิทยาศาสตรIและ

เทคโนโลยีและสมาคมศิษยIเก+ามหาวิทยาลัยศิลปากร. ณ วันที่ 7 

กรกฏาคม 2560 

ศป.บ.นิเทศศิลปr มหาวิทยาลัย

บูรพา 

2552 

2  วิเชษฐI  แสงดวงด ี

 

3 7399 0008x xx 

x 

 

ค.ด.เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 

จุฬาลงกรณI

มหาวิทยาลัย 

2558 12 สุชาดา แสงดวงดี และวิเชษฐI แสงดวงดี.(2562).อัตลักษณIและ

กลยุทธIการสื่อสารตราสัญลักษณIและสโลแกนเพื่อส+งเสริมการ

ท+องเที่ยวชุมชนตามแนว OTOP นวัตวิถี:กรณีศึกษาบLานแก+ง

สะเดา ตำบลทุ+งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแกLว.

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปAที่ 6 

ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน),121-137 ณ วันที่ 1 มกราคม 

2562. 

ศษ. ม.เทคโนโลยี

การศึกษา 

มหาวิทยาลัย

รามคำแหง 

2541 

ศษ. บ.โสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัย

รามคำแหง 

2531 

3 อาจารยI ภาสกร ธนานันทI 1 1015  00373 xx 

X 

ศป.ม. ทัศนศิลปr มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

2559 12      ภาสกร ธนานันทI. (2561). ประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ

ดLานการอนุรักษIพลังงานและพลังงานทดแทน ปAที่ 6 ในหัวขLอ 

“พลังงาน...เพื่อชีวิต”คำสอนของพ+อ. กรุงเทพฯ: กระทรวง

พลังงาน ณ วันที่ 17-19 กันยายน 2561. 

ศ.บ.ทัศนศิลปr มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

2556 

4 อาจารยI ทศพร เทียนศร ี 1 7098 00031 xx 

x 

ศป.ม.การออกแบบ มหาวิทยาลัย

รังสิต 

2556 12      ทศพร เทียนศรี. (2560). ดิจิธรรม (ดิจิตอล+ธรรมชาติ) : 

Live Innovation Thailand Painting Contest 2017. 

สำนักงานนวัตกรรมแห+งชาติ (องคIการมหาชน), 

กระทรวงวิทยาศาสตรIและเทคโนโลยีและสมาคมศิษยIเก+า

มหาวิทยาลยัศิลปากร. ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2560 

ศศ.บ.ศิลปกรรม 

(ออกแบบนิเทศศิลปr) 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครปฐม 

2550 

5 อาจารยI ปÉญจเวช บุญรอด 1 1007 00595 xx 

x 

ศศ.ม.ประวัติศาสตรI

สถาปÉตยกรรม  
 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

2558 12       ปÉญจเวช บุญรอด.(2562). โครงการออกแบบสื่อ

ประชาสัมพันธIดLวย Motion Graphic เพื่อเผยแพร+ความรูL

เกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่ไม+ถูกสุขลักษณะในวัย

เด็ก ช+วงอายุ 6-12 ปA พาชนะ.ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห+ง

ศป.บ.นิเทศศิลปr มหาวิทยาลัย

บูรพา 

2552 
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ลำดับ 

 

ตำแหน+ง 

 

ชื่อ-สกุล 

 

เลขประจำตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิ 

ปAที่จบ 
ภาระงานสอน 

 (ชม./สัปดาหI) 

ผลงานทางวิชาการ/งานสรLางสรรคI 

สาขาวิชา สถาบัน 

กรุงเทพมหานคร (BACC). ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 - 26 

มีนาคม 2562 

 
 



10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 การศึกษาใช*สถานท่ีและอุปกรณ8การสอน อาคาร 3 ศูนย8ปฏิบัติการคอมพิวเตอร8 และอาคารอื่นท่ีมีอยูGในคณะ

ตGางๆ ของมหาวิทยาลัยสยาม 
 

11. สถานการณ5ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป=นต?องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ5หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหGงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

และบริการภายใต*แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร*างสรรค8 โดยใช*วิทยาศาสตร8 เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการ

สร*างมูลคGาเพิ่มและทรัพย8สินทางป\ญญาให*กับผลผลิตชุมชน ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ

จัดการส่ิงแวดล*อม เทคโนโลยีสารสนเทศนับเป̂นสGวนหน่ึงท่ีกGอให*เกิดท้ังโอกาสและภัยคุกคามทางด*านเศรษฐกิจ จึง

จำเป̂นต*องเตรียมพร*อมให*ทันตGอการเปลี่ยนแปลงดังกลGาว ซึ่งต*องมีการจัดการองค8ความรู*อยGางเป̂นระบบ และการ

ใช*เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม รวมทั้งยุทธศาสตร8ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 

พ.ศ. 2554-2563 (ICT 2020) ที่กำหนดทิศทางและการพัฒนา ICT เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ไทย ซึ่งต*องการบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพทางด*านแอนิเมชันและการออกแบบดิจิทัลคอน

เทนต8 โดยสามารถนำความรู*และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต8ใช*กับงานด*านการออกแบบได*อยGางมี

ประสิทธิภาพ 

11.2 สถานการณ5หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

จากการเปลี่ยนแปลงด*านสังคมยุคการสื่อสารไร*พรมแดน ที่มีการใช*คอมพิวเตอร8ทุกหนทุกแหGงที่เพิ่มข้ึน

อยGางรวดเร็วผGานเครือขGายความเร็วสูงหรืออินเทอร8เน็ต กอปรกับราคาและคGาใช*จGายที่ถูกลง รวมทั้งสมรรถนะของ

เทคโนโลยีไร*สาย โทรศัพท8เคลื่อนที่ และคอมพิวเตอร8แบบพกพาที่สามารถสื่อสารข*อมูลมัลติมีเดียได*สะดวกและ

รวดเร็ว นำสู Gการเปลี ่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่อาศัยสื ่อสมัยใหมGเป^นเครื ่องมือในการสื ่อสาร จึง

จำเป^นต*องมีการพัฒนาและออกแบบสื่อตGางๆ โดยนักออกแบบที่มีทักษะทั้งทางเทคโนโลยีด*านแอนิเมชันและการ

ออกแบบ ผู*ซึ ่งมีคุณธรรม จริยธรรม ที่ชGวยชี้นำและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดังกลGาวเป^นไปในรูปแบบท่ี

สอดคล*องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมและวัฒนธรรมไทย 

 

12. ผลกระทบจาก ข?อ 11 ตRอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข?องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ8ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจำเป^นต*องกระทำในเชิงรุก โดยพัฒนาหลักสูตร

ให*มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรด*านเทคโนโลยีด*านแอนิเมชันและการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต8ให*

มีศักยภาพในการแขGงขันได*ในระดับประเทศและสากล โดยการพัฒนาบุคลากรดังกลGาวจำเป^นต*องมีความพร*อมท่ี

สามารถปฏิบัติงานได*ทันที และมีความสามารถท้ังทางด*านวิชาการและวิชาชีพ  

12.2 ความเก่ียวข?องกับพันธกิจของสถาบัน 

จากยุทธศาสตร8ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย และการใช*คอมพิวเตอร8ในงาน

ด*านตGางๆ อยGางกว*างขวางกGอให*เกิดผลกระทบตGอพฤติกรรมที่เปลี ่ยนแปลงไปของสังคมไทย ดังนั ้นการใช*

เทคโนโลยีสารสนเทศต*องใช*ในเชิงสร*างสรรค8 เพื่อกGอให*เกิดประโยชน8ตGอสGวนรวม โดยคำนึงถึงคุณธรรมและ

จริยธรรม ซึ่งเป^นสGวนหนึ่งของหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีด*านการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต8 

แอนิเมชันและกราฟnก ที่สอดคล*องกับพันธกิจและอัตลักษณ8ของมหาวิทยาลัยสยามที่มุGงสูGความเป^นเลิศทางด*าน
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เทคโนโลยีและการวิจัย และการมุGงสร*างบัณฑิตที่ดีและเกGง ขยัน ซื่อสัตย8 และมีคุณธรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ

และสังคม 

 

13. ความสัมพันธ5กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปTดสอนในคณะ / ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

 13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปTดสอนโดยคณะวิชาอ่ืนของสถาบัน 

  13.1.1 รายวิชากลุGมคณิตศาสตร8ในหลักสูตรเปnดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร8  

  13.1.2 รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปในหลักสูตรเปnดสอนโดยคณะศิลปศาสตร8  

 13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปTดสอนให?คณะ/ภาควิชาอ่ืน 

 ไมGมี 

 13.3 การบริหารจัดการ 

อาจารย8ผู*รับผิดชอบหลักสูตรต*องประสานงานกับอาจารย8ผู*แทนจากในคณะอ่ืนท่ีเก่ียวข*อง ด*านเน้ือหา

สาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล*องกับมาตรฐานผลการเรียนรู*ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีสาขาวิชาแอนิเมชันและส่ือสร*างสรรค8 
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หมวดที่ 2 ข+อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1.ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค5ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร*างสรรค8 เป^นหลักสูตรที่มุGงผลิตบุคลากรที่มี

ความรู*ความสามารถทั้งในเชิงทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในวิชาชีพทางด*านการออกแบบผลิตงานแอนิเมชัน สื่อสมัยใหมG 

และดิจิทัลคอนเทนต8  เป^นผู*นำในการบริหารงานทางด*านแอนิเมชันและการออกแบบ พัฒนาและบูรณาการองค8

ความรู* ตลอดจนวิจัยเทคโนโลยีการออกแบบใหมGๆ อยGางตGอเน่ือง 

 1.2 ความสำคัญ 

 ป\จจุบันงานด*านแอนิเมชัน กราฟnก และสื่อสมัยใหมGได*เข*าไปมีบทบาทในอุตสาหกรรมหลากหลายวงการ 

เชGน โฆษณา เพลง ธุรกิจ การศึกษา โทรทัศน8 การสื่อสาร โดยเฉพาะอยGางยิ่งในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต8 ซ่ึง

เป^นผลิตภัณฑ8เชิงสร*างสรรค8ที่สร*างรายมหาศาลเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต8

จำเป^นต*องพ่ึงพางานออกแบบทางกราฟnกและแอนิเมชัน ผสานกับความคิดสร*างสรรค8เพื่อชGวยสGงเสริม และผลิต

ชิ้นงานให*ออกมาอยGางมีศักยภาพและสามารถตอบสนองกลุGมเปrาหมายได*  สGงผลให*ทิศทางของงานแอนิเมชันและ

กราฟnกของไทยเติบโตและเปลี่ยนแปลงอยGางชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถเติบโตได*อยGางตGอเนื่องในอนาคต 

 จากการสำรวจความต*องการของตลาดผู*ใช*บัณฑิตทางสายงานแอนิเมชัน กราฟnก และการออกแบบดิจิทัล

คอนเทนต8พบวGาปริมาณความต*องการบัณฑิตที่มีความสามารถ ศักยภาพ และความคิดสร*างสรรค8ในด*านดังกลGาว

ยังมีอยูGสูง ซึ่งป\จจุบันประเทศไทยยังคงต*องนำเข*าผลิตภัณฑ8ทางด*านดิจิทัลคอนเทนต8จากนอกประเทศ เนื่องจาก

ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู*ความสามารถทางด*านคอมพิวเตอร8กราฟnกและการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต8อยูG

มาก สอดคล*องกับผลสำรวจของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยGอย (ISMED) ที่พบวGา บุคลากรที่จบ

มาทางด*านดิจิทัลคอนเทนต8โดยตรง ยังมีจำกัดอยูGเพียงไมGกี่มหาวิทยาลัยและยังไมGได*สร*างพื้นฐานทางศิลปะและ

ความคิดสร*างสรรค8ท่ีเพียงพอ  

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสยาม ตระหนักถึงความจำเป^นและความสำคัญของการผลิต

บุคลากรทางแอนิเมชัน กราฟnก และการออกแบบสื่อสมัยใหมGที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงทฤษฎี ปฏิบัติ โดยใช*

ความคิดสร*างสรค8 ตลอดจนพัฒนาองค8ความรู*และงานวิจัยในสายงานดังกลGาวได*อยGางเหมาะสม 

 1.3 วัตถุประสงค5ของหลักสูตร 

 เพ่ือผลิตบุคลากรให*มีคุณลักษณะและความรู*ความชำนาญ ดังน้ี 

1) เป^นผู*มีความรู*ความสามารถทั้งทฤษฎีและวิธีปฏิบัติด*านเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบแอนิเมชัน กราฟnก 

สื่อสมัยใหมG  และดิจิทัลคอนเทนต8 สามารถประยุกต8ใช*ความรู*เพื่อการพัฒนาองค8การให*บรรลุเปrาหมายได*อยGางมี

ประสิทธิภาพ เป^นผู*ทีความคิดสร*างสรรค8ในการออกแบบ และพัฒนาความสามารถของตนเองอยGางตGอเนื่อง ผลิต

และสร*างสรรค8ผลงานท่ีกGอให*เกิดประโยชน8ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ 
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2) เป^นผู*นำในการบริหารงานด*านเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบแอนิเมชัน กราฟnก สื่อสมัยใหมG และดิจิทัล

คอนเทนต8 ที ่มีคุณภาพ มีความคิดสร*างสรรค8 พัฒนาตนเองอยGางตGอเนื่อง ผลิตและสร*างผลงานที่กGอให*เกิด

ประโยชน8 ในการพัฒนาประเทศท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

3) มีความรู*ในศาสตร8สาขาอ่ืนๆ ที่เกี ่ยวข*อง เชGน ศิลปะ ความคิดสร*างสรรค8  การตลาด การสื่อสาร 

สามารถนำศาสตร8เหลGาน้ันไปบูรณาการได*อยGางเหมาะสม เพ่ือเสริมทักษะของตนเองในการประกอบวิชาชีพอยGางมี

คุณธรรมและจริยธรรม 

4) สามารถทำงานเป^นทีมให*บรรลุเปrาหมายรวมขององค8การ และศึกษาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบท่ี

เกิดข้ึนใหมGได*ด*วยตนเอง 

2.แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ5 หลักฐาน/ตัวบRงช้ี 

- ปรับปรุงหลักสูตรให0สอดคล0องกับ
ความต0องการของธุรกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด0าน
แอนิเมชันและการออกแบบ 

- ต ิดตามความเปล ี ่ยนแปลงในความ
ต 0 อ งการของผ ู 0 ป ระกอบการด 0 าน
เทคโนโลยีด 0 านแอน ิ เมช ันและการ
ออกแบบ 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช0บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ  
- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู0 

ความสามารถในการทำงานของ
บัณฑิต โดยเฉล่ียในระดับดี 

- สNงเสริมการเรียนการสอนที่เน0น
ผู0เรียนเปOนศูนยQกลาง 

- พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน0น
ผู0เรียนเปOนศูนยQกลางด0วยการจัดการสอนท่ี
สNงเสริมระบบการคิดวิเคราะหQและการ
จัดการความรู 0  ได 0แกN การสอนแบบใช0
ปTญหาเปOนหลัก กรณีศึกษา และวิเคราะหQ
สถานการณQ เปOนต0น 

- ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่เน0นผู0เรียน
เปOนศูนยQกลางและความพึงพอใจ
ของผู0เรียน 

 - พัฒนาบุคลากรด0านการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ ให0มี
ประสบการณQจากการนำความรู0ทาง
เทคโนโลยีการออกแบบไป
ปฎิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด0านการเรียนการสอนให0
ทำงานบริการวิชาการแกNองคQกรภายนอก 

- พัฒนาบุคลากรด0านการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ ให0มี
ประสบการณQจากการนำความรู0ทาง
เทคโนโลยีการออกแบบไป
ปฎิบัติงานจริง 

-พัฒนาทักษะการสอน/การ
ประเมินผลของอาจารยQตามผลการ
เรียนรู0ท้ัง 5 ด0าน 

- พัฒนาทักษะการสอนของอาจารยQท่ีน0น
การสอนด0านคุณธรรมจริยธรรม ด0านความรู0
ทักษะทางปTญญา ทักษะความ 
สัมพันธQระหวNางบุคคลและความรับผิด 
ชอบ ทักษะในการวิเคราะหQและการส่ือสาร 

- จำนวนโครงการการพัฒนาทักษะ
การสอนและการประเมินผลของ
อาจารยQตามผลการเรียนรู0ท้ัง 5 
ด0าน  
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ตNอทักษะการสอนของอาจารยQท่ีมุNง
ผลการเรียนรู0ท้ัง 5 ด0าน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร+างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

การจัดการศึกษาเป^นแบบทวิภาค โดยแบGงเวลาการศึกษาในหนึ่งปwออกเป^น 2 ภาคการศึกษาปกติ แตGละ

ภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไมGน*อยกวGา 15 สัปดาห8 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร?อน 

การศึกษาภาคฤดูร*อน มีระยะเวลาไมGน*อยกวGา 6 สัปดาห8 และต*องมีช่ัวโมงของแตGละรายวิชารวมกันท้ังหมด 

เทียบเคียงกับช่ัวโมงของการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ 

 1.3 การเทียบเคียงหนRวยกิตในระบบทวิภาค 

  ไมGมี 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน  

  วัน-เวลาราชการปกติ คือ วันจันทร8 –วันศุกร8 เวลา 08.30 –16.30 น.  

  ภาคการศึกษาท่ี 1 ต้ังแตGเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม  

  ภาคการศึกษาท่ี 2 ต้ังแตGเดือนมกราคม – เดือนเมษายน  

  ภาคการศึกษาฤดูร*อน ต้ังแตGเดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู?เข?าศึกษา 

 1) เป^นผู *สำเร็จการศึกษาไมGต่ำกวGาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ จาก

สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือสำเร็จการศึกษาอ่ืนหรือเทียบเทGา 

 2) ไมGเป̂นผู*มีโรคติดตGอร*ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีเป̂นอุปสรรคตGอการศึกษา 

 3) ไมGเป̂นผู*มีความประพฤติเส่ือมเสีย และไมGบกพรGองในศีลธรรมอันดีงาม 

 4) ผู*ประสงค8จะเข*าศึกษาตGอต*องผGานการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 

2.3 ป̂ญหาของนักศึกษาแรกเข?า 

  นักศึกษาที่สมัครเข*าเรียนในหลักสูตรที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา  อาจมี

พื้นฐานการเรียนรู*ในหลักสูตรการออกแบบแอนิเมชันและกราฟnกไมGเพียงพอ รวมทั้งทักษะและความสามารถการ

ใช*ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เน่ืองจากตำรา เอกสารบางสGวนเป̂นภาษาอังกฤษ  

2.4 กลยุทธ5ในการดำเนินการเพ่ือแก?ไขป̂ญหา/ข?อจำกัดของนักศึกษาในข?อ 2.3 

นักศึกษาที่จะเข*ารับการศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุGมวิชาคณิตศาสตร8 วิทยาศาสตร8 และภาษาอังกฤษ 

อยูGในเกณฑ8ดี หรือมีผลสอบมาตรฐานด*านดังกลGาวไมGต่ำกวGาเกณฑ8ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดในระเบียบ
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การคัดเลือกนักศึกษาเข*าเรียน กรณีที ่นักศึกษาจำเป^นต*องปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร8 วิทยาศาสตร8 และ

ภาษาอังกฤษ ให*จัดอบรมกGอนเร่ิมภาคการศึกษาแรก 

 



 

14 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู?สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปc 

  จำนวนนักศึกษาท่ีคาดวGาจะรับและสำเร็จตามหลักสูตร ต้ังแตGปwการศึกษา 2562 – 2566 

ช้ันปcท่ี / พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 2566 

1 70 100 150 200 250 

2 - 70 100 150 200 

3  - 70 100 150 

4   - 70 100 

รวม 70 170 320 520 700 

จำนวนท่ีคาดวRาจะสำเร็จ

การศึกษา 

- - - 70 100 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนRวย บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปcงบประมาณ 

2562 

ปcงบประมาณ 

2563 

ปcงบประมาณ 

2564 

ปcงบประมาณ 

2565 

ปcงบประมาณ 

2566 

คGาบำรุงการศึกษา 791,000.00 1,921,000.00 3,616,000.00 5,876,000.00 7,910,000.00 

คGาลงทะเบียน 2,100,000.00 5,100,000.00 9,600,000.00 1,560,000.00 21,000,000.0

0 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 2,891,000.00 7,021,000.00 13,216,000.0

0 

21,476,000.0

0 

28,910,000.0

0 

2.6.2. งบประมาณรายจRาย (หนRวย บาท)  

หมวด เงิน 
ปcงบประมาณ 

2562 

ปcงบประมาณ 

2563 

ปcงบประมาณ 

2564 

ปcงบประมาณ 

2565 

ปcงบประมาณ 

2566 

ก. งบดำเนินการ      

1. คGาใช*จGายบุคลากร 
1,000,000.00 1,050,000.0

0 

1,100,000.00 1,100,000.00 1,150,000.0

0 

2. คGาใช*จGายดำเนินงาน (ไมGรวม 3) 500,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 

3. ทุนการศึกษา 228,230.00 230,00.00 230,000.00 230,000.00 230,000.00 
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หมวด เงิน 
ปcงบประมาณ 

2562 

ปcงบประมาณ 

2563 

ปcงบประมาณ 

2564 

ปcงบประมาณ 

2565 

ปcงบประมาณ 

2566 

4. รายจGายระดับมหาวิทยาลัย 
1,000,000.00 1,000,000.0

0 

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.0

0 

รวม (ก) 
2,728,230.00 3,080,000.0

0 

3,130,000.00 3,130,000.00 3,180,000.0

0 

ข. งบลงทุน      

คGาครุภัณฑ8 100,000.00 170,000.00 170,000.00 200,000.00 200,000.00 

รวม (ข) 100,000.00 170,000.00 170,000.00 200,000.00 200,000.00 

รวม (ก) + (ข) 2,828,230.00 3,250,000.0

0 

3,300,000.00 3,330,000.00 3,380,000.0

0 

จำนวนนักศึกษา  70 170 320 520 700 

คGาใช*จGายตGอหัวนักศึกษา  35,000.00 35,000.00 37,000.00 39,000.00 40,000.00 

  2.6.3 คRาใช?จRายตRอหัวตRอปc (สูงสุด) 80,000 บาท 

2.7 ระบบการจัดการศึกษา 

  2.7.1 จัดการศึกษาแบบช้ันเรียน 

  มหาวิทยาลัยสยามจัดระบบการศึกษาแบบหนGวยกิตในระบบทวิภาค โดยปwการศึกษาหนึ่งๆ แบGงออกเป̂น 

2 ภาคการศึกษาปกติ และภาคฤดูร*อน ดังน้ี 

1) ภาคการศึกษาปกติ มี 2 ภาคคือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 แตGละภาคการศึกษามี

ระยะเวลาเรียนไมGน*อยกวGา 15 สัปดาห8 

2) ภาคฤดูร*อน 1 ภาค มีระยะเวลาเรียนไมGน*อยกวGา 6 สัปดาห8 และต*องมีชั่วโมงเรียนของแตGละรายวิชา

รวมกันท้ังหมดเทียบเทGากับช่ัวโมงการศึกษาปกติ 

  2.7.2 ระยะเวลาการศึกษา 

  การศึกษาตลอดหลักสูตรเต็มเวลา 4 ปw จะต*องได*หนGวยกิตรวมไมGน*อยกวGา 129 หนGวยกิต ใช*เวลาศึกษาไมG

เกิน 8 ปwการศึกษา และสำเร็จการศึกษาได*ไมGกGอน 6 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้นับจากวันที่เปnดภาคการศึกษาแรกท่ี

รับเข*าศึกษา 

2.8 การเทียบโอนหนRวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข?ามหาวิทยาลัย 

การเทียบโอน ให*เป̂นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
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3. โครงสร?างหลักสูตร 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จำนวนหนRวยกิต 129 หนRวยกิต 

  3.1.2 โครงสร?างหลักสูตร 

  โครงสร*างของหลักสูตร แบGงออกเป̂น 3 หมวดวิชา ดังน้ี 

  ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จำนวน 33 หนRวยกิต 

   ก.1 ให*เรียนแตGละกลุGมวิชาตามท่ีกำหนด จำนวน 18 หนGวยกิต ดังน้ี  

   - กลุGมวิชามนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8  3  หนGวยกิต 

   - กลุGมวิชาภาษาและการส่ือสาร  9 หนGวยกิต 

   - กลุGมวิชาวิทยาศาสตร8และคณิตศาสตร8   3 หนGวยกิต 

   - กลุGมวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร8  3  หนGวยกิต 

   ก.2 เลือกเรียนรายวิชาในกลุGมวิชาตGางๆ ได*อีกไมGน*อยกวGา 15 หนGวยกิต 

  ข.หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 90 หนRวยกิต 

  แบGงออกเป̂น 4 กลุGมวิชา ดังน้ี 

  ข.1 กลุGมวิชาแกนทางคณิตศาสตร8 

   และพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน  9 หนGวยกิต 

  ข.2 กลุGมวิชาความรู*พ้ืนฐานเทคโนโลยีและการออกแบบ จำนวน  24 หนGวยกิต 

  ข.3 กลุGมวิชาเอกบังคับ จำนวน 36 หนGวยกิต 

  ข.4 กลุGมวิชาเอกเลือก จำนวน 21 หนGวยกิต 

  ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  จำนวน 6 หนRวยกิต 

ความหมายของรหัสวิชา 

รหัสรายวิชาในหลักสูตร 

ความหมายของตัวเลข 3 ตัวแรก 

101-1xx หมายถึง  กลุGมวิชา มนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 

101-2xx หมายถึง  กลุGมวิชา ภาษาและการส่ือสาร 

101-3xx หมายถึง  กลุGมวิชา วิทยาศาสตร8และคณิตศาสตร8  

101-4xx หมายถึง  กลุGมวิชา พลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร8 

100  หมายถึง  กลุGมวิชามนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 

102 หมายถึง  กลุGมวิชาภาษาอาเซียน 

111  หมายถึง  กลุGมวิชาสังคมศาสตร8 

112  หมายถึง  กลุGมวิชามนุษยศาสตร8 
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113 หมายถึง  กลุGมวิชาภาษาตะวันออก 

114 หมายถึง  กลุGมวิชาภาษาตะวันตก 

121 หมายถึง  กลุGมวิชาคณิตศาสตร8และวิทยาศาสตร8 

125 หมายถึง  ภาควิชาคณิตศาสตร8 

126 หมายถึง  ภาควิชาสถิติ 

129 หมายถึง  กลุGมวิชาสุนทรียศาสตร8และพลศึกษา 

190 หมายถึง  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

193  หมายถึง  ภาควิชาแอนิเมชันและส่ือสร*างสรรค8 

3.1.3 รายวิชาและจำนวนหนRวยกิต 

  ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จำนวน 33 หนRวยกิต ให?เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปดังน้ี 

 ก.1 ให?เรียนแตRละกลุRมวิชาตามท่ีกำหนด จำนวน 18 หนRวยกิต ดังน้ี  

1. กลุRมวิชามนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 ให?เรียนรายวิชาตRอไปน้ี  3 หนRวยกิต 

   *101-101     หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 3(3-0-6) 

   (Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 

2. กลุRมวิชาภาษาและการส่ือสาร ให?เรียนรายวิชาตRอไปน้ี   9 หนRวยกิต 

   *101-201   ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร       3(2-2-5) 

(Thai Language for Communication)  

  **@101-203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการปรับพ้ืน     3(2-2-5) 

(English for Remediation) 

(@ เป̂นรายวิชาไมGนับหนGวยกิตท่ีนักศึกษาต*องสอบผGาน (S)  

จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได*)  

 **101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน                    3(2-2-5) 

                               (Daily Life English)  

**101-205   ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางวิชาการ                3(2-2-5) 

                     (English for Academic Study)  

3. กลุRมวิชาวิทยาศาสตร5และคณิตศาสตร5 ให?เรียนรายวิชาตRอไปน้ี  3 หนRวยกิต 

 **101-301    ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษท่ี 21              3(2-2-5) 

    (Digital Literacy for 21ST Century)    

4. กลุRมวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร5 ให?เรียนรายวิชาตRอไปน้ี 3 หนRวยกิต 

**101-401   ชีวิต สุขภาวะ และการออกกำลังกาย    3(2-2-5) 

                     (Life, Well-Being and Sports)              
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ก.2 ให?เลือกเรียนรายวิชาในกลุRมวิชาตRางๆ อีกไมRน?อยกวRา  15  หนRวยกิต ดังน้ี 

1. กลุRมวิชามนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 

**101-102   ความเป̂นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก    3(3-0-6) 

    (Civic Literacy in Thai and Global Context)    

**101-103   การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพ่ือความเป̂นผู*นำ    3(2-2-5) 

    (Designing Your Self and Personality for Leadership)   

**101-104   การบริหารการเงินอยGางชาญฉลาด              3(3-0-6) 

(Smart Money Management) 

**101-105 เปnดโลกชุมชนและการเรียนรู*ผGานกิจกรรม                3(2-2-5) 

(Community Explorer and Service Learning) 

  **101-106 กฎหมายและการเมืองใกล*ตัว              3(3-0-6) 

   (Politics and Law in Everyday Life) 

101-107   ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต    3(3-0-6) 

(Philosophy, Religions and Life Style)   

101-108   หลักตรรกศาสตร8และทักษะการคิดเพ่ือการเรียนรู*ตลอดชีวิต   3(2-2-5) 

(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   

 *101-109 มนุษยสัมพันธ8และการพัฒนาบุคลิกภาพ    3(3-0-6) 

  (Human Relations and Personality Development) 

*101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 

(Psychology in Daily Life) 

*101-111 อาเซียนในโลกยุคใหมG      3(3-0-6) 

(ASEAN in the Modern World)   

*101-112 อารยธรรมศึกษา       3(3-0-6) 

(Civilization Studies) 

*101-113   ทักษะการศึกษา       3(2-2-5) 

(Study Skills)      

101-114  จิตวิทยาท่ัวไป       3(3-0-6) 

 (General Psychology) 

 101-115  สังคมวิทยาเบ้ืองต*น   3(3-0-6) 

   (Introduction to Sociology) 
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 101-116  หลักเศรษฐศาสตร8                      3(3-0-6) 

   (Principle of Economics)    

2. กลุRมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

 *101-202  ภาษาไทยเพ่ือการนำเสนอ      3(2-2-5) 

  (Thai Language for Presentation) 

**101-206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอแบบมืออาชีพ             3(2-2-5) 

                (English for Professional Presentation) 

**101-207 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบข*อสอบมาตรฐาน    3(2-2-5) 

                      (English for Proficiency Test) 

**101-208 การเขียนโค*ดคอมพิวเตอร8สำหรับทุกคน    3(2-2-5) 

                      (Computer Coding for Everyone) 

 101-209   ภาษาจีน 1 (Chinese 1)      3(2-2-5) 

101-210   ภาษาจีน 2 (Chinese 2)      3(2-2-5) 

 101-211  ภาษาญ่ีปุ†น 1 (Japanese 1)     3(2-2-5) 

 101-212 ภาษาญ่ีปุ†น 2 (Japanese 2)     3(2-2-5) 

 101-213  ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)     3(2-2-5) 

 101-214 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)     3(2-2-5) 

3.  กลุRมวิชาวิทยาศาสตร5และคณิตศาสตร5 

   **101-302  วิทยาการข*อมูลและจินตภาพ      3(2-2-5) 

(Data Science and Visualization)              

 **101-303   เทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน    3(3-0-6)

              (Green Technology for Sustainable Development) 

    **101-304   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพ่ือสร*างนวัตกรรมและธุรกิจใหมG    3(3-0-6) 

(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)   

**101-305 การเช่ือมตGอของสรรพส่ิงสำหรับทุกคน      3(2-2-5) 

(Internet of Thing for Everyone)  

**101-306 ห*องทดลองท่ีมีชีวิตเพ่ือความย่ังยืน        3(2-2-5) 

  (Living Lab for Campus Sustainability)  

*101-307   เทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5) 

(Information Technology)       

*101-308   คอมพิวเตอร8สำหรับการศึกษาและการทำงาน   3(2-2-5) 

   (Computer for Studies and Work) 
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 *101-309   ชีวิตกับส่ิงแวดล*อม     3(3-0-6) 

   (Life and Environment) 

*101-310   อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดี      3(3-0-6)  

(Healthy Diet) 

*101-311   เคมีในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6)  

(Chemistry in Daily Life) 

*101-312   คณิตศาสตร8ในชีวิตประจำวัน     3(3-0-6) 

(Mathematics in Daily Life)  

*101-313   สถิติในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6)               

 (Statistics in Daily life) 

101-314  คณิตศาสตร8ในอารยธรรม      3(3-0-6)  

(Mathematics in Civilization)   

*101-315  สถิติและความนGาจะเป̂น         3(3-0-6)   

   (Statistics and Probability)           

  

4.  กลุRมวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร5 

 **101-402   ศิลปะและดนตรีเพ่ือสุนทรียภาพแหGงชีวิต     3(3-0-6) 

     (Art and Music Appreciation)        

**101-403 นิยมไทยและอัศจรรย8ในสยาม                3(3-0-6) 

(Thai Appreciation and Unseen in Siam)  

 **101-404 การตามหาและออกแบบความฝ\น               3(2-2-5) 

   (Designing Your Dream) 

**101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดำเนินชีวิต              3(2-2-5)  

  (Yoga, Meditation and Art of Living) 

**101-406 การถGายภาพเชิงสร*างสรรค8          3(2-2-5) 

  (Creative Photography) 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 90 หนRวยกิต ให?เรียนตามรายวิชาตRอไปน้ี 

ข.1 กลุRมวิชาแกนทางคณิตศาสตร5และพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (9 หนRวยกิต) 

125-102 คณิตศาสตร8พ้ืนฐาน   3 (3-0-6) 

  Basic Mathematics   

101-315 สถิติและความนGาจะเป̂น   3 (3-0-6) 

  Statistics and Probability 
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190-104 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร8 3 (2-2-5) 

  Computer Programming Concept 

ข.2 กลุRมวิชาความรู?พ้ืนฐานเทคโนโลยีและการออกแบบ (24 หนRวยกิต) 

193-102 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานกราฟnก 3 (2-2-5) 

  Software Package for Graphic Design  

193-103 หลักการออกแบบกราฟnก 3 (2-2-5) 

Principles of Graphic Design 

193-104 สุนทรียศาสตร8 3 (3-0-6) 

    Aesthetics  

193-105 วาดเส*น 3 (2-2-5) 

  Drawing 

193-106 หลักการออกแบบแอนิเมชัน 3 (2-2-5) 

  Introduction to Animation 

193-201 ศิลปะไทย   3 (3-0-6) 

  Thai Art 

193-202 เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตงานมัลติมีเดีย 3 (2-2-5)  

 Design and Authoring Multimedia 

193-203 ประวัติศาสตร8ศิลป¶และศิลปะรGวมสมัย 3 (3-0-6) 

  History and Contemporary Art 

 ข.3  กลุRมวิชาเอกบังคับ (36 หนRวยกิต)  

 193-204 ความคิดสร*างสรรค8ในงานดิจิทัล     3 (3-0-6) 

   Creative Thinking in Digital Media 

 193-205 การเลGาเร่ืองสร*างสรรค8สำหรับส่ือรGวมสมัย    3 (2-2-5) 

   Creative Storytelling for Contemporary Media 

 193-206 หลักการถGายภาพดิจิทัล    3 (2-2-5) 

   Digital Photography  

 193-207 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับงานดิจิทัล 3 (3-0-6) 

   Ethics and Law for Digital  

 193-208 ธุรกิจดิจิทัล 3 (3-0-6) 

  Digital Business 

 193-301 การบริหารโครงการทางด*านดิจิทัล 3 (2-2-5) 

   Digital Project Management 

 193-302 เสียงประกอบงานมัลติมีเดีย 3 (2-2-5)   
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   Scoring for Multimedia 

 193-303 เทคนิคการนำเสนองานมัลติมีเดีย    3 (3-0-6) 

   Multimedia Presentation Technique 

 193-304 สัมมนา    3 (3-0-6) 

   Seminar 

 193-401 จุลนิพนธ8    3 (2-2-5) 

   Senior Project 

 190-490 เตรียมสหกิจศึกษา     1 (0-2-1) 

   Co-operative Education Preparation 

 190-491 สหกิจศึกษา    5 (0-40-0) 

  Co-operative Education 

    

 ข.4  กลุRมวิชาเอกเลือก  (21 หนRวยกิต) เลือกเรียนจาก 

 ข.4.1 กลุRมการออกแบบแอนิเมชัน 

   193-331 การออกแบบตัวละคร   3 (2-2-5) 

   Character Design 

 193-332 การออกแบบสตอร่ีบอร8ด     3 (2-2-5) 

   Storyboarding 

   193-333 โปรแกรมพัฒนาโมเดล 3 มิติ   3 (2-2-5) 

    3D Modeling  

   193-334 โปรแกรมสร*างแอนิเมชัน 2 มิติ   3 (2-2-5) 

  Software Package for 2D Animation 

 

   193-335 โปรแกรมสร*างแอนิเมชัน 3 มิติ   3 (2-2-5) 

    Software Package for 3D Animation 

 193-336 เทคนิคพิเศษสำหรับภาพเคล่ือนไหว    3 (2-2-5)  

    Special Effects for Animation 

   193-337 เทคนิคการประมวลผล 3 มิติ   3 (2-2-5) 

    Rendering Technique 

   193-338 การออกแบบแอนิเมชันโต*ตอบ   3 (2-2-5) 

    Interactive Animation 

   193-339 ภาพเคล่ือนไหวแบบเซล   3 (2-2-5) 

    Cel Animation 
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   193-340 สต©อปโมชัน   3 (2-2-5)  

    Stop Motion 

 193-341 การออกแบบโมชันกราฟnกส8    3 (2-2-5) 

   Motion Graphics 

 193-342 ศึกษาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยีภาพเคล่ือนไหว 1    3 (2-2-5) 

   Selected Topics in Animation Technology 1 

 193-343 ศึกษาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยีภาพเคล่ือนไหว 2    3 (2-2-5) 

   Selected Topics in Animation Technology 2 

  ข.3.2 กลุRมครีเอทีฟมีเดีย 

 193-361 การตัดตGอภาพวิดีทัศน8ดิจิทัล   3 (2-2-5) 

  Digital Video Editing  

 193-362 การออกแบบสร*างสรรค8เว็บ    3 (2-2-5) 

   Creative Web Design 

 193-363 การออกแบบเอกลักษณ8และแบรนด8   3 (2-2-5) 

   Identity and Branding Design  

 193-364 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ8ดิจิทัล    3 (2-2-5)  

   Digital Publishing Design 

 193-365 การออกแบบอินเทอร8เฟซ    3 (2-2-5) 

    Graphical User Interface Design 

 193-366 การออกแบบส่ือเคล่ือนไหว    3 (2-2-5) 

   Motion Media Design  

 

 193-367 การออกแบบปฏิสัมพันธ8สำหรับส่ือสมัยใหมG    3 (2-2-5) 

  Interaction Design for New Media 

 193-368 การออกแบบส่ือการเรียนดิจิทัล   3 (2-2-5)  

   Digital Instructional Design  

 193-369 การออกแบบกราฟnกสำหรับส่ือข*อมูล    3 (2-2-5)  

   Information Graphic Design  

 193-370 โฆษณาดิจิทัล    3 (2-2-5) 

   Digital Advertising 

 193-371 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด*านการออกแบบ    3 (2-2-5) 

   ส่ือสมัยใหมG 1  

   Selected Topics in New Media 1 
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 193-372 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด*านการออกแบบ    3 (2-2-5) 

   ส่ือสมัยใหมG 2  

   Selected Topics in New Media 2 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนRวยกิต 

 เลือกจากรายวิชาใดๆ ท่ีเปnดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม  6 หนGวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุGมวิชาโทสาขาวิชาแอนิเมชันและส่ือสร*างสรรค8  

ในกรณีที่นักศึกษาตGางสาขาวิชาหรือตGางหลักสูตร ต*องการเลือกสาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร*างสรรค8เป̂น

วิชาโท นักศึกษาต*องเรียนรายวิชาในกลุGมสาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร*างสรรค8 จำนวนไมGน*อยกวGา 15 หนGวยกิต 

ประกอบด*วยรายวิชาจำนวน 9 หนGวยกิต ดังตGอไปน้ี 

 193-204 ความคิดสร*างสรรค8ในงานดิจิทัล  3 (3-0-6) 

    Creative Thinking in Digital Media 

 193-208 ธุรกิจดิจิทัล  3 (3-0-6) 

    Digital Business 

 193-333 โปรแกรมพัฒนาโมเดล 3 มิติ  3 (2-2-5) 

    3D Modeling 

และจำนวนอีก 6 หนGวยกิต ให*เลือกเรียนจากกลุGมวิชาเอกในหลักสูตรสาขาวิชาแอนิเมชันและส่ือสร*างสรรค8



 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

  

แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร@างสรรคCหลักสูตร 4 ปF 

ปFที่ ภาคที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนIวยกิต 

1 1 101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (3-0-6) 
  **101-203** ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น (ไมKนับเครดิต) 3 (2-2-5) 
  101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (2-2-5) 
  101-301 

125-102 
ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21 
คณิตศาสตรUพื้นฐาน 

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

  193-102 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานกราฟ\ก 3 (2-2-5) 
  193-103 หลักการออกแบบกราฟ\ก 3 (2-2-5) 
  193-105 วาดเส]น 3 (2-2-5) 
   รวม 21 
1 2 101-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       3 
  101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (2-2-5) 
  101-308 คอมพิวเตอรUสำหรับการศึกษาและการทำงาน 3 (2-2-5) 
  190-104 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรU 3 (2-2-5) 
  193-204 

193-104 
193-106 

ความคิดสร]างสรรคUในงานดิจิทัล 
สุนทรียศาสตรU 
หลักการออกแบบแอนิเมชัน 

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

   รวม 21 

2 1 101-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 
  101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 3 (2-2-5) 
  101-315 สถิติและความนKาจะเปeน 3 (3-0-6) 
  193-201 ศิลปะไทย 3 (3-0-6) 
  193-202 เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตงานมัลติมีเดีย 3 (2-2-5) 
  193-205 

193-xxx 
การเลKาเรื่องสร]างสรรคUสำหรับสื่อรKวมสมัย 
วิชาเอกเลือก 

3 (2-2-5) 
3 

   รวม 21 

2 2 101-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 
  101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกำลังกาย 3 (2-2-5) 
  193-203 ประวัติศาสตรUศิลปgและศิลปะรKวมสมัย 3 (3-0-6) 
  193-206 หลักการถKายภาพดิจิทัล 3 (2-2-5) 
  193-302 เสียงประกอบงานมัลติมีเดีย 3 (2-2-5) 
  193-xxx วิชาเอกเลือก 3 
  193-xxx วิชาเอกเลือก 3 
   รวม 21 
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร@างสรรคCหลักสูตร 4 ปF 
ปFที่ ภาคที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หนIวยกิต 

3 1 101-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 
  193-301 การบริหารโครงการทางด]านดิจิทัล  3 (2-2-5) 
  193-303 

193-xxx 
เทคนิคการนำเสนองานมัลติมีเดีย 
วิชาเอกเลือก 

3 (3-0-6) 
3 

  193-xxx วิชาเอกเลือก 3 
  xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3 
   รวม 18 

3 2 193-490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 (0-2-1) 
  193-208 ธุรกิจดิจิทัล 3 (3-0-6) 
  193-xxx วิชาเอกเลือก 3 
  193-xxx วิชาเอกเลือก 3 
  xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี 3 
   รวม 13 

3 3 193-491 สหกิจศึกษา 5 (0-40-0) 
   รวม 5 

4 1 193-304 
193-207 

สัมมนา 
จริยธรรมและกฎหมายสำหรับงานดิจิทัล 

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

   รวม 6 

4 2 193-401 จุลนิพนธU 3 (2-2-5) 
   รวม 3 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

กลุRมวิชามนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 

*101-101   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน         3(3-0-6) 

(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 

  หลักการแนวคิดและความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเบื้องต*นทาง

เศรษฐศาสตร8และการรู*เทGาทันทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหวGางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนและเปrาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การดำรงชีวิตในสังคมรGวมสมัยด*วยการน*อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนโดยมีการเรียนรู*จากโครงงานหรือกรณีศึกษา 

 Principles and significance of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP); basic 

principles of economics and financial literacy; relationship between SEP, sustainable 

development (SD), and sustainable development goals (SDGs); living in contemporary society 

with SEP for sustainable development from project-based learning or case study 

 

**101-102   ความเป=นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก         3(3-0-6) 

   (Civic Literacy in Thai and Global Context)    

   สภาพการณ8ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุGมประเทศตGางๆ ประเด็น

ป\ญหารGวมสมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการทาง

ความคิดที่เป^นสากล ความรับผิดชอบตGอสังคม  การรู*หน*าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบตGอสังคมในการตGอต*าน

การทุจริต ความสัมพันธ8ระหวGางความเป^นพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของประเทศ บทบาทและหน*าที่ของ

บุคคลในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

    Political, economic, social and cultural circumstances of various groups of 

countries; contemporary issues of the global society; Thailand in the world society; cultural 

diversity and global mindset; social responsibility; civic engagement and social responsibility 

against corruption; relationship between citizenship and developmental status of a country; 

roles and duties of individual as a Thai and global citizen 

**101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพ่ือความเป=นผู?นำ         3(2-2-5) 

   (Designing Your Self and Personality for Leadership) 

 การวิเคราะห8ตนเอง การรู*จักตนเอง การกำหนดเปrาหมายในชีวิต การเสริมสร*างการเห็นคุณคGา

ในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร*างความมั่นใจในการอยูGในสังคม การพัฒนาการพูดในที่สาธารณะ 
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การแนะนำตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบตGอผู*อื่น การพัฒนาภาวะผู*นำ ทักษะมนุษยสัมพันธ8 การทำงานเป̂น

ทีม   

Self-analysis; understanding one’s self; goal setting in life; self-esteem 

improvement; personality development; self-confidence improvement in public; public 

speaking development; self-introduction for first impression; leadership development; human 

relation skills; team working 

**101-104 การบริหารการเงินอยRางชาญฉลาด                    3(3-0-6)  

          (Smart Money Management) 

  การเงินกับชีวิตประจำวัน สิทธิและหน*าที่ เปrาหมายการเงิน การบริหารการเงินสGวนบุคคล 

นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนในประเทศและตGางประเทศ การประกันภัย สินเชื่อเงินกู* การวางแผนภาษี การ

เป̂นผู*ประกอบการ การบริหารพอร8ตการลงทุน การเตรียมตัวกGอนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน 

  Finance and daily life; right and duty; financial goal; personal financial 

management; financial innovation; international and domestic investments; insurance; loan; tax 

planning; entrepreneurship; management of investment port;  preparation for retirement and 

financial independence 

 

**101-105 เปTดโลกชุมชนและการเรียนรู?ผRานกิจกรรม           3(2-2-5) 

  (Community Explorer and Service Learning) 

การเรียนรู*เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห8ชุมชนเพื่อค*นหาประเด็นป\ญหาและแนวทางการ

พัฒนาโดยให*ชุมชนเป^นฐานของการเรียนรู*รGวมกันระหวGางผู*เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริมทักษะ

การเข*าถึงชุมชน การสร*างการมีสGวนรGวม ทักษะการใช*ชีวิตและทักษะด*านสังคม การสื่อสาร การเรียนรู*ผGาน

กิจกรรมบริการ การพัฒนาและการขับเคล่ือนโครงการเพ่ือการพัฒนาและกิจกรรมบริการชุมชน การเตรียมความ

พร*อมสูGการเป̂นนักวิจัยและนักพัฒนาชุมชนเพ่ือรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอยGางย่ังยืนในศตวรรษท่ี 21  

Learning on community context; community analysis to identify issues and 

development approaches using collaborative community based approach among learners and 

community members; techniques and enhanced skills in approaching community engagements, 

community participation, social and life skills, communication; service learning; project 

development and implementation for community development and services; preparation for 
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becoming community researcher and developer in variety dimensions of sustainable community 

development in the 21ST century  

**101-106 กฎหมายและการเมืองใกล?ตัว          3(3-0-6) 

  (Politics and Law in Everyday Life) 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องต*น กฎหมายใกล*ตัวที่เกี่ยวข*องในชีวิตประจำวัน อาทิ 

กฎหมายแพGง กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย8สินทางป\ญญา กฎหมายภาษีอากร และกฎหมาย

อ่ืนๆ ตามสถานการณ8ป\จจุบันของสังคม  

Introduction to constitutional law and politics; laws in daily lives such as Civil 

Law, Criminal Law, Human Rights, Intellectual Property Law, Tax Law and other laws related to 

current social situations 

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต         3(3-0-6) 

  (Philosophy, Religions and Life Style)   

หลักปรัชญา คำสอนของศาสนาตGางๆและความสำคัญของศาสนากับการดำเนินชีวิต 

ความหมายและคุณคGาของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการดำรงชีวิต ความสำคัญของศีล สมาธิ ป\ญญา 

การพัฒนาตนและการแก*ป\ญหาชีวิตโดยใช*หลักคำสอนทางศาสนาตGางๆ การประยุกต8ใช*เพื่อสร*างความสำเร็จใน

การทำงานและการอยูGรGวมกับผู*อ่ืนอยGางสันติ 

Principles of philosophy; religious teachings; impact of religion on living; meanings 

and values of life in religious view; dharma for living; significances of precept, concentration, and 

wisdom; self improvement and solution of life problems through religious teachings; application 

for successful working and peaceful living with others 

101-108   หลักตรรกศาสตร5และทักษะการคิดเพ่ือการเรียนรู?ตลอดชีวิต      3(2-2-5) 

(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   

  หลักตรรกศาสตร8 ความรู*พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใช*

ทักษะการคิดชนิดตGางๆในการแก*ป\ญหาที่แตกตGางกัน การคิดวิเคราะห8 การคิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห8 

การคิดวิพากษ8 การคิดอยGางมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต8 การคิดเชิงมโนทัศน8 การคิดเชิงกลยุทธ8 การคิด

แก*ป\ญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร*างสรรค8 การคิดอนาคต และการเรียนรู*ด*วยตนเอง ทักษะการเข*าถึงแหลGง

ความรู*เพ่ือการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 

  Principles of logics; basic concepts of thinking processes: inductive and deductive 

thinking; selection of various thinking skills to solve different problems; analytical thinking; 

comparative thinking; synthesis thinking; critical thinking; considerate thinking; applied thinking; 
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conceptual thinking; strategic thinking; problem-solving thinking; integrative thinking; creative 

thinking; future thinking; and self-study learning; skills approaching to various resources for 

lifelong self development   

*101-109 มนุษยสัมพันธ5และการพัฒนาบุคลิกภาพ        3(3-0-6) 

(Human Relations and Personality Development) 

ความหมาย ที่มา และประโยชน8ของมนุษยสัมพันธ8 ความสัมพันธ8ระหวGางบุคคลและกลุGมตGางๆ 

ในสังคม การปรับตัวให*เหมาะสมกับสภาพแวดล*อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพของ

บุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกตGางระหวGางบุคคล ภาวะผู*นำ การฝÆกพฤติกรรมที่เหมาะสมและ

มารยาททางสังคม การสร*างความประทับใจแรกพบ การแตGงกายการแตGงหน*าและการทำผมเพื ่อสGงเสริม

บุคลิกภาพและเหมาะสมกับสถานการณ8 การพัฒนาทักษะการพูดด*วยการออกเสียงที่ชัดเจนและใช*ภาษาท่ี

ถูกต*องและเหมาะสมกับสถานการณ8  

  Meanings, background, and advantages of human relation; interpersonal 

relationship between individual and various groups in society; appropriate adjustment to 

circumstances in society; theories of personality; individual personality development for social 

adjustment; individual differences; leadership; appropriate behavioral practice and social 

manners; how to create first impression; outfits, make up, and hair styles to improve personality 

and fit circumstances; speech improvement through correct pronunciation and proper use of 

language to fit circumstances 

*101-110  จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  (Psychology in Daily Life)      3(3-0-6) 

  แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต8ใช*ในชีวิตประจำวัน พัฒนาการมนุษย8 บุคลิกภาพและ

ความแตกตGางระหวGางบุคคล การเข*าใจตนเองและผู*อื่น การวิเคราะห8ปฏิสัมพันธ8ระหวGางบุคคล การเรียนรู*และ

การรับรู* การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ8 การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว  

  Psychological concepts and application in daily life; human development; 

personality and individual differences; understanding oneself and others; transactional analysis; 

learning and perception; motivation; EQ improvement; stress management; mental health and 

adjustment 

*101-111  อาเซียนในโลกยุคใหมR  (ASEAN in the Modern World)      3(3-0-6) 

  การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญGของเอเชียที่มีแนวโน*มในการเป^นศูนย8กลางเศรษฐกิจของโลก กลุGม

ประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจของโลก ความ

ท*าทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคงอยูGบนเส*นทางการเป^นศูนย8กลางของโลก พัฒนาการของ
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อาเซียนและประชาคมอาเซียน ด*านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและประเทศ

ไทยในเวทีโลก 

  Great change of Asia to be global economic hub; countries with high economic 

growth, and potentiality to change global geo-economics; ongoing challenges of  Asian and 

ASEAN countries for adjustment and sustainability as global centralization; progression of ASEAN 

and ASEAN COMMUNITY developments: politic, economic, socio-cultural aspects, roles of ASEAN 

and Thailand in global stages  

*101-112  อารยธรรมศึกษา  (Civilization Studies)        3(3-0-6) 

  อารยธรรมที่สำคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหมG การสGง

ตGอมรดกทางภูมิป\ญญาให*กับโลกในยุคป\จจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเดGนในแตGละยุค ภูมิหลังทางประวัติศาสตร8

และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพ่ือนบ*านในกลุGมอาเซียน  

 Major civilizations: both western and eastern; ancient age; middle age; modern 

age; hand over intellectual heritages to the present world; outstanding masterworks of fine arts 

in each era; historical background and cultural heritage of Thailand and neighboring countries in 

ASEAN  

*101-113   ทักษะการศึกษา  (Study Skills)          3(2-2-5) 

 คุณคGาของการศึกษา วิธีการศึกษาให*สัมฤทธิ์ผลในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จำเป^นสำหรับการ

เรียนรู *ในศตวรรษที่ 21 การใช*ห*องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห8 การคิดอยGางมี

วิจารณญาณ ความคิดสร*างสรรค8 การทำงานเป̂นทีม จิตสาธารณะ การบริหารเวลา     Value 

of education; learning methods for success in higher education;  necessary learning skills in 21st 

century; use of library and information technology;  analytical thinking skill; critical thinking; 

creativity thinking; team work; public mind; time management 

101-114  จิตวิทยาท่ัวไป  (General Psychology)         3(3-0-6) 

  แนวทางการศึกษาและความเป̂นมาของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เปrาหมายของวิชา

จิตวิทยาและคุณคGาในทางปฏิบัติ การสัมผัสและการรับรู* แรงจูงใจ การเรียนรู* บุคลิกภาพและความแตกตGาง

ระหวGางบุคคล อารมณ8 พัฒนาการของแตGละชGวงวัย สติป\ญญาและการวัด ความผิดปกติทางจิตและการพัฒนา

สุขภาพจิต การเข*าใจและการพัฒนาตนเอง 

  Guidelines and background of psychology; behavior interpretation, objectives of 

the subject and values of the practice; sensation and perception; motivation; learning; 

personalities and individual differences; emotions; development of each step of life; 
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intelligences and measurement; psychological disorders; mental health development; self 

understanding and development 

101-115  สังคมวิทยาเบ้ืองต?น  (Introduction to Sociology)      3(3-0-6) 

  อิทธิพลของสิ่งแวดล*อมทางสังคมที่มีตGอบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม 

อิทธิพลของกลุGมตGอพฤติกรรมของบุคคล โครงสร*างของกลุGม และความเป^นผู*นำ เจตคติในการทำงาน มนุษย

สัมพันธ8ที่ดี ความสำคัญและวิวัฒนาการของสถาบันตGาง ๆ โดยเทียบลำดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และความ

เปล่ียนแปลงทางประชากร 

  Influence of social environment to individuals, status and roles of people in 

society; influence of norms on human behavior; group construction and leadership; attitudes 

towards working; good human relationships; the importance and evolution of institutes by 

ranking; technology progress and population change 

101-116  หลักเศรษฐศาสตร5  (Principle of Economics)       3(3-0-6) 

  หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร8ที่วGาด*วยมูลคGา ราคาและการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของ

ผู*บริโภค แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน8 ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค*า ภายใต*ทฤษฎีต*นทุนและป\จจัย

ตGาง ๆ ที่กำหนดอุปทานของสินค*าและบริการของป\จจัยการผลิตในตลาดที่มีการแขGงขันอยGางสมบูรณ8และไมG

สมบูรณ8 ป\จจัยการผลิตและการกำหนดป\จจัยการผลิต โดยยGอในสGวนของต*นทุนเชิงเปรียบเทียบ 

  General principles of economics regarding values, pricing and resource 

management; consumer behavior; points of view on utilities; theory of choices; goods reduction 

rules under the theory of cost and other factors determining demand and supply of products 

and services of product factors in the complete and incomplete competitive market; production 

factors and determination of production factors by shortening in terms of comparative cost 

 

 

 

กลุRมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

*101-201   ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  (Thai Language for Communication)      3(2-2-5) 

การใช*ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ8ตGางๆ การฟ\งจับใจความ หลักการใช*ภาษาในการ

พูดให*บรรลุวัตถุประสงค8และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอGานจับใจความ สรุปความ และวิเคราะห8สารที่อGาน 

หลักการใช*ภาษาในการเขียนในรูปแบบตGางๆ   
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Thai language for communication in various situations; listening comprehension; 

principles of effective speaking; reading comprehension, summarizing and analyzing messages; 

principles of writing in various forms 

*101-202   ภาษาไทยเพ่ือการนำเสนอ  (Thai Language for Presentation)      3(2-2-5) 

การใช*ภาษาไทยนำเสนอข*อมูลในสถานการณ8ตGางๆ  อาทิ การนำเสนอข*อมูลทางวิชาการ 

การนำเสนอข*อมูลทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห8และวิจารณ8 การนำเสนอข*อมูลท่ีมีความนGาเช่ือถือ 

การเลือกใช*ชGองทางการส่ือสารอยGางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป̂นประโยชน8ตGอการศึกษาและการทำงาน 

        Using Thai language to present information in various situations such as academic 

presentation; business presentation; expressing opinion, analysis and criticism; presentation 

reliable information by using the right and effective communication channel for learning and 

work 

**
@
101-203   ภาษาอังกฤษเพ่ือการปรับพ้ืน  (English for Remediation)             3(2-2-5) 

วิชาบังคับกGอน : ไมGมี 

การวัดผล :  ผGาน (Satisfactory - S) และ ไมGผGาน (Unsatisfactory - U) 

เง่ือนไข :  เป̂นรายวิชาไมGนับหนGวยกิตท่ีนักศึกษาต*องสอบผGาน (S) จึงจะสามารถลงทะเบียน 

            เรียนรายวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได* 

  คำศัพท8สำนวนโครงสร*างทางไวยากรณ8ขั ้นพื ้นฐาน และทักษะการสื ่อสารที ่ใช*บGอยใน

ชีวิตประจำวัน การอGานและการเขียนข*อความส้ันๆ การตั้งคำถามและการตอบอยGางสั้น บทสนทนาอยGางงGายใน

ระดับคำ วลี และประโยคส้ันๆ 

  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills 

frequently used in everyday life; reading and writing short texts, short questions and answer and 

simple dialogues at word, phrase, and short sentence levels 

หมายเหตุ : นักศึกษาท่ีได*คะแนนต่ำกวGาเกณฑ8ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ต*องลงทะเบียนเรียนรายวิชา  

               101-203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการปรับพ้ืน (English for Remediation) 

 

 

**101-204   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน   (Daily Life English)            3(2-2-5) 
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  คำศัพท8 สำนวน และ โครงสร*างทางไวยากรณ8 และ ทักษะในการสื่อสาร โดยเน*นที่หัวข*อใน

ชีวิตประจำวัน ความสนใจสGวนบุคคล และสถานการณ8ป\จจุบัน 

  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills with 

emphasis on everyday life; personal interest topics; current situations 

หมายเหตุ : นักศึกษาท่ีได*คะแนนสูงกวGาเกณฑ8ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ให*ยกเว*นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา    

               101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (Daily Life English) และให*ได*เกรด A ในรายวิชา 

               ดังกลGาว  

**101-205   ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางวิชาการ         3(2-2-5) 

(English for Academic Study)  

วิชาบังคับกGอน : 101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (Daily Life English) 

การฝÆกทักษะท่ีจำเป̂นท่ีเก่ียวข*องเชิงวิชาการ การฟ\ง การพูด การอGาน ไวยกรณ8 การเขียน และ

คำศัพท8 

  Practice essential skills in relation to academic study; listening comprehension, 

oral presentation, reading, grammar, writing and vocabulary   

**101-206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอแบบมืออาชีพ        3(2-2-5) 

(English for Professional Presentation)  

หลักการพูด การเลือกใช*คำ ประโยค คำเชื ่อม โวหาร การออกเสียงคำ และการพูดใน

สถานการณ8ตGาง ๆ การแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอเชิงวิชาการ การนำเสนอทางธุรกิจ และการสัมภาษณ8

งาน 

Principles of speaking; word choices selection of sentences, conjunctions, and 

expressions; speaking in various situations; discussion, academic presentation, business 

presentation, and job interview 

**101-207 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบข?อสอบมาตรฐาน                  3(2-2-5) 

(English for Proficiency Test)  

 บูรณาการทักษะการใช*ภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด*าน การฟ\ง การพูด การอGาน และการเขียนเพ่ือการ

สอบข*อสอบมาตราฐาน ฝÆกให*นักศึกษาคุ*นเคยกับเน้ือหาและรูปแบบของข*อสอบ TOEFL ฝÆกเทคนิคท่ีเป̂น

ประโยชน8สำหรับทำข*อสอบ 

Integration of four English skills for proficiency test; listening, speaking, reading 

and writing. Familiarize students with the contents and format of TOEFL examination; practice 

useful examination techniques 
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**101-208 การเขียนโค?ดคอมพิวเตอร5สำหรับทุกคน                  3(2-2-5) 

(Computer Coding for Everyone) 

  ความรู*พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด*วยภาษาไพทอน การติดตั้งไพทอน เครื่องมือที่ใช*ในการ

เขียนโปรแกรม การติดตั้งไลบรารี่ การประมวลผลด*วยคอมมานด8ไลน8 ชนิดของข*อมูลและตัวแปร การรับข*อมูล

เข*าและการแสดงผลลัพธ8 การใช*งานคำสั่งทางเลือก การใช*งานคำสั่งวนลูป การสร*างฟ\งก8ชัน ไลบรารี่ทาง

คณิตศาสตร8และกราฟฟnก และการประยุกต8ใช*กับงานด*านกราฟnก  

  Basic knowledge of programming with Python; Python installation; IDE tools;  

Library installation; executing from command line; data type and variable; simple input and 

output; selection statement usage; looping statement usage; function definition; math and 

graphic library and graphic application 

101-209 ภาษาจีน 1  (Chinese 1)           3(2-2-5) 

 สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คำศัพท8ประมาณ 300 คำ และสำนวนตGาง ๆ 

อยGางงGายท่ีใช*ในชีวิตประจำวัน ฝÆกสนทนาภาษาจีน โดยเน*นการออกเสียงท่ีถูกต*อง 

 Phonetic transliteration using Chinese pinyin system; 300 vocabulary and simple 

expressions used in everyday life; Chinese conversation practice, with emphasis on correct 

pronunciation 

101-210 ภาษาจีน 2  (Chinese 2)          3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกGอน : 101-209 ภาษาจีน 1   

 การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคำศัพท8จากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนด*วย

หัวข*อเร่ืองท่ีเป̂นท่ีสนใจ ศึกษาคำศัพท8เพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 300 คำ 

 Composing basic sentences; finding words in Chinese-Thai dictionary; Chinese 

conversation on interesting topics; 300 additional vocabulary 

101-211 ภาษาญ่ีปุöน 1  (Japanese 1)          3(2-2-5) 

 การฟ\ง พูด ภาษาญี่ปุ †นขั ้นพื้นฐาน โครงสร*างพื้นฐานของภาษาญี่ปุ †น ระบบการออกเสียง

ภาษาญี่ปุ†น คำศัพท8 และ สำนวนอยGางงGาย ทักษะการอGานประโยคอยGางงGายและการเขียนด*วยตัวอักษรฮิราคานะ

และคาตะคานะ 
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  Listening and speaking of basic Japanese; basic Japanese structures; Japanese 

phonology; vocabulary and simple expressions; simple reading comprehension at sentence 

level; writing using Hiragana and Katakana characters  

101-212 ภาษาญ่ีปุöน 2  (Japanese 2)          3(2-2-5) 

  วิชาบังคับกGอน : 101-211  ภาษาญ่ีปุ†น 1   

ทักษะการฟ\งและการพูดโดยใช*โครงสร*างไวยากรณ8ท่ีซับซ*อนข้ึน คำศัพท8 และ สำนวนอยGางงGาย  

ฝÆกการอGานคันจิ และเขียนอนุเฉทในระดับงGายเก่ียวกับชีวิตประจำวัน  

Listening and speaking using more complex structures; vocabulary and simple 

expressions; reading Kanji characters; writing at short paragraph level about everyday life  

101-213 ภาษาเกาหลี 1  (Korean 1)                     3(2-2-5) 

ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร*างพื้นฐานของภาษาเกาหลี คำศัพท8ที่ใช*ใน

ชีวิตประจำวัน ทักษะการฟ\งและการพูด เน*นประโยคสนทนาอยGางงGายท่ีใช*ในชีวิตประจำวัน   

Alphabet, phonetics and sentence patterns; basic Korean grammar structures; 

vocabulary for daily life; listening and speaking skills emphasis on simple conversations for daily 

communication 

101-214 ภาษาเกาหลี 2  (Korean 2)                     3(2-2-5) 

  วิชาบังคับกGอน : 101-213 ภาษาเกาหลี 1  

ทักษะการฟ\งและการพูดโดยใช*โครงสร*างไวยากรณ8ของภาษาเกาหลีที่ซับซ*อนขึ้น บทสนทนา

อยGางงGาย และ คำศัพท8ท่ีใช*ในชีวิตประจำวัน ทักษะการอGานและเขียนอนุเฉทเก่ียวกับชีวิตประจำวันโดยใช*สำนวน

อยGางงGาย  

Listening and speaking with more complex Korean structures; simple 

conversation and vocabulary using in daily life; reading and writing short paragraph about 

everyday life using simple expressions 

 

กลุRมวิชาวิทยาศาสตร5และคณิตศาสตร5 

**101-301    ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษท่ี 21          3(2-2-5) 

     (Digital Literacy for 21
st
 Century) 

ความรู*พ้ืนฐานการใช*งานคอมพิวเตอร8 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหมGด*วย

เทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต*น ความเสี่ยงในการใช*งานทางอินเทอร8เน็ตและสังคม
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ออนไลน8 กฎหมายดิจิทัลท่ีเก่ียวข*องกับชีวิตประจำวันและความรับผิดชอบตGอการปฏิบัติตนในสังคมออนไลน8 การ

ทำธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินค*าทางอินเทอร8เน็ต การให*บริการของรัฐบาลผGานอินเทอร8เน็ต การ

สร*างความสมดุลด*านดิจิทัล การใช*งานโปรแกรมสำนักงาน การสร*างอินโฟกราฟnก การตลาดดิจิทัล    

  Basic knowledge of computer usage; disruptive technology; modern technology 

management; basic cyber security; risks and risk management of internet and social media; daily 

life-related digital laws and social media responsibilities; online financial transactions; online 

purchase through e-commerce services; e-government services; digital society balancing; office 

application usage; info graphic creation; digital marketing 

 

**101-302 วิทยาการข?อมูลและจินตภาพ                   3(2-2-5) 

    (Data Science and Visualization) 

ความรู*พ้ืนฐานด*านวิทยาการข*อมูล อินเทอร8เน็ตของสรรพส่ิง การใช*ประโยชน8และการตระหนัก

ถึงความเหมาะสมในการให*ข*อมูล การแสดงภาพข*อมูลเพ่ือการตัดสินใจ ฝÆกการวิเคราะห8ข*อมูลด*วยแอพลิเคชัน 

  Basic knowledge of data science; Internet of Things; usage and awareness of 

sufficient information given; data visualization for decision making; data analysis with applications 

**101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน                  3(3-0-6) 

             (Green Technology for Sustainable Development) 

แหลGงพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ8และการจัดการพลังงาน การลดของเสีย  

ผลิตภาพสีเขียว การจัดการหGวงโซGอุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ8 คาร8บอนเครดิต คาร8บอนฟุตพริ้นท8 การ

จัดการผลกระทบตGอส่ิงแวดล*อมด*วยเทคโนโลยีสมัยใหมG 

Alternative energy resources; renewable energy; energy conservation and 

management; waste reduction; green productivity; green supply-chain management; product life 

cycle; carbon  credit; carbon footprint; management of environmental impacts using modern 

technologies 

**101-304   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพ่ือสร?างนวัตกรรมและธุรกิจใหมR               3(3-0-6) 

(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)    

แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบนวัตกรรมและธุรกิจใหมG การสำรวจ

ป\ญหา การระดมความคิด การวิเคราะห8เพื ่อสำรวจความต*องการที่แท*จริงของผู *ใช*งาน การออกแบบการ

แก*ป\ญหาที่ตรงตามความต*องการที่แท*จริงของผู*ใช*งานและตรงกับความต*องการของตลาด หลักการสร*าง

นวัตกรรมต*นแบบ การคุ*มครองสิทธิในทรัพย8สินทางป\ญญา 
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Concept; process; and skills regarding design thinking for innovation and start up; 

customer discovery; brainstorming; customer validation; customer development; product-

market fit; prototyping; intellectual property rights protection 

**101-305 การเช่ือมตRอของสรรพส่ิงสำหรับทุกคน                    3(2-2-5) 

(Internet of Thing for Everyone) 

 ทำความเข*าใจการเชื่อมตGอของสรรพสิ่ง องค8ประกอบพื้นฐาน การสื่อสารข*อมูลภายในและการ

เช่ือมตGอของสรรพส่ิง ระบบนิเวศการเช่ือมตGอของสรรพส่ิง การประยุกต8ใช*งาน 

Understanding IoT; fundamental elements in IoTs; communication and 

connectivity of IoTs; ecosystem; application of IoTs 

**101-306 ห?องทดลองท่ีมีชีวิตเพ่ือความย่ังยืน                      3(2-2-5) 

    (Living Lab for Campus Sustainability) 

หลักการของห*องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกต8ใช*หลักการดังกลGาวเพื่อแก*ไขป\ญหาหรือ

พัฒนาอาคารและสิ่งแวดล*อมในมหาวิทยาลัยสูGความยั่งยืน การสร*างแบบจำลองเพื่อขยายผลและประยุกต8ใช*ใน

สถานที่อื่นๆ และในขนาดที่ใหญGขึ้นได* การบริหารโครงการ โดยเน*นด*านการออกแบบและพัฒนาอาคารสถานท่ี

เพ่ือประหยัดพลังงานอยGางย่ังยืน 

Principle of living lab and its application for solving problems or improving 

buildings and environment in the university campus for sustainability; building an innovative 

scalable model for the effective project based implementation and knowledge transfer; project 

management emphasized on designing and developing buildings for sustainably energy saving 

*101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology)       3(2-2-5) 

  แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร8 สGวนประกอบของระบบคอมพิวเตอร8 หน*าท่ีการ ทำงาน

ของฮาร8ดแวร8และซอฟต8แวร8 ระบบการสื ่อสารข*อมูลและเครือขGายคอมพิวเตอร8 เทคโนโลยีสื ่อประสม 

อินเทอร8เน็ตและการประยุกต8ใช*งาน การสืบค*นข*อมูล การใช*งานโปรแกรมประมวลผลคำ การสร*างเว็บเพจ

เบ้ืองต*น 

Concept of computer technology; components of computer system; the 

functions of hardware and software; data communication and computer networking; multimedia 

technology; internet and application; data retrieving; word processing implementation; 

developing basic Webpage 

*101-308  คอมพิวเตอร5สำหรับการศึกษาและการทำงาน         3(2-2-5) 

  (Computer for Studies and Works)       
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  หลักการจัดการข*อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟrมข*อมูล อัลกอริทึมและการแก*โจทย8

ป\ญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส8 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรด*านคอมพิวเตอร8 

และแนวโน*มของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช*งานโปรแกรมตารางทำงาน  โปรแกรมนำเสนองาน 

  Principles of data and information management; types of data files; algorithm 

and problem solving; e-business; computer laws; computer ethics; computer careers and 

certification; trends of information technology; spreadsheet implementation; software 

presentation  

*101-309 ชีวิตกับส่ิงแวดล?อม  (Life and Environment)        3(3-0-6)          

  ความสัมพันธ8ระหวGางชีวิตกับสิ่งแวดล*อม ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การ

เปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ การตระหนักถึงป\ญหาของสิ่งแวดล*อมและผลกระทบตGอมลภาวะและการ

สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ8สิ่งแวดล*อม การใช*เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน 

กฎหมายส่ิงแวดล*อม การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  Relationship between human and environment; significance of natural resources, 

energy, global climate change1; awareness of environmental problems and impacts: from 

pollutions, loss of biodiversity; environmental conservation; application of biotechnology and 

alternative energy; environmental laws and laws; lifestyle following philosophy of sufficiency 

economy 

 

*101-310 อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดี  (Healthy Diet)         3(3-0-6)

  ความสำคัญและบทบาทของอาหารตGอสุขภาพ โภชนาการและพลังงานจากอาหาร อาหารกับ

โรค โภชนาการเพื่อการปrองกันและการบำบัดโรค อาหารอินทรีย8 การแปรรูปอาหาร การปนเป≥¥อนและการเสื่อม

เสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความมั่นคงทางด*านอาหาร ความเช่ือ

ของการเสริมอาหารและผลิตภัณฑ8เสริมอาหาร นวัตกรรมอาหารและทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ 

 Importance and roles of nutrition to health; nutrition and food energy; nutrition and 

diseases; nutrition for prevention and therapy; organic diets; food transformation; contamination 

and food spoilage; quality and food safety; nutrition labels; food stability; belief of 

supplementary diets and dietary supplements products; food innovation and marketing 

direction of healthy diets 

*101-311 เคมีในชีวิตประจำวัน  (Chemistry in Daily Life)               3(3-0-6) 
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ความสำคัญของเคมี สสารและการจำแนกสสาร โลหะและสารประกอบทางเคมีที่สำคัญใน

ชีวิตประจำวัน สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห8 ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต8และเครื่องสำอาง สารเคมีท่ี

กGอให*เกิดมะเร็ง สารเคมีท่ีเป̂นสารพิษท่ีใช*ในชีวิตประจำวัน การปrองกันและแก*พิษจากสารเคมี 

  Essence of chemistry; matter and their classifications; metal and chemical 

compounds in daily life; natural and synthetic colors; drugs and addictive drugs; detergents and 

cosmetics; carcinogenic compounds; toxic compounds used in daily life; chemical prevention 

and alleviation 

*101-312 คณิตศาสตร5ในชีวิตประจำวัน  (Mathematics in Daily Life)      3(3-0-6)

   ตรรกศาสตร8เบื ้องต*นและการให*เหตุผล เรขาคณิตกับการนำไปใช*ในชีวิตประจำวัน การ

ประยุกต8ใช*ความรู*ทางคณิตศาสตร8เพื่อการแปลความหมายข*อมูลทางสถิติ การประยุกต8ใช*ความรู*เบื้องต*นทาง

คณิตศาสตร8เพ่ือการแก*ป\ญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวัน 

  Logic and reasoning; Geometry and implementation in daily life; application of 

mathematics for statistical interpretation; application of fundamental mathematics for problem 

solving and decision making in daily life 

*101-313 สถิติในชีวิตประจำวัน   (Statistics in Daily Life)        3(3-0-6) 

  ความรู*เบื้องต*นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขัอมูล การบันทึกข*อมูลสGวนตัว บัญชีรายรับ

รายจGายประจำวัน การบันทึกข*อมูลทางธุรกิจ การหาคGาสถิติเบื้องต*นความนGาจะเป^นอยGางงGาย การประยุกต8ใช*

ความรู*เบื้องต*นทางสถิติในชีวิตประจำวันเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการใช*จGาย การทำนายผลการลงทุน 

และ การพยากรณ8อากาศ 

     Basic knowledge of statistics; data collection: demographic data, daily income 

and expenses account, business record; basic statistics and probability; application of basic 

statistics in daily life for decision making: spending planning, predictive investment, and weather 

forecast 

 

101-314 คณิตศาสตร5ในอารยธรรม   (Mathematics in Civilization)      3(3-0-6) 

  หลักเบื้องต*นและพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลขและระบบการคิดโดยใช*ตัวเลขเป^นฐาน 

การนำเอาตัวเลขไปประยุกต8ให*ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ระบบการนับจำนวนและพัฒนาการของความ

เป̂นไปได*ทางสถิติเบ้ืองต*น ความรู*พ้ืนฐานทางตรรกเชิงตัวเลข 

  Fundamental principle and development of numbers and thinking system with 

numbers as the base; application of numbers to geometry and trigonometry; numbering system 

and development of basic statistic possibilities; fundamental knowledge of logical numbers  
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*101-315 สถิติและความนRาจะเป=น   (Statistics and Probability)       3(3-0-6) 

  ความรู*เบื้องต*นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช*ประโยชน8ทางธุรกิจ ลักษณะของ

ข*อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข*อมูล ทฤษฏีความนGาจะเป^นเบื้องต*น ตัวแปรสุGม การแจกแจงความถี่ การ

ประมาณคGาทางสถิติ คGาความแปรปรวนและสัดสGวนของประชากร การวิเคราะห8คGาความแปรปรวนรGวมและคGา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ8 การทดสอบสมมติฐาน 

  Fundamental statistics; meaning, scope, and usage in business; aspects of 

business data; data collection; basic probability theory; random variable; frequency distribution; 

statistical estimation; variance and proportion of population; analysis of covariance and 

correlation coefficient; hypothesis testing 

 

กลุRมวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร5   

**101-401   ชีวิต สุขภาวะ และการออกกำลังกาย         3(2-2-5) 
(Life, Well-Being and Sports)           

  สุขภาวะด*านรGางกาย จิตใจ อารมณ8 สังคม เพศศึกษา และการเลือกคูGครอง การสร*างเสริม

สุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใช*ผลิตภัณฑ8สุขภาพ ยา เครื่องสำอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ8เสริมอาหารที่ใช*

ในชีวิตประจำวันให*เกิดความปลอดภัย การออกกำลังกาย คุณคGาและผลของการออกกำลังกายที่มีตGอระบบตGางๆ

ในรGางกาย การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร*างสมรรถภาพของรGางกาย และการออกกำลังกายในลักษณะของกีฬา

เพ่ือการแขGงขัน 

 Physical, mental, emotional and social well-being; sex education; marriage life; 

health promotion; health literacy and safety selection of healthcare products, medication, 

cosmetic, herbs; food, nutrition and dietary supplements; value and effect of physical exercises 

on various systems of body; personal sports and game sports practices 

**101-402   ศิลปะและดนตรีเพ่ือสุนทรียภาพแหRงชีวิต          3(3-0-6) 

(Art and Music Appreciation)    

ความรู*เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร8 ศิลปะในรูปแบบของสถาป\ตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม  

นาฎศิลป¶ และดุริยางคศิลป¶ ยุคสมัยตGางๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ ความซาบซึ้งในศิลปะ 

การประเมินคุณคGาทางสุนทรียะ ความสัมพันธ8ระหวGางศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจำวัน และคุณคGา

ความงามในงานศิลปะแขนงตGาง ๆ ในฐานะเป̂นเคร่ืองมือจรรโลงจิตใจและสร*างสุนทรียภาพตGอชีวิตของมนุษย8     
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 Aesthetic knowledge; art in the form of architecture, painting, sculpture, dances 

and music; arts in major eras; inspiration behind pieces of arts; art appreciation; aesthetic 

evaluation; relationship between arts, music and life; art in daily life; the value of arts as a tool 

to sustain the human mind 

**101-403 นิยมไทยและอัศจรรย5ในสยาม           3(3-0-6) 

(Thai Appreciation and Unseen in Siam) 

ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลักษณ8ความเป̂น

ไทย มรดกทางภูมิป\ญญาที่มีคุณคGา นGาภาคภูมิใจและควรคGาแกGการศึกษา  คติความเชื่อและคGานิยม วิถีชีวิต 

ดนตรี นาฏศิลป¶ และการละเลGนพ้ืนบ*าน  แนวทางอนุรักษ8  สืบทอดและเผยแพรGความเป̂นไทย   

Background of Thai society; arts and culture; Thai custom and tradition; identity 

of Thainess; admirable and valuable intellectual heritages; beliefs and values; ways of life; music; 

Thai dances and folk plays; conservation, inheritance and dissemination of Thainess 

**101-404 การตามหาและออกแบบความฝ̂น                    3(2-2-5) 

  (Designing Your Dream)  

ฝÆกทักษะตั้งประเด็นหัวข*อเรื่องที่สนใจเรียนรู*จากความต*องการของตนเอง ตั้งสมมติฐานและให*

เหตุผลโดยใช*ความรู*จากศาสตร8สาขาตGางๆ ค*นคว*าแสวงหาความรู*เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว*จากแหลGงเรียนรู*ท่ี

หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข*อมูล วิเคราะห8ข*อมูลโดยใช*วิธีการเหมาะสม สังเคราะห8สรุปองค8ความรู* 

นำเสนอแนวคิดอยGางเป^นระบบด*วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค*นข*อมูล กระบวนการแก*ป\ญหา และ

กระบวนการกลุGม เพ่ือให*เกิดทักษะเรียนรู*ตลอดชีวิต  

Practicing skills in formulating interested topic from your own inspiration and 

ideas; hypothesis formulation and reasoning based on related concepts and theories; reviewing 

of information in relation to formulated hypothesis from various tools; data collection and data 

analysis planning; practicing systematic process of thinking, data gathering, problem-solving, and 

group working for the presentation of ideas in order to enhance lifelong learning skills 

**101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดำเนินชีวิต                 3(2-2-5)  

    (Yoga, Meditation and Art of Living) 
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การฝÆกโยคะเพ่ือรGางกายและจิตใจท่ีดี ความหมายของโยคะ ประโยชน8ของการฝÆกโยคะ ปรัชญา

โยคะ ประวัติโยคะ องค8ประกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะประเภทตGาง ๆ ปราณายามะ การฝÆกสมาธิ

เพื่อโยคะ การผGอนคลายในการฝÆกโยคะ การเตรียมความพร*อมของรGางกายในการฝÆกโยคะ ข*อควรปฏิบัติและข*อ

ควรระวังในการฝÆกโยคะ อุปกรณ8ท่ีใช*ในการฝÆกโยคะ หลักการสุขภาพแบบองค8รวมและศิลปะการดำรงชีวิต 

    Yoga for healthy body and mind; meaning of yoga; benefits of yoga practicing; 

yoga philosophy; history of yoga; eight limbs of yoga; categories of yoga asanas; pranayama; 

meditation for yoga; relaxation for yoga practicing; body preparation before yoga practicing; 

recommendations and precautions for yoga practicing; equipment for yoga practicing; holistic 

health concept and art of living 

**101-406 การถRายภาพเชิงสร?างสรรค5                3(2-2-5) 

    (Creative Photography) 

การฝÆกปฏิบัติเทคนิคการถGายภาพอยGางงGายโดยใช*กล*องโทรศัพท8มือถือและกล*องอื่นๆ เพ่ือ

สร*างสรรค8ผลงานภาพถGายที่ใช*ในชีวิตประจำวันและหรือใช*เพื่อการค*า เรียนรู*การสื่อสารด*วยภาพถGาย การจัด

องค8ประกอบศิลป¶ พื้นฐานการจัดองค8ประกอบภาพ ทฤษฎีสัดสGวนทอง ความกลมกลืน มุมกล*อง สมดุลของภาพ 

แสงกับการสร*างสรรค8ภาพถGาย และมุมมองภาพกับการส่ือความหมาย  

Practicing simple photographic techniques using mobile phone camera and other 

cameras to create photography in daily life or for commercial purposes; visual communication 

by using basic art composition, Golden Ratio Theory, harmony, camera angle, balance, 

photographic creation and perspective 
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หมวดวิชาเฉพาะ 90 หนIวยกิต 
กลุRมวิชาแกนทางคณิตศาสตร5และพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

190-104 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร5 (Computer Programming Concept)  3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกRอน:  ไมRมี 

  ความรู*เบื ้องต*นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร8 สภาพแวดล*อมของการเขียนโปรแกรม 

หลักการเขียนและการทำงานของโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน การ

เขียนรหัสจำลอง การวิเคราะห8และการออกแบบอัลกอริทึม โครงสร*างของชุดคำสั่ง เป̂นต*น การฝÆกปฏิบัติ การใช*

เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องต*นในภาษาใดภาษาหนึ่ง การตรวจสอบ ทดสอบและ

แก*ไขโปรแกรม 

  Fundament of computer programming; Topics include programming concept, software 

process and development, flowchart, pseudo code, analysis and algorithm design and computer 

language syntax, etc., Students practice using a programming language including testing and 

debugging. 

 

193-102 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานกราฟTก (Software Package for Graphic Design) 3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกRอน:  ไมRมี 

หลักการใช*โปรแกรมคอมพิวเตอร8กราฟnกพ้ืนฐานท่ีจำเป̂นสำหรับงานออกแบบ การใช*เคร่ืองมือและคำส่ัง

ตGางๆ ในโปรแกรม โดยอาศัยทฤษฎีการออกแบบพ้ืนฐานเข*ามาชGวยจัดการกับ กราฟnก สี ภาพ ตัวอักษร เพ่ือ

สร*างสรรค8ความสมบูรณ8ให*แกGงานออกแบบ 

Fundamentals of computer graphics for designer using computer graphics software; 

Students gain experience representing designs using shading and texturing techniques. They 

practice using computer graphics programs in different situations by applying basic design theory 

in the area of graphics, colors, pictures, texts and letters. 

 

กลุRมวิชาความรู?พ้ืนฐานเทคโนโลยีและการออกแบบ 
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193-103 หลักการออกแบบกราฟTก  (Principles of  Graphic Design ) 3 (2-2-5) 

วิชาบังคับกRอน: ไมRมี  

 ทฤษฎีการออกแบบ องค8ประกอบของการออกแบบ ทฤษฎีสี การจัดองค8ประกอบเพ่ืองานออกแบบ   

โดยเน*นเร่ืองการส่ือความหมาย อารมณ8 และความงาม เพ่ือสามารถนำไปประยุกต8ใช*ในการออกแบบส่ือในยุค

ดิจิทัล 

 Design theory; Elements of design; color theory; composition and design which emphasis 

on the interpretation, emotional and beauty to be applied to the design of media in the digital 

era. 

 

193-104 สุนทรียศาสตร5 (Aesthetics)      3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับกRอน: ไมRมี  

 ความหมาย แนวคิดของสุนทรียศาสตร8 ประวัติ  การประเมินคุณคGาของความงาม มุมมองและรสนิยมตGอ

ความงามของศิลปะในแตGละยุคสมัย ซ่ึงเป̂นผลสะท*อนมาจากความเช่ือ วัฒนธรรม จารีตประเพณี เพ่ือเป̂น

พ้ืนฐานแกGผู*เรียนในการวิเคราะห8และสร*างสรรค8งานออกแบบตGอไป  

 The historical and ideas of aesthetics including arts appreciation; the attitude of 

philosophers; vision and taste of beauty in different era which represent believe, culture, religion 

to develop basic skills which can be built upon later. 

 

193-105 วาดเส?น         3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกRอน: ไมRมี 

 ฝÆกฝนการวาดเส*น การให*แสงเงา การสร*างมิติให*กับภาพ สัดสGวน พ้ืนผิว และองค8ประกอบของวัตถุ

ธรรมชาติและวัตถุท่ีถูกสร*างข้ึน ภาพทิวทัศน8 สถาป\ตยกรรม เพ่ือสร*างทักษะในการวาดภาพ และนำไป

ประยุกต8ใช*กับการสร*างภาพด*วยโปรแกรมคอมพิวเตอร8 

 Practical knowledge of drawing, shadowing, create texture and dimension, image 

proportional, composition of natural objects, created objects, landscape and architecture to 

apply to the creation of images by computer software. 

 

193-106 หลักการออกแบบแอนิเมชัน  (Introduction to Animation)   3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกRอน: ไมRมี 

 หลักการ ประวัติความเป̂นมาของการสร*างภาพเคล่ือนไหว  วิวัฒนาการของภาพเคล่ือนไหวในแตGละยุค

สมัย  ประเภทของภาพเคล่ือนไหว เทคนิคการสร*างภาพเคล่ือนไหว และลักษณะงานของแตGละประเทศซ่ึงสะท*อน

ให*เห็นถึงวัฒนธรรม สังคม ท่ีแตกตGางกัน รวมท้ังฝÆกปฏิบัติการสร*างภาพเคล่ือนไหวเบ้ืองต*น 
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 Fundamentals and history os animation; understand the historical, cultural, social and 

economic factors that have influenced development of animation in the area of animation 

movement in each period; types of animation; animation techniques; animation in various 

countries. Students also practice creating basic animation 

 

 

 

 

 

193-201 ศิลปะไทย (Thai Art) 3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับกRอน: ไมRมี 

แนวคิด ประวัติศาสตร8 และวิวัฒนาการของศิลปะไทยในแตGละยุคสมัย  วัฒนธรรม ประเพณี 

และสังคมซ่ึงถูกถGายทอดผGาน งานกราฟnก สถาป\ตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และงานฝwมือโดยมีบทบาท

และผลสะท*อนมาสูGสังคมในยุคป\จจุบัน  และเป̂นประโยชน8ให*คนรุGนหลังได*เรียนรู*และนำมาเป̂นแนวทางในการ

ออกแบบ  

The concept, historical and evolution of Thai art in different era; study culture, tradition, 

architecture, graphic, painting, sculpture and handicraft. Providing an overview of some of the 

major historical periods it focuses on an influential thinker of each age. 

   

193-202 เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตงานมัลติมีเดีย    3 (2-2-5) 

(Design and Authoring Multimedia) 

วิชาบังคับกRอน: 193-102 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานกราฟTก 

ฝÆกปฏิบัติการออกแบบและผลิตงานมัลติมีเดีย  การใช*ข*อความ ภาพ เสียง วิดีทัศน8 รูปแบบการนำเสนอ  

เพ่ือนำไปใช*ประยุต8ใช*กับงานมัลติมีเดียด*านตGางๆ เชGน ด*านงานโฆษณา  ด*านการศึกษา และด*านธุรกิจ เป̂นต*น 

Practice design and produce multimedia; using text, images, sound, video and 

presentation techniques for advertising, education, business etc. 

 

193-203 ประวัติศาสตร5ศิลป°และศิลปะรRวมสมัย (History and Contemporary Art) 3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับกRอน: ไมRมี 

 แนวคิด ประวัติศาสตร8 และวิวัฒนาการของศิลปะตะวันตกและตะวันออกในแตGละยุคสมัย  วัฒนธรรม 

ประเพณี และสังคมซ่ึงถูกถGายทอดมายังงานกราฟnก สถาป\ตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และงานฝwมือโดยมี

บทบาทและผลสะท*อนมาสูGสังคมในยุคป\จจุบัน  และเป̂นประโยชน8ให*คนรุGนหลังได*เรียนรู*และนำมาเป̂นแนวทาง

ในการออกแบบ  
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 The concept and historical and evolution of eastern and western and eastern art in 

different era in relation to culture, tradition, graphic, architecture, painting, sculpture and 

handicraft. It discusses the interrelatedness of key philosophical, cultural and artistic ideas and 

encourages a scholarly way of thinking.  

 

กลุRมวิชาเอกบังคับ 36 หนRวยกิต 

193-204 ความคิดสร?างสรรค5ในงานดิจิทัล  3 (3-0-6) 

(Creative Thinking in Digital) 

วิชาบังคับกRอน: ไมRมี 

หลักการและฝÆกฝนการใช*ความคิดสร*างสรรค8  การระดมแนวคิด  การถGายทอดแนวคิดจากแรงบันดาลใจ 

นำมาใช*กับงานดิจิทัลและส่ือสมัยใหมG  เพ่ือสร*างและออกแบบงานท่ีมีความโดดเดGนและแตกตGาง 

Fundamentals, theory and practice creative thinking; group discussion; transform 

inspiration to design their own works to create and design distinctively and differently. 

 

193-205 การเลRาเร่ืองสร?างสรรค5สำหรับส่ือรRวมสมัย 3 (2-2-5) 

 (Creative Storytelling for Contemporary Media) 

 วิชาบังคับกRอน: ไมRมี 

 การถGายทอดเร่ืองราว แนวคิดเชิงสร*างสรรค8  การใช*ภาษา การส่ือสาร การวางโครงเร่ือง เพ่ือใช*กับส่ือ

รGวมสมัยและส่ือสมัยใหมG วิธีการเลGาเร่ืองผGานงานออกแบบ การบรรยายเพ่ือโน*มน*าวให*กลุGมเปrาหมายคล*อยตาม  

 Storytelling techniques and creative concepts; Topics include language, interpretation, 

story layout for contemporary and new media; persuading target audience.   

 

193-206 หลักการถRายภาพดิจิทัล (Digital Photography) 3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกRอน: ไมRมี  

 หลักการการถGายภาพเบื ้องต*น  อุปกรณ8และสGวนประกอบตGางๆ ของกล*อง  ฝÆกปฏิบัติการจัด

องค8ประกอบ  มุมมองในการถGายภาพ โดยคำนึงความความงดงามผGานทางภาพถGาย  รวมถึงกระบวนการในการ

ถGายโอนข*อมูลภาพ  

Fundamentals and practice principle of digital photography, equipment’s and elements 

of digital camera; composition and angle of camera; aesthetics of photography including 

processing appropriate digital file formats for animation 

 

193-207 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับงานดิจิทัล     3 (3-0-6) 

 (Ethics and Law for Creative Industries)  
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 วิชาบังคับกRอน: ไมRมี 

 กฎหมาย นโยบายด*านธุรกิจและองค8กรสำหรับส่ือสมัยใหมG ทรัพย8สินทางป\ญญา พาณิชย8อิเล็กทรอนิกส8  

หลักคุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจและงานออกแบบท่ีต*องรับผิดชอบตGอสังคม  

 Knowledge of law; organization policy; importance of intellectual property; Internet law, 

e-commerce; Integrity, business ethics, socially responsible design. 

193-208 ธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)      3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับกRอน: ไมRมี 

การบริหารจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัล  การพัฒนารูปแบบการใช*ส่ือดิจิทัลเพ่ือสร*างความสำเร็จ  

เรียนรู*และทำความเข*าใจถึงข*อได*เปรียบส่ือดิจิทัลท่ีมีอิทธิพลตGอผู*คนในยุคป\จจุบัน ศึกษาแนวทางในการประสบ

ความสำเร็จในสภาพแวดล*อมของส่ือสมัยใหมG โดยอาศัยความเข*าใจความก*าวหน*าของ เทคโนโลยีท่ีทำให*เกิดมี

การเปล่ียนแปลงรูปแบบความสัมพันธ8ของผู*บริโภคและส่ือ ซ่ึงป\จจุบันน้ีผู*บริโภคไมGเป̂นเพียงแตGผู*บริโภคเน้ือหา

ของส่ือเทGาน้ันแตGเป̂นผู*กำหนดเน้ือหาของส่ือด*วย 

 Knowledge of digital business management; digital industry; Development patterns using 

digital media to create success. Learning and understand the advantages of digital media to 

influence people in modern times. Learn ways to succeed in the modern media environment. 

Based on their understanding of advanced technology, that causes change relationship between 

consumers and the media. At present, consumers are not only consumers of media content, 

but also are influence of media content. 

 

193-301 การบริหารโครงงานทางด?านดิจิทัล (Digital Project Management) 3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกRอน: ไมRมี 

 ความหมายและความสำคัญของการจัดการโครงการทางดิจิทัล การวิเคราะห8และประเมินความเป̂นไป

ได*ของโครงการ การวางแผนโครงการ  การกำหนดเวลาโครงการ การปฏิบัติโครงการ บทบาทหน*าท่ีของผู*บริหาร

ในการจัดการและควบคุมโครงการ การแก*ป\ญหาการจัดการโครงการ การปnดโครงการ การใช*โปรแกรมสำเร็จรูป

ในการจัดการ และการนำเสนอโครงการ 

 Meaning and knowledge of project management in digital projects; Topics include 

analyzing and evaluation of project feasibility, project planning, project scheduling, project 

implementation, role of project manager in managing and controlling project, project problem 

solving, project closing, and using application program for managing and presenting project. 

  

193-302  เสียงประกอบงานมัลติมีเดีย (Scoring for Multimedia) 3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกRอน: ไมRมี 
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 หลักการพ้ืนฐานการใช*เสียงและดนตรีประกอบงานมัลติมีเดีย  ฝÆกการใช*โปรแกรมปรับแตGง แก*ไข 

บันทึกเสียง การเลือกใช*เสียงและดนตรีท่ีเหมาะสมเพ่ือให*สอดคล*อง และสร*างอารมณ8รGวมกับเน้ือหา ท้ังเสียง

พากย8 เสียงเอฟเฟกต8 เสียงแบ็คกราวน8   

 Fundamentals of   music and sound have been interpreted into the multimedia 

project.  Students will also learn and gain practice with an industry standard software package 

for editing, customizing and recording sound; using of sound and music appropriate to comply; 

creating an emotional connection to content; voice; Sound Effects; Background noise. 

 

193-303  เทคนิคการนำเสนองานมัลติมีเดีย  3 (3-0-6) 

 (Multimedia Presentation Technique) 

 วิชาบังคับกRอน: ไมRมี 

 เทคนิคการนำเสนองานมัลติมีเดียและส่ือสมัยใหมG  ฝÆกฝนการส่ือสารและนำเสนอส่ือสมัยใหมG ฝÆก

ทักษะการนำเสนอและเลือกใช*ส่ือท่ีเหมาะสมเพ่ือโน*มน*าว กระตุ*น และสร*างแรงจูงใจ ให*แกGผู*ฟ\งและ

กลุGมเปrาหมายท่ีมีความแตกตGางหลากหลาย   

 Presentation techniques for multimedia and new media ; practice presentation skill and 

communication techniques using new media presentation and the selection of appropriate 

media to convince, motivate and persuade different target audiences. 

 

193-304 สัมมนา (Seminar)  3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับกRอน: ให?อยูRในดุลยพินิจของผู?สอน 

 เทคโนโลยีสำหรับงานแอนิเมชันหรือดิจิทัลคอนเทนต8 โดยเชิญวิทยากรมาบรรยาย และการศึกษาดู

งานในองค8การธุรกิจ ให*นักศึกษาทำรายงาน นำเสนอผลงาน รGวมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 

 Technology and knowledge of current animation and digital content technology from 

guest speakers; Students will investigate a selected workplace in their chosen discipline. This 

requires students to participate with the host workplace and to submit written reports and 

presenting including discussion. 

 

193-401 จุลนิพนธ5 (Senior Project) 3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกRอน: ให?อยูRในดุลยพินิจของผู?สอน 

 วิจัยเพ่ือพัฒนาโครงการด*านงานดิจิทัลคอนเทนต8และงานแอนิเมชัน จัดทำรูปเลGม พร*อมท้ังนำเสนอ

ผลงาน อภิปรายตGอคณะกรรมการ 
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 This subject provides an opportunity for students to complete a sustained piece of 

research and to develop animation or digital media project. A written report and oral 

presentation are required. 

 

193-490 เตรียมสหกิจศึกษา (Co-operative Education Preparation) 1 (0-2-1) 

วิชาบังคับกRอน: เป=นนักศึกษาช้ันปcท่ี 3-4 หรือเทียบเทRา 

 เตรียมความพร*อมในทักษะตGางๆ ท่ีเก่ียวข*องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาทักษะการทำงานใน

สำนักงาน การสมัครงาน การสัมภาษณ8งาน การนำเสนองานและทักษะพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจำเป̂นในการทำงาน   

 This subject provides skills related to works for students. Topics include developing 

important skills for working in the workplace, job applying, job interviewing, performance 

presentation, and other basic skills necessarily for working. 

 

193-491 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) 5 (0-40-0) 

วิชาบังคับกRอน: 190-400 เตรียมสหกิจศึกษา 

 การปฏิบัติงานเป̂นเวลา 16 สัปดาห8ในสถานประกอบการ พร*อมกับการจัดทำโครงงานซ่ึงเป̂นไปตาม

ความเห็นชอบของภาควิชา เพ่ือให*นักศึกษาได*มีประสบการณ8ในการปฏิบัติงาน 

 This subject provides an opportunity for students to experience the work place for 16 

weeks and to contribute professionally within the design industry. This requires students to 

undertake formal negotiation with the host workplace and the department to submit a project. 

 

กลุRมวิชาเอกเลือก 

กลุRมการออกแบบแอนิเมชัน 

193-331 การออกแบบตัวละคร (Character Design) 3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกRอน: 193-105 วาดเส?น 

 หลักการออกแบบตัวละครให*สอดคล*องกับเน้ือเร่ือง การถGายทอดบุคลิกภาพ การออกแบบลักษณะท้ัง

ทางกายภาพและจินตภาพ ประเภทของคาแรกเตอร8 การสร*างคาแรกเตอร8โปรไฟล8  ฝÆกฝนทักษะการรGางภาพ 

และการใช*โปรแกรมคอมพิวเตอร8เพ่ือออกแบบตัวละคร 

 Principle of character design; Topics include Physical Characteristics, Emotional 

Characteristics, personality attitude and drawing characters. Students will gain experience in 

software package for character design. 

 

193-332 การออกแบบสตอร่ีบอร5ด (Storyboarding) 3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกRอน: 193-105 วาดเส?น 
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 หลักการออกแบบสตอร่ีบอร8ด การสร*างแบบรGาง มุมมอง การสร*างฉาก การสร*างโครงเร่ือง และการ

ส่ือสารเน้ือหาผGานทางภาพวาด  การสร*างความสอดคล*องระหวGางตัวละครและบรรยากาศ การจัดองค8ประกอบ

ในภาพ 

 The knowledge and skills to design storyboard, sketching, camera angles, scene design, 

story layout and communication through pictures, the relation between background and 

character and also picture composition. 

 

193-333  โปรแกรมพัฒนาโมเดล 3 มิติ  (3D Modeling) 3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกRอน: ไมRมี 

 แนวคิดการข้ึนรูป 3 มิติ  การป\¥นรูปทรงท่ีสมจริง การสร*างเคร่ืองแตGงกาย เส*นผม ผิวหนัง การใสG

กระดูก พ้ืนผิว ลวดลาย  

 The concepts of 3D modeling; Topics include design costumes, hair, skin, bone, surface 

and pattern. 

 

193-334 โปรแกรมสร?างแอนิเมชัน 2 มิติ  (Software Package for 2D Animation) 3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกRอน: ไมRมี 

 ฝÆกปฏิบัติการออกแบบและสร*างภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ เทคนิคการสร*างภาพเคล่ือนไหวแบบตGางๆ 

การทวีน เฟรมบายเฟรม การเปล่ียนรูปรGาง การหมุน การเปล่ียนสีของวัตถุ การสร*างฉากการเคล่ือนไหวของ

วัตถุและส่ิงมีชีวิต  

 Practice and develop students’ computing skills in the areas of 2D Animation. Topics 

include animation technique, tweening, frame by frame, shape tweening, rotation, object’s color 

changing and scene design to support the objects’ movement.  

 

193-335 โปรแกรมสร?างแอนิเมชัน 3 มิติ (Software Package for 3D Animation)  3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกRอน: ไมRมี 

 ฝÆกปฏิบัติการออกแบบและสร*างภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ การเคล่ือนไหวของวัตถุตGางๆ  การสร*าง

ภาพเคล่ือนไหวของคนและส่ิงมีชีวิต 

 Practice and develop students’ computing skills in the areas of 3D Animation. Topics 

include objects’ movement skill, designing and creating human and natural movement. 

Students will also learn and gain practice with an industry standard software package. 
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193-336 เทคนิคพิเศษสำหรับภาพเคล่ือนไหว (Special Effects for Animation)   3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกRอน: 193-323 โปรแกรมสร?างแอนิเมชัน 2 มิติ หรือ 

   193-324 โปรแกรมสร?างแอนิเมชัน 3 มิติ    

 ฝÆกปฏิบัติการสร*างเทคนิคพิเศษสำหรับภาพเคล่ือนไหว การปรับแตGงลักษณะท้ังเสมือนจริงและเหนือ

จริง เพ่ือให*เกิดจิตนาการท่ีไร*ขีดจำกัด  สร*างสรรค8งานให*แปลกและแตกตGาง การจัดองค8ประกอบ การจัดแสงและ

สภาพแวดล*อม 

 Practice special effect techniques for animation, composition, lighting technique, virtual 

reality and digital environments design.  

 

193-337 เทคนิคการประมวลผล 3 มิติ (Rendering Technique) 3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกRอน: 193-324 โปรแกรมสร?างแอนิเมชัน 3 มิติ 

 ฝÆกปฏิบัติการแสดงภาพด*วยเทคนิคการประมวลผลแบบ 3 มิติเพ่ือให*เกิดความเสมือนจริงของวัตถุ การ

จัดแสงเงา การกำหนดคGาของพ้ืนผิววัตถุ การใสGสภาพแวดล*อมในโมเดล  

 Practice 3D rendering techniques to achieve 3D virtual object, lighting technique, surface 

configuration and adding environment into model.  

 

193-338 การออกแบบแอนิเมชันโต?ตอบ (Interactive Animation)  3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกRอน: 193-334 โปรแกรมสร?างแอนิเมชัน 2 มิติ หรือ 

   193-335 โปรแกรมสร?างแอนิเมชัน 3 มิติ 

 ฝÆกปฏิบัติการสร*างแอนิเมชันท่ีสามารถสร*างปฏิสัมพันธ8โต*ตอบกับผู*ใช*  การควบคุมตัวละคร การสร*าง

ปุ†ม การเขียน Action script เพ่ือควบคุมงานแอนิเมชัน 

 Practice the concept of interactive animation; user interaction; creating button and 

action script to control animation.  

 

193-339 ภาพเคล่ือนไหวแบบเซล (Cel Animation) 3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกRอน: ไมRมี 

 หลักการสร*างภาพเคล่ือนไหว 2 มิติแบบเซล นำมาใช*ในการสร*างภาพเคล่ือนไหวแบบละเอียด คีย8 เบรค

ดาวน8 อินบีทวีน แรงเฉ่ือย แรงต*าน การเคล่ือนไหวของส่ิงของ ส่ิงมีชีวิต ฉาก รวมท้ังการใสGสี  
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 Principle of 2D Cel Animation; Students will also get experience in a number of specific 

animation methods including breakdown, in-between, Inertial and resistance objects and also 

movement of living things and non-living things, scene and color technique.  

 

193-340 สต็อปโมชัน (Stop Motion)  3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกRอน: ไมRมี 

 ฝÆกปฏิบัติการสร*างภาพเคล่ือนไหวแบบสต็อปโมชัน รูปแบบการสร*างด*วยเทคนิคท่ีแตกตGางกัน เคลย8เม

ชัน  ออปเจ็คแอนิเมชัน  คัทเอาท8แอนิเมชัน พิซิเลชัน 

 Practice the concept explores alternative forms of traditional animation which are 

analysis and application of the techniques of Claymation, stop-motion, paper cut-outs, object 

animation and pixilation. 

 

193-341 การออกแบบโมชันกราฟTก (Motion Graphics)  3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกRอน: ไมRมี 

 การออกแบบและสร*างโมชันกราฟnก ทักษะเพ่ือพัฒนาการสร*างสรรค8งานกราฟnกเคล่ือนไหวสำหรับงาน

ไตเต้ิล และภาพเคล่ือนไหวบนเว็บ   

 Design and create motion graphic; students will gain creative skill to create motion title 

and animation on the Web. 

 

193-342 ศึกษาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยีภาพเคล่ือนไหว 1  3 (2-2-5) 

 (Selected Topics in Animation Technology 1) 

 วิชาบังคับกRอน: ให?อยูRในดุลยพินิจของอาจารย5ผู?สอน 

 หัวข*อทางด*านเทคโนโลยีแอนิเมชันท่ีทันสมัยและนGาสนในป\จจุบัน 

 Topics of knowledge and new technology of animation.  

 

193-343 ศึกษาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยีภาพเคล่ือนไหว 2  3 (2-2-5) 

 (Selected Topics in Animation Technology 2) 

 วิชาบังคับกRอน: ให?อยูRในดุลยพินิจของอาจารย5ผู?สอน 

 หัวข*อทางด*านเทคโนโลยีแอนิเมชันท่ีทันสมัยและนGาสนในป\จจุบัน 

 Topics of knowledge and new technology of animation. 
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กลุRมครีเอทีฟมีเดีย 

193-361  การตัดตRอภาพวิดีทัศน5ดิจิทัล (Digital Video Editing) 3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกRอน: 193-102 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานกราฟTก 

 ฝÆกปฏิบัติการตัดตGอภาพวิดีทัศน8 การใสGตัวอักษร การปรับการเคล่ือนไหว  การปรับแตGง ใสGเทคนิคพิเศษ

เพ่ือสร*างความสมบูรณ8 ขนาดภาพ มุมกล*อง และการใสGลักษณะพิเศษให*แกGงาน การเผยแพรGงานในรูปแบบตGางๆ 

เพ่ือนำไปใช*กับงานวิดีทัศน8ดิจิทัล 

 Practice digital video editing; inserting text; shots, angles and camera movement; special 

effects; broadcasting via different media. 

 

193-362 การออกแบบสร?างสรรค5เว็บ (Creative Web Design) 3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกRอน: 193-365 การออกแบบอินเทอร5เฟซ  

 หลักการและฝÆกปฏิบัติการออกแบบสร*าสรรค8เว็บ โดยอาศัยหลักการออกแบบ และการใช*สี โครงสร*าง

สำหรับเว็บไซต8 ความรู*พ้ืนฐานอินเทอร8เน็ต การเขียนโปรแกรมด*วยภาษา Hypertext Markup Language 

(HTML) ความรู*พ้ืนฐานและชุดคำส่ังด*วยภาษาสคริปต8 เชGน JavaScript VBScript เป̂นต*น   การแสดงผลด*วย 

Cascading Style Sheets (CSS)  เป̂นต*น 

 Principles and concepts of creative web design, principle of design, using color  and 

basic concepts of Internet system including Hypertext Markup Language (HTML) programming, 

basic concepts and command of script language such as JavaScript, VBScript, etc. and practical 

triaining of Cascading Style Sheets (CSS). 

 

193-363 การออกแบบเอกลักษณ5และแบรนด5 (Identity and Branding Design)  3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกRอน: 193-103 หลักการออกแบบกราฟTก 

 หลักการและฝÆกการออกแบบเอกลักษณ8องค8กร การออกแบบตราสินค*า การออกแบบส่ือเพ่ือสร*าง

ภาพลักษณ8ท่ีดี และนGาจดจำให*แกGองค8กร  การนำเอกลักษณ8องค8กรไปประยุกต8ใช*กับส่ือตGางๆ เชGน เว็บไซต8 

โฆษณาดิจิทัล 

 Fundamental and practice corporate identity design; brand identity; logo; brand image; 

brand memorable and how to apply in various media such as web site or digital advertising.  
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193-364 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ5ดิจิทัล (Digital Publishing Design) 3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกRอน: ไมRมี 

 หลักการและฝÆกฝนการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ8ดิจิทัล ข้ันตอนการออกแบบ การผลิต กระบวนการเผยแพรG

และกระจายข*อมูลผGานส่ือดิจิทัล 

 Fundamental and understanding of the digital publishing design. Topics include process 

of design, production and publishing via digital media.  

 

193-365 การออกแบบอินเทอร5เฟซ (Graphical User Interface Design)  3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกRอน: ไมRมี  

 หลักการและฝÆกการออกแบบกราฟnกสGวนติดตGอกับผู*ใช*งาน ศึกษาพฤติกรรมของผู*ใช* เพ่ือนำมา

ออกแบบและสร*างการแสดงผลท่ีผู*ใช*สามารถใช*งานได*งGาย สะดวก ไมGสับสน โดยคำนึงถึงการใช*สัญลักษณ8 กราฟnก 

สี ขนาด ท่ีเป̂นมิตรตGอผู*ใช*มากท่ีสุด  

 Fundamental and practice development graphical user interface design skills in relation 

to understanding user behavior and human perception. To design user interface that are user 

friendly with regard to the use of symbolic, color and graphics. 

 

193-366 การออกแบบส่ือเคล่ือนไหว (Motion Media Design) 3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกRอน: ไมRมี 

 หลักการและฝÆกการสร*างกราฟnก อักษรเคล่ือนไหว เพ่ือนำไปใช*กับงานนำเสนอและส่ือตGางๆ เชGน งาน

โฆษณา ส่ือการเรียนการสอน  

 The foundation and practical skill in motion media design. Topics include graphic and 

text movement which will be applied to advertising and instructional media and presentation. 

 

 193-367 การออกแบบปฏิสัมพันธ5สำหรับส่ือสมัยใหมR  3 (2-2-5) 

 (Interaction Design for New Media) 

 วิชาบังคับกRอน: ไมRมี  

 ออกแบบส่ือท่ีสามารถปฏิสัมพันธ8โต*ตอบกับผู*ใช* การเขียน Action script เพ่ือควบคุมงาน การโต*ตอบ

ส่ือสารระหวGางผู*ใช*และส่ือพร*อมท้ังฝÆกปฏิบัติ 

 Interaction design process for new media. Topics include user interactive, create action 

script to control media.  
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193-368 การออกแบบส่ือการเรียนดิจิทัล (Digital Instructional  Design) 3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกRอน: ไมRมี  

 ฝÆกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาส่ือในรูปแบบของบทเรียน ออกแบบบทเรียนท่ีสามารถตอบสนอง

ผู*เรียน และสนับสนุนการเรียนรู*ด*วยตนเอง  และตอบสนองการเรียนรู*ของผู*เรียนในวัยตGางๆ โดยอาศัยซอฟต8แวร8

ท่ีเก่ียวข*อง 

 Practice and skills of instructional application design. Topics include design interactive 

lessons for learners with support for self-learning and also suitable for the learners at different 

ages. 

 

193-369 การออกแบบกราฟTกสำหรับส่ือข?อมูล (Information Graphic Design) 3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกRอน: 193-102 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานกราฟTก  

 ฝÆกปฏิบัติการออกแบบสร*างสรรค8กราฟnกสำหรับส่ือข*อมูล ฝÆกวิเคราะห8และส่ือสารข*อมูลแบบตGางๆ 

ผGานทางภาพกราฟnกท่ีสวยงาม จดจำได*และสามารถถGายทอดสารและข*อมูลท่ีครบถ*วน ถูกต*องไปยังผู*ชมได*

  

 Practice and develop the ability and skills of students in information graphic design. 

The aim is for students to be able to communicate to an audience effectively through the 

beautiful graphics with information that will be memorable. 

 

193-370 โฆษณาดิจิทัล (Digital Advertising)     3 (2-2-5) 

  วิชาบังคับกRอน: 193-204 ความคิดสร?างสรรค5ในงานดิจิทัล  

  การออกแบบโฆษณาออนไลน8  เรียนรู*และเข*าใจอุตสาหกรรมโฆษณาสมัยใหมG การสร*างจุดเดGน การ

สร*างการโต*ตอบและการปฏิสัมพันธ8กับโฆษณา ท้ังการออกแบบเน้ือหาและช้ินงาน   

  Design online advertisement. Topics include learning and understanding the modern 

advertising industry, creating an interactive advertising and also creating content and artwork 

design. 

 

193-371 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด?านการออกแบบส่ือสมัยใหมR 1   3 (2-2-5) 

  (Selected Topics in New Media 1) 

  วิชาบังคับกRอน: ให?อยูRในดุลยพินิจของอาจารย5ผู?สอน 

  เทคโนโลยีส่ือสมัยใหมG ท่ีนGาสนใจและสGงผลตGอการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมและระบบวิถีชีวิตของ

คนท่ัวโลก 

  Topics of new media technology in relation to various cultural context and social 

values.    
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193-372 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด?านการออกแบบส่ือสมัยใหมR 2 3 (2-2-5) 

  (Selected Topics in New Media 2) 

  วิชาบังคับกRอน: ให?อยูRในดุลยพินิจของอาจารย5ผู?สอน 

  เทคโนโลยีส่ือสมัยใหมG ท่ีนGาสนใจและสGงผลตGอการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมและระบบวิถีชีวิตของ

คนท่ัวโลก   

  Topics of new media technology in relation to various cultural context and social 

values



3.2 ช่ือ สกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน;งและคุณวุฒิของอาจารยBประจำหลักสูตร 

3.2.1 อาจารย+ประจำหลักสูตร 

ลำดับ 

 

ตำแหน+ง 

 

ชื่อ-สกุล 

 

เลขประจำตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิ 

ปAที่จบ 
ภาระงานสอน 

 (ชม./สัปดาหI) 

ผลงานทางวิชาการ 

สาขาวิชา สถาบัน 

1 อาจารยI อรรถเศรษฐI  

ปรีดากรณI  

1 2001 0015x xx 

x 

กศ.ม. ศิลปศึกษา  มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

2557 9 อรรถเศรษฐI ปรีดากรณI. (2560). พื้นที่ความสุข : Live 

Innovation Thailand Painting Contest 2017. สำนักงาน

นวัตกรรมแห+งชาติ (องคIการมหาชน), กระทรวงวิทยาศาสตรIและ

เทคโนโลยีและสมาคมศิษยIเก+ามหาวิทยาลัยศิลปากร. ณ วันที่ 7 

กรกฏาคม 2560 

ศป.บ. นิเทศศิลปq มหาวิทยาลัย

บูรพา 

2552 

2  วิเชษฐI  แสงดวงด ี

 

3 7399 0008x xx 

x 

 

ค.ด. เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 

จุฬาลงกรณI

มหาวิทยาลัย 

2558 12 สุชาดา แสงดวงดี และวิเชษฐI แสงดวงดี.(2562).อัตลักษณIและ

กลยุทธIการสื่อสารตราสัญลักษณIและสโลแกนเพื่อส+งเสริมการ

ท+องเที่ยวชุมชนตามแนว OTOP นวัตวิถี:กรณีศึกษาบyานแก+ง

สะเดา ตำบลทุ+งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแกyว.

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปAที่ 6 

ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน),121-137 ณ วันที่ 1 มกราคม 

2562. 

ศษ. ม. เทคโนโลยี

การศึกษา 

มหาวิทยาลัย

รามคำแหง 

2541 

ศษ. บ. โสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัย

รามคำแหง 

2531 

3 อาจารยI ภาสกร ธนานันทI 1 1015  00373 xx 

X 

ศป.ม. ทัศนศิลปq  มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

2559 12 ภาสกร ธนานันทI. (2561). ประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติดyาน

การอนุรักษIพลังงานและพลังงานทดแทน ปAที่ 6 ในหัวขyอ “พลัง

งาน...เพื่อชีวิต”คำสอนของพ+อ. กรุงเทพฯ: กระทรวงพลังงาน ณ 

วันที่ 17-19 กันยายน 2561. 

ศ.บ. ทัศนศิลปq มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

2556 

4 อาจารยI ทศพร เทียนศร ี 1 7098 00031 xx 

x 

ศป.ม. การออกแบบ มหาวิทยาลัย

รังสิต 

2556 12 ทศพร เทียนศรี. (2560). ดิจิธรรม (ดิจิตอล+ธรรมชาติ) : Live 

Innovation Thailand Painting Contest 2017. สำนักงาน

นวัตกรรมแห+งชาติ (องคIการมหาชน), กระทรวงวิทยาศาสตรIและ

เทคโนโลยีและสมาคมศิษยIเก+ามหาวิทยาลัยศิลปากร. ณ วันที่ 7 

กรกฏาคม 2560 

ศศ.บ. ศิลปกรรม 

(ออกแบบนิเทศศิลปq) 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครปฐม 

2550 

5 อาจารยI ปÉญจเวช บุญรอด 1 1007 00595 xx 

x 

ศป.ม ประวัติศาสตรI

สถาปÉตยกรรม 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

2558 12       ปÉญจเวช บุญรอด.(2562). โครงการออกแบบสื่อ

ประชาสัมพันธIดyวย Motion Graphic เพื่อเผยแพร+ความรูy

เกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่ไม+ถูกสุขลักษณะในวัย

เด็ก ช+วงอายุ 6-12 ปA พาชนะ.ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห+ง

ศป.บ นิเทศศิลปq มหาวิทยาลัย

บูรพา 

2552 
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ลำดับ 

 

ตำแหน+ง 

 

ชื่อ-สกุล 

 

เลขประจำตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิ 

ปAที่จบ 
ภาระงานสอน 

 (ชม./สัปดาหI) 

ผลงานทางวิชาการ 

สาขาวิชา สถาบัน 

กรุงเทพมหานคร (BACC). ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 - 26 

มีนาคม 2562 



3.2.2 อาจารย+ประจำ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
เลขประจำตัว 

ประชาชน 

คุณวุฒ ิ ป=ที่จบ 
ภาระงานสอน 

(หนDวยกิต/สัปดาหG) 
ผลงานทางวิชาการ 

สาขาวิชา สถาบัน / ประเทศ  
หลักสูตร 

ปMจจุบัน 

 

1 ดร. เดชาน ุชิต 

กตัญçูทวีทิพยI 

310140094749

2 

Ph.D. (Computer Engineering) Chulalongkorn University 2545 9 1. IEEE International Symposium on 

Communications and Information 

Technology (ISCIT 2002), paper titled “ On 

Routing Real-time Multicast Traffic Using 

Residual Delay path selection function”. 

2. IEEE International Symposium on 

Communications and Information 

Technology (ISCIT 2001), paper titled “ On 

Routing Real-time Multicast Traffic”. 

3. IEEE International Symposium on 

Intelligent Signal Processing and 

Communication Systems (ISPACS 1999),  

paper titled “Reliable real-time multicast 

scheme on the Internet”. 

4. Computer Communications, Elsevier 

Science, “Real-time optimal multicast 

routing”, September 2002. 

 

 

MS.EE &CE (Electrical and 

Computer Engineering) 

Oregon State University, USA 2526 

วศบ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอรI) จุฬาลงกรณIมหาวิทยาลัย 2524 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล 
เลขประจำตัว 

ประชาชน 

คุณวุฒ ิ ป=ที่จบ 
ภาระงานสอน 

(หนDวยกิต/สัปดาหG) 
ผลงานทางวิชาการ 

สาขาวิชา สถาบัน / ประเทศ  
หลักสูตร 

ปMจจุบัน 

 

2 อ.ณรงคIฤทธิ ์

   สุคนธสิงหI 

310200144809

4 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลyา ธนบุร ี

2543 9 ณรงคIฤทธิ์   สุคนธสิงหI. ระบบสารสนเทศการ

จ ัดการความร ู y  คณะเทคโนโลย ีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสยาม.การประชุมวิชาการระดับชาติ. 

นวัตกรรมการหลอมรวมของศิลปะ วิทยาศาสตรI 

และเทคโนโลยี. 2557. 

บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 

วท.บ. (สัตวศาสตรI) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลyา  

เจyาคุณทหาร ลาดกระบัง 

2536 

3 อ.อรรณพ 

   กางกั้น 

310200197521

3 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรI 2545 12 อรรณพ   กางกั้น. ระบบบริหารสินคyาคงคลัง

โดยวิธ ีเข yาก+อนออกก+อนและวิธ ีเจาะจง. การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ. นวัตกรรมการหลอม

รวมของศิลปะ ว ิทยาศาสตรI และเทคโนโลยี 

2557.  

วท.บ. (เศรษฐศาสตรIเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรI 2530 

4 อ.นิตยา  

   เกิดแยyม 

312020055739

8 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรI 2546 12 นิตยา เกิดแยyม. ตำราคอมพิวเตอรIระดับประถม

และมัธยมศึกษา สำนักพิมพIวัฒนาพานิช.  

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอรI) มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

บyานสมเด็จเจyาพระยา 

2542  นิตยา เกิดแยyม. หนังสือคู+มือการใชyงาน 

Windows XP และ Office 2003 สำนักพิมพIซีเอ็ด

ยูเคชั่น. 2547. 

 

5 อ.พิชญากร  

เลค 

310230047962

5 

M.S. (Computer Information 

System) 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2540 12 พิชญากร  เลค. e-Learning Courseware by 

using Flip Album. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ. นวัตกรรมการหลอมรวมของศิลปะ BB.A. (Marketing) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2537 



 

62 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
เลขประจำตัว 

ประชาชน 

คุณวุฒ ิ ป=ที่จบ 
ภาระงานสอน 

(หนDวยกิต/สัปดาหG) 
ผลงานทางวิชาการ 

สาขาวิชา สถาบัน / ประเทศ  
หลักสูตร 

ปMจจุบัน 

 

วิทยาศาสตรIและเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยสยาม. 

2557. 

6 อ.นิตินัย 

ไพศาลพยัคฆI 

110140047857

7 

บธ.บ. (คอมพิวเตอรIธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสยาม 2551 12 นิตินัย ไพศาลพยัคฆI. ทัศนคติของนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ที่

มีต+อการใชyงานเครือข+ายสังคมออนไลนIสำหรับ

การเรียน . นวัตกรรมการหลอมรวมของศิลปะ 

วิทยาศาสตรI และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยสยาม. 

2557.  

นิตินัย ไพศาลพยัคฆI. การใชyการเครือข+ายสังคม

ออนไลนIเพื่อสนับสนุนการมีส+วนร+วมในกิจกรรม

การเรียนรู yนอกหyองเรียน:กรณีศึกษาวิชาการ

โปรแกรมสำหร ับอ ินเทอร I เน ็ต. งานประชุม

ว ิชาการระดับชาติ เพ ื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่ งย ืน. 

มหาวิทยาลัยสยาม. 2556.  

    นิตินัย ไพศาลพยัคฆI. Information System 

for Helping Deaf Mute Communication 

(The 2nd Japan-Thailand Friendship 

International Workshop on Science, 

Technology and Education: JTSTE 2012, 

Pattaya City) 



 

63 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
เลขประจำตัว 

ประชาชน 

คุณวุฒ ิ ป=ที่จบ 
ภาระงานสอน 

(หนDวยกิต/สัปดาหG) 
ผลงานทางวิชาการ 

สาขาวิชา สถาบัน / ประเทศ  
หลักสูตร 

ปMจจุบัน 

 

7 อ.พิศิษฐI สุกาญ

จนโชต ิ

110150050418

9 

บธ.บ. (คอมพิวเตอรIธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสยาม 2556 12  

8. อ.ปรัชญา ศิร ิ 155060005694

9 

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม 2558 12  



 
4. องคBประกอบเก่ียวกับประสบการณBภาคสนาม (สหกิจศึกษา)  

จากความต9องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ+ในวิชาชีพกFอนเข9าสูFการทำงานจริง ดังนั้นหลักสูตรได9กำหนดให9มีแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาท่ีต9องการฝRกประสบการณ+ใน
รูปแบบสหกิจศึกษา นักศึกษาต9องลงเรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เว9นแตFกรณีที่นักศึกษามีปSญหาไมFสามารถไปฝRกประสบการณ+ได9ก็จะเปWนการอนุโลมให9เรียนรายวิชาเลือกเฉพาะด9าน
แทน 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูQของประสบการณBสหกิจศึกษา  

ความคาดหวังในผลการเรียนรู9ประสบการณ+สหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังน้ี 
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข9าใจในหลักการ ความจำเปWนในการเรียนรู9ทฤษฎีมากย่ิงข้ึน 
(2) บูรณาการความรู9ท่ีเรียนมาเพ่ือนำไปแก9ปSญหาทางธุรกิจโดยใช9เทคโนโลยีสารสนเทศเปWนเคร่ืองมือได9อยFางเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสัมพันธ+และสามารถทำงานรFวมกับผู9อ่ืนได9ดี 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข9าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข9ากับสถานประกอบการได9 
(5) มีความกล9าในการแสดงออก และนำความคิดสร9างสรรค+ไปใช9ประโยชน+ในงานได9 

4.2. ช;วงเวลา  

ภาคการศึกษาท่ี 3 ของปfการศึกษาท่ี 3 (สหกิจศึกษา) 
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน  

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

5. ขQอกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  

ข9อกำหนดในการทำโครงงาน ควรเปWนหัวข9อที่เกี่ยวข9องกับการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต+ แอนิเมชัน งานกราฟhก สื่อสมัยใหมFเพื่อการใช9งานจริง หรือเพื่อการศึกษา หรือเพ่ือ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยควรมีองค+กรที่อ9างอิงและคาดวFาจะนำไปใช9งานหากโครงงานสำเร็จ และมีรายงานที่ต9องนำสFงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด อยFาง
เครFงครัด หรือเปWนโครงงานท่ีมุFงเน9นการสร9างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานด9านแอนิเมชันและงานออกแบบส่ือสมัยใหมF 

5.1. คำอธิบายโดยย;อ  

โครงงานท่ีนักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีนำมาใช9ในการทำโครงงาน ประโยชน+ท่ีจะได9รับจากการทำโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทำเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
กำหนด 

5.2. มาตรฐานผลการเรียนรูQ  

นักศึกษาสามารถทำงานเปWนทีม มีความเช่ียวชาญในการใช9เคร่ืองมือ โปรแกรม ในการทำโครงงาน โครงงานสามารถเปWนต9นแบบในการพัฒนาตFอได9 
 

5.3. ช;วงเวลา  
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ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปfการศึกษาท่ี 4 
5.4. จำนวนหน;วยกิต 

3 หนFวยกิต 
5.5. การเตรียมการ  

มีการกำหนดชั่วโมงการประชุมนักศึกษา การให9คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให9คำปรึกษา ให9ข9อมูลขFาวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต+ และปรับปรุงให9ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมี
ตัวอยFางโครงงานให9ศึกษา 

 

5.6. กระบวนการประเมินผล  

 ประเมินผลจากความก9าวหน9าในการทำโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให9คำปรึกษาโดยอาจารย+ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได9กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา
นำเสนอผลงานออกแบบ โดยโครงงานดังกลFาวต9องบรรลุตามวัตถุประสงค+ท่ีกำหนดไว9  และการจัดสอบการนำเสนอท่ีมีอาจารย+สอบไมFต่ำกวFา 3 คน  
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู3 กลยุทธ6การสอน และการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธBหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

(1) มีความสามารถทำงานรFวมกับผู9อื่น มีทักษะการบริหารจัดการและทำงานเปWน

หมูFคณะ 

โจทย+ปSญหาและโครงงานของรายวิชาตFาง ๆ ควรจัดแบบคณะทำงาน แทนที่จะเปWนแบบงาน

เด่ียว เพ่ือสFงเสริมให9นักศึกษาได9ฝRกฝนการทำงานเปWนหมูFคณะ 

(2) แก9ปSญหาเฉพาะหน9าได9อยFางเปWนระบบและเหมาะสม ในรายวิชาให9มีโจทย+ปSญหา แบบฝRกหัด กรณีศึกษา ท่ีฝRกทักษะการคิดแก9ปSญหา และเปhดโอกาส

ให9นักศึกษาได9ปฏิบัติจริงในบางรายวิชา เชFน สัมมนา 

(3) ซ่ือสัตย+ตFอตนเองและผู9อ่ืน ให9รางวัล ยกยFองนักศึกษาท่ีมีความซ่ือสัตย+ ในขณะเดียวกันลงโทษนักศึกษาท่ีทุจริต 

(4) มีจิตอาสา ทำหน9าท่ีเปWนพลเมืองดี ชFวยเหลือผู9อ่ืน และสังคม การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี ่ยวข9องกับหน9าที่พลเมือง และสFงเสริมการเข9ารFวมกิจกรรม

ชFวยเหลือสังคม  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูQในแต;ละดQาน 

2.1  หมวดศึกษาท่ัวไป 

  2.1.1 ดQานคุณธรรม จริยธรรม  

   2.1.1.1 ผลการเรียนรูQดQานคุณธรรม จริยธรรม 

 1) มีคุณธรรม 
2) มีจริยธรรม 

   2.1.1.2   กลยุทธB การสอนท่ีใชQในการพัฒนาการเรียนรูQดQานคุณธรรม จริยธรรม  

    1) กำหนดให9เปWนวัฒนธรรมในองค+กร  ปลูกฝSงความมีคุณธรรม จริยธรรมเชFนการเข9าช้ันเรียนตรงเวลา   การแตFงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให9ผู9เรียนตระหนักและเห็นคุณคFาของการเรียนรู9  
กระตือรือร9นในการเรียนรู9รวมท้ังลักษณะอันพึงประสงค+ของคนดีการยกยFองผู9ทำความดี 

    3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน9นการปฏิบัติให9ผู9เรียนเกิดความเข9าใจอยFาง 
ลึกซ้ึงถึงคุณธรรมท่ีต9องการปลูกฝSง มีความขยันอดทน 
    4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเน9นให9ผู9เรียนเข9าใจถึงคุณธรรม จริยธรรมท่ีต9องการ 

ปลูกฝSงบFมเพาะให9ปรากฏในตัวผู9เรียนอยFางเปWนรูปธรรม 
    5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน9นให9ผู9เรียนเรียนรู9จากสถานการณ+จริงและกรณี 
ตัวอยFาง เชFนพฤติกรรมด9านคุณธรรมเชFนความซ่ือสัตย+ ประหยัด อดออม 

    6) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเน9นให9ผู9เรียนเข9าใจถึงคุณคFาของศิลปะและดนตรี 
รวมท้ังคุณคFาของการมีจิตสาธารณะ 

   2.1.1.3 กลยุทธB การประเมินผลการเรียนรูQคุณค;าดQานคุณธรรม จริยธรรม 

    1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู9เรียน เชFนการการเข9าชั้นเรียนตรงเวลา การแตFงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  การเข9ารFวมกิจกรรมในชั้นเรียน การสFง
งานท่ีได9รับมอบหมาย 
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    2) ประเมินจากการทดสอบยFอย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคท่ีเปWนไปอยFางสุจริต 

    3) ประเมินจากการเข9ารFวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีแสดงถึงความมีวินัย   ความเปWน 
ผู9นำผู9ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การมีจิตสาธารณะ 
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  2.1.2 ดQานความรูQ 

   2.1.2.1 ผลการเรียนรูQดQานความรูQ 

1) สามารถอธิบายถึงความรู9ความเข9าใจในศาสตร+ท่ีเรียนได9 
2) สามารถบูรณาการความรู9พ้ืนฐานในรายวิชาตFางๆ ท่ีเรียนกับการเรียนในสาขาวิชาได9 หรือนำไปใช9เพ่ือการดำรงชีวิตได9 

   2.1.2.2  กลยุทธB การสอนท่ีใชQในการพัฒนาการเรียนรูQดQานความรูQ 

    1) จัดการเรียนการสอนท่ีเน9นผู9เรียนเปWนสำคัญ  เน9นการเรียนการสอนท่ีเปWน (Active Learning)     
    2) จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู9และประสบการณ+ของผู9เรียนด9านสังคมโลกผสมผสานกับความรู9และประสบการณ+ใหมFในรายวิชาท่ีสอน  

    3) จัดให9มีการเรียนรู9จากห9องปฏิบัติการ และหรือสถานการณ+จริงท่ีเก่ียวข9องกับธรรมชาติและส่ิงแวดล9อม 
    4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ+ตรง เพื่อให9มีการเรียนรู9ทั้งองค+ความรู9  ทักษะกระบวนการ หลักการและทฤษฏีสูF
การประยุกต+ในชีวิตประจำวัน 

    5) เรียนรู9จากแหลFงเรียนรู9ที ่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก โดยคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงทางด9านวิทยาการและเทคโนโลยี สูFการประยุกต+ใน
ชีวิตประจำวันอยFางมีความสุข 
    6) จัดให9มีกิจกรรมการเรียนรู9โดยการนำเสนองานในรูปแบบการทำรายงาน การนำเสนองานท้ังแบบกลุFมและหรือเปWนรายบุคคล 

   2.1.2.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรูQดQานความรูQ 

    1) ให9มีการประเมินตนเองกFอนเรียนและภายหลังการเรียน 
    2) ประเมินโดยการทดสอบยFอย สอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศึกษา 

    3) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมของรายวิชาท้ังในและนอกห9องเรียน 
    4) ประเมินจากผลการการทำแบบฝRกหัดในช้ันเรียนการทำรายงาน หรือการนำเสนอ 
งานท้ังเปWนกลุFมหรือรายบุคคล  

 2.1.3  ดQานทักษะทางป[ญญา 

   2.1.3.1 ผลการเรียนรูQดQานทักษะทางป[ญญา 
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1) สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห+อยFางเปWนระบบและมีเหตุผล 

     2) แสดงออกถึงความใฝxรู9 สามารถติดตามความก9าวหน9าทางวิชาการอยFางตFอเน่ืองในรายวิชาท่ีเรียนได9 
3) สามารถวิเคราะห+สถานการณ+และใช9ความรู9ความเข9าใจในแนวคิดหลักการ ทฤษฎีและกระบวนการตFางๆ ในการคิดแก9ปSญหาในสถานการณ+ที่ไมFเคย

คาดคิดมากFอนได9อยFางเหมาะสม 

   2.1.3.2  กลยุทธB การสอนท่ีใชQในการพัฒนาการเรียนรูQดQานทักษะทางป[ญญา 

    1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด9วยกระบวนการคิดเพ่ือสFงเสริมให9ผู9เรียนคิดวิเคราะห+ด9วยเหตุผลเชFนการอภิปรายกลุFม จัดสถานการณ+จำลอง 
    2) การถาม ตอบปSญหาแสดงความเห็นในช้ันเรียน 

    3) จัดการเรียนรู9จากประสบการณ+ ตรง เชFนการฝRกปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ+จากผู9มีประสบการณ+ แล9วนำมาสรุปเปWนสาระความรู9 และนำไปใช9ใน
ชีวิตประจำวัน 
    4) จัดการเรียนการสอนแบบ(  Problem based learning ).ในลักษณะการประเมินสภาพปSญหาท่ีเกิด กับชีวิตประจำวัน  โดยใช9กระบวนการวิเคราะห+เพ่ือ

ดารแก9ปSญหา 

   2.1.3.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรูQดQานทักษะทางป[ญญา 

    1) ประเมินจากรายงานการเรียนรู9 

    2) ประเมินจากผลการวิเคราะห+ปSญหาและความเหมาะสมในการแก9ปSญหา 
    3) ประเมินจากพฤติกรรมทางปSญญาของผู9เรียน ต้ังแตFการต้ังคำถาม การสืบค9น การคิดวิเคราะห+  สังเคราะห+ 
    4) ประเมินจากการจัดทำโครงการเพ่ือประยุกต+องค+ความรู9ในรายวิชาทักษะท่ีนำมาใช9ในสถานการณ+จริง 

 2.1.4  ทักษะดQานความสัมพันธBระหว;างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   2.1.4.1 ผลการเรียนรูQดQานความสัมพันธBระหว;างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) แสดงออกถึงความใสFใจท้ังตFอตนเองและผู9อ่ืน 

    2) สามารถทำงานเปWนกลุFม มีความรับผิดชอบตFอตนเองและสังคม 
    3) แสดงออกถึงภาวะผู9นำและผู9ตามท่ีเหมาะสม 
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   2.1.4.2 กลยุทธB การสอนท่ีใชQในการพัฒนาการเรียนรูQดQานความสัมพันธBระหว;างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    1) จัดกิจกรรมการเรียนรู9ผFานประสบการณ+ตรงจากการทำงานเปWนกลุFมและงานที่ต9องมีปฏิสัมพันธ+ ระหวFางบุคคล  เพื่อฝRกทักษะความรับผิดชอบ   การ
ยอมรับความแตกตFางของตนในสังคม 
    2) จัดประสบการณ+การเรียนรู9ในภาคปฏิบัติ 

    3) สอดแทรก เร่ืองความรับผิดชอบ  การทำงานเปWนทีม  มีมนุษยสัมพันธ+  การเข9าใจวัฒนธรรมในองค+กร ในรายวิชาตFาง ๆ 
    4) จัดกิจกรรมการเรียนรู9ท่ีให9โอกาสให9ผู9เรียน ได9มีปฏิสัมพันธ+ชFวยการเรียนรู9เชFน ความสำคัญและความรับผิดชอบตFอธรรมชาติและส่ิงแวดล9อม 
    5) จัดกิจกรรมการเรียนรู9ท่ีให9โอกาสให9ผู9เรียน ได9มีโอกาสแสดงออกในการเปWนผู9นำผู9ตามท่ีดีเชFนการทำงานเปWนกลุFม 

   2.1.4.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรูQดQานทักษะความสัมพันธBระหว;างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกขณะทำกิจกรรมกลุFมของผู9เรียน 
    2) การนำเสนอผลงานเปWนกลุFม 

    3) การประเมินความรับผิดชอบ ในหน9าท่ีท่ีได9รับมอบหมาย 
    4) การประเมิน โดยเพ่ือนในช้ันเรียน 

 2.1.5 ดQานทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชQเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2.1.5.1 ผลการเรียนรูQดQานทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชQเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถใช9ภาษาเพ่ือการส่ือสารได9อยFางมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถวิเคราะห+ข9อมูลเชิงตัวเลขหรือใช9เทคนิคทางคณิตศาสตร+และสถิติในการดำรงชีวิต 

3) สามารถรู9เทFาทันและเลือกใช9เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารและนำเสนอข9อมูลได9 

   2.1.5.2  กลยุทธB การสอนท่ีใชQในการพัฒนาการเรียนรูQดQานทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข  

การส่ือสาร และการใชQเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดการเรียนการสอนท่ีเน9นการฝRกทักษะการส่ือสารท้ังการพูดการอFานการเขียน  
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และการนำเสนอในช้ันเรียนเปWนภาษาตFางประเทศ 

2) จัดการเรียนการสอนท่ีเน9นการฝRกทักษะการส่ือสารท้ังการพูดการอFานการเขียน และการนำเสนอในช้ันเรียนเปWนภาษาไทย 
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู9ให9ผู9เรียนได9สืบค9นข9อมูลด9วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายและเหมาะสมและได9ข9อมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค+ท่ี

ต9องการ 

4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดประสบการณ+ตรงให9ผู9เรียนได9ใช9คณิตศาสตร+เชิงตัวเลขสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห+ข9อมูลด9วยคอมพิวเตอร+ 
พร9อมกับนำเสนอด9วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

   2.1.5.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรูQดQานทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชQเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1) จัดกิจกรรมให9ผู9เรียนได9สะท9อนความรู9 ความคิด ความเข9าใจ ทักษะการส่ือสารด9านภาษาไทย/ภาษาตFางประเทศ ผFานส่ือเทคโนโลยีแบบตFางๆ 
    2) สังเกตพฤติกรรมการใช9เทคโนโลยีระหวFางกิจกรรมการเรียนรู9ในช้ันเรียน และการรFวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    3) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน การนำเสนอ  ผลงาน โดยใช9เทคโนโลยี 

    4) ประเมินจากการทดสอบยFอย ทดสอบกลางภาคและการทดสอบปลายภาค 
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2.2  หมวดวิชาแกนและวิชาเฉพาะ 

2.2.1 การพัฒนาผลการเรียนรูQดQาน คุณธรรม จริยธรรม 

 2.2.1.1 ผลการเรียนรูQดQานคุณธรรม จริยธรรม 

 (1) เคารพสิทธิและยอมรับฟSงความคิดเห็นของผู9อ่ืน 

 (2) มีวินัย ตรงตFอเวลา ซ่ือสัตย+สุจริต ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข9อบังคับขององค+กรและสังคม 

 (3) มีภาวะความเปWนผู9นำและผู9ตาม สามารถทำงานเปWนทีมและแก9ไขข9อขัดแย9งท่ีเกิดข้ึนได9 

 (4) อนุรักษ+ศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดล9อม และรักษาผลประโยชน+ของสFวนรวมด9วยจิตสาธารณะ 

 (5) มีการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน+ให9ทันตFอการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการออกแบบ 

 (6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2.2.1.2 กลยุทธBการสอนท่ีใชQพัฒนาการเรียนรูQดQานคุณธรรม จริยธรรม 

 (1) ผู9สอนประพฤติตนเปWนแบบอยFางท่ีดี 

 (2) ให9นักศึกษาเข9ารFวมกิจกรรมทางศาสนาท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน 

 (3) เน9นเรื่องการแตFงกาย มีวินัย ตรงตFอเวลา ทำงานที่ได9รับมอบหมายด9วยตนเอง สFงงานภายในเวลาที่กำหนด และปฏิบัติตนเหมาะสม ถูกต9อง ตามระเบียบ

ข9อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 (4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย+ตFอตนเองและสังคม 

 (5) สFงเสริมให9นักศึกษาเกิดจิตสำนึกความซ่ือสัตย+ โดยต9องไมFกระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ9านของผู9อ่ืน 

 2.2.1.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรูQดQานคุณธรรม จริยธรรม 

 (1) อาจารย+ผู9รับผิดชอบหลักสูตรประเมินการประพฤติตนเปWนแบบอยFางและการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมจากแบบสอบถามและสัมภาษณ+ 
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 (2) พิจารณาจากผลการเข9ารFวมกิจกรรมของนักศึกษา 

 (3) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข9อบังคับตFางๆ อยFางตFอเน่ือง 

 (4) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบและการลอกการบ9านผู9อ่ืน 

 (5) ประเมินจากการตรงตFอเวลาของนักศึกษาในการเข9าช้ันเรียน การสFงงานตามกำหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย 

 

 2.2.2 ความรูQ  

 2.2.2.1 ผลการเรียนรูQดQานความรูQ 

 (1) มีความรู9 ความเข9าใจ และสามารถอธิบายได9ถึงหลักการและทฤษฎีท่ีสำคัญในเน้ือหาด9านการออกแบบในยุคดิจิทัล 

 (2) สามารถพัฒนาทักษะการใช9งาน หรือการฝRกปฏิบัติกับเคร่ืองคอมพิวเตอร+สำหรับงานออกแบบ 

 (3) สามารถศึกษา ค9นคว9า ติดตามการเปล่ียนแปลงและความก9าวหน9าด9านการออกแบบส่ือสมัยใหมFในยุคดิจิทัลและพัฒนาตFอยอดองค+ความรู9ได9ด9วยตนเอง 

 (4) สามารถนำความรู9ท่ีได9รับไปจัดทำโครงงานรายวิชา ท่ีสอดคล9องกับระบบการทำงานของหนFวยงานตFางๆ ในภาคธุรกิจและตรงตามมาตรฐานสากล 

 (5) สามารถบูรณาการความรู9ด9านงานออกแบบกราฟhกและส่ือสมัยใหมFในการทำงานรFวมกับศาสตร+อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข9อง 

 2.2.2.2 กลยุทธBการสอนท่ีใชQพัฒนาการเรียนรูQดQานความรูQ 

 (1) ใช9การเรียนการสอนท่ีเน9นผู9เรียนเปWนสำคัญ โดยเน9นทักษะทางการออกแบบส่ือสมัยใหมFในยุคดิจิทัล 

 (2) เน9นการเรียนรู9และการแก9ปSญหาด9วยโครงงานรายวิชา ที่สอดคล9องกับระบบการทำงานของหนFวยงานตFางๆ ในภาคธุรกิจ โดยอาศัยความก9าวหน9าของ

เทคโนโลยีในปSจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 (3) เน9นการศึกษาค9นคว9าด9วยตนเองจากส่ือการเรียนรู9ตFางๆ 

 (4) จัดให9มีการเรียนรู9จากสถานการณ+จริง โดยการศึกษาดูงานหรือสหกิจศึกษา 
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 2.2.2.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรูQดQานความรูQ  

 (1) การทดสอบยFอย หรือการทดสอบปฏิบัติ 

 (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

 (3) ประเมินจากรายงาน หรือโครงงานรายวิชาท่ีนักศึกษาจัดทำ 

 (4) ประเมินจากการนำเสนอรายงาน และการซักถามของนักศึกษาในช้ันเรียน 

 (5) สังเกตพฤติกรรมและประเมินความเข9าใจในเน้ือหาของนักศึกษาจากการถาม-ตอบของนักศึกษาในช้ันเรียน 

 (6) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานและการฝRกประสบการณ+ 

2.2.3 ทักษะทางป[ญญา 

 2.2.3.1 ผลการเรียนรูQดQานทักษะทางป[ญญา 

 (1) สามารถวิเคราะห+ปSญหา สถานการณ+อยFางมีวิจารณญาณ และสรุปประเด็นปSญหาได9อยFางถูกต9องเหมาะสม 

 (2) สามารถสืบค9นข9อมูล รวบรวมความรู9 วิเคราะห+ปSญหาและความต9องการได9 

 (3) สามารถประยุกต+ใช9ความรู9และทักษะท่ีมี ไปใช9ในการแก9ไขปSญหาได9อยFางเปWนระบบ 

 2.2.3.2 กลยุทธBการสอนท่ีใชQพัฒนาการเรียนรูQดQานทักษะทางป[ญญา 

 (1) มอบหมายงานหรือกรณีศึกษาท่ีสFงเสริมการคิด วิเคราะห+ สังเคราะห+และแก9ไขปSญหา 

 (2) การศึกษาค9นคว9าการเขียนรายงานและการนำเสนอผลงาน 

 (3) ให9นักศึกษาปฏิบัติงานจากสถานการณ+จริง 

2.2.3.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรูQดQานทักษะทางป[ญญา 

 (1)  ประเมินผลจากกรณีศึกษาและงานท่ีมอบหมาย 
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 (2)  ประเมินผลจากรายงาน การนำเสนอผลงานและการปฏิบัติงานในสถานการณ+จริง 

2.2.4 ทักษะความสัมพันธBระหว;างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.2.4.1 ผลการเรียนรูQดQานทักษะความสัมพันธBระหว;างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) สามารถส่ือสารได9อยFางมีประสิทธิภาพ และใช9ภาษาได9ถูกต9องเหมาะกับเวลาและสถานท่ี 

 (2) ให9ความรFวมมือท่ีดีและชFวยเหลือในการแก9ปSญหาสถานการณ+ตFางๆ ท้ังในบทบาทของผู9นำและผู9ตาม 

 (3) สามารถใช9ความรู9ด9านการออกแบบในการชFวยเหลือกิจกรรมทางสังคม 

 (4) มีความรับผิดชอบตFองานท่ีได9รับมอบหมาย 

 (5) มีการพัฒนาตนเองและเรียนรู9นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมFๆ อยFางตFอเน่ือง 

 

2.2.4.2 กลยุทธBการสอนท่ีใชQในการพัฒนาการเรียนรูQดQานทักษะความสัมพันธBระหว;างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1)  จัดกิจกรรมแบบบุคคลและแบบกลุFม เพ่ือสFงเสริมให9มีมนุษยสัมพันธ+รFวมกัน 

 (2) กำหนดการทำงานกลุFมโดยให9หมุนเวียนการเปWนผู9นำ การเปWนสมาชิกกลุFมและผลัดกันเปWนผู9รายงาน 

 (3) ปลูกฝSงนักศึกษาให9เข9ารFวมกิจกรรมของคณะ หรือมหาวิทยาลัยเพ่ือสFงเสริมการอยูFรFวมกันในสังคม 

 (4) ใช9วิธีการสอนแบบเปhดโอกาสให9นักศึกษาแสดงความคิดเห็น เคารพสิทธิ และรับฟSงความคิดเห็นของผู9อ่ืน 

2.2.4.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรูQดQานทักษะความสัมพันธBระหว;างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1)  ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานบุคคลและรายงานกลุFม 

 (2)  สังเกตพฤติกรรมการเข9ารFวมกิจกรรมของนักศึกษา 

 (3)  ประเมินพฤติกรรมภาวะการเปWนผู9นำและผู9ตามท่ีดี 
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 (4)  ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา 

2.2.5 ดQานทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชQเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.2.5.1 ผลการเรียนรูQดQานทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชQเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) มีทักษะในการใช9คอมพิวเตอร+สำหรับงานด9านการออกแบบได9 

 (2) สามารถใช9เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสมัยใหมFได9อยFางมีประสิทธิภาพ 

 (3) สามารถใช9ภาษาพูดและภาษาเขียน และเลือกรูปแบบการส่ือสารและนำเสนอได9อยFางมีประสิทธิภาพ 

 (4) สามารถใช9เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู9 ติดตามข9อมูลขFาวสาร ความก9าวหน9าทางเทคโนโลยีสำหรับงานออกแบบได9อยFางมีประสิทธิภาพ 

2.2.5.2 กลยุทธBการสอนท่ีใชQพัฒนาการเรียนรูQดQานทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชQเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) มอบหมายงานค9นคว9าองค+ความรู9จากแหลFงข9อมูลตFางๆ และให9นักศึกษานำเสนอหน9าช้ัน 

 (3) การใช9ศักยภาพทางคอมพิวเตอร+และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานท่ีได9รับมอบหมาย 

 (4) สFงเสริมการค9นคว9า เรียบเรียงข9อมูลและนำเสนอให9ผู9อ่ืนเข9าใจได9ถูกต9อง และให9ความสำคัญในการอ9างอิงแหลFงท่ีมาของข9อมูล 

2.2.5.3 กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรูQดQานทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชQเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1)  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด9านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเปWนระยะ 

 (2)  ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงาน 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูQจากหลักสูตรสู;รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป (Curriculum Mapping) 

= ความรับผิดชอบหลัก  � ความรับผิดชอบรอง 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ความรูQ ทักษะทางป[ญญา ทักษะ

ความสัมพันธB 
ระหว;างบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะหB 
เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชQ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1. กลุ;มวิชามนุษยศาสตรBและสังคมศาสตรB 

101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา

ท่ีย่ังยืน 

� 
 

� �  � �  � �   � 

101-102 ความเปWนพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก �  � � �  �  �     

101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพ่ือความเปWน
ผู9นำ 

� 
 

� � �   � � �    

101-104 การบริหารการเงินอยFางชาญฉลาด �  � �   � �    �  

101-105 เปhดโลกชุมชนและการเรียนรู9ผFานกิจกรรม � � � �   � � � �    

101-106 การเมืองและกฎหมายใกล9ตัว �  � �   �  �     

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต �  �    � �      

101-108 หลักตรรกศาสตรIและทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูyตลอดชีวิต �  �  � �  �     � 

101-109 มนุษยสัมพันธ+และการพัฒนาบุคลิกภาพ �  � �   � � � � �   

101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน �  � � �   �     � 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ความรูQ ทักษะทางป[ญญา ทักษะ

ความสัมพันธB 
ระหว;างบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะหB 
เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชQ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
101-111 อาเซียนในโลกยุคใหมF �  �  �    �    � 

101-112 อารยธรรมศึกษา �  �  �    �    � 

101-113 ทักษะการศึกษา �  � � �    �    � 

101-114 จิตวิทยาท่ัวไป �  �  �   �     � 

101-115 สังคมวิทยาเบ้ืองต9น �  �    � �     � 

101-116 หลักเศรษฐศาสตร+ �  �  �   �    �  

 
2. กลุ;มวิชาภาษาและการส่ือสาร 

101-201 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร �  � � �    �  �   

101-202 ภาษาไทยเพ่ือการนำเสนอ �  � � �    �  �   

101-203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการปรับพ้ืน  � � �   �   �  �   

101-204   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน � �  � �  �  �  �   

101-205   ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางวิชาการ  � �  � �  �  �  �   

101-206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอแบบมืออาชีพ � �  � �  �  �  �   

101-207 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบข9อสอบมาตรฐาน � �  � �  �  �  �   

101-208 การเขียนโค9ดคอมพิวเตอร+สำหรับทุกคน  �  � �   �    �  

101-209 ภาษาจีน 1  �  � � �    �  �   
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รหัสวิชา ช่ือวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ความรูQ ทักษะทางป[ญญา ทักษะ

ความสัมพันธB 
ระหว;างบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะหB 
เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชQ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
101-210 ภาษาจีน 2 �  � � �    �  �   

101-211 ภาษาญ่ีปุxน 1 �  � � �    �  �   

101-212 ภาษาญ่ีปุxน 2 �  � � �    �  �   

101-213 ภาษาเกาหลี 1 �  � � �    �  �   

101-214 ภาษาเกาหลี 2 �  � � �    �  �   

3. กลุ;มวิชาวิทยาศาสตรBและคณิตศาสตรB 
101-301 ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษท่ี 21 �   �   �  �   � � 

101-302 วิทยาการข9อมูลและจินตภาพ �   � �    �   �  

101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน �  �    � �    �  

101-304 

 

ตรรกะและการออกแบบความคิดเพ่ือสร9าง

นวัตกรรม 

และธุรกิจใหมF   

� 

 

� 
� 

 
 

� � � 

 

� 

   

� 

101-305 อินเทอร+เน็ตของสรรพส่ิงเพ่ือทุกคน �  �  �    �    � 

101-306 ห9องทดลองท่ีมีชีวิตเพ่ือความย่ังยืน �  � � �  �  �     

101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ �  � �  �      � � 

101-308 คอมพิวเตอร+สำหรับการศึกษาและการทำงาน �  � �  �      � � 

101-309 ชีวิตกับส่ิงแวดล9อม �  � �   � �      
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รหัสวิชา ช่ือวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ความรูQ ทักษะทางป[ญญา ทักษะ

ความสัมพันธB 
ระหว;างบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะหB 
เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชQ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
101-310 อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดี  �  � �   � �      

101-311 เคมีในชีวิตประจำวัน  �  � �   � �      
101-312 คณิตศาสตร+ในชีวิตประจำวัน �  � � �  �     �  

101-313 สถิติพ้ืนฐานเพ่ือการวิเคราะห+ข9อมูล �  � � �  �     �  
101-314 คณิตศาสตร+ในอารยธรรม �  � � �  �     �  

101-315 สถิติความนFาจะเปWน �  � � �  �     �  
4. กลุ;มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตรB 
101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกำลังกาย �  � �   � �     � 

101-402 ศิลปะและดนตรีเพ่ือสุนทรียภาพแหFงชีวิต �  � �  �  �     � 

101-403 นิยมไทยและอัศจรรย+ในสยาม �  � � �   �   �   

101-404 การตามหาและออกแบบความฝSน �  �  � �       � 
101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดำรงชึวิต �  � �  �  �      
101-406 การถFายภาพเชิงสร9างสรรค+ �  �  �  � �    �  

 

 

 

  



3.2  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูAจากหลักสูตรสูCรายวิชา ของสาขาวิชาแอนิเมชันและ

ส่ือสรAางสรรคF 

 3.2.1 ดAาน คุณธรรม จริยธรรม 

 1) เคารพสิทธิและยอมรับฟ6งความคิดเห็นของผู@อ่ืน 

 (2) มีวินัย ตรงตGอเวลา ซ่ือสัตยIสุจริต ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข@อบังคับขององคIกรและสังคม 

 (3) มีภาวะความเปRนผู@นำและผู@ตาม สามารถทำงานเปRนทีมและแก@ไขข@อขัดแย@งท่ีเกิดข้ึนได@ 

 (4) อนุรักษIศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดล@อม และรักษาผลประโยชนIของสGวนรวมด@วยจิตสาธารณะ 

 (5) มีการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศนIให@ทันตGอการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการออกแบบ 

 (6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.2.2 ดAานความรูA 

 (1) มีความรู@ ความเข@าใจ และสามารถอธิบายได@ถึงหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาด@านการออกแบบ

แอนิเมชันและส่ือสร@างสรรคI 

 (2) สามารถพัฒนาทักษะการใช@งาน หรือการฝeกปฏิบัติกับเคร่ืองคอมพิวเตอรIสำหรับงานออกแบบ 

 (3) สามารถศึกษา ค@นคว@า ติดตามการเปลี่ยนแปลงและความก@าวหน@าด@านแอนิเมชันและสื่อสร@างสรรคIและ

พัฒนาตGอยอดองคIความรู@ได@ด@วยตนเอง 

 (4) สามารถนำความรู@ที่ได@รับไปจัดทำโครงงานรายวิชา ที่สอดคล@องกับระบบการทำงานของหนGวยงานตGางๆ 

ในภาคธุรกิจและตรงตามมาตรฐานสากล 

 (5) สามารถบูรณาการความรู@ด@านแอนิเมชันและการออกแบบในการทำงานรGวมกับศาสตรIอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข@อง 

3.2.3 ดAานทักษะทางปMญญา 

 (1) สามารถวิเคราะหIป6ญหา สถานการณIอยGางมีวิจารณญาณ และสรุปประเด็นป6ญหาได@อยGางถูกต@อง

เหมาะสม 

 (2) สามารถสืบค@นข@อมูล รวบรวมความรู@ วิเคราะหIป6ญหาและความต@องการได@ 

 (3) สามารถประยุกตIใช@ความรู@และทักษะท่ีมี ไปใช@ในการแก@ไขป6ญหาได@อยGางเปRนระบบ 

3.2.4 ดAานทักษะความสัมพันธFระหวCางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) สามารถส่ือสารได@อยGางมีประสิทธิภาพ และใช@ภาษาได@ถูกต@องเหมาะกับเวลาและสถานท่ี 

 (2) ให@ความรGวมมือท่ีดีและชGวยเหลือในการแก@ป6ญหาสถานการณIตGางๆ ท้ังในบทบาทของผู@นำและผู@ตาม 

 (3) สามารถใช@ความรู@ด@านการออกแบบในการชGวยเหลือกิจกรรมทางสังคม 

 (4) มีความรับผิดชอบตGองานท่ีได@รับมอบหมาย 
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 (5) มีการพัฒนาตนเองและเรียนรู@นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมG ๆ อยGางตGอเน่ือง 

3.2.5 ดAานทักษะการวิเคราะหFเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชAเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) มีทักษะในการใช@คอมพิวเตอรIสำหรับงานด@านการออกแบบได@ 

 (2) สามารถใช@เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสมัยใหมGได@อยGางมีประสิทธิภาพ 

 (3) สามารถใช@ภาษาพูดและภาษาเขียน และเลือกรูปแบบการส่ือสารและนำเสนอได@อยGางมีประสิทธิภาพ 

 (4) สามารถใช@เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู@ ติดตามข@อมูลขGาวสาร ความก@าวหน@าทางเทคโนโลยี สำหรับ

งานออกแบบได@อยGางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา (Curriculum Mapping) 

�ความรับผิดชอบหลัก  � ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู2 3. ทักษะทาง

ป;ญญา 
4. ทักษะความสัมพันธAระหวCาง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหAเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
125-102 คณิตศาสตร/พื้นฐาน  �    � �       �    �   �   

101-315  สถิติและความน<าจะเป@น  �    � �       �    �   �   

190-104 หลักการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร/ 
 �    � � �    �      �  �   � 

193-102 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงาน

กราฟQก 
  �  � �  �    �  �    � � �    

193-103 หลักการออกแบบกราฟQก  �    � �   �  � �    � �   � �  

193-104 สุนทรียศาสตร/  �  �   �    � �    �  �    �  

193-105 วาดเสUน  �  �   �     �      �    �  

193-106 หลักการออกแบบแอนิเมชัน     � � �   � � �      �  �    

193-201 ศิลปะไทย  �  �   �     �     � �    �  

193-202 เทคโนโลยีการออกแบบ 

และผลิตงานมัลติมีเดีย 
 � �  �  �  � �   �  � �  � � � �   

193-203 ประวัติศาสตร/และศิลปะร<วมสมัย    �   �     �     � �    �  

193-204 ความคิดสรUางสรรค/ในงานดิจิทัล � �    � �   � � � �  �  � �    �  
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู2 3. ทักษะทาง
ป;ญญา 

4. ทักษะความสัมพันธAระหวCาง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหAเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
193-205 การเล<าเรื่องสรUางสรรค/สำหรับสื่อ

ร<วมสมัย 
� �    � �    � �   �  � �    �  

193-206 หลักการถ<ายภาพดิจิทัล  �    � �  �  � �  �    � � � �   

193-207 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับงาน

ดิจิทัล 
 �    � �    � �     � �     � 

193-208 ธุรกิจดิจิทัล  � �  �  �  � � �  � �  �  � �   � � 

193-301 การบริหารโครงการทางดUานดิจิทัล  �  �  �  �  � � � � � �  �   �    � 

193-302 เสียงประกอบงานมัลติมีเดีย  �   �  � �    �      � � � �   

193-303 เทคนิคการนำเสนองานมัลติมีเดีย �  �  �  �   �  � �  �    �   � � 

193-304 สัมมนา � �    �    � � �  �  �  � �   � � 

193-401 จุลนิพนธ/    �   � � �  � � � � � � �  �  � � �  

190-490 เตรียมสหกิจศึกษา  �   �   �   � �   �       �  

190-491 สหกิจศึกษา  � � �    �   � � � �  �       �  

193-331 การออกแบบตัวละคร  �   � � �    � �   �   �  � �   
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู2 3. ทักษะทาง
ป;ญญา 

4. ทักษะความสัมพันธAระหวCาง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหAเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
193-332 การออกแบบสตอรี่บอร/ด  �   � � �    � � �  �   �  � �   

193-333 โปรแกรมพัฒนาโมเดล 3 มิต ิ  �  � � � � �    �      � � � �   

193-334 โปรแกรมสรUางแอนิเมชัน2  มิต ิ  �  �  � � �  � � � �    � � � � �   

193-335 โปรแกรมสรUางแอนิเมชัน 3 มิต ิ  �  �  � � �  � � � �    � � � � �  � 

193-336 เทคนิคพิเศษสำหรับภาพเคลื่อนไหว  � �  � � � �  � � � �     � � � �  � 

193-337 เทคนิคการประมวลผล 3 มิต ิ  �   � � � �  �  � �     � � � �   

193-338 การออกแบบแอนิเมชันโตUตอบ   �    �  �  � � � �     � � � �  � 

193-339 ภาพเคลื่อนไหวแบบเซล  �    � �    � �   �   �  �  �  

193-340 สตeอปโมชัน  �    � �    � �   �   �  �  �  

193-341 การออกแบบโมชันกราฟQก  �   �   � �  � � �  �   � � � �  � 

193-342 ศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยี

ภาพเคลื่อนไหว 1 
    � �  � � � � � �  �  �  � � �  � 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู2 3. ทักษะทาง
ป;ญญา 

4. ทักษะความสัมพันธAระหวCาง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหAเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
193-343 ศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยี

ภาพเคลื่อนไหว 2  
    � �  � � � � � �  �  �  � � �  � 

193-361 การตัดต<อภาพวิดิทัศน/ดิจิทัล     � �  �  � � �    � � � � � �  � 

193-362 การออกแบบสรUางสรรค/เว็บ     � �  �  � �   �  � � � � � �  � 

193-363 การออกแบบเอกลักษณ/ 

และแบรนด/ 
 �   � � �    �  �  �  � �  �  �  

193-364 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ/ดิจิทัล   � � � � � � �  � � �   � � � � � �   

193-365 การออกแบบอินเทอร/เฟซ   � � � � �  � � � � �  �  � �  � � �  

193-366 การออกแบบสื่อเคลื่อนไหว  �   � �  �  � � � �  �   �  � � �  

193-367 การออกแบบปฏิสัมพันธ/สำหรับสื่อ

สมัยใหม< 
 � �  �  � � � �  � �  �   �  �  �  

193-368 การออกแบบสื่อการเรียนดิจิทัล � �   � � � � �  � �  � �  � � � �  � � 

193-369 การออกแบบกราฟQกสำหรับ

สื่อขUอมูล 
  �  � �  � �  � � �  �  � �  � � � � 

193-370 โฆษณาดิจิทัล � �   � � �  �  � � �  �   � � � � �  
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู2 3. ทักษะทาง
ป;ญญา 

4. ทักษะความสัมพันธAระหวCาง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหAเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
193-371 การศึกษาเฉพาะเรื่องดUานการ

ออกแบบสื่อสมัยใหม< 1  
 �   � �   � � � �  �    � �  � � � 

193-372 การศึกษาเฉพาะเรื่องดUานการ

ออกแบบสื่อสมัยใหม< 2 
 �   � �   � � � �  �    � �  � � � 

สรุปรวมหลักสูตร � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 



 
หมวดที่ 5. หลักเกณฑ1ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ3 ในการให7ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป4นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว@าดAวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พศ. 2549 

1.1  นักศึกษามีสิทธ์ิเขAาสอบในรายวิชาใด จะตAองมีเวลาเรียนไม@นAอยกว@า รAอยละ 80 ของช่ัวโมงท่ีมีการสอนในวิชาน้ัน 

1.2   นักศึกษามีสิทธ์ิเขAาสอบตAองเป4นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนและเขAาสอบไดAเฉพาะรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนไวAเท@าน้ัน 

1.3  นักศึกษาท่ีขาดสอบในรายวิชาใด ใหAถือว@าสอบตกในรายวิชาน้ัน 

1.4 การนับจำนวนหน@วยกิตสะสมของนักศึกษาเพื่อใหAครบหลักสูตร ใหAนับเฉพาะจำนวนหน@วยกิตที่กำหนดในหลักสูตร

ของรายวิชาที่สอบไดAเท@านั้น ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว@าหนึ่งครั้ง ใหAนับเฉพาะจำนวน

หน@วยกิตคร้ังสุดทAายท่ีประเมินว@าสอบผ@าน ไปคิดเป4นคะแนนเฉล่ียนสะสมเพียงคร้ังเดียว 

1.5 การศึกษาแต@ละรายวิชา จะประเมินดAวยสัญลักษณ̂ต@างๆ ท่ีมีแตAมประจำดังน้ี 

 1.5.1 สัญลักษณ̂ท่ีมีแตAมประจำ  

   สัญลักษณ3 ความหมาย  แต7มระดับคะแนน 

 A ดีเย่ียม 4.00 

 B+ ดีมาก 3.50 

 B ดี 3.00 

 C+ ค@อนขAางดี 2.50 

 C พอใชA 2.00 

 D+ อ@อน 1.50 

 D ผ@าน 1.00 

 F ตก 0.00 

  1.5.2   สัญลักษณ̂ท่ีไม@มีแตAมประจำ 

   สัญลักษณ3       ความหมาย 

    W เพิกถอนการศึกษา  (Withdraw) 

     S ผลการประเมินเป4นท่ีพอใจ (Satisfactory) 

     U ผลการประเมินไม@เป4นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) 

      I รอการประเมินผล  (Incomplete) 

      P การศึกษายังไม@ส้ินสุด  (In Progress) 

    AU การร@วมฟÄงการบรรยาย  (Audit) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูAขณะนักศึกษายังไม@สำเร็จการศึกษา 

 1) การทวนสอบในระดับรายวิชา ใหAนักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา และมีคณะกรรมการพิจารณา

ความเหมาะสมของกระบวนการเรียนการสอนใหAเป4นไปตามแผนการสอน (มคอ.3) 

 2) ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูAของนักศึกษาเป4นส@วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของ

มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาพิจารณาขAอสอบและค@าระดับคะแนน 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูAหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูAของนักศึกษา เนAนศึกษาสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต และนำ

ผลการศึกษาที่ไดAมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรอย@างต@อเนื่อง รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตร โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ท้ังน้ี การศึกษาจะดำเนินการต@อไปน้ี 

 (1) ศึกษาการไดAงานทำของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต@ละรุ@นที่จบการศึกษา ดAานของระยะเวลาในการหา

งานทำ การประกอบอาชีพ และอัตราเงินเดือน  

 (2) ศึกษาความพึงพอใจของการผูAใชAบัณฑิต โดยการส@งแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูAความสามารถ 

และทักษะของบัณฑิต 

 (3) ศึกษาความเห็นจากผูAทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรืออาจารย^พิเศษ เกี่ยวกับความพรAอมของ

นักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขAองกับกระบวนการเรียนรูA และการพัฒนาองค̂ความรูAของนักศึกษา 

 (4) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป4นรูปธรรม อาทิ (ก) จำนวนผลงานออกแบบที่นักศึกษาสรAางขึ ้น (ข) จำนวน

สิทธิบัตร (ค) จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จำนวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (จ) จำนวนกิจกรรม

อาสาสมัครในองค̂กรท่ีทำประโยชน̂ต@อสังคม เป4นตAน 

3. เกณฑ3การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   

การใหAปริญญา นักศึกษาจะตAองมีคุณสมบัติดังต@อไปน้ี 

1. ศึกษาครบรายวิชาและเกณฑ̂อ่ืนๆ ท่ีกําหนดไวAในหลักสูตร 

2. ได@แตAมเฉล่ียสะสมไม@ต@ํากว@า 2.00  

3. มีความประพฤติดีเหมาะสมแกAศักด์ิศรีแห@งปริญญา 

4. อ่ืนๆ ใหAเป4นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว@าดAวย การศึกษาไม@สูงกว@าระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย1และบุคลากร 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย3ใหมT 

 1.1 ศูนย3พัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสยามจัดให7มีการปฐมนิเทศอาจารย3ใหมT โดยอาจารย^ใหม@ทุกคนเขAา

โปรแกรมปฐมนิเทศ ประกอบดAวย 

 1.1.1  บทบาทหนAาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย̂ตามพันธกิจ 

 1.1.2  สิทธิประโยชน̂ของอาจารย̂และกฏระเบียบต@าง ๆ 

 1.1.3  หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต@าง ๆของมหาวิทยาลัย  

 1.1.4  มีการจัดทำเอกสารเป4นคู@มือสำหรับอาจารย̂ใหม@ 

 1.2 คณะมอบหมายอาจารย3อาวุโสเปZนอาจารย3พ่ีเล้ียง โดยมีหนAาท่ี 

 1.2.1 ใหAคำแนะนำและคำปรึกษาเพ่ือส@งเสริมใหAเรียนรูAและปรับตนเองเขAาสู@การเป4นอาจารย̂ในคณะ 

 1.2.2 แนะนำแนวทางการพัฒนาผูAเรียนดAวยเทคนิคการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรม 

 1.2.3 ใหAคำแนะนำและนิเทศการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีตAองสอนคู@กับอาจารย̂อาวุโส 

 1.2.4 ประเมินและติดตามความกAาวหนAาในการปฏิบัติงานของอาจารย̂ใหม@ 

 1.3 อาจารย3ทุกคนได7รับการพัฒนาอยTางทั่วถึง ในดAานจัดการเรียนการสอน และความรูAที่ทันสมัย ตลอดจนการวิจัย โดย

จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในคณะและส@งเสริมใหAเขAาร@วมประชุม สัมมนา และอบรมในสถาบันการศึกษาอ่ืน ดังน้ี 

 1.3.1 สนับสนุนใหAเขAาร@วมอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป4นโครงการที่จัดโดยศูนย^พัฒนาการ

เรียนการสอน โครงการพัฒนาวิชาการของคณะต@างๆ และโครงการพัฒนาวิชาการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.3.2 สนับสนุนใหAเขAาร@วมอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย เช@น การประชุมวิชาการที่จัดโดยองค^กร

วิชาชีพ จัดโดยมหาวิทยาลัยต@างๆ ในประเทศไทย 

 1.3.3 อาจารย̂ทุกคนในคณะฯ ตAองเขAาร@วมการอบรมอย@างนAอยปåการศึกษาละ 2 คร้ัง 

 1.3.4 ศึกษาดูงานอบรมในต@างประเทศ คณะฯ จัดโครงการดูงานต@างประเทศแก@อาจารย^ปåการศึกษาละ 1 คร้ัง 

ในภาคการศึกษาท่ี 1 

2. การพัฒนาความรู7และทักษะให7แกTคณาจารย3และบุคลากร 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1 จัดระบบการประเมินผลดAานการสอนและการประเมินผลอย@างมีส@วนร@วมระหว@างผูAสอน ผูAบริหาร และ

ผูAเรียน โดยอาจารย̂ทุกคนตAองประเมินผลดAานการสอนของตนใน Portfolio รายวิชา นักศึกษาตAองประเมินการสอนของอาจารย̂

ผ@านทางอินเทอร̂เน็ตก@อนรับทราบเกรดของแต@ละรายวิชา 



 

92 
 

 2.1.2 ส@งเสริมใหAอาจารย^เขAาร@วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน / ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

ประจำปåตามรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) ที่จัดโดยศูนย̂พัฒนาการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัยสยาม 

 2.1.3 กำหนดใหAมีการวิจัยในชั้นเรียน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสยามที่ทุกรายวิชาตAองส@งผลการวิจัยในช้ัน

เรียนเม่ือส้ินสุดการสอนภายใน 1 เดือน 

 2.1.4 พัฒนาทักษะการใชAเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา โดยส@งเสริมใหAทุกรายวิชาทำ e-Learning 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด7านอ่ืน ๆ 

 2.2.1 ส@งเสริมใหAอาจารย̂สอบประกาศนียบัตร Microsoft Certificate และ Adobe Certificate  

 2.2.2 พัฒนาและส@งเสริมใหAอาจารย̂เขียนตำราและเอกสารประกอบการสอน 

 2.2.3 พัฒนาการเขAาสู@ตำแหน@งทางวิชาการ 

 2.2.4 พัฒนาคุณวุฒิใหAสูงข้ึน 

 2.3 การพัฒนาเชิงวิชาชีพแกTบุคลากรสายสนับสนุน 

 2.3.1 คณะฯ จัดประเมินผลการทำงานในคณะเมื่อสิ้นสุดปåการศึกษาทุกปå และใหAบุคลากรสายสนับสนุนเขAาร@วม

การประชุมดAวย 

 2.3.2 คณะฯ เสริมทักษะการทำงานที่ทันสมัยใหAแก@บุคลากรทุกคน โดยจัดใหAบุคลากรสายสนับสนุนเขAาร@วมการ

ประชุมทางวิชาการท้ังภายในและภายนอก 
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หมวดที ่7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การกำกับมาตรฐาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสรAางสรรค̂ มีการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ^มาตรฐาน

หลักสูตร ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาอุดมศึกษาแห@งชาติ คือคุณสมบัติของอาจารย^ประจำหลักสูตรทุกคน มี

คุณวุฒิ หรือดำรงตำแหน@งทางวิชาการเป4นไปตามเกณฑ^มาตรฐานหลักสูตร และมีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาท่ี

กำหนด หลักสูตรมีการดำเนินงานเกี่ยวกับอาจารย^ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ^มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังน้ี 

1.1 อาจารย̂ผูAรับผิดชอบหลักสูตร 

1.1.1 มีอาจารย^ผูAรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทำหนAาที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ การเรียนการสอน ตั้งแต@การ

วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 

1.1.2 มีอาจารย̂ผูAรับผิดชอบหลักสูตรไม@นAอยกว@า 5 คน ตAองอยู@ประจำหลักสูตรน้ันตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป4น

อาจารย̂ผูAรับผิดชอบหลักสูตรเกินกว@า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม@ไดA 

1.1.3 อาจารย̂ผูAรับผิดชอบหลักสูตรตAองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ̂กับสาขาวิชาท่ีเปíดสอน ข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท@า

ที่มีตำแหน@งทางวิชาการไม@ต่ำกว@าผูAช@วยศาสตราจารย^ และมีผลงานทางวิชาการที่ไดAรับการเผยแพร@ ตามหลักเกณฑ^ที่กาหนดใน

การพิจารณาแต@งต้ังใหAบุคคลดำรงตำแหน@งทางวิชาการอย@างนAอย 1 รายการในรอบ 5 ปåยAอนหลัง 

1.2 อาจารย̂ประจำหลักสูตร 

กำหนดใหAอาจารย^ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ^กับสาขาวิชาที่เปíดสอนขั้นต่ำปริญญาโท หรือ เทียบเท@าที่มี

ตำแหน@งทางวิชาการไม@ต่ำกว@าผูAช@วยศาสตราจารย^ และมีผลงานทางวิชาการที่ไดAรับการเผยแพร@ตามหลักเกณฑ^ที่กาหนด ในการ

พิจารณาแต@งต้ังใหAบุคคลดำรงตาแหน@งทางวิชาการอย@างนAอย 1 รายการในรอบ 5 ปåยAอนหลัง 

 

2. บัณฑิต 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ ของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คือ จัดใหAมีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหAผูAเรียนมีความรูAในวิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิต

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ พ.ศ. 2552 คือเป4นผูAมีความรูA มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการ

พัฒนาตนเอง สามารถประยุกต^ใชAความรูAเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมไดAอย@างมีความสุขทั้งร@างกายและจิตใจมีความสำนึกและ

ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ̂ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

 2.1 ส@งเสริมสนับสนุนใหAบัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ พ.ศ. 2552 คือ 

 2.1.1 ดAานคุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.2 ดAานความรูA 

 2.1.3 ดAานทักษะทางปÄญญา 

 2.1.4 ดAานทักษะความสัมพันธ̂ระหว@างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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 2.1.5 ดAานทักษะการวิเคราะห̂เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชAเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2 รAอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดAงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปå 

       โดยสำรวจจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษไดAงานทำหรือมีกิจการ

ของตนเองที่มีรายไดAประจำภายในระยะเวลา 1 ปå นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปå

การศึกษาน้ันๆ ไม@นAอยกว@ารAอยละ 70 

 

3. นักศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและส่ือสรAางสรรค̂ มีระบบและกลไก การรับนักศึกษาใหม@ คือ  

 1. เริ่มจากการกำหนด คุณสมบัติผูAสมัครเรียนโดยคุณสมบัติของผูAเขAาศึกษา จะตAองเป4นผูAสำเร็จการศึกษาไม@ต่ำกว@า

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือ

สำเร็จการศึกษาอื่นหรือเทียบเท@า นอกจากนี้ยังกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผูAเรียนที่ยังไม@ผ@านการเรียนวิชาที่เกี่ยวขAองกับ

การพัฒนาดAานศิลปะใหAเขAาร@วมโครงการปรับพ้ืนฐานดAานการพัฒนาดAานศิลปะ 

 2. ทำประวัติผูAสมัคร 

 3. มีการตรวจสอบเอกสารการสมัครของนักศึกษาจากสำนักรับสมัคร 

 4. ข้ึนทะเบียนนักศึกษา  

 5. กรณีนักศึกษาจบการศึกษาระดับ ปวส. หรือกำลังเรียนระดับปริญญาตรีจากสถาบันอื ่น จะมีการแต@งต้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบผลการเรียนเพื่อเทียบโอนรายวิชา โดยเทียบโอนรายวิชาไดAไม@เกิน 2 ใน 3 ของจำนวนหน@วยกิตทั้งหมด

ของหลักสูตร 

 3.1 การสนับสนุนและการใหAคำแนะนำนักศึกษา 

 3.1.1 การใหAคำปรึกษาดAานวิชาการและอ่ืน ๆ แก@นักศึกษา 

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสรAางสรรค̂ มีการแต@งตั้งอาจารย^ที่ปรึกษาทาง

วิชาการใหAแก@นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปÄญหาในการเรียนสามารถปรึกษา กับอาจารย^ที่ปรึกษาทางวิชาการไดA โดย

อาจารย^ของหลักสูตร ทุกคนจะตAองทำหนAาที่อาจารย^ที่ปรึกษาทางวิชาการใหAแก@นักศึกษา และทุกคนตAองกำหนดชั่วโมงใหA

คำปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหAนักศึกษาเขAาปรึกษาไดA นอกจากนี้ ตAองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหAคำปรึกษาแนะนำในการ

จัดทำกิจกรรมแก@นักศึกษา 

 3.1.2 การอุทธรณ̂ของนักศึกษา 

         การอุทธรณ^ของนักศึกษาเป4นไปตามกฎระเบียบของสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม โดย

นักศึกษาตAองใชAแบบฟอร^ม คำรAองทั่วไป เพื่อยื่นต@อนายทะเบียน โดยระบุเรื่องที่ตAองการยื่นคำรAอง พรAอมเหตุผลประกอบ การ

พิจารณาคำรAองจะกระทำแลAวเสร็จภายใน 7 วัน 

 3.2 ความตAองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูAใชAบัณฑิต 
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 3.2.1 ความตAองการบุคลากรดAานเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก โดยนักศึกษาสำเร็จ

การศึกษาไดAงานทำไม@เกิน 1 ปå 

 3.2.2 จากผลสำรวจเพื่อปรับปรุงหลักสูตร พบว@าผูAใชAบัณฑิตตAองการบัณฑิตที่มีความรูAในแนวกวAาง    ดังน้ัน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสรAางสรรค̂ จึงเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขAาใจผลกระทบทาง

ธุรกิจท่ีเกิดจากเทคโนโลยีใหม@ ๆ  

 3.3 การประกันคุณภาพดAานนักศึกษา 

 3.3.1 การรับนักศึกษา 

        เกณฑ^ที่ใชAในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร@งใส ชัดเจนและสอดคลAองกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ี

กำหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใชAในการคัดเลือก ขAอมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษาใหAไดAนักศึกษาที่มีความพรAอมทาง

ปÄญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ@งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอเพื่อใหAสามารถสำเร็จการศึกษาไดAตามระยะเวลา

ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยดำเนินการดังต@อไปน้ี 

  1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 

  2) มีการนำระบบกลไกไปสู@การปฏิบัติ /ดำเนินการ 

  3) มีการประเมินกระบวนการ 

  4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 

  5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป4นรูปธรรม 

 3.3.2 การส@งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

         การส@งเสริมและพัฒนานักศึกษาดำเนินการดังต@อไปน้ี 

  1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 

  2) มีการนำระบบและกลไกไปสู@การปฏิบัติและดำเนินการ 

  3) มีการประเมินกระบวนการ 

  4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

  5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป4นรูปธรรม 

 3.3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

         ผลท่ีเกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการดำเนินการดังต@อไปน้ี 

  1) การคงอยู@ของนักศึกษา 

  2) การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

  3) ความพึงพอใจและผลการจัดการขAอรAองเรียนของนักศึกษา 
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4. อาจารย3 

หลักสูตรมีระบบการรับและแต@งตั้งอาจารย^ประจำหลักสูตร มีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย^ ตั้งแต@ระบบการ

รับอาจารย^ใหม@ การคัดเลือกอาจารย^คุณสมบัติ ความรูA ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความกAาวหนAาในการผลิตผลงานทาง

วิชาการของอาจารย̂ดังน้ี 

 4.1. การบริหารคณาจารย̂ 

 4.1.1 การรับอาจารย̂ใหม@ 

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสรAางสรรค̂ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ

คัดเลือกอาจารย̂ใหม@ใหAเป4นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสยาม มีข้ันตอนดำเนินการดังน้ี 

• กำหนดคุณสมบัติอาจารย^ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแอนิเมชัน คือ สำเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาแอนิเมชันหรือสาขาท่ีเก่ียวขAอง และมีความสามารถในการใชAภาษาอังกฤษ 

• ประกาศและเสาะหาผูAมีคุณสมบัติตามตAองการ 

• สืบคAนประวัติ และคุณสมบัติของผูAสมัครจากแหล@งขAอมูลท่ีเช่ือถือไดAอย@างเป4นระบบและมีการ

ตรวจสอบขAอมูลอย@างเป4นธรรม 

• ทดสอบความสามารถในการสอนและการใชAส่ือการศึกษา 

• เสนอแต@งต้ังและประเมินการปฏิบติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

4.1.2 การมีส@วนร@วมของคณาจารย̂ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

• อาจารย̂และผูAเรียนร@วมประเมินรายวิชาเม่ือส้ินสุดรายวิชา โดยอาจารย̂ประเมินใน portfolio 

รายวิชา นักศึกษาประเมินทาง Internet  ก@อนรับเกรดแต@ละรายวิชา 

• อาจารย^และผูAบริหารร@วมสัมมนาหลักสูตรและประเมินการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปå

การศึกษา 

• ผูAประสานงานรายวิชา จัดสัมมนาร@วมกับอาจารย^ในกลุ@มวิชาเดียวกัน นำผลการประเมินมา

วางแผน ทบทวนการจัดการเรียนการสอน และเป4นขAอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 

 4.1.3 การแต@งต้ังคณาจารย̂พิเศษ 

• คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดจAางอาจารย^พิเศษเฉพาะหัวขAอเรื ่องที ่ตAองการความ

เช่ียวชาญพิเศษ 

• การจัดจAางอาจารย̂พิเศษ ตAองเสนอแผนล@วงหนAาอย@างนAอย 1 ภาคการศึกษา 

• จัดใหAมีการประเมินการสอนของอาจารย̂พิเศษทุกคร้ังท่ีมีการสอน 

4.2 การประกันคุณภาพดAานหลักสูตร 

4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย̂ 
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        ดำเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย̂ดังต@อไปน้ี 

1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย̂ 

2) มีการนำระบบและกลไกไปสู@การปฏิบัติและดำเนินงาน 

3) ประเมินกระบวนการการดำเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย̂ 

4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 

4.2.2 คุณภาพอาจารย̂ 

1) อาจารย̂ตAองมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกรAอยละ 20 ข้ึนไปของอาจารย̂ประจำหลักสูตร 

2) อาจารย̂ตAองมีตำแหน@งทางวิชาการรAอยละ 60 ข้ึนไปของอาจารย̂ประจำหลักสูตร 

3) มีค@ารAอยละของผลรวมถ@วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย̂ผูAรับผิดชอบหลักสูตรรAอยละ 

20 ข้ึนไป 

4.2.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย̂ 

                            มีการรายงานผลการดำเนินงานเก่ียวกับอาจารย̂ดังน้ี 

1) การคงอยู@ของอาจารย̂ 

2) ความพึงพอใจของอาจารย̂ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู7เรียน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสรAางสรรค̂ ไดAบริหารจัดการหลักสูตรใหAมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลอย@างต@อเนื่อง การกำหนดผูAสอนจะพิจารณาระบบผูAสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต@ละรายวิชาการ

ประเมินผูAเรียน ใหAมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการ

ดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ 

5.1 การบริหารหลักสูตร 

มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสรAางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณบดีทำหนAาท่ีจัดการเรียนการสอนและบริหาร

จัดการหลักสูตรใหAเป4นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช 2552 และวัตถุประสงค^ของหลักสูตร ระบบ

และกลไกในการบริหารหลักสูตร มีดังน้ี 

5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ^มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช 2552 (TQF) 

5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสรAางคณะ คือ คณบดี คณะกรรมการประจำหลักสูตร ทำหนAาที่ บริหารจัดการ

หลักสูตรใหAเป4นไปตามเกณฑ^มาตรฐานและวัตถุประสงค^ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน@วยงานเลขานุการคณะทำหนAาท่ี

ประสานงานอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน การบริหารทรัพยากรการจัดการ 

5.1.3 มีคณะกรรมการประจำหลักสูตร ทำหนAาท่ีกำหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ ดังต@อไปน้ี 
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1) ร@วมกันกำหนดปรัชญาและวัตถุประสงค^ของหลักสูตรใหAสอดคลAองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห@งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ในระดับอุดมศึกษา 

2) กำหนดคุณสมบัติผูAเขAาศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาใหAมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ี

ตAองการ 

3) ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหAสอดคลAองกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและ

วิชาชีพแปลงหลักสูตรใหAสอดคลAองกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพแปลงหลักสูตรสู@กระบวนการเรียนการ

สอนและการประเมินผลการใชAหลักสูตร 

4) เสนออาจารย^ผูAสอนในแต@ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนนักศึกษาทำการประเมิน

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

5) ส@งเสริม สนับสนุนอาจารย̂ในหลักสูตรใหAพัฒนาตนเองอย@างต@อเน่ือง 

6) รับผิดชอบในการกำหนดแหล@งฝöกประสบการณ^วิชาชีพที่เหมาะสมจัดอาจารย^ จัดอาจารย^นิเทศ 

เตรียมความพรAอมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝöกประสบการณ̂วิชาชีพ 

7) จัดทำโครงการเพื ่อขออนุมัติงบประมาณ ในการสรAางปรับปรุงหAองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ̂ 

ครุภัณฑ̂และอ่ืน ๆ อันจะเอ้ือต@อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 การเตรียมความพรAอมก@อนการเปíดการเรียนการสอน 

1) แต@งต้ังอาจารย̂ประจำหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ̂กับสาขาวิชา 

2) หลักสูตรมอบหมายผูAสอนเตรียมความพรAอมในเร่ืองอุปกรณ̂การเรียนการสอน ส่ือการสอน เอกสาร

ประกอบการสอน และส่ิงอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมท้ังการติดตามผลการเรียนการสอนและการจัดทำรายงาน 

5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสรAางสรรค̂ จัดทำระบบสังเกตการณ̂

จัดการเรียนการสอน เพ่ือใหAทราบปÄญหา อุปสรรค และขีดความสามารถของผูAสอน 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื ่อสรAางสรรค̂ สนับสนุนใหAผู Aสอนจัด

กระบวนการเรียนรูAท่ีเนAนความใฝõรูAของผูAเรียน และใชAส่ือประสมอย@างหลากหลาย 

3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสรAางสรรค̂ 

จัดทำระบบการประเมินผลผูAสอน โดยผูAเรียน ผูAสอนประเมินการสอนของตนเอง และผูAสอนประเมินผลรายวิชา 

4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสรAางสรรค̂ 

ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต@ละปå หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและส่ือ

สรAางสรรค̂ จัดทำร@างรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปå ซึ่งประกอบดAวยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงาน

รายวิชา ผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา เสนอต@อคณบดี 
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6) คณะกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสรAางสรรค̂ ประชุม

อาจารย^ประจำหลักสูตรเพื่อวิเคราะห^ผลการดำเนินงานหลักสูตรประจำปå และใชAขAอมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ^การสอนทักษะ

ของอาจารย^ผูAสอนในการใชAกลยุทธ^ การสอน และสิ่งอานวยความสะดวกที่ส@งผลกระทบต@อคุณภาพของหลักสูตร และจัดทำ

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 

5.3.1 จัดทำมาตรฐานขั ้นต่ำของการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและส่ือ

สรAางสรรค̂ ใหAบังเกิดประสิทธิผล 

5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค̂ของบัณฑิตก@อนสาเร็จการศึกษา 

5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย̂ชัดเจน และแจAงใหAผูAเก่ียวขAองทราบ 

5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต@อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ทุกภาคการศึกษา 

5.3.5 เมื่อครบรอบ 4 ปå หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสรAางสรรค̂ เสนอแต@งต้ัง

ผูAทรงคุณวุฒิประเมินผลการดำเนินงานหลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร@างรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร และจัด

ประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาช้ันปåสุดทAายก@อนสำเร็จการศึกษา และผูAใชAบัณฑิต 

5.3.6 แต@งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจำนวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ̂ของ สกอ. เพื่อใหAมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรอย@างนAอยทุก 5 ปå โดยนำความคิดเห็นของผูAทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม@ ผู AใชAบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลกระทบต@อลักษณะท่ีพึงประสงค̂ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 

5.4 การประกันคุณภาพดAานหลักสูตร 

5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

       ดำเนินการเก่ียวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังน้ี 

1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขAอมูลท่ีใชAในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค̂ของหลักสูตร 

2) ปรับปรุงหลักสูตรใหAทันสมัยตามความกAาวหนAาของวิชาการสาขา 

2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

2.2) มีการนำระบบกลไกสู@การปฏิบัติและดำเนินงาน 

2.3) มีการประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

2.4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 

5.4.2 การวางระบบผูAสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

        ดำเนินการเก่ียวกับการวางระบบผูAสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

1) กำหนดผูAสอน 

2) การกำกับติดตาม และตรวจสอบการทำ มคอ. 3 – 4 

3) กำกับกระบวนการเรียนการสอน 

4) จัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝöกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
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5) บูรณาการพันธกิจต@าง ๆ เขAากับการเรียนการสอน โดยดำเนินการดังต@อไปน้ี 

5.1) มีระบบกลไกเก่ียวกับการวางระบบผูAสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2) นำระบบกลไกสู@การปฏิบัติและดำเนินงาน 

5.3) ประเมินกระบวนการ 

5.4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 

5.5) ดำเนินการตามวงจร PDCA 

5.4.3 การประเมินผูAเรียน 

       ดำเนินการประเมินผูAเรียนดังน้ี 

1) ประเมินผลการเรียนรูAตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ 

2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูAของนักศึกษา 

3) กำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7)  

โดยดำเนินการดังน้ี 

3.1) มีระบบกลไกเก่ียวกับการประเมินผูAเรียน 

3.2) มีการนำระบบกลไกไปสู@การปฏิบัติและดำเนินงาน 

3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผูAเรียน 

3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 

3.5) เรียนรูAโดยดำเนินการตามวงจร PDCA 
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู7 

มีบุคลากรฝõายสนับสนุนของหลักสูตร ซึ่งประสานงาน จัดซื้อจัดหาทรัพยากรการเรียน การสอน อำนวยความสะดวกใน

การใชAทรัพยากร และประเมินความเพียงพอและความตAองการใชAทรัพยากรของผูAสอน 

6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสรAางสรรค̂ จัดสรรงบประมาณประจำปå เพ่ือ

จัดซ้ือตำรา ส่ือการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ̂ และวัสดุครุภัณฑ̂คอมพิวเตอร̂อย@างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนใน

ช้ันเรียน และสรAางสภาพแวดลAอมใหAเหมาะสมกับการเรียนรูAดAวยตนเองของนักศึกษา 

6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู@เดิม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสรAางสรรค̂ มีความพรAอมดAานหนังสือ ตำรา 

และการสืบคAนผ@านฐานขAอมูลโดยมีสำนักหอสมุดกลางที่มีหนังสือดAานการบริหารจัดการและดAานอื่น ๆ รวมถึงฐานขAอมูลที่จะใหA

สืบคAน ส@วนระดับคณะก็มีหนังสือ ตำราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ^ที่ใชAสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย@าง

พอเพียง 
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 1. สถานท่ีและอุปกรณ̂การสอน 

 การสอน การปฏิบัติการและการทำวิจัย ใชAสถานที ่ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม 

รายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณ̂การสอน การปฏิบัติการ และการทำวิจัย ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังน้ี 

ลำดับท่ี รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวน หน@วย 

1. อุปกรณ̂คอมพิวเตอร̂ สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 512 ชุด 

2. อุปกรณ̂คอมพิวเตอร̂ iMac 21 =6f 

3. อุปกรณ̂กลAองถ@ายภาพน่ิงดิจิทัล (Digial Camera)   รุ@น  Canon IX 970 IS 1 ตัว 

4. กลAองบันทึกวีดิทัศน̂ระบบดิจิทัล (Ditital Video Camera)   

 3.1)  ย่ีหAอ Sony  Handycam  รุ@น DCR-TRV33 E 1 ตัว 

 3.2) ย่ีห@อ  Sony  Handycam  รุ@น HDR-XR100/PK1 1 ตัว 

5. เคร่ืองฉายภาพวีดีโอ และคอมพิวเตอร̂ ( LCD Projector)   

 4.1) LCD Projector NEC  VT 47  (หAอง 3-101, 3-102, 3-404) 3 เคร่ือง 

 4.2) LCD Projector NEC VT 49   (หAอง  3-301) 1 เคร่ือง 

 4.3) LCD Projector NEC  VT660  (หAอง 3-102) 1 เคร่ือง 

 4.4) LCD  Projector NEC NP-410 G 

 (หAอง 3-204, 3-205, 3-402, 3-403, 12-801/1, 12-802) 

6 เคร่ือง 

 4.5) LCD Projector Epson Emp-X5 (หAอง 3-204) 1 เคร่ือง 

 4.6) LCD Projector NEC VT 700 G (หAอง 3-501) 1 เคร่ือง 

6. โทรทัศน̂สี  29" 6 เคร่ือง 

7. เคร่ืองพิมพ̂  LaserJet   

 6.1)  Printer Hp LaserJet  1022n 1 เคร่ือง 

 6.2)  Printer Hp LaserJet 1100 1 เคร่ือง 

 6.3)  Printer Hp LaserJet 1020 1 เคร่ือง 

8. เคร่ืองพิมพ̂  Inkjet 2 เคร่ือง 

 7.1)  Printer HP DeskJet 820Cxi 1 เคร่ือง 

 7.2) Printer Epson Stylus photo 1390 1 เคร่ือง 

9. Wireless Presenter with Laser Pointer 1 ตัว 

10. Scanner Hpscanjet  5100C 1 เคร่ือง 

11. Tablet - G-Pen F509 20 ชุด 

12. Notebook Compaq  รุ@น  V2024AP 1 เคร่ือง 

13. LCD TV 42" LG  42LH20R 2 เคร่ือง 

14. Pocket PC HP IPAQ 1 เคร่ือง 
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ลำดับท่ี รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวน หน@วย 

15. I-Pad 3G 64 1 เคร่ือง 

 2. หAองสมุด  

 ปÄจจุบันมหาวิทยาลัยสยาม มีหอสมุดกลางอยู@ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โดยมีเนื้อที่ใชAสอย 3,560 ตาราง

เมตร มีจำนวนท่ีน่ังสำหรับนักศึกษา 1,200 ท่ีน่ัง และมีท่ีน่ังสำหรับอาจารย̂ 75 ท่ีน่ัง โดยมีจำนวนทรัพยากรสารสนเทศของคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยสยาม แบ@งเป4น 4 ประเภทดังน้ี 

   1. หนังสือ รวม 52,315 เล@ม แบ@งเป4น 

   - หนังสือภาษาไทย  27,463   เล@ม 

   - หนังสือภาษาอังกฤษ  24,852   เล@ม 

   2. วารสาร รวม 186 ช่ือเร่ือง แบ@งเป4น 

   - วารสารภาษาไทย     139  เล@ม 

   - วารสารภาษาอังกฤษ      47   เล@ม 

   3. ฐานขAอมูลในรูป CD และ ONLINE มี 4 ฐาน 

  3.1 LEXIS – NEXIS 

  3.2 Proquest Dissertations and Theses 

  3.3 NEWS Center 

  3.4  - CD ฐานขAอมูล โปรแกรมรวมกฎหมาย for Windows 

     - CD ฐานขAอมูล SET SMART ของตลาดหลักทรัพย̂ 

  4. CD / VCD เช@น ของสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห@งชาติ และสภาอุตสาหกรรมฯ 

  6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

          ประสานงานกับสำนักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตำราที่เกี่ยวขAอง เพื่อบริการใหAอาจารย̂

และนักศึกษาไดAคAนควAา และใชAประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ  อาจารย^ผูAสอนแต@ละรายวิชาใน

หลักสูตรมีส@วนร@วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนส่ืออื่น ๆ ที่จำเป4น นอกจากนี้อาจารย^พิเศษที่เชิญมาสอนบาง

รายวิชาและบางเนื้อหา ไดAเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สำหรับใหAหอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือเพ่ือไวAใหAอาจารย̂และนักศึกษาไดAศึกษา

คAนควAา 

          ในส@วนของคณะจะมีหAองสมุดย@อย เพ่ือบริการหนังสือ ตำรา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะจะตAองจัด

ส่ือการสอนอ่ืนเพ่ือใชAประกอบการสอนของอาจารย̂ เช@น เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร̂   

  6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

          การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจAาหนAาที ่ประจำหAองสมุดของคณะ ซึ ่งจะ

ประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขAาหอสมุดกลาง และทำหนAาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตำรา นอกจากนี้มี
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เจAาหนAาที่ ดAานโสตทัศนอุปกรณ^ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการใชAสื่อของอาจารย^แลAวยังตAองประเมินความพอเพียงและความ

ตAองการใชAส่ือของอาจารย̂ดAวย โดยมีรายละเอียดดังตารางต@อไปน้ี 

เปdาหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 

จัดใหAมีหAองเรียน หAองปฏิบัติการ 

ระบบเครือข@าย แม@ข@าย อุปกรณ̂

การทดลอง ทรัพยากร สื ่อและ

ช@องทางการเรียนรูA ที่เพียบพรAอม 

เพ ื ่อสนับสนุนทั ้งการศ ึกษาใน

หAองเรียน นอกหAองเรียน และเพ่ือ

การเรียนรู AไดAด Aวยตนเอง อย@าง

เพียงพอ มีประสิทธิภาพ  

 

1. จัดใหAมีหAองเรียนมัลติมีเดีย ที่มีความพรAอมใชA

งานอย@างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน การ

บันทึกเพื ่อเตรียมจัดสรAางสื ่อสำหรับการ

ทบทวนการเรียน 

2. จัดเตรียมหAองปฏิบัติการทดลองที่มีเครื่องมือ

ทันสมัยและเป4นเครื ่องมือวิชาชีพในระดับ

สากล เพื ่อใหAนักศึกษาสามารถฝöกปฏิบัติ 

สรAางความพรAอมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3. จัดใหAมีเครือข@ายและหAองปฏิบัติการทดลอง

เป íด ม ี เคร ื ่องคอมพิวเตอร ^และพ ื ้นท ี ่ ท่ี

นักศึกษาทดลอง หาความรูAเพิ ่มเติมไดAดAวย

ตนเอง ด Aวยจำนวนและประสิทธ ิภาพท่ี

เหมาะสมเพียงพอ 

4. จัดใหAมีหAองสมุดบริการทั้งหนังสือตำรา และ

สื ่อดิจิทัลเพื ่อการเรียนรู A ทั ้งหAองสมุดทาง

กายภาพและทางระบบเสมือน 

5. จัดใหAมีระบบแม@ข@ายขนาด ใหญ@ อุปกรณ̂

เครือข@าย เพื่อใหAนักศึกษาฝöกปฏิบัติการใน

การบริหารระบบ 

- รวบรวมจัดทำสถิติจำนวน

เคร ื ่องม ืออ ุปกรณ^ ต @อหัว

นักศึกษา ชั ่วโมงการใชAงาน

หAองปฏิบัติการ และเคร่ืองมือ 

ความเร็วของระบบเครือข@าย

ต@อหัวนักศึกษา 

- จำนวนนักศึกษาลงเรียนใน

วิชาเรียนที ่มีการฝöกปฏิบัติ

ดAวยอุปกรณ̂ต@าง ๆ  

- สถิติของจำนวนหนังสือตำรา 

และสื่อดิจิทัล ที่มีใหAบริการ 

และสถิติการใชAงานหนังสือ

ตำรา ส่ือดิจิทัล  

- ผลสำรวจความพึงพอใจของ

นักศึกษาต@อการใหAบริการ

ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูAและ

การปฏิบัติการ  

 

6.2 การประกันคุณภาพดAานส่ิงสนับสนุนการเรียนรูA 

     ดำเนินการเก่ียวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรูAดังน้ี 

6.2.1 ดำเนินงานโดยมีส@วนร@วมของอาจารย̂ผูAรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือใหAมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรูA 

6.2.2 มีจำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูAอย@างเพียงพอและเหมาะสมต@อการจัดการเรียนการสอน 

6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย̂ต@อส่ิง

สนับสนุนการเรียนรูA 

ดำเนินการเก่ียวกับการประเมินผูAเรียน ดังน้ี 

1) มีระบบกลไกในการประเมินผูAเรียน 

2) นำระบบกลไกไปสู@การปฏิบัติและดำเนิน 

3) ประเมินกระบวนการประเมินผูAเรียน 

4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
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5) เรียนรูAโดยดำเนินการตามวงจร PDCA 

7. ตัวบTงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินการบรรลุตามเป¨าหมายตัวบ@งชี้ทั้งหมดอยู@ในเกณฑ^ดีต@อเนื่อง 2 ปåการศึกษาเพื่อติดตามการดำเนินการตาม 

TQF ต@อไป ทั้งนี ้เกณฑ^การประเมินผ@าน คือ มีการดำเนินงานตามขAอ 1–5 และอย@างนAอยรAอยละ 80 ของตัวบ@งชี ้ผลการ

ดำเนินงานท่ีระบุไวAในแต@ละปå 

 

ดัชนีบTงช้ีผลการดำเนินงาน 
ปvการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

(1) อาจารย^ประจำหลักสูตรอย@างนAอยรAอยละ 80 มีส@วนร@วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที ่สอดคลAองกับ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ^ภาคสนาม ตามแบบ 

มคอ.3 และ มคอ.4 อย@างนAอยก@อนการเปíดสอน 1 สัปดาห^ ในแต@ละ

ภาคการศึกษาใหAครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และประสบการณ̂

ภาคสนาม (ถAามี) ตามแบบ มคอ.5 & 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษาท่ีเปíดสอนใหAครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปåการศึกษา 
X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูA 

ท่ีกำหนดในมคอ.3 & 4 อย@างนAอยรAอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปíดสอน

ในแต@ละปåการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ^การสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรูA จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ี

รายงานใน มคอ.7 ปåท่ีแลAว 

 X X X X 

(8) อาจารย^ใหม@ (ถAามี) ทุกคน ไดAรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดAาน

การจัดการเรียนการสอน  
X X X X X 

(9) อาจารย^ประจำทุกคนไดAรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อย@างนAอยปåละหน่ึงคร้ัง 
X X X X X 

(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดAรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม@นAอยกว@ารAอยละ 50 ต@อปå 
X X X X X 
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ดัชนีบTงช้ีผลการดำเนินงาน 
ปvการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปåสุดทAาย/บัณฑิตใหม@ที ่มีต@อ

คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม@นAอยกว@า 3.51 จากคะแนน 5.0 
   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูAใชAบัณฑิตที่มีต@อบัณฑิตใหม@ เฉลี่ยไม@นAอย

กว@า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
    X 

รวมตัวบ@งช้ี (ขAอ) ในแต@ละปå 9 10 10 11 12 

ตัวบ@งช้ีบังคับ (ขAอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ@งช้ีตAองผ@านรวม (ขAอ) 8 8 8 9 12 

 
ความคาดหวังของผลลัพธ1การเรียนรูOเมื่อสิ้นปRการศึกษา  
ป#ที ่1 ผู*เรียนมีพื้นฐานทางด*านศิลปะและการใช*โปรแกรมการออกแบบในเบื้องต*น  
ป#ที ่2 ผู*เรียนนาทักษะการเรียนมาประยุกตGใช*เพื่อผลิตงานแอนิเมชันพื้นฐาน  
ป#ที ่3 ผู*เรียนสามารถสร*างผลงานในรูปแบบ 3 มิติได*  

ป#ที ่4 ผู*เรียนสามารถประมวลความรู*ที่ตนเองได*รับเพื่อทำหัวข*อการวิจัยอิสระได* 
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หมวดที ่8. การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ3การสอน 

 คณะจัดใหAมีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธ์ิของแต@ละรายวิชา 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย3ในการใช7แผนกลยุทธ3การสอน 

 ผูAเรียนประเมินการสอนของอาจารย̂ทุกคนเม่ือส้ินสุดรายวิชาผ@านทางอินเทอร̂เน็ต 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรจะตAองกระทำโดยนักศึกษา บัณฑิต ผูAทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผูAใชAบัณฑิต 

 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

 สำรวจขAอมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผูAเรียนปÄจจุบันทุกชั้นปå จากผูAสำเร็จการศึกษาที่ผ@านการศึกษาใน

หลักสูตร และผูAใชAบัณฑิต โดยการสัมภาษณ̂ การสนทนากลุ@มและการใชAแบบสอบถาม 

 2.2 โดยผู7ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู7ประเมินภายนอก 

 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทำการวิเคราะห^และประเมินหลักสูตรในภาพรวม และใชAขAอมูลยAอนกลับของผูAเรียน 

ผูAสำเร็จการศึกษา ผูAใชAบัณฑิต เป4นขAอมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห̂และประเมินหลักสูตร 

 2.3 โดยผู7ใช7บัณฑิต และ/หรือ ผู7มีสTวนได7เสียอ่ืนๆ 

 2.3.1 ติดตามบัณฑิตใหม@โดยสำรวจขAอมูลจากนายจAาง และ/หรือ ผู Aบังคับบัญชาโดยการสัมภาษณ^และการใชA

แบบสอบถาม 

 2.3.1 ติดตามผูAใชAอ่ืน เช@น สถานประกอบการณ̂ฝöกประสบการณ̂สหกิจศึกษา 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศประเมินตามตัวบ@งชี้ที่กำหนดในหมวดที่ 7 โดยใหAกรรมการประกันคุณภาพภายในเป4นผูA

ประเมิน ซ่ึงประกอบดAวยคณะกรรมการจำนวน 4 คน ในจำนวนน้ีเป4นผูAทรงคุณวุฒิดAานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 คน 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะฯ จัดทำรายงานการประเมินผล และนำเขAาที่ประชุมสัมมนา เพื่อการ

ปรับปรุงหลักสูตรโดยเชิญผูAทรงคุณวุฒิเขAาร@วมประชุมและใหAขAอเสนอแนะ 
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การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558  

และหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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เปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสรOางสรรค1 

หลักสูตร 4 ปR 

เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ไดAดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหAเป4นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห@งชาติ พุทธศักราช 2552 เพื่อใหAสอดคลAองต@อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความกAาวหนAาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดจนความตAองการของตลาดแรงงานที่ตAองการบัณฑิตที่มีความรูAความสามารถในการใชAและพัฒนาระบบสารสนเทศท่ี

ทันสมัย จึงเห็นสมควรท่ีจะปรับปรุงหลักสูตรใหAสอดคลAองกับความตAองการของสังคมและประเทศชาติ 

 

ประเด็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร 

ตารางการเปรียบเทียบโครงสรAางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรท่ีขอปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

โครงสร7างหลักสูตร 

ตามมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

เกณฑ3ตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ 

ของ สกอ. (TQF) 

หลักสูตรเดิม 

(2558) 

หลักสูตร 

ท่ีปรับปรุง 

(2562) 

เหตุผล 

1. จำนวนหน@วยกิต 120 130 129 - เพ่ือใหAสอดคลAองตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ 

พุทธศักราช 2552 

- เพ ื ่อให A เป 4นหล ักส ูตรท่ี

สามารถแข@งขันกับสถาบัน

อื่นที่จะเปíดสอนในหลักสูตร

เดียวกัน 

- เพ ื ่อพัฒนาคุณภาพของ

บัณฑิตใหAสอดคลAองกับความ

ตAองการของตลาดแรงงาน

และสังคม 

2. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 34 33 

3. หมวดวิชาเฉพาะ 84 90 90 

 3.1 กลุ@มวิชาแกน 30 33 33 

 3.2 กลุ@มวิชาเอกบังคับ 42 36 36 

 3.3 กลุ@มวิชาเอกเลือก  21 21 

4. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 

5. การฝöกงาน - - - 
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• หมวดศึกษาท่ัวไป เปล่ียนจาก จำนวน 34 หนTวยกิต เปZน 33 หนTวยกิต 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการ 

ปรับปรุง 

โครงสร?างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หน#วยกิตรวม              ไม#น-อยกว#า 34    หน#วยกิต 

 

โครงสร?างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

หน#วยกิตรวม              ไม#น-อยกว#า  33       หน#วยกิต  
 
 
 

จำนวนหน#วยกิตรวม
เท#ากันทุกคณะวิชา 

และสาขาวิชาแต#เปAด
โอกาสให-นักศึกษามี
โอกาสเลือกเรียนตาม
ความสนใจมากขึ้น 

 
ประกอบด?วย 4 กลุJมวิชา ดังนี ้

1. กลุ#มวิชามนุษยศาสตรMและสังคมศาสตรM  9     หน#วยกิต 
2. กลุ#มวิชาภาษาและการสื่อสาร         15-17    หน#วยกิต 
3. กลุ#มวิชาคณิตศาสตรMและวิทยาศาสตรM   
- สำหรับนักศึกษาสังกัดคณะสายสังคมศาสตรM  9    หน#วยกิต 
- สำหรับนักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตรM  6    หน#วยกิต 

- สำหรับนักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตรMสุขภาพ  6  
  หน#วยกิต 

4. กลุ#มวิชาสุนทรียศาสตรMและพลศึกษา   2    หน#วยกิต 

ประกอบด?วย 4 กลุJมวิชา ดังนี ้

1) ให-เรียนแต#ละกลุ#มวิชาตามที่กำหนด จำนวน 18 หน#วยกิต ดังนี้  
กลุJมวิชามนุษยศาสตรMและสังคมศาสตรM        3        หนJวยกิต 

*101-101  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
               เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                3(3-0-6) 
  (Sufficiency Economy Philosophy for 
               Sustainable Development) 
กลุJมวิชาภาษาและการสื่อสาร   9        หนJวยกิต 

*101-201  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร             3(2-2-5) 
              (Thai Language for Communication)   
**101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน            3(2-2-5)
   (Daily Life English)  
**101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ      3(2-2-5)  
  (English for Academic Study)  
กลุJมวิชาวิทยาศาสตรMและคณิตศาสตรM     3        หนJวยกิต 

**101-301 ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21             3(2-2-5) 
               (Digital Literacy for 21st Century) 
กลุJมวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตรM   3   หนJวยกิต 
**101-401 ชีว ิต สุขภาวะ และการออกกำลังกาย   3(2-2-5)
   (Life, Well-Being and Sports)   
         
2) และให-เลือกเรียนรายวิชาในกลุ#มวิชาต#างๆ อีกไม#น-อยกว#า 15 
หน#วยกิต 

 
- มีวิชาบังคับ 6 รายวิชา 
  18 หน#วยกิต 
- นักศึกษาทุกคณะวิชา 
  เรียนวิชาบังคับเหมือน 
  กันทุกวิชา 
- เปลี่ยนชื่อกลุ#มวิชาที่ 3  
  และ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เปAดโอกาสให-นักศึกษา 
  ได-เลือกเรียนตาม 
  ความสนใจ 15 หน#วย 
  กิต 

 
1. กลุJมวิชามนุษยศาสตรMและสังคมศาสตรM  9   หน#วยกิต 
   ให?เรียนรายวิชาตJอไปนี ้

100-101  หลักเศรษฐศาสตรMและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                                                      3(3-0-6) 
             (Principles of Economics and Philosophy  
             of Sufficiency Economy) 
100-106  อาเซียนในโลกยุคใหม#                         3(3-0-6) 

1. กลุJมวิชามนุษยศาสตรMและสังคมศาสตรM 

**101-102 ความเปÉนพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6)
  (Civic Literacy in Thai and Global Context)   
**101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพ           
               เพื่อความเปÉนผู-นำ                3(2-2-5)                                       
               (Designing Your Self and Personality   
               for Leadership)   

- นักศึกษาสามารถเลือก 
  เรียนรายวิชาใด ๆ ก็ได- 
  ใน 4 กลุ#มวิชาจำนวน 
  ไม#น-อยกว#า 15 หน#วย 
  กิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการ 

ปรับปรุง 

             (ASEAN in the Modern World)  
และเลือกเรียนจากรายวิชาตJอไปนี ้ไมJน?อยกวJา 3 หนJวยกิต 
100-102  ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต         3(3-0-6) 
              (Philosophy, Religions and Life Style)  
100-103   หลักตรรกศาสตรMและทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู- 
             ตลอดชีวิต                            3(2-2-5) 
              (Principles of Logics and Thinking Skill  
              for Lifelong Learning )   
100-104 มนุษยสัมพันธMและการพัฒนาบุคลิกภาพ      3(3-0-6) 
 (Human Relations and Personality 
              Development) 
100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน                 3(3-0-6) 
              (Psychology in Daily Life) 
100-108 ทักษะการศึกษา                3(2-2-5) 
 (Study Skills) 
100-107 อารยธรรมศึกษา              3(3-0-6) 
             (Civilization Studies) 
111-101  จิตวิทยาทั่วไป              3(3-0-6) 
 (General Psychology)   
111-102  สังคมวิทยาเบื้องต-น              3(3-0-6) 
 (Introduction to Sociology)   
111-103  หลักเศรษฐศาสตรM                                3(3-0-6) 
 (Principle of Economics)   
111-106  สันติภาพศึกษา              2(2-0-4) 
 (Peace Studies) 
111-107 ความรู-เบื้องต-นด-านทรัพยMสินทางปìญญา      2(2-0-4)
 (Introduction to Intellectual Property )  
112-101  อารยธรรม               3(3-0-6)
 (Civilizations) 
112-102 ความรู-เบื้องต-นเกี่ยวกับปรัชญาและตรรกศาสตรM
                             3(3-0-6)
 (Fundamental of Philosophy and Logic) 
112-103  มนุษยMกับวรรณกรรม              3(3-0-6) 
 (Man and Literature) 
112-104  มนุษยMกับศลิปะ              3(3-0-6)
 (Man and Arts) 
112-106  ไทยศึกษา               3(3-0-6) 
 (Thai Studies) 
112-107  ศาสนาเปรียบเทียบ              3(3-0-6) 
              (Comparative Religions)                    
112-108  การวางแผนชีวิตครอบครัว             2(2-0-4)
 (Family Life Planning) 

**101-104 การบริหารการเงินอย#างชาญฉลาด            3(3-0-6)
  (Smart Money Management)   
**101-105  เปAดโลกชุมชนและการเรียนรู-ผ#านกิจกรรม   3(2-2-5)  
               (Community Explorer and Service Learning) 
**101-106  กฎหมายและการเมืองใกล-ตัว             3(3-0-6)  
  (Politics and Law in Everyday Life) 
101-107  ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต            3(3-0-6)
 (Philosophy, Religions and Life Style)  
101-108  หลักตรรกศาสตรMและทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู- 
              ตลอดชีวิต                             3(2-2-5) 
              (Principles of Logics and Thinking Skill 
              for Lifelong Learning)   
*101-109 มนุษยสัมพันธMและการพัฒนาบุคลิกภาพ      3(3-0-6)
 (Human Relations and Personality 
              Development) 
*101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน             3(3-0-6)
 (Psychology in Daily Life) 
*101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม#              3(3-0-6)
 (ASEAN in the Modern World)   
*101-112 อารยธรรมศึกษา              3(3-0-6)
 (Civilization Studies) 
*101-113 ทักษะการศึกษา              3(2-2-5)
 (Study Skills)    
101-114  จิตวิทยาทั่วไป              3(3-0-6)
 (General Psychology)   
101-115  สังคมวิทยาเบื้องต-น              3(3-0-6) 
 (Introduction to Sociology) 
101-116  หลักเศรษฐศาสตรM                                3(3-0-6)
 (Principle of Economics)   
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112-109  ดนตรีปฏิบัต ิ             2(1-2-3) 
 (Music Practice)     
 
2. กลุJมวิชาภาษาและการสื่อสาร จำนวนไมJน?อยกวJา 17  

   หนJวยกิต 

   (สำหรับนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตรMสุขภาพ จำนวน 15 
   หน#วยกิต) 
   ให?เลือกเรียนจากรายวิชาตJอไปนี้  

2.1 รายวิชาภาษาไทย ให?เลือกเรียนจากรายวิชาตJอไปนี้  

     จำนวน 3 หนJวยกิต 

113-108  การใช-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             3(2-2-5) 
             (Thai Usage for Communication) 
113-109  การใช-ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ             3(2-2-5)  
             (Thai Usage for Presentation) 
2.2 รายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 12 หนJวยกิต 

     ให?เรียนรายวิชาตJอไปนี้  

114-101   ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)             2(1-2-3) 
114-102   ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)             2(1-2-3) 
114-201   ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)             2(1-2-3) 
114-202   ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)             2(1-2-3) 
ทั้งนี้เมื ่อนักศึกษาเรียนและสอบผJานรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 

แล?ว ต?องผJานการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑMมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัย หากนักศึกษาสอบได?คะแนนไมJผJานตามเกณฑMที่

มหาวิทยาลัยกำหนด ต?องเรียนรายวิชา 

114-301   ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)             2(1-2-3) 
และ/หรือ114-302  ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)         2(1-2-3) 
หากนักศึกษาเรียนและสอบผJานรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 และ

สอบผJานการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑMมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัยแล?ว ให?เรียนรายวิชาตJอไปนี้แทน 

114-303 การใช-ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ             2(1-2-3) 
              (English Usage for Profession) 
114-304   เทคนิคการใช-ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางวิชาชีพ
                                          2(1-2-3) 
 (English Presentation Techniques for  
              Profession) 
2.3  รายวิชาภาษาตJางประเทศที่  2 

       ให-เลือกเรียนรายวิชาภาษาต#างประเทศที่  2  จำนวน  2  
       หน#วยกิต จากรายวิชาต#อไปนี ้
2.3.1  กลุJมวิชาภาษาตะวันออก 

113-103   ภาษาจีน 1  (Chinese 1)              2(1-2-3) 
113-104   ภาษาจีน 2  (Chinese 2)             2(1-2-3) 
113-201   ภาษาจีน 3  (Chinese 3)              2(1-2-3) 

2. กลุJมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

101-202  ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ             3(2-2-5)
 (Thai Language for Presentation) 
**@101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น             3(2-2-5)
     (English for Remediation) 
  (@ เปÉนรายวิชาไม#นับหน#วยกิตที่นักศึกษาต-องสอบผ#าน (S) 
  จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษใน 
  ชีวิตประจำวัน ได-)  
**101-206  ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอแบบมืออาชีพ 3(2-2-5)
  (English for Professional Presentation) 
**101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข-อสอบมาตรฐาน  3(2-2-5) 
               (English for Proficiency Test) 
**101-208  การเขียนโค-ดคอมพิวเตอรMสำหรับทุกคน      3(2-2-5) 
               (Computer Coding for Everyone) 
101-209   ภาษาจีน 1 (Chinese 1)             3(2-2-5) 
101-210   ภาษาจีน 2 (Chinese 2)             3(2-2-5) 
101-211  ภาษาญี่ปุúน 1 (Japanese 1)             3(2-2-5) 
101-212 ภาษาญี่ปุúน 2 (Japanese 2)             3(2-2-5) 
101-213  ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)             3(2-2-5) 
101-214  ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)             3(2-2-5) 
 

- นักศึกษาสามารถเลือก 
  เรียนรายวิชาใด ๆ ก็ได- 
  ใน 4 กลุ#มวิชาจำนวน 
  ไม#น-อยกว#า 15 หน#วย 
  กิต 
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113-202   ภาษาจีน 4  (Chinese 4)              2(1-2-3) 
113-105  ภาษาญี่ปุúน 1  (Japanese 1)             2(1-2-3) 
113-106   ภาษาญี่ปุúน 2  (Japanese 2)             2(1-2-3) 
113-203   ภาษาญี่ปุúน 3  (Japanese 3)             2(1-2-3) 
113-204   ภาษาญี่ปุúน 4  (Japanese 4)             2(1-2-3)  
113-111  ภาษาเกาหลี 1  (Korean 1)             2(1-2-3) 
113-112  ภาษาเกาหลี 2  (Korean 2)             2(1-2-3) 
113-113  ภาษาเกาหลี 3  (Korean 3)             2(1-2-3) 
113-114  ภาษาเกาหลี 4  (Korean 4)             2(1-2-3) 
2.3.2  กลุJมวิชาภาษาอาเซียน 

102-101  ภาษาพม#า 1  (Burmese 1)             2(1-2-3) 
102-102  ภาษาพม#า 2  (Burmese 2)             2(1-2-3) 
102-103  ภาษาพม#า 3  (Burmese 3)             2(1-2-3) 
102-104  ภาษาพม#า 4  (Burmese 4)             2(1-2-3) 
102-111  ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1                     2(1-2-3)
 (Bahasa Indonesia 1)   
102-112 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2                     2(1-2-3) 
              (Bahasa Indonesia 2)     
102-113 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3                     2(1-2-3) 
              (Bahasa Indonesia 3)   
102-114 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 4                     2(1-2-3) 
              (Bahasa Indonesia 4)   
102-121  ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1                      2(1-2-3) 
             (Bahasa Malasia 1)    
102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2                        2(1-2-3) 
              (Bahasa Malasia 2)    
102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3                     2(1-2-3) 
              (Bahasa Malasia 3)    
102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4                        2(1-2-3) 
              (Bahasa Malasia 4)    
 
3. กลุJมวิชาคณิตศาสตรMและวิทยาศาสตรM จำนวนไมJน?อยกวJา 6  

หรือ 9 หนJวยกิต ดังนี ้

- นักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตรMและเทคโนโลย ีเรียนไมJ  

  น?อยกวJา 6 หนJวยกิต 

- นักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตรMสุขภาพ เรียนไมJน?อยกวJา 

  6 หนJวยกิต 

- นักศึกษาสังกัดคณะสายสังคมศาสตรM เรียนไมJน?อยกวJา 9  

  หนJวยกิต ในรายวิชาตJอไปนี ้

121-101  เทคโนโลยีสารสนเทศ                           3(2-2-5) 
              (Information Technology) 
121-102  คอมพิวเตอรMสำหรับการศึกษาและการทำงาน 3(2-2-5)  

3.  กลุJมวิชาวิทยาศาสตรMและคณิตศาสตรM 

**101-302 วิทยาการข-อมูลและจินตภาพ              3(2-2-5)
  (Data Science and Visualization)              
**101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน       3(3-0-6)
  (Green Technology for Sustainable 
               Development) 
**101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร-าง    
               นวัตกรรมและธุรกิจใหม#                        3(3-0-6) 
               (Logic and Design Thinking for Innovation  
               and Start Up)   
**101-305  การเชื่อมต#อของสรรพสิ่งสำหรับทุกคน       3(2-2-5)  

- นักศึกษาสามารถเลือก 
  เรียนรายวิชาใด ๆ ก็ได- 
  ใน 4 กลุ#มวิชาจำนวน 
  ไม#น-อยกว#า 15 หน#วย 
  กิต 
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              (Computer for Studies and Work) 
- นักศึกษาสังกัดคณะสายสังคมศาสตรM เรียนเพิ่มอีก จำนวน 3   

  หนJวยกิต จากรายวิชาตJอไปนี ้

121-103  ชีวิตกับสิ่งแวดล-อม                           3(3-0-6)
 (Life and Environment) 
121-104  อาหารเพื่อสุขภาพที่ด ี              3(3-0-6)  
              (Food for Good Health) 
121-105  เคมีในชีวิตประจำวัน              3(3-0-6) 
             (Chemistry in Daily Life) 
121-106  คณิตศาสตรMในชีวิตประจำวัน             3(3-0-6) 
              (Mathematics in Daily Life)  
121-107  สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะหMข-อมูล             3(3-0-6) 
              (Basic Statistics for Data Analysis)  
120-101  มนุษยMกับสิ่งแวดล-อม              3(3-0-6) 
              (Man and Environment) 
125-101  คณิตศาสตรMในอารยธรรม                        3(3-0-6)   
              (Mathematics in Civilization)   
126-316  สถิติและความน#าจะเปÉน                 3(3-0-6) 
              (Statistics and Probability)           
  

               (Internet of Thing for Everyone)  
**101-306 ห-องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน            3(2-2-5) 
  (Living Lab for Campus Sustainability)  
*101-307  เทคโนโลยีสารสนเทศ              3(2-2-5)
  (Information Technology)    
*101-308  คอมพิวเตอรMสำหรับการศึกษาและการทำงาน 3(2-2-5)
  (Computer for Studies and Work) 
*101-309  ชีวิตกับสิ่งแวดล-อม                           3(3-0-6)
  (Life and Environment) 
*101-310  อาหารเพื่อสุขภาพที่ด ี             3(3-0-6)
  (Healthy Diet) 
*101-311  เคมีในชีวิตประจำวัน              3(3-0-6)
  (Chemistry in Daily Life) 
*101-312  คณิตศาสตรMในชีวิตประจำวัน             3(3-0-6)
  (Mathematics in Daily Life)  
*101-313  สถิติในชีวิตประจำวัน                            3(3-0-6)              
  (Statistics in Daily life) 
101-314  คณิตศาสตรMในอารยธรรม             3(3-0-6)
 (Mathematics in Civilization)   
101-315  สถิติและความน#าจะเปÉน                 3(3-0-6)  
 (Statistics and Probability)            
 

4. กลุJมวิชาสุนทรียศาสตรMและพลศึกษา จำนวนไมJน?อยกวJา 2  

   หนJวยกิต ให?เลือกเรียนจากรายวิชาตJอไปนี้  

129-101   พลศึกษาและนันทนาการ             2(1-2-3)
 (Physical Education and Recreation) 
129-102   ศิลปะและสังคีตนิยม              2(1-2-3)
 (Art and Music Appreciation)  

4.  กลุJมวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตรM 

**101-402  ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห#งชีวิต   3(3-0-6)
   (Art and Music Appreciation)     
**101-403  นิยมไทยและอัศจรรยMในสยาม               3(3-0-6)
  (Thai Appreciation and Unseen in Siam) 
**101-404  การตามหาและออกแบบความฝìน             3(2-2-5)
  (Designing Your Dream) 
**101-405  โยคะ สมาธิ และศิลปะการดำเนินชีวิต       3(2-2-5)
  (Yoga, Meditation and Art of Living) 
**101-406  การถ#ายภาพเชิงสร-างสรรคM             3(2-2-5)
  (Creative Photography) 

- นักศึกษาสามารถเลือก 
  เรียนรายวิชาใด ๆ ก็ได- 
  ใน 4 กลุ#มวิชาจำนวน 
  ไม#น-อยกว#า 15 หน#วย 
  กิต 
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เหตุผล กลุTมวิชา/รายวิชา จำนวน 

หน&วยกิต กลุTมวิชา/รายวิชา จำนวน 
หน&วยกิต 

4  กลุTมวิชาภาษาและการส่ือสาร  

4.1 รายวิชาภาษาไทย  3 หนJวยกิต 

 
113-108 การใช-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  หรือ 
113-109 การใช-ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ 
4.2 รายวิชาภาษาอังกฤษ 12 หนJวยกิต  

114-101  ภาษาอังกฤษ 1 2 (1-2-3) 
114-102 ภาษาอังกฤษ 2 2 (1-2-3 
114-201  ภาษาอังกฤษ 3 2 (1-2-3) 
114-202  ภาษาอังกฤษ 4 หรือ 
114-301  ภาษาอังกฤษ 5 2 (1-2-3) 
114-302  ภาษาอังกฤษ 6 หรือ 
114-303  การใช-ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 2 (1-2-3) 
114-304  เทคนิคการใช-ภาษาอังกฤษ 2 (1-2-3) 
เพื่อการนำเสนอทางวิชาชีพ 
4.3 รายวิชาภาษาตJางประเทศที่ 2 จำนวน 2 นก. 
4.3.1 กลุ#มวิชาภาษาตะวันออก 
113-103 ภาษาจีน 1  
113-104 ภาษาจีน 2 
113-201 ภาษาจีน 3 
113-202 ภาษาจีน 4 
113-105 ภาษาญี่ปุúน 1  
113-106 ภาษาญี่ปุúน 2 
113-203 ภาษาญี่ปุúน 3 
113-204 ภาษาญี่ปุúน 4 
113-111 ภาษาเกาหลี 1  
113-112 ภาษาเกาหลี 2  
113-113 ภาษาเกาหลี 3 
113-114 ภาษาเกาหลี 4 
4.3.2 กลุ#มวิชาภาษาอาเซียน 
102-101 ภาษาพม#า 1  
102-102 ภาษาพม#า 2  
102-103 ภาษาพม#า 3   
102-104 ภาษาพม#า 4  
102-111 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1  
102-112 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2 
102-113 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3  
102-114 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 4  
102-121 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย  1 
102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2  
102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3 
102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4  

17 

3 
 

3 
3 

12 
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2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

2 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

4  กลุTมวิชาภาษาและการส่ือสาร  

4.1 รายวิชาภาษาไทยหรือภาษาตJางประเทศ

อื่น นอกเหนือภาษาอังกฤษ ไมJต่ำกวJา  5 นก. 

113-108 การใช-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  หรือ 
113-109 การใช-ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ 
4.2 รายวิชาภาษาอังกฤษ 12 หนJวยกิต  

114-101  ภาษาอังกฤษ 1 2 (1-2-3) 
114-102 ภาษาอังกฤษ 2 2 (1-2-3 
114-201  ภาษาอังกฤษ 3 2 (1-2-3) 
114-202  ภาษาอังกฤษ 4 หรือ 
114-301  ภาษาอังกฤษ 5 2 (1-2-3) 
114-302  ภาษาอังกฤษ 6 หรือ 
114-303  การใช-ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 2 (1-2-3) 
114-304  เทคนิคการใช-ภาษาอังกฤษ 2 (1-2-3) 
เพื่อการนำเสนอทางวิชาชีพ 
4.3 รายวิชาภาษาตJางประเทศอื่น 
4.3.1 กลุ#มวิชาภาษาตะวันออก 
113-103 ภาษาจีน 1  
113-104 ภาษาจีน 2 
113-201 ภาษาจีน 3 
113-202 ภาษาจีน 4 
113-105 ภาษาญี่ปุúน 1  
113-106 ภาษาญี่ปุúน 2 
113-203 ภาษาญี่ปุúน 3 
113-204 ภาษาญี่ปุúน 4 
113-111 ภาษาเกาหลี 1  
113-112 ภาษาเกาหลี 2  
113-113 ภาษาเกาหลี 3 
113-114 ภาษาเกาหลี 4 
4.3.2 กลุ#มวิชาภาษาอาเซียน 
102-101 ภาษาพม#า 1  
102-102 ภาษาพม#า 2  
102-103 ภาษาพม#า 3   
102-104 ภาษาพม#า 4  
102-111 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1  
102-112 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2 
102-113 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3  
102-114 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 4  
102-121 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย  1 
102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2  
102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3 
102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4  
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หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 90 หนTวยกิต 

• กลุTมวิชาแกน  จำนวน 33 หนTวยกิต  เทTาเดิม 

 

 

 

 

  

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2558) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) 
เหตุผล 

กลุTมวิชา/รายวิชา จำนวน 
หน'วยกิต 

กลุTมวิชา/รายวิชา จำนวน 
หน'วยกิต 

กลุJมวิชาแกน  33 กลุJมวิชาแกน  33  
ให-เรียน 33 หน#วยกิตจากรายวิชาต#อไปนี ้  ให-เรียน 33 หน#วยกิตจากรายวิชาต#อไปนี ้   
125-102 คณิตศาสตรMพื้นฐาน 3 125-102 คณิตศาสตรMพื้นฐาน 3 คงเดิม 
126-316 สถิติและความน#าจะเปÉน 3 101-315 สถิติและความน#าจะเปÉน 3 เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 
190-104 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรM 3 190-104 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรM 3 คงเดิม 
193-102 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงาน
กราฟAก 

3 193-102 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงาน
กราฟAก 

3 คงเดิม 

193-103 หลักการออกแบบกราฟAก 3 193-103 หลักการออกแบบกราฟAก 3 คงเดิม 
193-104 สุนทรียศาสตรM 3 193-104 สุนทรียศาสตรM 3 คงเดิม 
193-105 วาดเส-น 3 193-105 วาดเส-น 3 คงเดิม 
193-106 หลักการออกแบบแอนิเมชัน 3 193-106 หลักการออกแบบแอนิเมชัน 3 คงเดิม 
193-201 ศิลปะไทย 3 193-201 ศิลปะไทย 3 คงเดิม 
193-202 เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตงาน
มัลติมีเดีย 

3 193-202 เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตงาน
มัลติมีเดีย 

3 คงเดิม 

193-203 ประวัติศาสตรMศิลป£และศิลปะร#วม
สมัย 

3 193-203 ประวัติศาสตรMศิลป£และศิลปะร#วม
สมัย 

3 คงเดิม 
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• กลุTมวิชาเอกบังคับ  จำนวน 36 หนTวยกิต เทTาเดิม 
 

 

  

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2558) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) 
เหตุผล 

กลุTมวิชา/รายวิชา จำนวน 
หน'วยกิต 

กลุTมวิชา/รายวิชา จำนวน 
หน'วยกิต 

กลุJมวิชาเอกบังคับ  36 กลุJมวิชาเอกบังคับ 36  
193-204 ความคิดสร-างสรรคMในงานดิจิทัล 3 193-204 ความคิดสร-างสรรคMในงานดิจิทัล 3 คงเดิม 
193-205 การเล#าเรื่องสร-างสรรคMสำหรับสื่อร#วม
สมัย 

3 193-205 การเล#าเรื่องสร-างสรรคMสำหรับสื่อร#วม
สมัย 

3 คงเดิม 

193-206 หลักการถ#ายภาพดิจิทัล 3 193-206 หลักการถ#ายภาพดิจิทัล 3 คงเดิม 
193-207 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับงาน
ดิจิทัล 

3 193-207 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับงาน
ดิจิทัล 

3 คงเดิม 

193-208 ธุรกิจดิจิทัล 3 193-208 ธุรกิจดิจิทัล 3 คงเดิม 
193-301 การบริหารโครงการทางด-านดิจิทัล 3 193-301 การบริหารโครงการทางด-านดิจิทัล 3 คงเดิม 
193-302 เสียงประกอบงานมัลติมีเดีย 3 193-302 เสียงประกอบงานมัลติมีเดีย 3 คงเดิม 
193-303 เทคนิคการนำเสนองานมัลติมีเดีย 3 193-303 เทคนิคการนำเสนองานมัลติมีเดีย 3 คงเดิม 
193-304 สัมมนา 3 193-304 สัมมนา 3 คงเดิม 
193-401 จุลนิพนธM 3 193-401 จุลนิพนธM 3 คงเดิม 
190-490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 190-490 เตรียมสหกิจศึกษา  1 คงเดิม 
190-491 สหกิจศึกษา  5 190-491 สหกิจศึกษา 5 คงเดิม 
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• กลุTมวิชาเอกเลือก  จำนวน 21 หนTวยกิต เทTาเดิม 

 

• กลุTมวิชาเลือกเสรี  จำนวน 6 หนTวยกิต  เทTาเดิม 

  

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2558) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) 
เหตุผล 

กลุTมวิชา/รายวิชา จำนวน 
หน'วยกิต 

กลุTมวิชา/รายวิชา จำนวน 
หน'วยกิต 

กลุJมวิชาเอกเลือก 21 กลุJมวิชาเอกเลือก 21 คงเดิม 
ให?เรียน 6 หนJวยกิต จากรายวิชานี ้  ให?เรียน 6 หนJวยกิต จากรายวิชานี ้  คงเดิม 
193-331 การออกแบบตัวละคร 3 193-331 การออกแบบตัวละคร 3 คงเดิม 
193-332 การออกแบบสตอรี่บอรMด 3 193-332 การออกแบบสตอรี่บอรMด 3 คงเดิม 
193-333 โปรแกรมพัฒนาโมเดล 3 มิต ิ 3 193-333 โปรแกรมพัฒนาโมเดล 3 มิต ิ 3 คงเดิม 
193-334 โปรแกรมสร-างแอนิเมชัน 2 มิต ิ 3 193-334 โปรแกรมสร-างแอนิเมชัน 2 มิต ิ 3 คงเดิม 
193-335 โปรแกรมสร-างแอนิเมชัน 3 มิต ิ 3 193-335 โปรแกรมสร-างแอนิเมชัน 3 มิต ิ 3 คงเดิม 
193-336 เทคนิคพิเศษสำหรับภาพเคลื่อนไหว 3 193-336 เทคนิคพิเศษสำหรับภาพเคลื่อนไหว 3 คงเดิม 
193-337 เทคนิคการประมวลผล 3 มิต ิ 3 193-337 เทคนิคการประมวลผล 3 มิต ิ 3 คงเดิม 
193-338 การออกแบบแอนิเมชันโต-ตอบ     3 193-338 การออกแบบแอนิเมชันโต-ตอบ    3 คงเดิม 
193-339 ภาพเคลื่อนไหวแบบเซล 3 193-339 ภาพเคลื่อนไหวแบบเซล 3 คงเดิม 
193-340 สต§อปโมชัน 3 193-340 สต§อปโมชัน 3 คงเดิม 
193-341 การออกแบบโมชันกราฟAก 3 193-341 การออกแบบโมชันกราฟAก 3 คงเดิม 
193-342 ศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยี
ภาพเคลื่อนไหว 1 ล 

3 193-342 ศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยี
ภาพเคลื่อนไหว 1 ล 

3 คงเดิม 

193-343 ศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยี
ภาพเคลื่อนไหว 2 

3 193-343 ศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยี
ภาพเคลื่อนไหว 2 

3 คงเดิม 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) 
เหตุผล 

กลุTมวิชา/รายวิชา จำนวน 
หน'วยกิต 

กลุTมวิชา/รายวิชา จำนวน 
หน'วยกิต 

วิชาเลือกเสร ี 6 วิชาเลือกเสร ี 6  
เลือกจากรายการวิชาใด ๆ ที่เปAดสอนในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม 

 เลือกจากรายการวิชาใด ๆ ที่เปAดสอนในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม 
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ภาคผนวก ก 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 
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คำอธิบายรายวิชา 
วิชาศึกษาทั่วไปใน ระดับปริญญาตร ี

สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสรOางสรรค1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการปรับปรุง 
1. กลุTมวิชามนุษยศาสตร3และสังคมศาสตร3 
100-101 หลักเศรษฐศาสตรMและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

             พอเพียง              3(3-0-6)   

 (Principles of Economics and Philosophy of 

             Sufficiency Economy) 

หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรMว#าด-วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู#
อย#างจำกัด เพื่อให-เกิด อรรถประโยชนMสูงสุด ประกอบด-วยด-านมห
ภาคว#าด-วยรายได-ประชาชาติ พฤติกรรมโดยรวมของการบริโภค 
การออม การลงทุน ระดับรายได- ระดับราคา งบประมาณของ
รัฐบาล การเงินการธนาคาร และเศรษฐกิจ ระหว#างประเทศ และ
ด-านจุลภาคว#าด-วยพฤติกรรมของผู-ดำเนินกิจกรรมต#างๆ ทฤษฎี
การเลือกของผู -บริโภค ทฤษฎีต-นทุน และโครงสร-างของตลาด 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว#าด-วยการดำเนินการตามสายกลาง โดย
มิให-มีการใช-จ#ายเกินตัว ทั ้งในระดับบุคคล ระดับธุรกิจ และ
ระดับประเทศ เพื่อป•องกันภาวะหลอมละลาย ทางเศรษฐกิจ และ
เพื่อให-เกิดความเจริญเติบโตและพัฒนาการอย#างยั่งยืน 

*101-101  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ 

               การพัฒนาที่ยั่งยืน                           3(3-0-6)

   (Sufficiency Economy Philosophy for 

               Sustainable Development) 

หลักการแนวคิดและความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการเบื ้องต-นทางเศรษฐศาสตรMและการรู -เท#าทัน
ทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว#างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาที ่ย ั ่งยืนและเป•าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน การ
ดำรงชีวิตในสังคมร#วมสมัยด-วยการน-อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการเรียนรู-จากโครงงานหรือ
กรณีศึกษา 

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา 
ปรับคำอธิบายรายวิชา 

100-102  ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต        3(3-0-6) 

             (Philosophy, Religions and Life Style) 

หลักปรัชญา คำสอนของศาสนาต#างๆและความสำคัญของศาสนา
กับการดำเนินชีวิต ความหมายและคุณค#าของชีวิตตามหลักศาสนา 
หลักธรรมในการดำรงชีวิต ความสำคัญของศีล สมาธิ ปìญญา การ
พัฒนาตนและการแก-ปìญหาชีวิตโดยใช-หลักคำสอนทางศาสนา
ต#างๆ รวมถึงการประยุกตMใช-เพื่อสร-างความสำเร็จในการทำงาน
และการอยู#ร#วมกับผู-อื่นอย#างสันต ิ

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต        3(3-0-6)

 (Philosophy, Religions and Life Style)  

หลักปรัชญา คำสอนของศาสนาต#างๆ และความสำคัญของศาสนา
กับการดำเนินชีวิต ความหมายและคุณค#าของชีวิตตามหลักศาสนา 
หลักธรรมในการดำรงชีวิต ความสำคัญของศีล สมาธิ ปìญญา การ
พัฒนาตนและการแก-ปìญหาชีวิตโดยใช-หลักคำสอนทางศาสนา
ต#างๆ รวมถึงการประยุกตMใช-เพื่อสร-างความสำเร็จในการทำงาน
และการอยู#ร#วมกับผู-อื่นอย#างสันต ิ

เปลี่ยนรหัสวิชา 

100-103   หลักตรรกศาสตรMและทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู? 

             ตลอดชีวิต                          3(2-2-5) 

             (Principles of Logics and Thinking Skill for 

             Lifelong Learning)   

หลักตรรกศาสตรM ความรู-พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิง
นิรนัยและอุปนัย การเลือกใช-ทักษะการคิดชนิดต#างๆในการ
แก-ปìญหาที่แตกต#างกัน เช#น การคิดวิเคราะหM การคิดเปรียบเทียบ 
การคิดสังเคราะหM การคิดวิพากษM การคิดอย#างมีวิจารณญาณ การ
คิดประยุกตM การคิดเชิงมโนทัศนM การคิดเชิงกลยุทธM การคิด
แก-ปìญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร-างสรรคM การคิดอนาคต 
และการ เรียนรู-ด-วยตนเอง รวมถึงทักษะการเข-าถึงแหล#งความรู-
เพิ่อการพัฒนาตนเองอย#างต#อเนื่อง 
 

101-108   หลักตรรกศาสตรMและทักษะการคิดเพื่อ 

             การเรียนรู?ตลอดชีวิต                         3(2-2-5) 

             (Principles of Logics and Thinking Skill for  

             Lifelong Learning)   
หลักตรรกศาสตรM ความรู-พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิง
นิรนัยและอุปนัย การเลือกใช-ทักษะการคิดชนิดต#างๆในการ
แก-ปìญหาที่แตกต#างกัน เช#น การคิดวิเคราะหM การคิดเปรียบเทียบ 
การคิดสังเคราะหM การคิดวิพากษM การคิดอย#างมีวิจารณญาณ การ
คิดประยุกตM การคิดเชิงมโนทัศนM การคิดเชิงกลยุทธM การคิด
แก-ปìญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร-างสรรคM การคิดอนาคต 
และการเรียนรู-ด-วยตนเอง รวมถึงทักษะการเข-าถึงแหล#งความรู-
เพิ่อการพัฒนาตนเองอย#างต#อเนื่อง 

เปลี่ยนรหสัวิชา 
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100-104 มนุษยสัมพันธMและการพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6)

 (Human Relations and Personality 

             Development) 

ความหมาย ที่มา และประโยชนMของมนุษยสัมพันธM ความสัมพันธM
ระหว#างบุคคลและกลุ#มต#าง ๆ ในสังคม การปรับตัวให-เหมาะสมกับ
สภาพแวดล-อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทาง
บุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต#าง
ระหว#างบุคคล ภาวะผู -นำ และการฝ¶กพฤติกรรมที ่เหมาะสม 
ตลอดจนมารยาททางสังคม 

*101-109 มนุษยสัมพันธMและการพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6)

  (Human Relations and Personality 

              Development) 

ความหมาย ที่มา และประโยชนMของมนุษยสัมพันธM ความสัมพันธM
ระหว#างบุคคลและกลุ#มต#างๆ ในสังคม การปรับตัวให-เหมาะสมกับ
สภาพแวดล-อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทาง
บุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต#าง
ระหว#างบุคคล ภาวะผู -นำ การฝ¶กพฤติกรรมที ่เหมาะสมและ
มารยาททางสังคม การสร-างความประทับใจแรกพบ การแต#งกาย
การแต#งหน-าและการทำผมเพื่อส#งเสริมบุคลิกภาพและเหมาะสม
กับสถานการณM การพัฒนาทักษะการพูดด-วยการออกเสียงที่
ชัดเจนและใช-ภาษาที่ถูกต-องและเหมาะสมกับสถานการณM  
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรบัคำอธิบายรายวิชา 

100-105  จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน                    3(3-0-6) 

             (Psychology in Daily Life)   
ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกตMใช-ในชีวิตประจำวัน 
การพัฒนาทักษะทางจิต-สังคม ความเข-าใจตนเองและผู-อื่น การ
วิเคราะหMปฏิสัมพันธMระหว#างบุคคล การรับรู- การอธิบายสาเหตุ
แห#งพฤติกรรมและการจูงใจให-เกิดพฤติกรรมต#าง ๆ บุคลิกภาพ
และความแตกต#างระหว#างบุคคล การพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณM การจัดการกับความเครียดและความขัดแย-งทางจิต 
สุขภาพจิตและการปรับตัว 
 

*101-110  จิตวิทยาในชวีิตประจำวัน                   3(3-0-6) 

               (Psychology in Daily Life)   

แนวคิดทางจ ิตว ิทยาและการประยุกต Mใช -ในช ีว ิตประจำวัน 
พัฒนาการมนุษยM บุคลิกภาพและความแตกต#างระหว#างบุคคล การ
เข-าใจตนเองและผู-อื่น การวิเคราะหMปฏิสัมพันธMระหว#างบุคคล การ
เรียนรู-และการรับรู- การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณM 
การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคำอธิบายรายวิชา 

100-106  อาเซียนในโลกยุคใหมJ                         3(3-0-6) 

             (ASEAN in the Modern World)  
การเปลี ่ยนแปลงของโลกในปìจจุบัน การจัดระเบียบโลกใหม# 
ความสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต-ต#อโลกปìจจุบัน ความ
เปÉนมาของประชาคมอาเซียน ปìจจัยที่มีผลต#ออาเซียน อาทิ ปìจจัย
ทางประวัติศาสตรM การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
สภาพการณMและปìญหาของอาเซียนในปìจจุบัน ความสัมพันธM
ภายในกลุ #มประเทศอาเซียน บทบาทของอาเซียนต#อไทยและ
ประชาคมโลก บทบาทของชาต ิมหาอำนาจต #ออาเซ ียน 
ความสัมพันธMระหว#างไทยกับอาเซียน 
 

*101-111  อาเซียนในโลกยุคใหมJ            3(3-0-6)

   (ASEAN in the Modern World)  

การเปลี ่ยนแปลงครั ้งใหญ#ของเอเชียที ่ม ีแนวโน-มในการเปÉน
ศูนยMกลางเศรษฐกิจของโลก กลุ#มประเทศที่มีอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจ
ของโลก ความท-าทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคง
อยู#บนเส-นทางการเปÉนศูนยMกลางของโลก พัฒนาการของอาเซียน
และประชาคมอาเซียน ด-านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและประเทศไทยในเวทีโลก 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
ปรับคำอธิบายรายวิชา 

100-107 อารยธรรมศึกษา                               3(3-0-6) 

             (Civilization Studies)  

อารยธรรมและวิวัฒนาการของอารยธรรมโลก อารยธรรมไทย 
ปìจจัยที ่กำหนดลักษณะสังคมและวัฒนธรรมไทย ความรู -เรื ่อง
ธรรมชาติและประยุกตวิทยาในสังคมไทย สังคม เศรษฐกิจ การ
ปกครอง ศาสนา พิธีกรรม การละเล#นพื้นบ-าน สถาปìตยกรรม 
ประติมากรรม จิตรกรรม นาฏศิลป£ ดุริยางคศิลป£ การศึกษา 
ค#านิยมของไทย รวมทั้งแนวโน-มของสังคมและวัฒนธรรม 
 

*101-112  อารยธรรมศึกษา                              3(3-0-6) 

              (Civilization Studies)  

อารยธรรมที่สำคัญ ทั ้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุค
โบราณ ยุคกลาง ยุคใหม# การส#งต#อมรดกทางภูมิปìญญาให-กับโลก
ในยุคปìจจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเด#นในแต#ละยุค ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตรMและมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพื่อน
บ-านในกลุ#มอาเซียน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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100-108 ทักษะการศึกษา                                3(2-2-5) 

             (Study Skills)            

คุณค#าของการศึกษา และวิธีการศึกษาที่สัมฤทธิ์ผลโดยวิเคราะหM
เจตคติ  และคุณค#าของตนเอง  ของชีวิต  และความสัมพันธMกับ
การศึกษาระบบอุดมศึกษา  ศึกษาทักษะที่จำเปÉนสำหรับการศึกษา 
อาทิ การใช-ห-องสมุด  การสืบค-นข-อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การสื่อสารใหม#  และที่เปÉนปìจจุบัน  ศึกษาปìญหา และอุปสรรคใน
การศึกษา  การนำเทคโนโลยีการศึกษาไปใช-เพื่อปรับปรุงทักษะ
การวิเคราะหMหลักการคิดเชิงวิพากษM  และวิจารณMอย#างสร-างสรรคM  
การทำงานเปÉนทีม  การบริหารเวลาในการศึกษา  การบริหาร
ความขัดแย-งทางการศึกษา  ทักษะการอ#าน ฟìง การจดบันทึก การ
จับประเด็น  การจัดทำรายงาน และการนำเสนอ รวมทั้งทักษะ
การใช-ชีวิตที่สำคัญ ได-แก# ทักษะในการบริหารการเงินส#วนบุคคล  
และทักษะการเปÉนพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ฯลฯ 
 

*101-113  ทักษะการศึกษา                              3(2-2-5)  

               (Study Skills)            
คุณค#าของการศึกษา วิธีการศึกษาให-สัมฤทธิ์ผลในระดับอุดมศึกษา 
ทักษะที่จำเปÉนสำหรับการเรียนรู-ในศตวรรษที่ 21 การใช-ห-องสมุด
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะหM การคิดอย#างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร-างสรรคM การทำงานเปÉนทีม จิตสาธารณะ 
การบริหารเวลา   

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคำอธิบายรายวิชา 

111-101  จิตวิทยาทั่วไป                                 3(3-0-6)  

             (General Psychology)  

แนวทางการศึกษา และความเปÉนมาของจิตวิทยา ความหมายของ
พฤติกรรม เป•าหมายของวิชาจิตวิทยา และคุณค#าในทางปฏิบัติ 
การสัมผัสและการรับรู- แรงจูงใจ การเรียนรู- บุคลิกภาพและความ
แตกต#างระหว#างบุคคล อารมณM พัฒนาการของแต#ละช#วงวัย 
สติปìญญา และการวัด ความผิดปกติทางจิตและการพัฒนา
สุขภาพจติ การเข-าใจและการพัฒนาตนเอง 

101-114  จิตวิทยาทั่วไป                                 3(3-0-6)  

             (General Psychology)  

แนวทางการศึกษาและความเปÉนมาของจิตวิทยา ความหมายของ
พฤติกรรม เป•าหมายของวิชาจิตวิทยาและคุณค#าในทางปฏิบัติ 
การสัมผัสและการรับรู- แรงจูงใจ การเรียนรู- บุคลิกภาพและความ
แตกต#างระหว#างบุคคล อารมณM พัฒนาการของแต#ละช#วงวัย 
สติป ìญญาและการว ัด ความผิดปกติทางจ ิตและการพัฒนา
สุขภาพจิต การเข-าใจและการพัฒนาตนเอง 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

111-102  สังคมวิทยาเบื้องต?น                           3(3-0-6) 

             (Introduction to Sociology)   

อิทธิพลของสิ่งแวดล-อมทางสังคมที่มีต#อบุคคล สถานภาพ และ
บทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพลของกลุ#มต#อพฤติกรรมของ
บุคคล โครงสร-างของกลุ#ม และความเปÉนผู-นำ เจตคติในการทำงาน 
การมีมนุษยสัมพันธMที่ดี  พิจารณาความสำคัญและวิวัฒนาการของ
สถาบันต#าง ๆ โดยเทียบลำดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และ
ความเปลี่ยนแปลงทางประชากร 

101-115 สังคมวิทยาเบื้องต?น                           3(3-0-6) 

             (Introduction to Sociology)   

อิทธิพลของสิ่งแวดล-อมทางสังคมที่มีต#อบุคคล สถานภาพ และ
บทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพลของกลุ#มต#อพฤติกรรมของ
บุคคล โครงสร-างของกลุ#ม และความเปÉนผู-นำ เจตคติในการทำงาน 
มนุษยสัมพันธMที่ดี ความสำคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต#าง ๆ 
โดยเทียบลำดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลง
ทางประชากร 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

111-103  หลักเศรษฐศาสตรM                             3(3-0-6) 

             (Principle of Economics)   
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรMที่ว#าด-วยมูลค#า ราคาและการจัดสรร
ทร ัพยากร พฤต ิกรรมของผ ู - บร ิ โภค แนวความค ิด เร ื ่ อง
อรรถประโยชนM ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค-า ภายใต-
ทฤษฎีต-นทุนและปìจจัยต#างๆ ที ่กำหนดอุปทานของสินค-าและ
บริการของปìจจัยการผลิต ในตลาดที่มีการแข#งขันอย#างสมบูรณM
และไม#สมบูรณM ปìจจัยการผลิตและการกำหนดปìจจัยการผลิตโดย
ย#อในส#วนของต-นทุนเชิงเปรียบเทียบ 
 

101-116  หลักเศรษฐศาสตรM                             3(3-0-6) 

             (Principle of Economics)   
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรMที่ว#าด-วยมูลค#า ราคาและการจัดสรร
ทร ัพยากร พฤต ิกรรมของผ ู -บร ิ โภค แนวความค ิด เร ื ่ อง
อรรถประโยชนM ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค-า ภายใต-
ทฤษฎีต-นทุนและปìจจัยต#างๆ ที่กำหนดอุปทานของสินค-าและ
บริการของปìจจัยการผลิตในตลาดที่มีการแข#งขันอย#างสมบูรณMและ
ไม#สมบูรณM ปìจจัยการผลิตและการกำหนดปìจจัยการผลิตโดยย#อใน
ส#วนของต-นทุนเชิงเปรียบเทียบ 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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111-106  สันติภาพศึกษา                                2(2-0-4) 

             (Peace Studies)        

ความแตกต #างระหว #างแนวความค ิดพ ื ้นฐานทางปร ัชญา 
กระบวนการสื่อสารของมนุษยMและระดับภาษาที่ใช- เพื่อสร-างความ
เข -าใจที ่ตรงก ัน ทฤษฎีและแนวความคิดของการเม ืองและ
เศรษฐกิจในระบบต#างๆ สาเหตุแห#งความขัดแย-งทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และศาสนา อันนำไปสู #ความขัดแย-งทางอาวุธและ
สงคราม ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปìจจุบัน 
วิเคราะหMถึงวิธ ีในการแก-ไขปìญหาข-อขัดแย-งโดยสันติวิธ ีและ
ปราศจากความรุนแรงทั้งในระดับปìจเจกบุคคล ครอบครัว องคMกร 
สังคม รวมทั้งในระดับชาติและในระดับโลกวิธีการในการลดกำลัง
อาวุธ การยอมรับความแตกต#างระหว#างบุคคลและสิทธิมนุษยชน  
บทบาทของสหประชาชาติและองคMกรต#าง ๆ ในการผดุงรักษา
สันติภาพของโลก 
 

- ยกเลิก 

111-107  ความรู?เบื้องต?นด?านทรัพยMสินทางปçญญา 2(2-0-4)

 (Introduction to Intellectual Property) 

ความสำคัญของการปกป•องสิทธิในทรัพยMสินทางปìญญาที่มีต#อการ
ส#งเสริมความคิดริเริ่มของมนุษยMตลอดจนการพัฒนาความก-าวหน-า
ด-านวิทยาศาสตรMเทคโนโลยี และพัฒนาการด-านศิลปะและ
วรรณกรรมความเกี ่ยวข-องกับทรัพยMสินทางปìญญาของบุคคล  
ธุรกิจ  และองคMกรประเภทต#าง ๆ หลักกฎหมายไทยที่เกี่ยวข-องกับ
ทรัพยMสินทางปìญญา ทั้งลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค-า 
รวมทั้งสนธิสัญญาระหว#างประเทศที่เกี ่ยวข-องกับลิขสิทธิ ์และ
เคร ื ่องหมายการค -า  เช #น สนธ ิส ัญญา WTO  TRIP’s  และ  
Patient Cooperation Treaty  บทบาทขอ ง  WIPO  ใ นก า ร
ส#งเสริมการปกป•องทรัพยMสินทางปìญญาระหว#างประเทศตลอดจน
การบริหารให-เปÉนไปตามสนธิสัญญาระหว#างประเทศที่เกี่ยวข-อง 
การเรียนการสอนจะเน-นกรณีศึกษา ด-านการประยุกตMหลักการทาง
ทรัพยMสินทางปìญญาที่เกี่ยวข-องกับปìญหาในทางเทคโนโลยี ธุรกิจ 
ชีววิศวกรรมและคอมพิวเตอรM 
 

- ยกเลิก 

112-101  อารยธรรม                                      3(3-0-6) 

             (Civilizations)           

ประว ัต ิความเป Éนมาของอารยธรรม  และว ิว ัฒนาการของ
มนุษยชาติโดยสังเขป อารยธรรมแม#บททั้งตะวันตกและตะวันออก 
ซึ่งได-ทิ้งมรดกให-กับโลกในยุคปìจจุบัน อารยธรรมยุคฟ´¨นฟูศิลปะ
วิทยาการ การปฏิรูปศาสนา และการปฏิวัติทางภูมิปìญญา ศึกษา
ประวัติศาสตรMไทยตั้งแต#สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทรM ในด-าน
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธMกับ
ต#างประเทศ 
 

 

- ยกเลิก 
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112-102  ความรู?เบื้องต?นเกี่ยวกับปรัชญาและตรรกศาสตรM 

                            3(3-0-6) 

 (Fundamental of Philosophy and Logic) 

พื้นฐานทางปรัชญาในสาขาอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตรM 
สุนทรียศาสตรM ทั้งปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออกตั้งแต#ยุค
โบราณจนถึงยุคปìจจุบัน ศึกษาลักษณะความคิด กระบวนการของ
ความคิดอย#างมีเหตุผล ทั ้งแบบนิรนัยอุปนัยโดยวิธ ีการทาง
วิทยาศาสตรM เพื่อสามารถประยุกตMใช-ให-สอดคล-องกับสภาพสังคม
ปìจจุบัน 

- ยกเลิก 

112-103  มนุษยMกับวรรณกรรม                          3(3-0-6) 

             (Man and Literature)   

ความหมาย กำ เน ิ ด  และร ูปแบบต # า ง  ๆ  ของวรรณคดี   
ความสัมพันธMระหว#างมนุษยMกับ การแสดงออกทางศิลปะในรูปของ
วรรณกรรม วิเคราะหMความคิด จิตใจ ปรัชญา อุดมการณM และ
ค#านิยมของมนุษยM อันปรากฏในวรรณกรรมประเภทต#าง ๆ คือ บท
กวี นวนิยาย เรื่องสั้น ความเรียงและบทความที่มีค#าชีใ้ห-เห็นปìญหา
ของมนุษยMในภาวะแวดล-อมทางธรรมชาติและสังคมตลอดจนมรดก
อารยธรรมอันมีอิทธิพลต#อนักเขียนเหล#านั้น 

- ยกเลิก 

112-104  มนุษยกับศิลปะ                                3(3-0-6) 

             (Man and Arts)       

ความหมายของสุนทรียศาสตรM ทรรศนะของปรัชญาเมธี และ
ศิลปAนกลุ#มสำคัญ ๆ เกี่ยวกับ “ความงาม” มรดกทางอารยธรรมที่
มีต#อศิลปะและดนตรีในยุคสมัยที่สำคัญ ๆ ตั้งแต#ยุคโบราณจนถึง
ยุคปìจจุบัน ความซาบซึ้งในคุณค#าของศิลปะและดนตรีทั้งของไทย
และสากล รู-จักผลงานอันยิ่งใหญ#ที่มาจากแรงบันดาลใจของศิลปAน
ในสาขาต#างๆ  ให-มีความรู-เบื้องต-นเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย และ
สากล ชี ้ให-เห็นถึงประโยชนMที ่สามารถนำไปประยุกตMใช-ในชีวิต 
ประจำวันได- 

- ยกเลิก 

112-106  ไทยศึกษา                                       3(3-0-6) 

             (Thai Studies)        
ความเปÉนมาของชุมชนไทย  ปìจจัยที่กำหนดลักษณะสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ความรู -เร ื ่องธรรมชาติและประยุกตวิทยาใน
สังคมไทย สังคม เศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา พิธ ีกรรม  
การละเล#นพื ้นบ-าน สถาปìตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม  
นาฏศิลป£ ดุริยางคMศิลป£ การศึกษาค#านิยมของไทย รวมทั้งแนวโน-ม
สังคมและวัฒนธรรม 

- ยกเลิก 

112-107   ศาสนาเปรียบเทียบ                            3(3-0-6) 

             (Comparative Religions)   
ศาสนาที่สำคัญ ๆ ต#าง ๆ เช#น ศาสนาพราหมณM (ฮินดู) ยิว ชินโต  
เตØา เชน พุทธ ขงจื้อ คริสตM อิสลาม บาไฮ โดยนำศาสนาต#าง ๆ 
ดังกล#าวมาเปรียบเทียบในหัวข-อที่สำคัญ ๆ เช#น เปรียบเทียบเรื่อง
กาลเวลาและสถานที่ เปรียบเทียบศาสนาโบราณและสมัยปìจจุบัน 
ศาสนาฝúายเทวนิยมกับอเทวนิยม การสร-างและการสลายโลก 

- 
 
 
 
 
 
 

ยกเลิก 
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ศรัทธาและฐานะของมนุษยM ชีวิต อุปนิสัยและการปฏิบัติแห#ง
ศาสดา สังคมในสมัยนั้น ๆ อภินิหาร วิธีประกาศศาสนา นักพรต 
คำสอนเรื่องความหวังให-ผู-มาโปรด และเปรียบเทียบหลักความดี
อันสูงสดุ 

 
 
 
 

112-108 การวางแผนชีวิตครอบครัว                   2(2-0-4) 

             (Family Life Planning)   
ความรู-เข-าใจในความสำคัญของความแตกต#างเกี่ยวกับเพศศึกษา  
ตระหนักในพัฒนาการของสัมพันธภาพ และนำไปสู #แนวคิดที่
ถูกต-องด-านชีวิตสังคม ความรับผิดชอบต#อตนเองในการดำเนินชีวิต
ภายใต-สภาวะสิ่งแวดล-อมที่เปลี่ยนแปลงอย#างรวดเร็ว เน-นการ
เตรียมการวางแผนชีวิตครอบครัวที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้ง
การเรียนรู-ความแตกต#างระหว#างบุคคลทางด-านวัฒนธรรมและ
ด-านสังคม 

- ยกเลิก 

112-109 ดนตรีปฏิบัติ                                    2(1-2-3) 

             (Music Practice)        

ประวัต ิ ล ักษณะ และชนิดของศิลปะและดนตรี เสียงดนตรี
ประเภทต#าง ๆ การตอบสนองอารมณMต#อดนตรี คุณค#าของศิลปะ  
และดนตรีกับการดำรงชีวิตลักษณะของเครื่องดนตรีชนิดต#าง ๆ ทั้ง
เครื่องดนตรีไทยและสากล  ฝ¶กทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรี
อย#างน-อย 1 ชนิด การฝ¶กซ-อมเบื้องต-นที่ถูกต-องทั้งแบบเดี่ยวและ
แบบผสมวง การอ#านโน-ตดนตรี ทักษะในการฟìงเพื่อให-ซาบซึ้งถึง
คุณประโยชนMที่ได-รับจากการฝ¶กซ-อมและการเล#นดนตร ี

- ยกเลิก 

 **101-102  ความเปêนพลเมืองในสังคมไทย 

                และสังคมโลก                          3(3-0-6)                                         

      (Civic Literacy in Thai and Global  

                Context)   

สภาพการณMทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
กลุ#มประเทศต#างๆ ประเด็นปìญหาร#วมสมัยในสังคมโลก ประเทศ
ไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการ
ทางความคิดที่เปÉนสากล ความรับผิดชอบต#อสังคม การรู-หน-าที่
ของพลเมืองและรับผิดชอบต#อสังคมในการต#อต-านการทุจริต 
ความสัมพันธMระหว#างความเปÉนพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของ
ประเทศ บทบาทและหน-าที่ของบุคคลในฐานะพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 

เปAดใหม# 

 **101-103  การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพ 

                เพื่อความเปêนผู?นำ               3(2-2-5)

    (Designing Your Self and Personality for 

                Leadership) 

การวิเคราะหMตนเอง การรู-จักตนเอง การกำหนดเป•าหมายในชีวิต 
การเสริมสร-างการเห็นคุณค#าในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
เสริมสร-างความมั่นใจในการอยู#ในสังคม การพัฒนาการพูดในที่
สาธารณะ การแนะนำตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบต#อผู-อื่น 
การพัฒนาภาวะผู-นำ ทักษะมนุษยสัมพันธM การทำงานเปÉนทีม   

เปAดใหม# 
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 **101-104  การบริหารการเงินอยJางชาญฉลาด       3(3-0-6) 

                (Smart Money Management)  

การเงินกับชีวิตประจำวัน สิทธิและหน-าที่ เป•าหมายการเงิน การ
บริหารการเงินส#วนบุคคล นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนใน
ประเทศและต#างประเทศ การประกันภัย สินเชื่อเงินกู- การวางแผน
ภาษี การเปÉนผู -ประกอบการ การบริหารพอรMตการลงทุน การ
เตรียมตัวก#อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน 

เปAดใหม#เพื่อพัฒนา 
financial literacy 

 **101-105  เปîดโลกชุมชนและการเรียนรู?ผJานกิจกรรม   

               3(2-2-5) 

 (Community Explorer and Service Learning) 

การเรียนรู-เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะหMชุมชนเพื่อค-นหาประเด็น
ปìญหาและแนวทางการพัฒนาโดยให-ชุมชนเปÉนฐานของการเรียนรู-
ร#วมกันระหว#างผู -เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริม
ทักษะการเข-าถึงชุมชน การสร-างการมีส#วนร#วม ทักษะการใช-ชีวิต
และทักษะด-านสังคม การสื่อสาร การเรียนรู-ผ#านกิจกรรมบริการ 
การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาและกิจกรรม
บริการชุมชน การเตรียมความพร-อมสู #การเปÉนนักวิจ ัยและ
นักพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอย#าง
ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 

 

 **101-106  กฎหมายและการเมืองใกล?ตัว            3(3-0-6)

    (Politics and Law in Everyday Life) 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื ้องต-น กฎหมายใกล-ตัวที่
เกี ่ยวข-องในชีวิตประจำวัน อาทิ กฎหมายแพ#ง กฎหมายอาญา 
สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพยMสินทางปìญญา กฎหมายภาษีอากร 
และกฎหมายอื่นๆ ตามสถานการณMปìจจุบันของสังคม 

 

2. กลุTมวิชาภาษาและการส่ือสาร 
113-108   การใช?ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             3(2-2-5) 

             (Thai Usage for Communication)   

โครงสร-างทางไวยากรณMทั้งภาษาพูดภาษาเขียน และการสื่อสาร 
ความแตกต#างระหว#างภาษาเขียนและภาษาพูด ภาษาทางการและ
ไม#เปÉนทางการสำนวนโวหาร คำราชาศัพทM หลักการอ-างอิง การ
สื่อสารทางโทรศัพทM หลักการเขียนในรูปแบบต#างๆ เช#น จดหมาย
สมัครงาน การเขียนประวัติของตนเอง การบันทึกและการสรุป
ความ การเขียนโต-ตอบหนังสือทางธุรกิจ การเขียนเรียงความ ฝ¶ก
ทักษะการใช-ภาษาไทยทั้งการฟìง การพูด การอ#าน และการเขียน 

*101-201  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                    3(2-2-5) 

               (Thai Language for Communication)  
การใช-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณMต#างๆ การฟìงจับ
ใจความ หลักการใช-ภาษาในการพูดให-บรรลุวัตถุประสงคMและ
เหมาะสมกับกาลเทศะ การอ#านจับใจความ สรุปความ และ
วิเคราะหMสารที่อ#าน หลักการใช-ภาษาในการเขียนในรูปแบบต#างๆ   

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา 
แก-คำอธิบายรายวิชา 

113-109   การใช?ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ            3(2-2-5) 

             (Thai Usage for Presentation)  

หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช-คำ ประโยค คำเชื่อม สำนวนโวหาร 
การออกเสียงคำที่ถูกต-อง และการพูดในสถานการณMต#างๆ การ
แสดงความคิดเห็นและการนำเสนอ อาทิ การนำเสนอเชิงวิชาการ 
การนำเสนอเชิงธุรกิจ และการสัมภาษณMเพื่อให-ได-งาน ตลอดจน
การเขียนโครงการ การเลือกช#องทางการสื่อสาร และการอ#าน
ข-อมูลเชิงสถิต ิ

*101-202  ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ                  3(2-2-5) 

               (Thai Language for Presentation)  

การใช-ภาษาไทยนำเสนอข-อมูลในสถานการณMต#างๆ อาทิ การ
นำเสนอข-อมูลทางวิชาการ การนำเสนอข-อมูลทางธุรกิจ การแสดง
ความคิดเห็น วิเคราะหMและวิจารณM การนำเสนอข-อมูลที่มีความ
น#าเชื่อถือ การเลือกใช-ช#องทางการสื่อสารอย#างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเปÉนประโยชนMต#อการศึกษาและการทำงาน 

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา 
แก-คำอธิบายรายวิชา 



 

128 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการปรับปรุง 
114-101  ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)            2(1-2-3) 

ฝ¶กทักษะการฟìง พูด อ#านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝ¶กการ
ฟìงในระดับประโยค การพูดเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช#น 
การทักทาย การเชื้อเชิญ การแนะนำ การแสดงความยินดีหรือ
เสียใจและอื่นๆเน-นการออกเสียงให-ถูกต-องตามหลักภาษา ฝ¶ก
ทักษะการอ#านข-อความในระดับประโยคและย#อหน-า โดยใช-ความรู-
ด-านไวยากรณMและโครงสร-างของประโยคมาประกอบ ศึกษาการใช-
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฝ¶กเขียนตอบคำถามโดยใช-ประโยคที่
ถูกต-องตามหลักไวยากรณM 

- ยกเลิก 

114-102  ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)            2(1-2-3) 

ฝ¶กทักษะการฟìง พูด อ#านและเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ศึกษา
วัฒนธรรม วิธีการแสดงออกของเจ-าของภาษา ปìญหาและความ
แตกต#างของการใช-ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปสู#ทักษะการพูด โดยการ
ใช -ว ัจนภาษาและอวัจนภาษาที ่ด ี  ฝ ¶กทักษะการอ#านขั ้นต-น 
ประกอบด-วยการจับใจความและรายละเอียดต#างๆ ความสัมพันธM
ของประโยคหลักและประโยคขยาย ฝ¶กการอ#านในระดับเรื ่อง
รวมทั้งการเขียนตอบคำถามโดยใช-ประโยค ศัพทMและสำนวนอื่นๆ 
ที่ถูกต-องตามหลักไวยากรณM 

- ยกเลิก 

114-201  ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)            2(1-2-3) 

ฝ¶กทักษะการฟìง พูด อ#านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ยากขึ้น 
ฝ¶กการฟìงและสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณMต#างๆ ที่มีระดับ
ความยากมากขึ้น เช#น การพูดทางโทรศัพทM การสัมภาษณM การเล#า
เรื่องและอื่นๆ ฝ¶กการอ#านในระดับเรื่องที่มีความยาวเพิ่มขึ้น ศึกษา
การเขียน อนุเฉทและข-อความต#างๆโดยเน-นความถูกต-องตามหลัก
ไวยากรณM ตลอดจนฝ¶กทักษะตามแนวทางการทดสอบมาตรฐาน 

- ยกเลิก 

114-202  ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)            2(1-2-3) 

ฝ¶กทักษะการฟìง พูด อ#านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ใช-ใน
การติดต#อสื่อสารได-ดี ฝ¶กทักษะการเขียนย#อความ การจดบันทึก 
การจับใจความจากข-อความหรือบทความที่อ#านหรือฟìงจากผู-สอน
หรือเทปบันทึกเสียง ฝ¶กสนทนาภาษาอังกฤษในหัวเรื่องที่กำหนด
หรือตามความสนใจ โดยสามารถใช-สำนวนที่ถูกต-องตามความนิยม
และหลักไวยากรณM ตลอดจนฝ¶กทักษะตามแนวทางการทดสอบ
มาตรฐาน  

- ยกเลิก 

114-301  ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)            2(1-2-3) 

ฝ¶กทักษะการฟìง พูด อ#านและเขียนภาษาอังกฤษตลอดจนทบทวน
และฝ¶กฝนทักษะ ทั้งสี่ทักษะเพื่อให-เปÉนไปตามแนวทางการทดสอบ
ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

- ยกเลิก 

114-302  ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)            2(1-2-3) 

ฝ¶กทักษะการฟìง พูด อ#านและเขียนภาษาอังกฤษตลอดจนทบทวน
และฝ¶กฝนทักษะ ในระดับที่ยากขี้นทั้งสี่ทักษะเพื่อให-เปÉนไปตาม
แนวทางการทดสอบตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  

- ยกเลิก 

114-303   การใช?ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ              2(1-2-3) 

             (English Usage for Profession) 

- ยกเลิก 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการปรับปรุง 
โครงสร-างทางไวยากรณMทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน โครงสร-างทาง
ไวยากรณMในการสื่อสาร ความแตกต#างระหว#างภาษาเขียนและ
ภาษาพูด ภาษาทางการและไม#เปÉนทางการ หลักการพื้นฐาน ใน
การแปลอย#างเป Éนระบบ ศัพทMเทคนิคและศัพทMเฉพาะของ
สาขาวิชา ทั้งการแปลภาษาอังกฤษเปÉนไทย และไทยเปÉนอังกฤษ 

114-304   เทคนิคการใช?ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทาง 

             วิชาชีพ              2(1-2-3) 

 (English Presentation Techniques for  

             Profession) 

หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช-คำ ประโยค คำเชื่อม โวหาร การ
ออกเสียงคำที่ถูกต-อง และการพูด ในสถานการณMต#างๆ การแสดง
ความคิดเห็นและการนำเสนอ อาทิ การนำเสนอเชิงวิชาการ การ
นำเสนอเชิงธุรกิจ และการสัมภาษณMเพื่อให-ได-งาน 

- ยกเลิก 

113-103   ภาษาจีน 1 (Chinese 1)            2(1-2-3) 

สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คำศัพทMที ่ใช-ใน
ชีวิตประจำวันประมาณ 300 คำ และสำนวนต#าง ๆ อย#างง#าย ฝ¶ก
สนทนาภาษาจีน โดยเน-นการออกเสียงที่ถูกต-อง 

101-209 ภาษาจีน 1  (Chinese 1)            3(2-2-5) 

สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คำศัพทMประมาณ 
300 คำ และสำนวนต#าง ๆ อย#างง#ายที่ใช-ในชีวิตประจำวัน ฝ¶ก
สนทนาภาษาจีน โดยเน-นการออกเสียงที่ถูกต-อง 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน#วยกิต 

113-104 ภาษาจีน 2 (Chinese 2)            2(1-2-3) 

ฝ¶กเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคำศัพทMจากพจนานุกรมจีน-
ไทย สนทนาภาษาจีนด-วยหัวข-อเรื่องที่เปÉนที่สนใจ ศึกษาคำศัพทM
เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คำ    

101-210 ภาษาจีน 2  (Chinese 2)            3(2-2-5) 

การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคำศัพทMจากพจนานุกรมจีน-
ไทย สนทนาภาษาจีนด-วยหัวข-อเรื่องที่เปÉนที่สนใจ ศึกษาคำศัพทM
เพิ่มขึน้อีกประมาณ 300 คำ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน#วยกิต 

113-201  ภาษาจีน 3 (Chinese 3)            2(1-2-3) 

ฝ¶กเรียบเรียงประโยคเชิงซ-อน สนทนาภาษาจีนด-วยหัวข-อเรื่องที่
เปÉนที่สนใจ ศึกษาคำศัพทMเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คำ  

- ยกเลิก 

113-202  ภาษาจีน 4 (Chinese 4)            2(1-2-3)

ฝ¶กเรียบเรียงประโยคเชิงซ-อนอื่นๆ มากขึ้น ศึกษาความแตกต#าง
ระหว#างตัวอักษรเต็ม และตัวอักษรย#อจีน สนทนาภาษาจีนด-วย
หัวข-อเรื่องที่เปÉนที่สนใจ ศึกษาคำศัพทMเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คำ
     

- ยกเลิก 

113-105 ภาษาญี่ปุôน 1 (Japanese 1)            2(1-2-3) 

การฟìง พูด ภาษาญี่ปุúนขั้นพื้นฐาน วิเคราะหMโครงสร-างพื้นฐานของ
ภาษาญี่ปุúนและไวยากรณM ศึกษาระบบเสียงและโครงสร-างพื้นฐาน
ของภาษาญี่ปุúน ฝ¶กทักษะการอ#านประโยคอย#างง#าย และการเขียน
ด-วยตัวอักษรฮิราคานะและคาตะคานะ 

101-211 ภาษาญี่ปุôน 1 (Japanese 1)            3(2-2-5) 
การฟìง พูด ภาษาญี ่ป ุ úนข ั ้นพื ้นฐาน โครงสร-างพื ้นฐานของ
ภาษาญี่ปุúน ระบบการออกเสียงภาษาญี่ปุúน คำศัพทM และ สำนวน
อย#างง#าย ทักษะการอ#านประโยคอย#างง#ายและการเขียนด-วย
ตัวอักษรฮิราคานะและคาตะคานะ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน#วยกิต 
ปรับคำอธิบายรายวิชา 

113-106 ภาษาญี่ปุôน 2 (Japanese 2)            2(1-2-3)  

ฝ¶กทักษะการฟìงและการพูดโดยใช-โครงสร-างไวยากรณMที่ซับซ-อน
ขึ ้น และคำศัพทMใหม# ฝ¶กการอ#านคันจิ และเขียนบทความใน
ชีวิตประจำวันและใช-สำนวนต#างๆ อย#างง#าย 

101-212 ภาษาญี่ปุôน 2  (Japanese 2)            3(2-2-5) 

ทักษะการฟìงและการพูดโดยใช-โครงสร-างไวยากรณMที่ซับซ-อนขึ้น 
คำศัพทMและสำนวนอย#างง#าย  ฝ¶กการอ#านคันจิ และเขียนอนุเฉท
ในระดับง#ายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน#วยกิต 
ปรับคำอธิบายรายวิชา 

113-203 ภาษาญี่ปุôน 3 (Japanese 3)            2(1-2-3) 

ฝ¶กการฟìงและเรียนรู-บทสนทนาในรูปแบบต#าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษา
ไวยากรณMที่มีความซับซ-อนมากขึ้น พัฒนาการอ#านคันจิจากที่ได-
ศึกษามาก#อนหน-านี ้

- ยกเลิก 

113-204 ภาษาญี่ปุôน 4 (Japanese 4)            2(1-2-3) - ยกเลิก 
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พัฒนาความสามารถในการพูดภาษาญี่ปุúน เรียนรู-ขนบธรรมเนียม
และประเพณีของญี่ปุúน พัฒนาทักษะการอ#าน การเขียนแบบคันจิ 
เรียนรู -คำศัพทMเพิ ่มเติม ศึกษาโครงสร-างทางไวยากรณMที ่ความ
ซับซ-อนมากยิ่งขึ้น 
113-111 ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)            2(1-2-3)             

ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร-างพื้นฐานของ
ภาษาเกาหลี คำศัพทMที่ใช-ในชีวิตประจำวัน ฝ¶กทักษะการฟìงและ
การพูด เน-นประโยคสนทนาอย#างง#ายที่ใช-ในชีวิตประจำวัน   

101-213 ภาษาเกาหลี 1  (Korean 1)            3(2-2-5) 

ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร-างพื้นฐานของ
ภาษาเกาหลี คำศัพทMที่ใช-ในชีวิตประจำวัน ทักษะการฟìงและการ
พูด เน-นประโยคสนทนาอย#างง#ายที่ใช-ในชีวิตประจำวัน   

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน#วยกิต 

113-112 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)            2(1-2-3)

ฝ¶กทักษะการฟìงและการพูดโดยใช-โครงสร-างไวยากรณMของภาษา
เกาหลีที ่ซ ับซ-อนขึ ้น เน-นประโยคสนทนาและคำศัพทMที ่ใช-ใน
ช ีว ิตประจำว ัน ฝ ¶กท ักษะการอ #านและเข ียนบทความใน
ชีวิตประจำวันและใช-สำนวนต#าง ๆ อย#างง#าย 

101-214 ภาษาเกาหลี 2  (Korean 2)            3(2-2-5)             

ทักษะการฟìงและการพูดโดยใช-โครงสร-างไวยากรณMของภาษา
เกาหลีที ่ซับซ-อนขึ้น บทสนทนาอย#างง#าย และ คำศัพทMที ่ใช-ใน
ช ีว ิตประจำว ัน ท ักษะการอ #านและเข ียนอน ุ เฉทเก ี ่ยวกับ
ชีวิตประจำวันโดยใช-สำนวนอย#างง#าย 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน#วยกิต 
ปรับคำอธิบายรายวิชา 

113-113 ภาษาเกาหลี 3 (Korean 3)            2(1-2-3) 
ฝ¶กการฟìงและเรียนรู-บทสนทนาในรูปแบบต#าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษา
ไวยากรณMที่มีความซับซ-อนมากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การ
อ#าน และเขียนเพื ่อสื ่อสารในสถานการณMต#างๆ ด-วยภาษาที่
เหมาะสม และศึกษาคำศัพทMเพิ่มเติม 

- ยกเลิก 

113-114 ภาษาเกาหลี 4 (Korean 4)            2(1-2-3) 

พัฒนาความสามารถในการพูด เร ียนรู -ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเกาหลี พัฒนาทักษะการอ#าน พัฒนาการอ#านและการ
เขียน เรียนคำศัพทMเพิ่มเติม เข-าใจโครงสร-างไวยากรณM เพื่อทำ
ความเข-าใจภาษาเกาหลีที่ได-เรียนก#อนหน-านี้และวิธีการใช-อย#าง
ถูกต-อง 

- ยกเลิก 

102-101 ภาษาพมJา 1 (Burmese 1)            2(1-2-3) 
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค เรียนรู -โครงสร-าง
พื้นฐานของภาษาพม#าคำศัพทMที่ใช-ในชีวิตประจำวัน ฝ¶กทักษะการ
ฟìงและการพูด เน-นประโยคสนทนาอย#างง#ายที่ใช-ในชีวิตประจำวัน   

- ยกเลิก 

102-102 ภาษาพมJา 2 (Burmese 2)            2(1-2-3) 

ฝ¶กทักษะการฟìงและการพูดโดยใช-โครงสร-างไวยากรณMของภาษา
พม#าที ่ซ ับซ-อนขึ ้น เน-นประโยคสนทนาและคำศัพทMท ี ่ ใช -ใน
ช ีว ิตประจำว ัน ฝ ¶กท ักษะการอ #านและเข ียนบทความใน
ชีวิตประจำวันและใช-สำนวนต#างๆ อย#างง#าย 

- ยกเลิก 

102-103 ภาษาพมJา 3 (Burmese 3)            2(1-2-3) 

ฝ¶กการฟìงและเรียนรู-บทสนทนาในรูปแบบต#าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษา
ไวยากรณMของภาษาพม#า ที่มีความซับซ-อนมากขึ้น พัฒนาทักษะ
การสนทนา การอ#าน และเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณMต#างๆ 
ด-วยภาษาที่เหมาะสม และศึกษาคำศัพทMเพิ่มเติม 

- ยกเลิก 

102-104 ภาษาพมJา 4 (Burmese 4)            2(1-2-3) 

พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื ่อ และ
ประเพณีของพม#า พัฒนาการอ#านและการเขียนตัวอักษร เรียน
คำศัพทMเพิ่มเติม เข-าใจโครงสร-างไวยากรณM เพื่อทำความเข-าใจ
ภาษาพม#าที่ได-เรียนก#อนหน-านี้และวิธีการใช-อย#างถูกต-อง 

- ยกเลิก 
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102-111 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1                  2(1-2-3) 

             (Bahasa Indonesia 1)   

ตัวอ ักษร ระบบเสียง โครงสร-างพื ้นฐานของภาษาบาฮาซา
อินโดนีเซีย คำศัพทMที่ใช-ในชีวิตประจำวันประมาณ 300 คำ และ
สำนวนต#าง ๆ อย#างง#าย ฝ¶กทักษะการฟìงและการพูด เน-นประโยค
สนทนาอย#างง#ายที่ใช-ในชีวิตประจำวัน   

- ยกเลิก 

102-112 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2                  2(1-2-3) 

             (Bahasa Indonesia 2)   

ฝ¶กทักษะการฟìงและการพูดโดยใช-โครงสร-างไวยากรณMของภาษา
บาฮาซาอินโดนีเซีย ที่ซับซ-อนขึ้น เน-นประโยคสนทนาและคำศัพทM
ที ่ใช-ในชีวิตประจำวัน ฝ¶กทักษะการอ#านและเขียนบทความใน
ชีวิตประจำวันและใช-สำนวนต#างๆ อย#างง#าย 

- ยกเลิก 

102-113 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3                  2(1-2-3) 

             (Bahasa Indonesia 3)   

ฝ¶กการฟìงและเรียนรู-บทสนทนาในรูปแบบต#าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษา
ไวยากรณMของภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ที่มีความซับซ-อนมากขึ้น 
พัฒนาทักษะการสนทนา การอ#าน และเขียนเพื ่อสื ่อสารใน
สถานการณMต#างๆ ด-วยภาษาที ่เหมาะสม และศึกษาคำศัพทM
เพิ่มเติม 

- ยกเลิก 

102-114 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 4                  2(1-2-3) 

             (Bahasa Indonesia 4)   

พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื ่อ และ
ประเพณีของอินโดนีเซียพัฒนาการอ#านและการเขียนตัวอักษร 
เรียนคำศัพทMเพิ ่มเติม เข-าใจโครงสร-างไวยากรณM เพื ่อทำความ
เข-าใจภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียที่ได-เรียนก#อนหน-านี้และวิธีการใช-
อย#างถูกต-อง 

- ยกเลิก 

102-121 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1                    2(1-2-3) 

             (Bahasa Malaysia 1)   

ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร-างพื้นฐานของภาษาบาฮาซามาเลเซีย 
คำศัพทMที่ใช-ในชีวิตประจำวันประมาณ 300 คำ และสำนวนต#าง ๆ 
อย#างง#าย ฝ¶กทักษะการฟìงและการพูด เน-นประโยคสนทนาอย#าง
ง#ายที่ใช-ในชีวิตประจำวัน 

- ยกเลิก 

102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2                    2(1-2-3) 

             (Bahasa Malaysia 2)   

ฝ¶กทักษะการฟìงและการพูดโดยใช-โครงสร-างไวยากรณMของภาษา
บาฮาซามาเลเซีย ที่ซับซ-อนขึ้น เน-นประโยคสนทนาและคำศัพทMที่
ใช-ในชีวิตประจำวัน ฝ¶กทักษะการอ#านและเขียนบทความใน
ชีวิตประจำวันและใช-สำนวนต#างๆ อย#างง#าย 

- ยกเลิก 

102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3                    2(1-2-3) 

             (Bahasa Malaysia 3)   

ฝ¶กการฟìงและเรียนรู-บทสนทนาในรูปแบบต#าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษา
ไวยากรณMของภาษาบาฮาซามาเลเซียที ่มีความซับซ-อนมากขึ้น 
พัฒนาทักษะการสนทนา การอ#าน และเขียนเพื ่อสื ่อสารใน

- ยกเลิก 
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สถานการณMต#างๆ ด-วยภาษาที ่เหมาะสม และศึกษาคำศัพทM
เพิ่มเติม 
102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4                    2(1-2-3) 

             (Bahasa Malaysia 4)   

พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื ่อ และ
ประเพณีของมาเลเซีย พัฒนาการอ#านและการเขียนตัวอักษร เรียน
คำศัพทMเพิ่มเติม เข-าใจโครงสร-างไวยากรณM เพื่อทำความเข-าใจ
ภาษาบาฮาซามาเลเซียที่ได-เรียนก#อนหน-านี้และวิธีการใช-อย#าง
ถูกต-อง 

- ยกเลิก 

 **101-203  ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น            3(2-2-5)

    (English for Remediation)  

การวัดผล :  ผ#าน (Satisfactory - S) และ ไม#ผ#าน 
(Unsatisfactory - U) 
เงื่อนไข :  เปÉนรายวิชาไม#นับหน#วยกิตที่นักศึกษาต-องสอบผ#าน (S) 
จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน ได- 
คำศัพทMสำนวนโครงสร-างทางไวยากรณMขั้นพื้นฐาน และทักษะการ
สื่อสารที่ใช-บ#อยในชีวิตประจำวัน การอ#านและการเขียนข-อความ
สั้นๆ การตั้งคำถามและการตอบอย#างสั้น บทสนทนาอย#างง#ายใน
ระดับคำ วลี และประโยคสั้นๆ 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได-คะแนนต่ำกว#าเกณฑMที ่มหาวิทยาลัย
กำหนด ต-องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 101-203 ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการปรับพื้น (English for Remediation) 

เปAดใหม# 

 **101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน            3(2-2-5) 

      (Daily Life English)         

คำศัพทM สำนวน และ โครงสร-างทางไวยากรณM และ ทักษะในการ
สื่อสาร โดยเน-นที่หัวข-อในชีวิตประจำวัน ความสนใจส#วนบุคคล 
และสถานการณMปìจจุบัน 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได-คะแนนสูงกว#าเกณฑMที ่มหาวิทยาลัย
กำหนด ให -ยกเว -นการลงทะเบ ียนเร ียนรายว ิชา 101-204 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (Daily Life English) และให-ได-
เกรด A ในรายวิชาดังกล#าว 

เปAดใหม# 

 **101-205  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 3(2-2-5) 

                (English for Academic Study)  

การฝ¶กทักษะที่จำเปÉนที่เกี่ยวข-องเชิงวิชาการ การฟìง การพูด การ
อ#าน ไวยกรณM การเขียน และคำศัพทM 

เปAดใหม# 

 **101-206  ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอแบบมืออาชีพ

                           3(2-2-5) 

                (English for Professional Presentation)  

หลักการพูด การเลือกใช-คำ ประโยค คำเชื่อม โวหาร การออก
เสียงคำ และการพูดในสถานการณMต#าง ๆ การแสดงความคิดเห็น
และการนำเสนอเชิงวิชาการ การนำเสนอทางธุรกิจ และการ
สัมภาษณMงาน 

เปAดใหม# 
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 **101-207  ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข?อสอบมาตรฐาน 

                                       3(2-2-5) 

                (English for Proficiency Test)  

บูรณาการทักษะการใช-ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด-าน การฟìง การพูด 
การอ#าน และการเขียนเพื ่อการสอบข-อสอบมาตราฐาน ฝ¶กให-
นักศึกษาคุ-นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบของข-อสอบ TOEFL ฝ¶ก
เทคนิคที่เปÉนประโยชนMสำหรับทำข-อสอบ 

เปAดใหม# 

 **101-208  การเขียนโค?ดคอมพิวเตอรMสำหรับทุกคน 3(2-2-5)

    (Computer Coding for Everyone) 

ความรู-พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด-วยภาษาไพทอน การติดตั้งไพ
ทอน เครื่องมือที่ใช-ในการเขียนโปรแกรม การติดตั้งไลบรารี่ การ
ประมวลผลด-วยคอมมานดMไลนM ชนิดของข-อมูลและตัวแปร การรับ
ข-อมูลเข-าและการแสดงผลลัพธM การใช-งานคำสั่งทางเลือก การใช-
งานคำสั่งวนลูป การสร-างฟìงกMชัน ไลบรารี่ทางคณิตศาสตรMและ
กราฟฟAก และการประยุกตMใช-กับงานด-านกราฟAก  

เปAดใหม# 

3. กลุTมวิชาคณิตศาสตร3และวิทยาศาสตร3 3. กลุTมวิชาวิทยาศาสตร3และคณิตศาสตร3 เปลี่ยนชื่อกลุ#มวิชา 

121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ                         3(2-2-5) 

             (Information Technology)  

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรM ส#วนประกอบของระบบ
คอมพิวเตอรM หน-าที่การทำงานของฮารMดแวรMและซอฟตMแวรM ระบบ
การสื่อสารข-อมูลและเครือข#ายคอมพิวเตอรM เทคโนโลยีสื่อประสม 
อินเทอรMเน็ตและการประยุกตMใช-งาน ตลอดจนการฝ¶กปฏิบัติสืบค-น
ข-อมูลทางอินเทอรMเน็ต ไปรษณียMอ ิเล ็กทรอนิกสM โปรแกรม
ประมวลผลคำ และการสร-างเว็บเพจเบื้องต-น 

*101-307  เทคโนโลยีสารสนเทศ                        3(2-2-5) 

              (Information Technology)   
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรM ส#วนประกอบของระบบ
คอมพิวเตอรM หน-าที่การทำงานของฮารMดแวรMและซอฟตMแวรM ระบบ
การสื่อสารข-อมูลและเครือข#ายคอมพิวเตอรM เทคโนโลยีสื่อประสม 
อินเทอรMเน็ตและการประยุกตMใช-งาน การสืบค-นข-อมูล การใช-งาน
โปรแกรมประมวลผลคำ การสร-างเว็บเพจเบือ้งต-น 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคำอธิบายรายวิชา 

121-102  คอมพิวเตอร Mสำหร ับการศึกษาและการทำงาน 

               3(2-2-5) 

 (Computer for Studies and Works)       

หลักการจัดการข-อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟ•มข-อมูลและ
สารสนเทศ อ ัลกอร ิท ึมและการแก - โจทย Mป ìญหา ธ ุรกรรม
อิเล็กทรอนิกสM กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความ
ปลอดภัยในการใช-เทคโนโลยีสารสนเทศ อาชีพและวุฒิบัตรด-าน
คอมพิวเตอรM และแนวโน-มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการ
ฝ¶กปฏิบัติการใช-งานโปรแกรมตารางทำงาน และโปรแกรมนำเสนอ
งาน 

*101-308  คอมพิวเตอรMสำหรับการศึกษาและการทำงาน 

               3(2-2-5) 

  (Computer for Studies and Works)       

หลักการจัดการข-อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟ•มข-อมูล 
อัลกอริท ึมและการแก-โจทยMป ìญหา ธุรกรรมอิเล ็กทรอนิกสM 
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรด-าน
คอมพิวเตอรM และแนวโน-มของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช-งาน
โปรแกรมตารางทำงาน  โปรแกรมนำเสนองาน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคำอธิบายรายวิชา 

121-103 ชีวิตกับสิ่งแวดล?อม                            3(3-0-6)           

             (Life and Environment)  

ความสัมพันธ Mระหว #างช ีว ิตก ับส ิ ่งแวดล -อมโดยชี ้ ให - เห ็นถึง
ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การเปลี่ยนแปลง
ของโลกและภูมิอากาศ ตลอดจนตระหนักถึงปìญหาและผลกระทบ
ในเรื่องมลภาวะของสิ่งแวดล-อม การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การอนุรักษMสิ ่งแวดล-อม การใช-เทคโนโลยีชีวภาพและ
พลังงานทดแทน กฎหมายสิ่งแวดล-อม ตลอดจนการดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

*101-309  ชีวิตกับสิ่งแวดล?อม                          3(3-0-6)           

               (Life and Environment)  
ความสัมพันธMระหว#างชีว ิตกับสิ ่งแวดล-อม ความสำคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การเปลี ่ยนแปลงของโลกและ
ภูมิอากาศ การตระหนักถึงปìญหาของสิ่งแวดล-อมและผลกระทบ
ต#อมลภาวะและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การ
อนุรักษMสิ่งแวดล-อม การใช-เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน 
กฎหมายสิ่งแวดล-อม การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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121-104 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี                         3(3-0-6)

 (Food for Good Health)  

ความสำคัญและบทบาทของอาหารต#อสุขภาพ การเปลี่ยนแปลง
ของสารอาหารในกระบวนการผลิต ข-อเท็จจริงและความเชื่อ
เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑMเสริมอาหาร อาหารกับ
โรค และแนวโภชนาการเพื ่อการบำบัด ฉลากโภชนาการและ
กฎหมายที่เกี ่ยวข-องกับการควบคุมคุณภาพทางโภชนาการของ
อาหาร 

*101-310  อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี                       3(3-0-6) 

               (Healthy Diet)   
ความสำคัญและบทบาทของอาหารต#อสุขภาพ โภชนาการและ
พลังงานจากอาหาร อาหารกับโรค โภชนาการเพื่อการป•องกันและ
การบำบัดโรค อาหารอินทรียM การแปรรูปอาหาร การปนเป´¨อนและ
การเสื่อมเสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 
ฉลากโภชนาการ ความมั่นคงทางด-านอาหาร ความเชื่อของการ
เสริมอาหารและผลิตภัณฑMเสริมอาหาร นวัตกรรมอาหารและ
ทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ 
ปรับคำอธิบายรายวิชา 

121-105 เคมีในชีวิตประจำวัน                          3(3-0-6) 

             (Chemistry in daily life)   

ความสำคัญของเคมี สสารและการจำแนกสสาร โลหะและ
สารประกอบทางเคมีที่สำคัญในชีวิตประจำวัน อาทิ แก-ว กระดาษ 
สารพอลิเมอรM พลาสติก สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะหM ยาและ
สารเสพติด ดีเทอเจนตMและเครื่องสำอาง สารเคมีที่ก#อให-เกิดมะเร็ง 
สารเคมีที่เปÉนสารพิษที่ใช-ในชีวิตประจำวัน การป•องกันและแก-พิษ
จากสารเคม ี

*101-311  เคมีในชีวิตประจำวัน                         3(3-0-6) 

               (Chemistry in Daily Life)   
ความสำคัญของเคมี สสารและการจำแนกสสาร โลหะและ
สารประกอบทางเคมีที่สำคัญในชีวิตประจำวัน สีจากธรรมชาติและ
สีสังเคราะหM ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนตMและเครื ่องสำอาง 
สารเคม ีท ี ่ก #อให - เก ิดมะเร ็ง สารเคม ีท ี ่ เป Éนสารพ ิษท ี ่ ใช - ใน
ชีวิตประจำวัน การป•องกันและแก-พิษจากสารเคม ี

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคำอธิบายรายวิชา 

121-106 คณิตศาสตรMในชีวิตประจำวัน                3(3-0-6) 

             (Mathematics in Daily Life)  

ความหมายและพัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตรMคณิตศาสตรM
กับตัวเลขและสัญลักษณMคณิตศาสตรMกับเทคโนโลยี คณิตศาสตรM
กับการแก-ปìญหาและตัดสินใจ ตรรกศาสตรMและการให-เหตุผล การ
ประยุกตMทฤษฎีกราฟเบื้องต-น การสร-างตัวแบบและการแก-ปìญหา
ตัวแบบการประยุกตMใช-คณิตศาสตรMในชีวิตประจำวัน 

*101-312  คณิตศาสตรMในชีวิตประจำวัน               3(3-0-6) 

               (Mathematics in Daily Life)  
ตรรกศาสตรMเบื้องต-นและการให-เหตุผล เรขาคณิตกับการนำไปใช-
ในชีวิตประจำวัน การประยุกตMใช-ความรู-ทางคณิตศาสตรMเพื่อการ
แปลความหมายข-อมูลทางสถิติ การประยุกตMใช-ความรู-เบื้องต-นทาง
คณิตศาสตรMเพื่อการแก-ปìญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวัน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคำอธิบายรายวิชา 

121-107 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะหMข?อมูล         3(3-0-6) 

 (Basic Statistics for Data Analysis) 

ความรู-พื้นฐานทางสถิติ ได-แก# ความหมาย ขอบเขต ลักษณะของ
ข-อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข-อมูล สถิติเชิงพรรณนา ทฤษฎีความ
น#าจะเปÉนเบื้องต-น ตัวแปรสุ#ม การแจกแจงแบบทวินาม การแจก
แจงแบบปìวซอง การแจงแจงแบบปกติการทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะหMสหสัมพันธM และการถดถอยเชิงเส-นอย#างง#าย การ
วิเคราะหMความแปรปรวนโดยใช-โปรแกรมสำเร็จรูป 

*101-313  สถิติในชีวิตประจำวัน                        3(3-0-6) 

   (Statistics in Daily Life) 

ความรู-เบื้องต-นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขัอมูล การบันทึก
ข-อมูลส#วนตัว บัญชีรายรับรายจ#ายประจำวัน การบันทึกข-อมูลทาง
ธุรกิจ การหาค#าสถิติเบื ้องต-นความน#าจะเปÉนอย#างง#าย การ
ประยุกตMใช-ความรู -เบื ้องต-นทางสถิติในชีวิตประจำวันเพื ่อการ
ตัดสินใจในการวางแผนการใช-จ#าย การทำนายผลการลงทุน และ 
การพยากรณMอากาศ 

เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อ
วิชา 
ปรับคำอธิบายรายวิชา 

120-101 มนุษยMกับสิ่งแวดล?อม                          3(3-0-6) 

             (Man and Environment)  

ความสัมพันธMระหว#างมนุษยMกับสิ ่งแวดล-อม  ความสำคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษM  ปìญหาเรื ่องมลภาวะของ
สิ ่งแวดล-อมในด-านต#าง ๆ  การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  การเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ  ปìญหาของการ
เพิ่มประชากร  การอนุรักษMปúาไม-  ต-นน้ำ  ลำธาร  การใช-ผืนดิน
และน้ำเพื่อให-เกิดประโยชนMสูงสุด  การพัฒนาพื้นดินและน้ำที่เสื่อม
โทรมให-กลับคงสภาพที่ดี  โดยวิธีการทางธรรมชาติ  รวมถึงการ
ป•องกันการทำลายสิ่งแวดล-อมและธรรมชาติให-อยู#ในสภาพสมดุล

- ยกเลิก 
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กับการดำรงชีวิตมนุษยMอย#างมีความสุข  โดยการทำให-สิ่งแวดล-อม
และธรรมชาติดีขึ้น 
125-101 คณิตศาสตรMในอารยธรรม                    3(3-0-6) 

             (Mathematics in Civilization)  

หลักเบื้องต-น และพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลข และระบบ
การคิดโดยใช-ตัวเลขเปÉนฐาน การนำเอาตัวเลขไปประยุกตMให-
ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ศึกษาระบบการนับจำนวนและ
พัฒนาการของความเปÉนไปได-ทางสถิติเบื้องต-น เพื่อให-มีความรู-
พื ้นฐานทางตรรกเชิงตัวเลข อันจะนำไปสู#การศึกษาทฤษฏีทาง
คณิตศาสตรMชั้นสูงต#อไป 

101-314 คณิตศาสตรMในอารยธรรม                    3(3-0-6) 

             (Mathematics in Civilization)  
หลักเบื้องต-น และพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลข และระบบ
การคิดโดยใช-ตัวเลขเปÉนฐาน การนำเอาตัวเลขไปประยุกตMให-
ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ศึกษาระบบการนับจำนวนและ
พัฒนาการของความเปÉนไปได-ทางสถิติเบื้องต-น เพื่อให-มีความรู-
พื ้นฐานทางตรรกเชิงตัวเลข อันจะนำไปสู#การศึกษาทฤษฏีทาง
คณิตศาสตรMชั้นสูงต#อไป 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

126-316 สถิติและความนJาจะเปêน                      3(3-0-6) 

             (Statistics and Probability)   

ความรู -เบื ้องต-นเกี ่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช-
ประโยชนMทางธุรกิจ ลักษณะของข-อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บ
รวบรวมข-อมูล ทฤษฏีความน#าจะเปÉนเบื้องต-น ตัวแปรสุ#ม การแจก
แจง แบบทวินาม แบบปìวซอง และแบบปกติ การแจกแจงของ
ค#าที่ได-จากตัวอย#าง การประมาณค#าเฉลี่ย ค#าความแปรปรวนและ
สัดส#วนของประชากร การหาค#าความแปรปรวนร#วมและค#า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธM การทำสอบสมมติฐานสำหรับหนึ่งและสอง
ประชากร 

*101-315  สถิติและความนJาจะเปêน                     3(3-0-6) 

               (Statistics and Probability)   
ความรู -เบื ้องต-นเกี ่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช-
ประโยชนMทางธุรกิจ ลักษณะของข-อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บ
รวบรวมข-อมูล ทฤษฏีความน#าจะเปÉนเบื้องต-น ตัวแปรสุ#ม การแจก
แจงความถี ่ การประมาณค#าทางสถิติ ค#าความแปรปรวนและ
สัดส#วนของประชากร การวิเคราะหMค#าความแปรปรวนร#วมและค#า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธM การทดสอบสมมติฐาน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรบัคำอธิบายรายวิชา 

 **101-301  ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21        3(2-2-5) 

     (Digital Literacy for 21ST Century) 

ความรู -พื ้นฐานการใช-งานคอมพิวเตอรM การเปลี ่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม#ด-วยเทคโนโลยี การรักษาความ
ปลอดภัยทางดิจ ิท ัลเบ ื ้องต -น ความเส ี ่ยงในการใช -งานทาง
อินเทอรMเน็ตและสังคมออนไลนM กฎหมายดิจิทัลที่เกี ่ยวข-องกับ
ชีวิตประจำวันและความรับผิดชอบต#อการปฏิบัติตนในสังคม
ออนไลนM การทำธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินค-าทาง
อินเทอรMเน็ต การให-บริการของรัฐบาลผ#านอินเทอรMเน็ต การสร-าง
ความสมดุลด-านดิจิทัล การใช-งานโปรแกรมสำนักงาน การสร-าง
อินโฟกราฟAก การตลาดดิจิทัล    

เปAดใหม# 

 **101-302  วิทยาการข?อมูลและจินตภาพ              3(2-2-5) 

    (Data Science and Visualization)        

ความรู-พื้นฐานด-านวิทยาการข-อมูล อินเทอรMเน็ตของสรรพสิ่ง การ
ใช-ประโยชนMและการตระหนักถึงความเหมาะสมในการให-ข-อมูล 
การแสดงภาพข-อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝ¶กการวิเคราะหMข-อมูลด-วย
แอพลิเคชัน 
 

เปAดใหม# 

 **101-303  เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)            

                (Green Technology for Sustainable 

                Development) 

แหล#งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษMและการจัด
การพลังงาน การลดของเสีย ผลิตภาพสีเขียว การจัดการห#วงโซ#

เปAดใหม# 
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อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑM คารMบอนเครดิต คารMบอน
ฟุตพริ้นทM การจัดการผลกระทบต#อสิ่งแวดล-อมด-วยเทคโนโลยี
สมัยใหม# 

 **101-304  ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร?าง 

                 นวัตกรรมและธุรกิจใหมJ                3(3-0-6) 

                 (Logic and Design Thinking for  

                 Innovation and Start Up)    

แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบนวัตกรรม
และธุรกิจใหม# การสำรวจปìญหา การระดมความคิด การวิเคราะหM
เพื่อสำรวจความต-องการที่แท-จริงของผู-ใช-งาน การออกแบบการ
แก-ปìญหาที่ตรงตามความต-องการที่แท-จริงของผู-ใช-งานและตรงกับ
ความต-องการของตลาด หลักการสร-างนวัตกรรมต-นแบบ การ
คุ-มครองสิทธิในทรัพยMสินทางปìญญา 
 

เปAดใหม# 

 **101-305  การเชื่อมตJอของสรรพสิ่งสำหรับทุกคน  3(2-2-5)               

                (Internet of Thing for Everyone) 

ทำความเข-าใจการเชื่อมต#อของสรรพสิ่ง องคMประกอบพื้นฐาน การ
สื่อสารข-อมูลภายในและการเชื่อมต#อของสรรพสิ่ง ระบบนิเวศการ
เชื่อมต#อของสรรพสิ่ง การประยุกตMใช-งาน 

เปAดใหม# 

 **101-306  ห?องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน    3(2-2-5)

    (Living Lab for Campus Sustainability) 

หลักการของห-องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกตMใช-หลักการ
ดังกล#าวเพื ่อแก-ไขปìญหาหรือพัฒนาอาคารและสิ ่งแวดล-อมใน
มหาวิทยาลัยสู#ความยั่งยืน การสร-างแบบจำลองเพื่อขยายผลและ
ประยุกตMใช-ในสถานที่อื่นๆ และในขนาดที่ใหญ#ขึ้นได- การบริหาร
โครงการ โดยเน-นด-านการออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อ
ประหยัดพลังงานอย#างยั่งยืน 

เปAดใหม# 

4. กลุTมวิชาสุนทรียศาสตร3และพลศึกษา 4 .  กล ุ T ม ว ิ ช าพลศ ึ กษา  ส ุ ขศ ึ กษา  และ

สุนทรียศาสตร3   

เปลี่ยนชื่อกลุ#มวิชา 

129-101   พลศึกษาและนันทนาการ                     2(1-2-3) 

             (Physical Education and Recreation)  

ความรู-เบื้องต-นเกี่ยวกับพลศึกษา นันทนาการที่มีความสำคัญและ
ความจำเปÉนต#อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมปìจจุบัน รวมถึง
ศึกษาชนิดของกีฬาและนันทนาการ  ความต-องการนันทนาการใน
วัยต#าง ๆ การจัดการและการบริหารนันทนาการและให-เลือกพล
ศึกษา 1 ชนิดกีฬา เพื ่อศึกษากฎ กติกา มารยาท และทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้งฝ¶กทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตลอดจน
การเสริมสร-างสมรรถภาพร#างกายที่ถูกต-อง 

- ยกเลิก 

129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม                          2(1-2-3) 

             (Art and Music Appreciation)  

ความหมายและพัฒนาการของศิลปะและดนตรี หลักการทาง
สุนทรียศาสตรM และลักษณะสำคัญของศิลปะและดนตรีแต#ละแบบ 

- ยกเลิก 
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ปลูกฝìงความเข-าใจการเห็นคุณค#าและความชื่นชมในศิลปะและ
ดนตรี ศึกษาผลงานศิลปะชิ้นสำคัญในด-านต#างๆตั้งแต#สมัยโบราณ
จนถึงปìจจุบันแรงบันดาลใจของศิลปAน เบื้องหลังการสร-างสรรคM
ผลงานเหล#านั้น โดยเน-นถึงคุณค#าของศิลปะและดนตรีในฐานะ 
เปÉนเครื่องมือในการจรรโลงจิตใจมนุษยM 
 **101-401  ชีวิต สุขภาวะ และการออกกำลังกาย   3(2-2-5) 

                 (Life, Well-Being and Sports)           

 สุขภาวะด-านร#างกาย จิตใจ อารมณM สังคม เพศศึกษา และการ
เลือกคู#ครอง การสร-างเสริมสุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใช-
ผลิตภัณฑMสุขภาพ ยา เครื่องสำอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑMเสริม
อาหารที่ใช-ในชีวิตประจำวันให-เกิดความปลอดภัย การออกกำลัง
กาย คุณค#าและผลของการออกกำลังกายที่มีต#อระบบต#างๆใน
ร#างกาย การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร-างสมรรถภาพของร#างกาย 
และการออกกำลังกายในลักษณะของกีฬาเพื่อการแข#งขัน 

เปAดใหม# 

 **101-402  ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแหJงชีวิต 

                 (Art and Music Appreciation)      3(3-0-6)                                

ความรู-เกี่ยวกับสุนทรียศาสตรM ศิลปะในรูปแบบของสถาปìตยกรรม 
จิตรกรรม ประติมากรรม นาฎศิลป£ และดุริยางคศิลป£ ยุคสมัย
ต#างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ ความซาบซึ้ง
ในศิลปะ การประเมินคุณค#าทางสุนทรียะ ความสัมพันธMระหว#าง
ศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจำวัน และคุณค#าความงาม
ในงานศิลปะแขนงต#าง ๆ ในฐานะเปÉนเครื่องมือจรรโลงจิตใจและ
สร-างสุนทรียภาพต#อชีวิตของมนุษยM     

เปAดใหม#  

 **101-403  นิยมไทยและอัศจรรยMในสยาม        3(3-0-6)

    (Thai Appreciation and Unseen in Siam) 

ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย เอกลักษณMความเปÉนไทย มรดกทางภูมิปìญญาที่มี
คุณค#า น#าภาคภูมิใจและควรค#าแก#การศึกษา คติความเชื่อและ
ค#านิยม วิถีชีวิต ดนตรี นาฏศิลป£ และการละเล#นพื้นบ-าน  แนวทาง
อนุรักษM สืบทอดและเผยแพร#ความเปÉนไทย   

เปAดใหม#  

 **101-404  การตามหาและออกแบบความฝçน        3(2-2-5) 

    (Designing Your Dream)  

ฝ¶กทักษะตั้งประเด็นหัวข-อเรื่องที่สนใจเรียนรู-จากความต-องการ
ของตนเอง ตั้งสมมติฐานและให-เหตุผลโดยใช-ความรู-จากศาสตรM
สาขาต#างๆ ค-นคว-าแสวงหาความรู-เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว-จาก
แหล#งเร ียนรู -ท ี ่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข-อมูล 
วิเคราะหMข-อมูลโดยใช-วิธีการเหมาะสม สังเคราะหMสรุปองคMความรู- 
นำเสนอแนวคิดอย#างเปÉนระบบด-วยกระบวนการคิด กระบวนการ
สืบค-นข-อมูล กระบวนการแก-ปìญหา และกระบวนการกลุ#ม เพื่อให-
เกิดทักษะเรียนรู-ตลอดชีวิต 

เปAดใหม# 

 **101-405  โยคะ สมาธิ และศิลปะการดำเนินชีวิต   3(2-2-5) 

    (Yoga, Meditation and Art of Living) 

เปAดใหม# 
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การฝ¶กโยคะเพื ่อร #างกายและจิตใจที ่ด ี เพ ื ่อศ ึกษาเกี ่ยวกับ
ความหมายของโยคะ ประโยชนMของการฝ¶กโยคะ ปรัชญาโยคะ 
ประวัติโยคะ องคMประกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะ
ประเภทต#าง ๆ ปราณายามะ การฝ¶กสมาธิเพื ่อโยคะ การผ#อน
คลายในการฝ¶กโยคะ การเตรียมความพร-อมของร#างกายในการฝ¶ก
โยคะ ข-อควรปฏิบัติและข-อควรระวังในการฝ¶กโยคะ อุปกรณMที่ใช-
ในการฝ¶กโยคะ หลักการสุขภาพแบบองคMรวมและศิลปะการ
ดำรงชีวิต 

 **101-406  การถJายภาพเชิงสร?างสรรคM            3(2-2-5) 

    (Creative Photography) 

การฝ ¶กปฏ ิบ ัต ิ เทคน ิคการถ #ายภาพอย #างง #ายโดยใช -กล -อง
โทรศัพทMมือถือและกล-องอื่นๆ เพื่อสร-างสรรคMผลงานภาพถ#ายที่ใช-
ในชีวิตประจำวันและหรือใช-เพื่อการค-า เรียนรู-การสื่อสารด-วย
ภาพถ#าย การจัดองคMประกอบศิลป£ พื้นฐานการจัดองคMประกอบ
ภาพ ทฤษฎีสัดส#วนทอง ความกลมกลืน มุมกล-อง สมดุลของภาพ 
แสงกับการสร-างสรรคMภาพถ#าย และมุมมองภาพกับการสื่อ
ความหมาย 

 

 
คำอธิบายรายวิชา 

กลุ\มวิชาแกน ในระดับปริญญาตร ี

สาขาแอนิเมชันและสื่อสรOางสรรค1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1. กลุTมวิชาแกน   
125-102 คณิตศาสตรMพื้นฐาน                3(3-0-6) 

             (Basic Mathematics)  

เซ ็ทและตรรกศาสตรM การใช-เซ ็ทและตรรกศาสตรMในระบบ
คอมพิวเตอรM ระบบจำนวนและคุณสมบัติต#างๆของระบบจำนวน
จริง อัตราส#วนและร-อยละ สมการและอสมการ อนุกรม ระบบเลข
ฐาน เมทริกซMและดีเทอรMมิเนนทM ฟìงกMชันและกราฟ 

125-102 คณิตศาสตรMพื้นฐาน                3(3-0-6) 

             (Basic Mathematics)  

เซ ็ทและตรรกศาสตรM การใช-เซ ็ทและตรรกศาสตรMในระบบ
คอมพิวเตอรM ระบบจำนวนและคุณสมบัติต#างๆของระบบจำนวน
จริง อัตราส#วนและร-อยละ สมการและอสมการ อนุกรม ระบบเลข
ฐาน เมทริกซMและดีเทอรMมิเนนทM ฟìงกMชันและกราฟ 

คงเดิม 

126-316 สถิติและความนJาจะเปêน                      3(3-0-6) 

             (Statistics and Probability)   

ความรู-เบื้องต-นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช-
ประโยชนMทางธุรกิจ ลักษณะของข-อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บ
รวบรวมข-อมูล ทฤษฏีความน#าจะเปÉนเบื้องต-น ตัวแปรสุ#ม การแจก
แจง แบบทวินาม แบบปìวซอง และแบบปกติ การแจกแจงของ
ค#าที่ได-จากตัวอย#าง การประมาณค#าเฉลี่ย ค#าความแปรปรวนและ
สัดส#วนของประชากร การหาค#าความแปรปรวนร#วมและค#า

*101-315  สถิติและความนJาจะเปêน                     3(3-0-6) 

               (Statistics and Probability)   
ความรู-เบือ้งต-นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช-
ประโยชนMทางธุรกิจ ลักษณะของข-อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บ
รวบรวมข-อมูล ทฤษฏีความน#าจะเปÉนเบื้องต-น ตัวแปรสุ#ม การแจก
แจงความถี่ การประมาณค#าทางสถิติ ค#าความแปรปรวนและ
สัดส#วนของประชากร การวิเคราะหMค#าความแปรปรวนร#วมและค#า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธM การทดสอบสมมติฐาน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการปรับปรุง 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธM การทำสอบสมมติฐานสำหรับหนึ่งและสอง
ประชากร 
190-104 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรM (Computer 

Programming Concept) 3 (2-2-5) วิชาบังคับกJอน:ไมJม ี

 

ความรู-เบื้องต-นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรM 
สภาพแวดล-อมของการเขียนโปรแกรม หลักการเขียนและการ
ทำงานของโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม 
การเขียนผังงาน การเขียนรหัสจำลอง การวิเคราะหMและการ
ออกแบบอัลกอริทึม โครงสร-างของชุดคำสั่ง เปÉนต-น การฝ¶กปฏบิัติ 
การใช-เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรม
เบื้องต-นในภาษาใดภาษาหนึ่ง การตรวจสอบ ทดสอบและแก-ไข
โปรแกรม 

190-104 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรM (Computer 

Programming Concept) 3 (2-2-5) วิชาบังคับกJอน:ไมJม ี

 

ความรู-เบื้องต-นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรM 
สภาพแวดล-อมของการเขียนโปรแกรม หลักการเขียนและการ
ทำงานของโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม 
การเขียนผังงาน การเขียนรหัสจำลอง การวิเคราะหMและการ
ออกแบบอัลกอริทึม โครงสร-างของชุดคำสั่ง เปÉนต-น การฝ¶กปฏิบัติ 
การใช-เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรม
เบื้องต-นในภาษาใดภาษาหนึ่ง การตรวจสอบ ทดสอบและแก-ไข
โปรแกรม 

คงเดิม 

193-102 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานกราฟîก (Software 

Package for Graphic Design) 3 (2-2-5) 

วิชาบังคับกJอน:ไมJม ี

     หลักการใช-โปรแกรมคอมพิวเตอรMกราฟAกพื้นฐานที่จำเปÉน
สำหรับงานออกแบบ การใช-เครื่องมือและคำสั่งต#างๆ ในโปรแกรม 
โดยอาศัยทฤษฎีการออกแบบพื้นฐานเข-ามาช#วยจัดการกับ กราฟAก 
สี ภาพ ตัวอักษร เพื่อสร-างสรรคMความสมบูรณMให-แก#งานออกแบบ 

193-102 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานกราฟîก (Software 

Package for Graphic Design) 3 (2-2-5) 

วิชาบังคับกJอน:ไมJม ี

     หลักการใช-โปรแกรมคอมพิวเตอรMกราฟAกพื้นฐานที่จำเปÉน
สำหรับงานออกแบบ การใช-เครื่องมือและคำสั่งต#างๆ ในโปรแกรม 
โดยอาศัยทฤษฎีการออกแบบพื้นฐานเข-ามาช#วยจัดการกับ กราฟAก 
สี ภาพ ตัวอักษร เพื่อสร-างสรรคMความสมบูรณMให-แก#งานออกแบบ 

คงเดิม 

193-103 หลักการออกแบบกราฟîก  (Principles of  Graphic 

Design ) 3 (2-2-5) 

วิชาบังคับกJอน:ไมJม ี

       ทฤษฎีการออกแบบ องคMประกอบของการออกแบบ ทฤษฎี
สี การจัดองคMประกอบเพื่องานออกแบบ   โดยเน-นเรื่องการสื่อ
ความหมาย อารมณM และความงาม เพื่อสามารถนำไปประยุกตMใช-
ในการออกแบบสื่อในยุคดิจิทัล 

193-103 หลักการออกแบบกราฟîก  (Principles of  Graphic 

Design ) 3 (2-2-5) 

วิชาบังคับกJอน:ไมJม ี

       ทฤษฎีการออกแบบ องคMประกอบของการออกแบบ ทฤษฎี
สี การจัดองคMประกอบเพื่องานออกแบบ   โดยเน-นเรื่องการสื่อ
ความหมาย อารมณM และความงาม เพื่อสามารถนำไปประยุกตMใช-
ในการออกแบบสื่อในยุคดิจิทัล 

คงเดิม 

193-104 สุนทรียศาสตรM (Aesthetics) 3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกJอน:ไมJม ี   

        ความหมาย แนวคิดของสุนทรียศาสตรM ประวัติ  การ
ประเมินคุณค#าของความงาม มุมมองและรสนิยมต#อความงามของ
ศิลปะในแต#ละยุคสมัย ซึ่งเปÉนผลสะท-อนมาจากความเชื่อ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี เพื่อเปÉนพื้นฐานแก#ผู-เรียนในการ
วิเคราะหMและสร-างสรรคMงานออกแบบต#อไป 

193-104 สุนทรียศาสตรM (Aesthetics) 3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกJอน:ไมJม ี   

        ความหมาย แนวคิดของสุนทรียศาสตรM ประวัติ  การ
ประเมินคุณค#าของความงาม มุมมองและรสนิยมต#อความงามของ
ศิลปะในแต#ละยุคสมัย ซึ่งเปÉนผลสะท-อนมาจากความเชื่อ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี เพื่อเปÉนพื้นฐานแก#ผู-เรียนในการ
วิเคราะหMและสร-างสรรคMงานออกแบบต#อไป 

คงเดิม 

193-105 วาดเส?น 3 (2-2-5) 

วิชาบังคับกJอน:ไมJม ี

      ฝ¶กฝนการวาดเส-น การให-แสงเงา การสร-างมิติให-กับภาพ 
สัดส#วน พื้นผิว และองคMประกอบของวัตถุธรรมชาติและวัตถุที่ถูก
สร-างขึ้น ภาพทิวทัศนM สถาปìตยกรรม เพื่อสร-างทักษะในการวาด
ภาพและนำไปประย ุกต Mใช -ก ับการสร -างภาพด-วยโปรแกรม
คอมพิวเตอรM 

193-105 วาดเส?น 3 (2-2-5) 

วิชาบังคับกJอน:ไมJม ี

      ฝ¶กฝนการวาดเส-น การให-แสงเงา การสร-างมิติให-กับภาพ 
สัดส#วน พื้นผิว และองคMประกอบของวัตถุธรรมชาติและวัตถุที่ถูก
สร-างขึ้น ภาพทิวทัศนM สถาปìตยกรรม เพื่อสร-างทักษะในการวาด
ภาพและนำไปประย ุกต Mใช -ก ับการสร -างภาพด-วยโปรแกรม
คอมพิวเตอรM 

คงเดิม 

193-106 หลักการออกแบบแอนิเมชัน  (Introduction to 

Animation) 3 (2-2-5) 

193-106 หลักการออกแบบแอนิเมชัน  (Introduction to 

Animation) 3 (2-2-5) 

คงเดิม 
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วิชาบังคับกJอน:ไมJม ี

 หล ั กกา รประว ั ต ิ ค ว าม เป É นมาของการสร - า ง
ภาพเคลื่อนไหว  วิวัฒนาการของภาพเคลื่อนไหวในแต#ละยุคสมัย  
ประเภทของภาพเคลื่อนไหว เทคนิคการสร-างภาพเคลื่อนไหว และ
ลักษณะงานของแต#ละประเทศซึ ่งสะท-อนให-เห็นถึงวัฒนธรรม 
สังคม ที่แตกต#างกัน รวมทั้งฝ¶กปฏิบัติการสร-างภาพเคลื่อนไหว
เบื้องต-น 
 

วิชาบังคับกJอน:ไมJม ี

 หล ั กกา รประว ั ต ิ ค ว าม เป É นมาของการสร - า ง
ภาพเคลื่อนไหว  วิวัฒนาการของภาพเคลื่อนไหวในแต#ละยุคสมัย  
ประเภทของภาพเคลื่อนไหว เทคนิคการสร-างภาพเคลื่อนไหว และ
ลักษณะงานของแต#ละประเทศซึ ่งสะท-อนให-เห็นถึงวัฒนธรรม 
สังคม ที่แตกต#างกัน รวมทั้งฝ¶กปฏิบัติการสร-างภาพเคลื่อนไหว
เบื้องต-น 
 

193-201 ศิลปะไทย (Thai Art) 3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี

แนวคิด ประวัติศาสตรM และวิวัฒนาการของศิลปะไทยในแต#ละยุค
สมัย  วัฒนธรรม ประเพณี และสังคมซึ่งถูกถ#ายทอดผ#าน 
งานกราฟAก สถาปìตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และงานฝ≥มือ
โดยมีบทบาทและผลสะท-อนมาสู#สังคมในยุคปìจจุบัน  และเปÉน
ประโยชนMให-คนรุ#นหลังได-เรียนรู-และนำมาเปÉนแนวทางในการ
ออกแบบ 

193-201 ศิลปะไทย (Thai Art) 3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี

แนวคิด ประวัติศาสตรM และวิวัฒนาการของศิลปะไทยในแต#ละยุค
สมัย  วัฒนธรรม ประเพณี และสังคมซึ่งถูกถ#ายทอดผ#าน 
งานกราฟAก สถาปìตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และงานฝ≥มือ
โดยมีบทบาทและผลสะท-อนมาสู#สังคมในยุคปìจจุบัน  และเปÉน
ประโยชนMให-คนรุ#นหลังได-เรียนรู-และนำมาเปÉนแนวทางในการ
ออกแบบ 

คงเดิม 

193-202 เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตงานมัลติม ีเดีย        

3 (2-2-5) (Design and Authoring Multimedia) 

วิชาบังคับกJอน: 193-102 โปรแกรมสำเร็จรูป

สำหรับงานกราฟîก 

 ฝ¶กปฏิบัติการออกแบบและผลิตงานมัลติมีเดีย  การ
ใช-ข-อความ ภาพ เสียง วิดีทัศนM รูปแบบการนำเสนอ  เพื่อนำไปใช-
ประยุตMใช-กับงานมัลติมีเดียด-านต#างๆ เช#น ด-านงานโฆษณา  ด-าน
การศึกษา และด-านธุรกิจ เปÉนต-น 

193-202 เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตงานมัลติม ีเดีย        

3 (2-2-5) (Design and Authoring Multimedia) 

วิชาบังคับกJอน: 193-102 โปรแกรมสำเร็จรูป

สำหรับงานกราฟîก 

 ฝ¶กปฏิบัติการออกแบบและผลิตงานมัลติมีเดีย  การ
ใช-ข-อความ ภาพ เสียง วิดีทัศนM รูปแบบการนำเสนอ  เพื่อนำไปใช-
ประยุตMใช-กับงานมัลติมีเดียด-านต#างๆ เช#น ด-านงานโฆษณา  ด-าน
การศึกษา และด-านธุรกิจ เปÉนต-น 

คงเดิม 

193-203 ประวัติศาสตรMศิลป§และศิลปะรJวมสมัย (History and 

Contemporary Art) 3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี

 แนวคิด ประวัติศาสตรM และวิวัฒนาการของศิลปะ
ตะวันตกและตะวันออกในแต#ละยุคสมัย  วัฒนธรรม ประเพณี และ
สังคมซึ่งถูกถ#ายทอดมายังงานกราฟAก สถาปìตยกรรม จิตรกรรม 
ประติมากรรม และงานฝ≥มือโดยมีบทบาทและผลสะท-อนมาสู#สังคม
ในยุคปìจจุบัน  และเปÉนประโยชนMให-คนรุ#นหลังได-เรียนรู-และนำมา
เปÉนแนวทางในการออกแบบ  

193-203 ประวัติศาสตรMศิลป§และศิลปะรJวมสมัย (History and 

Contemporary Art) 3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี

 แนวคิด ประวัติศาสตรM และวิวัฒนาการของศิลปะ
ตะวันตกและตะวันออกในแต#ละยุคสมัย  วัฒนธรรม ประเพณี และ
สังคมซึ่งถูกถ#ายทอดมายังงานกราฟAก สถาปìตยกรรม จิตรกรรม 
ประติมากรรม และงานฝ≥มือโดยมีบทบาทและผลสะท-อนมาสู#สังคม
ในยุคปìจจุบัน  และเปÉนประโยชนMให-คนรุ#นหลังได-เรียนรู-และนำมา
เปÉนแนวทางในการออกแบบ  

คงเดิม 

2. กลุTมวิชาเอกบังคับ 
193-204 ความคิดสร?างสรรคMในงานดิจิทัล 3 (3-0-6)           

(Creative Thinking in Digital) 

วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี

             หลักการและฝ¶กฝนการใช-ความคิดสร-างสรรคM  การ
ระดมแนวคิด  การถ#ายทอดแนวคิดจากแรงบันดาลใจ นำมาใช-กับ
งานดิจิทัลและสื่อสมัยใหม#  เพื่อสร-างและออกแบบงานที่มีความ
โดดเด#นและแตกต#าง 

193-204 ความคิดสร?างสรรคMในงานดิจิทัล 3 (3-0-6)           

(Creative Thinking in Digital) 

วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี

             หลักการและฝ¶กฝนการใช-ความคิดสร-างสรรคM  การ
ระดมแนวคิด  การถ#ายทอดแนวคิดจากแรงบันดาลใจ นำมาใช-กับ
งานดิจิทัลและสื่อสมัยใหม#  เพื่อสร-างและออกแบบงานที่มีความ
โดดเด#นและแตกต#าง 

คงเดิม 

193-205 การเลJาเรื่องสร?างสรรคMสำหรับสื่อรJวมสมัย  3 (2-2-5) 

(Creative Storytelling for Contemporary Media) 

193-205 การเลJาเรื่องสร?างสรรคMสำหรับสื่อรJวมสมัย  3 (2-2-5) 

(Creative Storytelling for Contemporary Media) 

คงเดิม 



 

141 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการปรับปรุง 
 วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี

 การถ#ายทอดเรื่องราว แนวคิดเชิงสร-างสรรคM  การใช-
ภาษา การสื่อสาร การวางโครงเรื่อง เพื่อใช-กับสื่อร#วมสมัยและสื่อ
สมัยใหม# วิธีการเล#าเรื่องผ#านงานออกแบบ การบรรยายเพื่อโน-ม
น-าวให-กลุ#มเป•าหมายคล-อยตาม  

 วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี

 การถ#ายทอดเรื่องราว แนวคิดเชิงสร-างสรรคM  การใช-
ภาษา การสื่อสาร การวางโครงเรื่อง เพื่อใช-กับสื่อร#วมสมัยและสื่อ
สมัยใหม# วิธีการเล#าเรื่องผ#านงานออกแบบ การบรรยายเพื่อโน-ม
น-าวให-กลุ#มเป•าหมายคล-อยตาม  

193-206 หลักการถJายภาพดิจิทัล (Digital Photography)    

3 (2-2-5)   

วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี

         หลักการการถ#ายภาพเบื้องต-น  อุปกรณMและส#วนประกอบ
ต#างๆ ของกล-อง  ฝ¶กปฏิบัติการจัดองคMประกอบ  มุมมองในการ
ถ#ายภาพ โดยคำนึงความความงดงามผ#านทางภาพถ#าย  รวมถึง
กระบวนการในการถ#ายโอนข-อมูลภาพ 

193-206 หลักการถJายภาพดิจิทัล (Digital Photography)    

3 (2-2-5)   

วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี

         หลักการการถ#ายภาพเบื้องต-น  อุปกรณMและส#วนประกอบ
ต#างๆ ของกล-อง  ฝ¶กปฏิบัติการจัดองคMประกอบ  มุมมองในการ
ถ#ายภาพ โดยคำนึงความความงดงามผ#านทางภาพถ#าย  รวมถึง
กระบวนการในการถ#ายโอนข-อมูลภาพ 

คงเดิม 

193-207 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับงานดิจิทัล 3 (3-0-6) 

(Ethics and Law for Creative Industries)  

 วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี

 กฎหมาย นโยบายด-านธุรกิจและองคMกรสำหรับสื่อ
สมัยใหม# ทรัพยMสินทางปìญญา พาณิชยMอิเล็กทรอนิกสM  หลัก
ค ุณธรรมและจร ิยธรรมทางธ ุรก ิจและงานออกแบบที ่ต -อง
รับผิดชอบต#อสังคม 

193-207 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับงานดิจิทัล 3 (3-0-6) 

(Ethics and Law for Creative Industries)  

 วิชาบังคบักJอน: ไมJม ี

 กฎหมาย นโยบายด-านธุรกิจและองคMกรสำหรับสื่อ
สมัยใหม# ทรัพยMสินทางปìญญา พาณิชยMอิเล็กทรอนิกสM  หลัก
ค ุณธรรมและจร ิยธรรมทางธ ุรก ิจและงานออกแบบที ่ต -อง
รับผิดชอบต#อสังคม 

คงเดิม 

193-208 ธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) 3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี

การบริหารจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัล  การ
พัฒนารูปแบบการใช-สื่อดิจิทัลเพื่อสร-างความสำเร็จ  เรียนรู-และ
ทำความเข-าใจถึงข-อได-เปรียบสื่อดิจิทัลที่มีอิทธิพลต#อผู-คนในยุค
ป ì จจ ุ บ ั น  ศ ึ กษาแนวทาง ในการประสบความสำ เ ร ็ จ ใน
สภาพแวดล -อมของส ื ่ อสม ัย ใหม #  โดยอาศ ัยความเข - า ใจ
ความก-าวหน-าของ เทคโนโลยีที ่ทำให-เกิดมีการเปลี ่ยนแปลง
รูปแบบความสัมพันธMของผู-บริโภคและสื่อ ซึ่งปìจจุบันนี้ผู-บริโภคไม#
เปÉนเพียงแต#ผู-บริโภคเนื้อหาของสื่อเท#านั้นแต#เปÉนผู-กำหนดเนื้อหา
ของสื่อด-วย 
 

193-208 ธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) 3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี

การบริหารจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัล  การ
พัฒนารูปแบบการใช-สื่อดิจิทัลเพื่อสร-างความสำเร็จ  เรียนรู-และ
ทำความเข-าใจถึงข-อได-เปรียบสื่อดิจิทัลที่มีอิทธิพลต#อผู-คนในยุค
ป ì จจ ุ บ ั น  ศ ึ กษาแนวทาง ในการประสบความสำ เ ร ็ จ ใน
สภาพแวดล -อมของส ื ่ อสม ัย ใหม #  โดยอาศ ัยความเข - า ใจ
ความก-าวหน-าของ เทคโนโลยีที ่ทำให-เกิดมีการเปลี ่ยนแปลง
รูปแบบความสัมพันธMของผู-บริโภคและสื่อ ซึ่งปìจจุบันนี้ผู-บริโภคไม#
เปÉนเพียงแต#ผู-บริโภคเนื้อหาของสื่อเท#านั้นแต#เปÉนผู-กำหนดเนื้อหา
ของสื่อด-วย 
 

คงเดิม 

193-301  การบร ิหาร โครงงานทางด ? านด ิ จ ิ ท ั ล  (Digital Project 

Management) 3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี

 ความหมายและความสำค ัญของการจ ัดการ
โครงการทางดิจิทัล การวิเคราะหMและประเมินความเปÉนไปได-ของ
โครงการ การวางแผนโครงการ  การกำหนดเวลาโครงการ การ
ปฏิบัติโครงการ บทบาทหน-าที่ของผู-บริหารในการจัดการและ
ควบคุมโครงการ การแก-ปìญหาการจัดการโครงการ การปAด
โครงการ การใช-โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการ และการ
นำเสนอโครงการ 

193-301  การบร ิหาร โครงงานทางด ? านด ิ จ ิ ท ั ล  (Digital Project 

Management) 3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี

 ความหมายและความสำค ัญของการจ ัดการ
โครงการทางดิจิทัล การวิเคราะหMและประเมินความเปÉนไปได-ของ
โครงการ การวางแผนโครงการ  การกำหนดเวลาโครงการ การ
ปฏิบัติโครงการ บทบาทหน-าที่ของผู-บริหารในการจัดการและ
ควบคุมโครงการ การแก-ปìญหาการจัดการโครงการ การปAด
โครงการ การใช-โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการ และการ
นำเสนอโครงการ 

คงเดิม 

193-302  เสียงประกอบงานมัลติมีเดีย (Scoring for Multimedia)

 3 (2-2-5) 

193-302  เสียงประกอบงานมัลติมีเดีย (Scoring for Multimedia)

 3 (2-2-5) 

คงเดิม 



 

142 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการปรับปรุง 
 วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี

 หลักการพื้นฐานการใช-เสียงและดนตรีประกอบงาน
มัลติมีเดีย  ฝ¶กการใช-โปรแกรมปรับแต#ง แก-ไข บันทึกเสียง การ
เลือกใช-เสียงและดนตรีที่เหมาะสมเพื่อให-สอดคล-อง และสร-าง
อารมณMร#วมกับเนื้อหา ทั้งเสียงพากยM เสียงเอฟเฟกตM เสียงแบ็ค
กราวนM 

 วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี

 หลักการพื้นฐานการใช-เสียงและดนตรีประกอบงาน
มัลติมีเดีย  ฝ¶กการใช-โปรแกรมปรับแต#ง แก-ไข บันทึกเสียง การ
เลือกใช-เสียงและดนตรีที่เหมาะสมเพื่อให-สอดคล-อง และสร-าง
อารมณMร#วมกับเนื้อหา ทั้งเสียงพากยM เสียงเอฟเฟกตM เสียงแบ็ค
กราวนM 

193-303 เทคนิคการนำเสนองานมัลติมีเดีย  3 (3-0-6) 

(Multimedia Presentation Technique) 

 วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี

 เทคนิคการนำเสนองานมัลติมีเดียและสื ่อสมัยใหม#  
ฝ¶กฝนการสื่อสารและนำเสนอสื่อสมัยใหม# ฝ¶กทักษะการนำเสนอ
และเลือกใช-สื่อที่เหมาะสมเพื่อโน-มน-าว กระตุ-น และสร-างแรงจูงใจ 
ให-แก#ผู-ฟìงและกลุ#มเป•าหมายที่มีความแตกต#างหลากหลาย 

193-303 เทคนิคการนำเสนองานมัลติมีเดีย  3 (3-0-6) 

(Multimedia Presentation Technique) 

 วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี

 เทคนิคการนำเสนองานมัลติมีเดียและสื ่อสมัยใหม#  
ฝ¶กฝนการสื่อสารและนำเสนอสื่อสมัยใหม# ฝ¶กทักษะการนำเสนอ
และเลือกใช-สื่อที่เหมาะสมเพื่อโน-มน-าว กระตุ-น และสร-างแรงจูงใจ 
ให-แก#ผู-ฟìงและกลุ#มเป•าหมายที่มีความแตกต#างหลากหลาย 

คงเดิม 

193-304 สัมมนา (Seminar) 3(9-0-6) 

 วิชาบังคับกJอน: ให?อยูJในดุลยพินิจของผู?สอน 

 เทคโนโลยีสำหรับงานแอนิเมชันหรือดิจิทัลคอนเทนตM 
โดยเชิญวิทยากรมาบรรยาย และการศึกษาดูงานในองคMการธุรกิจ 
ให-นักศึกษาทำรายงาน นำเสนอผลงาน ร#วมอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น 

193-304 สัมมนา (Seminar) 3(9-0-6) 

 วิชาบังคับกJอน: ให?อยูJในดุลยพินิจของผู?สอน 

 เทคโนโลยีสำหรับงานแอนิเมชันหรือดิจิทัลคอนเทนตM 
โดยเชิญวิทยากรมาบรรยาย และการศึกษาดูงานในองคMการธุรกิจ 
ให-นักศึกษาทำรายงาน นำเสนอผลงาน ร#วมอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น 

คงเดิม 

193-401 จุลนิพนธM (Senior Project) 3 (2-2-5) 

           วิชาบังคับกJอน: ให?อยูJในดุลยพินิจของผู?สอน 
            วิจัยเพื่อพัฒนาโครงการด-านงานดิจิทัลคอนเทนตMและ
งานแอนิเมชัน จัดทำรูปเล#ม พร-อมทั้งนำเสนอผลงาน อภิปรายต#อ
คณะกรรมการ 
 

193-401 จุลนิพนธM (Senior Project) 3 (2-2-5) 

           วิชาบังคับกJอน: ให?อยูJในดุลยพินิจของผู?สอน 
            วิจัยเพื่อพัฒนาโครงการด-านงานดิจิทัลคอนเทนตMและ
งานแอนิเมชัน จัดทำรูปเล#ม พร-อมทั้งนำเสนอผลงาน อภิปรายต#อ
คณะกรรมการ 
 

คงเดิม 

190-490 เตรียมสหกิจศึกษา                        

(Co-operative Education Preparation)  1 (0-2-1) 

              วิชาบังคับกJอน: เปêนนักศึกษาชั้นป¶ที่ 3-4 หรือเทียบเทJา 

 เตรียมความพร-อมในทักษะต#างๆ ที่เกี่ยวข-องกับการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาทักษะการทำงานในสำนักงาน การ
สมัครงาน การสัมภาษณMงาน การนำเสนองานและทักษะพื้นฐาน
อื่นๆ ที่จำเปÉนในการทำงาน 

193-490 เตรียมสหกิจศึกษา                        

(Co-operative Education Preparation)  1 (0-2-1) 

              วิชาบังคับกJอน: เปêนนักศึกษาชั้นป¶ที่ 3-4 หรือเทียบเทJา 

 เตรียมความพร-อมในทักษะต#างๆ ที่เกี่ยวข-องกับการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาทักษะการทำงานในสำนักงาน การ
สมัครงาน การสัมภาษณMงาน การนำเสนองานและทักษะพื้นฐาน
อื่นๆ ที่จำเปÉนในการทำงาน 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

190-491 สหกิจศึกษา            

(Co-operative Education)  5 (0-40-0) 

วิชาบังคับกJอน: 190-400 เตรียมสหกิจศึกษา 

 การปฏิบัติงานเปÉนเวลา 16 สัปดาหMในสถาน
ประกอบการ พร-อมกับการจัดทำโครงงานซึ่งเปÉนไปตามความ
เห็นชอบของภาควิชา เพื่อให-นักศึกษาได-มีประสบการณMในการ
ปฏิบัติงาน 

193-491 สหกิจศึกษา            

(Co-operative Education)  5 (0-40-0) 

วิชาบังคับกJอน: 190-400 เตรียมสหกิจศึกษา 

 การปฏิบัติงานเปÉนเวลา 16 สัปดาหMในสถาน
ประกอบการ พร-อมกับการจัดทำโครงงานซึ่งเปÉนไปตามความ
เห็นชอบของภาควิชา เพื่อให-นักศึกษาได-มีประสบการณMในการ
ปฏิบัติงาน 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

3. กลุTมวิชาเอกเลือก กลุTมออกแบบแอนิเมชัน 
193-331 การออกแบบตัวละคร        

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

 วิชาบังคับกJอน: 193-105 วาดเส?น 

 193-331 การออกแบบตัวละคร        

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

 วิชาบังคับกJอน: 193-105 วาดเส?น 

คงเดิม 
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 หลักการออกแบบตัวละครให-สอดคล-องกับเนื้อ
เรื ่อง การถ#ายทอดบุคลิกภาพ การออกแบบลักษณะทั้งทาง
กายภาพและจินตภาพ ประเภทของคาแรกเตอรM การสร-างคา
แรกเตอรMโปรไฟลM  ฝ ¶กฝนทักษะการร #างภาพ และการใช-
โปรแกรมคอมพิวเตอรMเพื่อออกแบบตัวละคร 

 หลักการออกแบบตัวละครให-สอดคล-องกับเนื้อเรื่อง 
การถ#ายทอดบุคลิกภาพ การออกแบบลักษณะทั้งทางกายภาพและ
จินตภาพ ประเภทของคาแรกเตอรM การสร-างคาแรกเตอรMโปรไฟลM  
ฝ¶กฝนทักษะการร#างภาพ และการใช-โปรแกรมคอมพิวเตอรMเพื่อ
ออกแบบตัวละคร 

193-332  การออกแบบสตอรี่บอรMด (Storyboarding)

 3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกJอน: 193-105 วาดเส?น 

 หลักการออกแบบสตอรี่บอรMด การสร-างแบบร#าง 
มุมมอง การสร-างฉาก การสร-างโครงเรื่อง และการสื่อสารเนื้อหา
ผ#านทางภาพวาด  การสร-างความสอดคล-องระหว#างตัวละครและ
บรรยากาศ การจัดองคMประกอบในภาพ 

193-332  การออกแบบสตอรี่บอรMด (Storyboarding)

 3 (2-2-5) 

 วิชาบังคบักJอน: 193-105 วาดเส?น 

 หลักการออกแบบสตอรี่บอรMด การสร-างแบบร#าง 
มุมมอง การสร-างฉาก การสร-างโครงเรื่อง และการสื่อสารเนื้อหา
ผ#านทางภาพวาด  การสร-างความสอดคล-องระหว#างตัวละครและ
บรรยากาศ การจัดองคMประกอบในภาพ 

คงเดิม 

193-333 โปรแกรมพัฒนาโมเดล 3 มิติ   

(3D Modeling) 3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี

 แนวคิดการขึ้นรูป 3 มิติ  การปì¨นรูปทรงที่สมจริง การ
สร-างเครื่องแต#งกาย เส-นผม ผิวหนัง การใส#กระดูก พื้นผิว ลวดลาย 

193-333 โปรแกรมพัฒนาโมเดล 3 มิติ   

(3D Modeling) 3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี

 แนวคิดการขึ้นรูป 3 มิติ  การปì¨นรูปทรงที่สมจริง การ
สร-างเครื่องแต#งกาย เส-นผม ผิวหนัง การใส#กระดูก พื้นผิว ลวดลาย 

คงเดิม 

193-334 โปรแกรมสร?างแอนิเมชัน 2 มิติ   

(Software Package for 2D Animation) 3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี
 ฝ¶กปฏิบัติการออกแบบและสร-างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 
เทคนิคการสร-างภาพเคลื่อนไหวแบบต#างๆ การทวีน เฟรมบาย
เฟรม การเปลี่ยนรูปร#าง การหมุน การเปลี่ยนสีของวัตถุ การสร-าง
ฉากการเคลื่อนไหวของวัตถุและสิ่งมีชีวิต 

193-334 โปรแกรมสร?างแอนิเมชัน 2 มิต ิ  

(Software Package for 2D Animation) 3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี
 ฝ¶กปฏิบัติการออกแบบและสร-างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 
เทคนิคการสร-างภาพเคลื่อนไหวแบบต#างๆ การทวีน เฟรมบาย
เฟรม การเปลี่ยนรูปร#าง การหมุน การเปลี่ยนสีของวัตถุ การสร-าง
ฉากการเคลื่อนไหวของวัตถแุละสิ่งมีชีวิต 

คงเดิม 

193-335 โปรแกรมสร?างแอนิเมชัน 3 มิติ  

(Software Package for 3D Animation)  3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี

 ฝ¶กปฏิบัติการออกแบบและสร-างภาพเคลื่อนไหว 3 
มิติ การเคลื่อนไหวของวัตถุต#างๆ  การสร-างภาพเคลื่อนไหวของ
คนและสิ่งมีชีวิต 
 

193-335 โปรแกรมสร?างแอนิเมชัน 3 มิติ  

(Software Package for 3D Animation)  3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี

 ฝ¶กปฏิบัติการออกแบบและสร-างภาพเคลื่อนไหว 3 
มิติ การเคลื่อนไหวของวัตถุต#างๆ  การสร-างภาพเคลื่อนไหวของ
คนและสิ่งมีชีวิต 

คงเดิม 

 193-336 เทคนิคพิเศษสำหรับภาพเคลื่อนไหว  

(Special Effects for Animation)  3 (2-2-5) 

     วิชาบังคับกJอน: 193-323 โปรแกรมสร?างแอนิเมชัน 2 มิติ หร ื

1    93-324โปรแกรมสร?างแอนิเมชันมิติ  ฝ¶กปฏิบัติการสร-างเทคนิคพิเศษ
สำหรับภาพเคลื่อนไหว การปรับแต#งลักษณะทั้งเสมือนจริงและเหนือจริง 
เพื่อให-เกิดจิตนาการที่ไร-ขีดจำกัด  สร-างสรรคMงานให-แปลกและแตกต#าง การ
จัดองคMประกอบ การจัดแสงและสภาพแวดล-อม 

 

 193-336 เทคนิคพิเศษสำหรับภาพเคลื่อนไหว  

(Special Effects for Animation)  3 (2-2-5) 

     วิชาบังคับกJอน: 193-323 โปรแกรมสร?างแอนิเมชัน 2 มิติ หร ื

1    93-324โปรแกรมสร?างแอนิเมชันมิติ  ฝ¶กปฏิบัติการสร-างเทคนิคพิเศษ
สำหรับภาพเคลื่อนไหว การปรับแต#งลักษณะทั้งเสมอืนจริงและเหนือจริง 
เพื่อให-เกิดจิตนาการที่ไร-ขีดจำกัด  สร-างสรรคMงานให-แปลกและแตกต#าง การ
จัดองคMประกอบ การจัดแสงและสภาพแวดล-อม 

 

คงเดิม 

193-337 เทคนิคการประมวลผล 3 มิติ  

(Rendering Technique) 3 (2-2-5) 

     วิชาบังคับกJอน: 193-324 โปรแกรมสร?างแอนิเมชัน 3 มิต ิ

193-337 เทคนิคการประมวลผล 3 มิติ  

(Rendering Technique) 3 (2-2-5) 

     วิชาบังคับกJอน: 193-324 โปรแกรมสร?างแอนิเมชัน 3 มิต ิ

คงเดิม 



 

144 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการปรับปรุง 
      ฝ¶กปฏิบัติการแสดงภาพด-วยเทคนิคการประมวลผลแบบ 3 
มิติเพื่อให-เกิดความเสมือนจริงของวัตถุ การจัดแสงเงา การ
กำหนดค#าของพื้นผิววัตถุ การใส#สภาพแวดล-อมในโมเดล  
 

      ฝ¶กปฏิบัติการแสดงภาพด-วยเทคนิคการประมวลผลแบบ 3 
มิติเพื่อให-เกิดความเสมือนจริงของวัตถุ การจัดแสงเงา การ
กำหนดค#าของพื้นผิววัตถุ การใส#สภาพแวดล-อมในโมเดล  
 

193-338 การออกแบบแอนิเมชันโต?ตอบ  

(Interactive Animation)  3 (2-2-5) 

   วิชาบังคับกJอน: 193-334 โปรแกรมสร?างแอนิเมชัน 2 มิติ  

หรือ 193-335 โปรแกรมสร?างแอนิเมชัน 3 มิต ิ

 ฝ¶กปฏิบัติการสร-างแอนิเมชันที่สามารถสร-าง
ปฏิสัมพันธMโต-ตอบกับผู-ใช-  การควบคุมตัวละคร การสร-างปุúม การ
เขียน Action script เพื่อควบคุมงานแอนิเมชัน 

193-338 การออกแบบแอนิเมชันโต?ตอบ  

(Interactive Animation)  3 (2-2-5) 

   วิชาบังคับกJอน: 193-334 โปรแกรมสร?างแอนิเมชัน 2 มิติ  

หรือ 193-335 โปรแกรมสร?างแอนิเมชัน 3 มิต ิ

 ฝ¶กปฏิบัติการสร-างแอนิเมชันที่สามารถสร-าง
ปฏิสัมพันธMโต-ตอบกับผู-ใช-  การควบคุมตัวละคร การสร-างปุúม การ
เขียน Action script เพื่อควบคุมงานแอนิเมชัน 

คงเดิม 

193-339 ภาพเคลื่อนไหวแบบเซล (Cel (Animation)

  3 (2-2-5) 

            วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี

 หลักการสร-างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติแบบเซล นำมาใช-
ในการสร-างภาพเคลื่อนไหวแบบละเอียด คียM เบรคดาวนM อินบีทวีน 
แรงเฉื ่อย แรงต-าน การเคลื ่อนไหวของสิ ่งของ สิ ่งมีชีวิต ฉาก 
รวมทั้งการใส#ส ี

 

193-339 ภาพเคลื่อนไหวแบบเซล (Cel (Animation)

  3 (2-2-5) 

            วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี

 หลักการสร-างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติแบบเซล นำมาใช-
ในการสร-างภาพเคลื่อนไหวแบบละเอียด คียM เบรคดาวนM อินบีทวีน 
แรงเฉื ่อย แรงต-าน การเคลื ่อนไหวของสิ ่งของ สิ่งมีชีวิต ฉาก 
รวมทั้งการใส#ส ี

 

คงเดิม 

193-340 สต็อปโมชัน (Stop Motion)  3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี

 ฝ¶กปฏิบัติการสร-างภาพเคลื่อนไหวแบบสต็อปโมชัน 
รูปแบบการสร-างด-วยเทคนิคที่แตกต#างกัน เคลยMเมชัน  ออปเจ็ค
แอนิเมชัน  คัทเอาทMแอนิเมชัน พิซิเลชัน 
 

193-340 สต็อปโมชัน (Stop Motion)  3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี

 ฝ¶กปฏิบัติการสร-างภาพเคลื่อนไหวแบบสต็อปโมชัน 
รูปแบบการสร-างด-วยเทคนิคที่แตกต#างกัน เคลยMเมชัน  ออปเจ็ค
แอนิเมชัน  คัทเอาทMแอนิเมชัน พิซิเลชัน 
 

คงเดิม 

193-341 การออกแบบโมชันกราฟîก  

(Motion Graphics)  3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี

 การออกแบบและสร-างโมชันกราฟAก ทักษะเพื่อ
พัฒนาการสร-างสรรคMงานกราฟAกเคลื่อนไหวสำหรับงานไตเติ้ล และ
ภาพเคลื่อนไหวบนเว็บ   

193-341 การออกแบบโมชันกราฟîก  

(Motion Graphics)  3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับกJอน: ไมJม ี

 การออกแบบและสร-างโมชันกราฟAก ทักษะเพื่อ
พัฒนาการสร-างสรรคMงานกราฟAกเคลื่อนไหวสำหรับงานไตเติ้ล และ
ภาพเคลื่อนไหวบนเว็บ   

คงเดิม 

193-342 ศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว 1 

 3 (2-2-5) 

(Selected Topics in Animation Technology 1)  

3 (2-2-5) 

        วิชาบังคับกJอน: ให?อยูJในดุลยพินิจของอาจารยMผู?สอน 

        หัวข-อทางด-านเทคโนโลยีแอนิเมชันที่ทันสมัยและน#าสนใน
ปìจจุบัน 

193-342 ศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว 1 

 3 (2-2-5) 

(Selected Topics in Animation Technology 1)  

3 (2-2-5) 

        วิชาบังคับกJอน: ให?อยูJในดลุยพินิจของอาจารยMผู?สอน 

        หัวข-อทางด-านเทคโนโลยีแอนิเมชันที่ทันสมัยและน#าสนใน
ปìจจุบัน 

คงเดิม 

193-343 ศึกษาเฉพาะเรือ่งทางเทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว 2  

(Selected Topics in Animation Technology 2) 

 3 (2-2-5) 

    วิชาบังคับกJอน: ให?อยูJในดุลยพินิจของอาจารยMผู?สอน 

193-343 ศึกษาเฉพาะเรือ่งทางเทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว 2  

(Selected Topics in Animation Technology 2) 

 3 (2-2-5) 

    วิชาบังคับกJอน: ให?อยูJในดุลยพินิจของอาจารยMผู?สอน 

คงเดิม 
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   หัวข-อทางด-านเทคโนโลยีแอนิเมชันที ่ทันสมัยและน#าสนใน
ปìจจุบัน  

   หัวข-อทางด-านเทคโนโลยีแอนิเมชันที ่ทันสมัยและน#าสนใน
ปìจจุบัน  
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ภาคผนวก ข 
หนังสือรับรองใหIความเห็นชอบหลักสูตร 
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การพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสรIางสรรคP หลักสูตร ๔ ปR 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาเมื ่อวันที ่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สภา

มหาวิทยาลัยสยาม ซ่ึงท่ีประชุมมีมติใหAแกAไขหลักสูตรตามรายละเอียดรายงานการประชุมน้ัน 

บัดนี้ร@างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาแอนิเมชันและสื่อสรAางสรรค^ หลักสูตร ๔ ปå พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดAดำเนินการ

ปรับปรุงและแกAไขตามมติของที่ประชุมฯ เรียบรAอยแลAว คณะกรรมการ ฯ เห็นว@าหลักสูตรดังกล@าวมีคุณภาพและตรงตามเกณฑ̂

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแอนิเมชันและส่ือสรAางสรรค̂ พ.ศ.๒๕๖๒ 
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ภาคผนวก ค 

ประวัติและผลงานของอาจารยPประจำหลักสูตร 
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นายอรรถเศรษฐ3 ปรีดากรณ3 

 

ประวัติการศึกษา : 

  - ปริญญาตรี กศ.ม. (ศิลปศึกษา) พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  - ปริญญาโท ศป.บ. (นิเทศศิลป¥) พ.ศ. 2552  มหาวิทยาลัยบูรพา 

   

ประวัติการทำงานและประสบการณ3 

- อาจารย̂สอนระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาแอนิเมชันและส่ือสรAางสรรค̂ 

- Graphic & Game Designer บริษัท Game on Web 

- ArtDirector Mobile Game บริษัท MSEED Asia 

 

หนังสือ/ตำรา 

- 

 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 

-  
 

ผลงานสร7างสรรค3 

อรรถเศรษฐ^ ปรีดากรณ^. (2560). พื้นที่ความสุข : Live Innovation Thailand Painting Contest 2017. สำนักงาน

นวัตกรรมแห@งชาติ (องค^การมหาชน), กระทรวงวิทยาศาสตร^และเทคโนโลยีและสมาคมศิษย^เก@ามหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ณ วันท่ี 7 กรกฏาคม 2560 

 

วิชาท่ีรับผิดชอบ 

- 193-102 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานกราฟíก 

- 193-103 หลักการออกแบบกราฟíก 

- 193-106 หลักการออกแบบแอนิเมชัน 

- 193-304 สัมมนา 

- 193-401 จุลนิพนธ̂ 

- 193-368 การออกแบบส่ือการเรียนดิจิทัล 

- 193-334 โปรแกรมสรAางแอนิเมชัน 2 มิติ 

- 193-341 การออกแบบโมชันกราฟíก  
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นายวิเชษฐ3 แสงดวงดี 

 

ประวัติการศึกษา : 

 -  ปริญญาเอก ค.ด. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา) พ.ศ. 2558 จุฬาลงกรณ̂มหาวิทยาลัย 

 -  ปริญญาโท ศษ.ม. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 -  ปริญญาตรี ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต (โสตทัศนศึกษา) พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

ประวัติการทำงานและประสบการณ3 

- 2532 – 2533  นักวิชาการการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- 2534 – 2558  อาจารย̂ประจำภาควิชาหนังสือพิมพ̂และส่ิงพิมพ̂ คณะนิเทศศาสตร̂ มหาวิทยาลัยสยาม 

- 2558 - ปÄจจุบัน  อาจารย̂ประจำภาควิชาแอนิเมชันและส่ือสรAางสรรค̂ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 มหาวิทยาลัยสยาม 

 

หนังสือ/ตำรา  

- วิชาถ@ายภาพเบ้ืองตAน 

- วิชาถ@ายภาพประชาสัมพันธ̂ 

- วิชาวิทยุและโทรทัศน̂เบ้ืองตAน 

- วิชาถ@ายภาพโฆษณา 

- วิชาถ@ายภาพวารสารศาสตร̂ 

 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 

สุชาดา แสงดวงดี และวิเชษฐ^ แสงดวงดี.(2562).อัตลักษณ^และกลยุทธ^การสื่อสารตราสัญลักษณ^และสโลแกนเพื่อส@งเสริมการ

ท@องเที่ยวชุมชนตามแนว OTOP นวัตวิถี:กรณีศึกษาบAานแก@งสะเดา ตำบลทุ@งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแกAว.

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปåที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน),121-137 ณ วันที่ 1 มกราคม 

2562. 

ผลงานสร7างสรรค3 

  - 

วิชาท่ีรับผิดชอบ 

- 193-205 การเล@าเร่ืองสรAางสรรค̂สำหรับส่ือร@วมสมัย 

- 193-206 หลักการถ@ายภาพดิจิทัล 

- 193-302 เสียงประกอบงานมัลติมีเดีย 
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- 193-303 เทคนิคการนำเสนองานมัลติมีเดีย  
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นายภาสกร ธนานันท3 

 

ประวัติการศึกษา : 

 - ปริญญาโท ศป.ม. (ทัศนศิลป¥) พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- ปริญญาตรี ศ.บ. (ทัศนศิลป¥) พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ประวัติการทำงานและประสบการณ3 

- อาจารย̂สอนระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาแอนิเมชันและส่ือสรAางสรรค̂ 

 

หนังสือ/ตำรา  

-  

 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 

-  

 

ผลงานสร7างสรรค3 

ภาสกร ธนานันท̂. (2561). ประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติดAานการอนุรักษ̂พลังงานและพลังงานทดแทน ปåที่ 6 ในหัวขAอ “พลัง

งาน...เพ่ือชีวิต”คำสอนของพ@อ. กรุงเทพฯ: กระทรวงพลังงาน ณ วันท่ี 17-19 กันยายน 2561. 

วิชาท่ีรับผิดชอบ 

193-104 สุนทรียศาสตร̂ 

193-105 วาดเสAน 

193-204 ความคิดสรAางสรรค̂ในงานดิจิทัล 

193-371 การศึกษาเฉพาะเร่ืองดAานการออกแบบส่ือสมัยใหม@1  
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นางสาวทศพร เทียนศรี 

 

ประวัติการศึกษา : 

-  ปริญญาโท ศศ.บ. (การออกแบบ) พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยรังสิต 

-  ปริญญาตรี ศป.ม. ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป¥) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

ประวัติการทำงานและประสบการณ3 

- 2550 - 2551 Junior Graphic Designer บริษัทเพชรเกษมการพิมพ̂ 

- 2551 - 2552 ประกอบธุรกิจส@วนตัว CID DESIGN รับงานออกแบบต@างๆ 

- 2552 - 2553  Senior Graphic designer บริษัททรอปíคานาออยล̂ 

- 2554 - 2556  อาจารย̂พิเศษวิชาความคิดสรAางสรรค̂ในงานออกแบบและการออกแบบ 2 มิติ  

 หลักสูตร ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป¥) คณะมนุษยศาสตร̂และสังคมศาสตร̂  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

- 2554 - ปÄจจุบัน  ครูสอนศิลปะเด็กเล็ก Creative Art  

- 2559 - ปÄจจุบัน  อาจารย̂ประจําดูแลรับผิดชอบหลักสูตรแอนิเมชันและส@ือสรAางสรรค̂  

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม 

 วิทยาการอบรมการใชAโปรแกรม Illustrator Photoshop เบ้ืองตAน 

 วิทยากรอบรมการประยุกต̂ AR เพ่ือธุรกิจรายย@อย 

 วิทยากรอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ̂ 

 วิทยากรอบรมการสรAาง Digital Content ดAวย Storytelling  

หนังสือ/ตำรา 

 -  

บทความวิจัย/บทความวิชาการ  

 - 

ผลงานสร7างสรรค3 

ทศพร เทียนศรี. (2560). ดิจิธรรม (ดิจิตอล+ธรรมชาติ) : Live Innovation Thailand Painting Contest 2017. สำนักงาน

นวัตกรรมแห@งชาติ (องค̂การมหาชน), กระทรวงวิทยาศาสตร̂และเทคโนโลยีและสมาคมศิษย̂เก@ามหาวิทยาลัยศิลปากร. ณ วันท่ี 

7 กรกฏาคม 2560 

วิชาท่ีรับผิดชอบ 

- 193-103 หลักการออกแบบกราฟíก 

- 193-208 ธุรกิจดิจิทัล 

- 193-363 การออกแบบเอกลักษณ̂และแบรนด̂ 

- 193-364 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ̂ดิจิทัล 
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นายปÇญจเวช บุญรอด 
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ประวัติการศึกษา : 

-  ปริญญาโท ศศ.ม (ประวัติศาสตร̂สถาปÄตยกรรม) พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

-  ปริญญาตรี ศป.บ (นิเทศศิลป¥) พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

ประวัติการทำงานและประสบการณ3 

- อาจารย̂สอนระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาแอนิเมชันและส่ือสรAางสรรค̂ 

- นักวิจัยอิสระดAานสถาปÄตยกรรมไทย 

 

หนังสือ/ตำรา  

- 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 

ปÄญจเวช บุญรอด. การศึกษาประวัติศาสตร̂สถาปªตยกรรมวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา.   

ประวัติศาสตร̂สถาปªตยกกรม.มหาวิทยาลัยศิลปากร.2558. 

ผลงานสร7างสรรค3 

ปÄญจเวช บุญรอด.(2562). โครงการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ̂ดAวย Motion Graphic เพ่ือเผยแพร@ความรูAเก่ียวกับพฤติกรรมใน

การบริโภคอาหารท่ีไม@ถูกสุขลักษณะในวัยเด็ก ช@วงอายุ 6-12 ปå พาชนะ.ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห@งกรุงเทพมหานคร (BACC). ณ 

วันท่ี 19 มีนาคม 2562 - 26 มีนาคม 2562 

วิชาท่ีรับผิดชอบ 

- 193-201 ศิลปะไทย 

- 193-202 เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตงานมัลติมีเดีย 

- 193-203 ประวัติศาสตร̂ศิลป¥และศิลปะร@วมสมัย 
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ภาคผนวก ง 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ระดับปริญญาตรี 
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ภาคผนวก จ 

ระเบียบคณะกรรมการสXงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

วXาดIวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ 
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