
 

 

 
 

มคอ. 2 
 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ  
สาขาวิชาดิจิทัลอารต์ 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ .ศ . 2564) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 



 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง           หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป           1 

1) รหัสและช่ือหลักสูตร          1 
2) ช่ือปริญญาและสาขาวิชา          1 
3) วิชาเอก             1 
4) จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร        1 
5) รูปแบบของหลักสูตร          1 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร     2 
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน      2 
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา       2 
9) ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์    4        

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
10) สถานท่ีจัดการเรียนการสอน         5 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร   5 
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ     6            

พันธกิจของสถาบัน 
13) ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน       7               

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร         9 
1) ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร       9 
2) แผนพัฒนาปรับปรุง          10 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร    11 
1) ระบบการจัดการศึกษา          11 
2) การด าเนินการหลักสูตร          11 
3) หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน         14 
4) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)    27 
5) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย        29 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล      32 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา        32 
2) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน        33 

 



 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง           หน้า 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล (ต่อ)    33 

3) แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  37     
(Curriculum Mapping) 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา      52 
1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)    52 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา    52 
3) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร      52 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์        53 
1) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่       53 
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์     53 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร       54 
1) การก ากับมาตรฐาน        54 
2) บัณฑิต          54 
3) นักศึกษา         54 
4) อาจารย์          55 
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน     55 
6) ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้        56 
7) ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)    57 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร    59 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน      59 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม       59 
3) การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร    60 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง     60 

ภาคผนวก          61   
 ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา       62   
 ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร         90      
 ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   92 
        สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย           
 



 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง           หน้า 
 ภาคผนวก ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษา    108 
        ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555         

ภาคผนวก จ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผล   115 
        การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555    
 ภาคผนวก ฉ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน     122 
        พ.ศ. 2552 และ(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558        
 ภาคผนวก ช ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษา    128 
        ในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2550 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557      
 ภาคผนวก ซ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการบริหารงานวิชาการ   131 
        ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557         
 ภาคผนวก ฌ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรฯ สาขาวิชา   136 

        ดิจิทัลอาร์ต  
 ภาคผนวก ญ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์ภายในหลักสูตรฯ สาขาวิชา   138 

        ดิจิทัลอาร์ต  
 ภาคผนวก ฎ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์ภายนอกหลักสูตรฯ สาขาวิชา   140 

        ดิจิทัลอาร์ต  
 ภาคผนวก ฏ ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร   142 
 ภาคผนวก ฐ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558  148 
 ภาคผนวก ฑ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อส้ินปีการศึกษา    166 
    
 
 

 
 



 

 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
คณะ/ภาควิชา   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาควิชามนุษยศาสตร์  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Digital Art 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย : ช่ือเต็ม  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดิจิทัลอาร์ต) 

: ช่ือย่อ  ศป.บ. (ดิจิทัลอาร์ต) 
ภาษาอังกฤษ : ช่ือเต็ม  Bachelor of Fine and Applied Arts (Digital Art) 

: ช่ือย่อ  B.F.A. (Digital Art) 
 

3. วิชาเอก 
- 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558  
 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
หลักสูตรทางวิชาการ 
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5.3 ภาษาที่ใช ้
ภาษาไทย 
 

5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติท่ีสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ดิจิตอลอาร์ต หลักสูตร พ.ศ. 2559 ก าหนดการเปิดสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
 คณะกรรมการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชุมครั้งท่ี 10/2563 เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ในการประชุมครั้งท่ี 11/2563 เมื่อวันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ในการประชุมครั้งท่ี 12/2563 เมื่อวันท่ี 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติหลักสูตร 
ในการประชุมครั้งท่ี 12/2563 เมื่อวันท่ี 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
 หลักสูตรมีความพร้อมท่ีจะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552 และเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558  (มคอ.1) ในปีการศึกษา 2566 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
บัณฑิตเมื่อส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ 

ด้านดิจิทัลอาร์ต ท่ีเพียงพอในการประกอบอาชีพ และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  
ท้ังหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ในต าแหน่งงานต่างๆ ได้แก่ 

1) นักออกแบบกราฟิก 
2) นักออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ 
3) นักออกแบบอินโฟกราฟิก 
4) นักออกแบบเว็บไซต์  
5) นักครีเอทีฟ ออกแบบส่ือสร้างสรรค์ 
6) นักวาดภาพประกอบ ออกแบบและสร้างสรรค์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์  
7) นักออกแบบตัวละคร คาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนหรือสติกเกอร์ไลน์  
8) นักออกแบบสร้างสรรค์งานจิตรกรรมในรูปแบบสมัยใหม่ 
9) นักสร้างภาพยนตร์ 
10) นักตัดต่อ ล าดับภาพวีดิทัศน์และเสียง 
11) นักถ่ายภาพและตกแต่งภาพ 
12) อาชีพอิสระท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจภาพยนตร์ โทรทัศน์ และส่ือดิจิทัลต่างๆ 
13) นักวิชาการด้านภาพยนตร์และส่ือดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐ  
14) ข้าราชการครูทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาศิลปศึกษาและอาชีพอื่นๆ ของ

หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องทางด้านดิจิทัลอาร์ต 
15) เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา สังกัดโรงเรียน โรงพยาบาลและหน่วยงานราชการต่างๆ 
16) ประกอบอาชีพอิสระท่ีเกี่ยวข้องทางด้านดิจิทัลอาร์ต   



 

 

9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ
ท่ี 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
1. x-xxxx-xxxxx-xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายศรัณยพัชร์  จิตพิไล วท.ม. 

ค.บ. 
สื่อนฤมิต 
ศิลปศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สถาบันราชภัฏสกลนคร 

2551 
2545 

2. x-xxxx-xxxxx-xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายชัยทวี  บุบผา ศป.ม. 
ค.บ. 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ศิลปศึกษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สถาบันราชภัฏเลย 

2553 
2538 

3. x-xxxx-xxxxx-xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวอิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ ศป.ด. 
ค.ม. 
วท.บ. 

ศิลปะและการออกแบบ 
บริหารการศึกษา 
ออกแบบผลิตภัณฑ์   

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2562 
2553 
2543 

4. x-xxxx-xxxxx-xxx อาจารย์ นายธีระพงษ์ พิทักษ์ศฤงคาร ศศ.ม. 
ศป.บ. 

ไทยศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
ทัศนศิลป์ สาขาการถ่ายภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2553 
2536 

5. x-xxxx-xxxxx-xxx อาจารย์ นายตันติกร โนนศรี วท.ม. 
บธ.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2552 
2544 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
โลกยุคศตวรรษท่ี 21 “ส่ือ” ถือเป็นกระจกสะท้อนสภาพของสังคม เปรียบเสมือนเครื่องมือ 

ท่ีมีบทบาทต่อการสร้างค่านิยม เจตคติ การรับรู้ของประชาชนในสังคม รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ความ
เป็นชาติ ส่ือน าเสนอข้อมูลข่าวสารออกมาในลักษณะใด สภาพสังคมและวัฒนธรรมย่อมออกมาในลักษณะ
นั้นเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องผลิตผู้สร้างส่ือท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรม และ
สามารถใช้ส่ือเป็นตัวกลางในสร้างสรรค์สังคม สร้างนวัตกรรมและผลักดันให้เป็นส่ือเป็นตัวน าวัฒนธรรม
อันดีงามของไทยไปสู่สังคมโลก การเตรียมทรัพยากรบุคคลในประเทศให้พร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว  
ในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลไทยประกาศนโยบายการพัฒนาประเทศให้เป็นโมเดลประเทศ 4.0 ซึ่งจะ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างการผลิต เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ 
ผลักดันให้เกิดการกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการท่ีมีคุณภาพสูงการใช้การส่ือสารเพื่อ
สร้างนวัตกรรม และเน้นนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือแนวคิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ
การใช้องค์ความรู้ การสร้างสรรค์งานและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีเช่ือมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม 
การส่ังสมความรู้ของสังคมและเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันให้ความส าคัญอย่างมากกับเรื่องของการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานขององค์
ความรู้และงานสร้างสรรค์เป็นส าคัญ อีกท้ังส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ยังได้จัดประเภทอุตสาหกรรมและบริการตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในปัจจุบัน ท่ีมี
พื้นฐานมาจาก “Cultural Industry” โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก อันเป็นการก าหนดกรอบโดยกว้างเพื่อ
ประโยชน์ในการวัดขนาดทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ของไทยได้แก่ กลุ่มมรดก
ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ กลุ่มศิลปะ กลุ่มส่ือและกลุ่มงานสร้างสรรค์และออกแบบ จากแนวโน้มการ
พัฒนาดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้มหาวิทยาลัยจึงต้องปรับตัวให้เป็นมหาวิทยาลัย 4.0 ซึ่งมีบทบาทส าคัญใน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในชาติ สร้างการมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ประเทศ
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดการน าเข้าและเป็นสังคมท่ีแบ่งปัน ในหลักสูตรในครั้งนี้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
ให้ความส าคัญกับการน าเอาแนวทางการขับเคล่ือนสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์มาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาเพื่อให้มีความเหมาะสมและสามารถ
ตอบสนองแนวนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
นอกเหนือไปจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีกล่าวมาข้างต้น การวางแผนหลักสูตรยังได้ค านึงถึง

การเปล่ียนแปลงด้านสังคมตามภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 เพื่อเน้นการสร้างความ
เข้มแข็งของโครงสร้าง กลไกและกระบวนการบริการจัดการของทุกภาคส่วนของสังคม ให้รองรับแนวโน้ม
ทางสังคมท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิเช่น สังคมผู้สูงอายุ การขยายตัวของสังคมเมือง การเติบโตของธุรกิจ
ภาคบริการ การแพทย์และสุขภาพ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมท้ังเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ จึงนับเป็นโอกาสในการน าความรู้ทางด้านวิชาดิจิทัลอาร์ต ท่ีมีรูปแบบและแนวทางในการ
สร้างสรรค์ส่ือรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและสนับสนุนการด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคม
ปัจจุบัน ดังนั้นนักดิจิทัลอาร์ต สมัยใหม่จึงจ าเป็นต้องมีความรู้รอบด้านท้ังในศิลปะ วัฒนธรรม การตลาด 
การเมืองการปกครอง ฯลฯ เพื่อน าสู่การสร้างสรรค์ ในเชิงการอนุรักษ์และรักษาให้คงอยู่ รวมท้ังการตอบ
โจทย์ในเรื่องของการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) และเป็นแรงขับเคล่ือนสังคมและ
วัฒนธรรมไปสู่ในทางท่ีดีงาม สามารถท่ีจะน าพาประเทศชาติไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีคาดหวังได้มาสนับสนุนและ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและน ามาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาท่ีสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้ 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกส่งผลให้การพัฒนาหลักสูตร นั้นมีความจ าเป็นต้อง

พัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาสมรรถนะ และการบูรณาการองค์ความรู้ท้ังในเชิงวิชาการ
และเชิงวิชาชีพตลอดจนให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะ/ทักษะ/คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
แรงงานบนฐานของความสอดคล้องและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และส่ือดิจิทัลเป็น
ส าคัญ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรที่มีรูปแบบอยู่บนฐานของแนวคิดท่ียึดความสามารถเฉพาะของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญหรือหลักสูตรเน้นสมรรถนะ (Competency-based curriculum) ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ี
จัดท าขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ท่ีจบการศึกษาในระดับหนึ่งๆนั้นมีทักษะและความสามารถในด้านต่างๆเป็นไป
ตามท่ีต้องการมีศักยภาพและปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ เพื่อให้บัณฑิตท่ีเรียนจบจากหลักสูตรสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพได้หลากหลาย โดยเป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูงและมีความพร้อมท่ี
จะปฏิบัติงานได้ทันที ท้ังในงานท่ีต้องอาศัยความรู้เชิงลึกขั้นสูงหรือความรู้พื้นฐานท่ัวไป โดยมีต าแหน่งงาน
รองรับท้ังในสถานประกอบการของเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ 
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12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
เนื่องจากการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตาม  

พันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายในการบริหารของมหาวิทยาลัยด้านจัดการศึกษา โดยจะต้องผลิต
บัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรมส านึกในความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับ
แผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ  และด้านการพัฒนาเทคโนโลยีโดยแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี
พื้นบ้าน   จากภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมท้ังเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพของคนในท้องถิ่น และภูมิภาค 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต มีวิชาท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/
หลักสูตรอื่น ได้แก่  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย 
 - กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการส่ือสาร มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและทัศนคติท่ีดีในการใช้ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ส่ือสารทางสังคมในชีวิตประจ าวัน และเป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ต่อไป 
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ มุ่งพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และการแสวงหาความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์ เพื่อให้รู้จักและเข้าใจตนเอง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ จินตนาการ คุณธรรมจริยธรรม และการใช้เหตุผลของมนุษย์เพื่อสร้างวัฒนธรรม อารยธรรม
และศิลปกรรมต่างๆ ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้อธิบายปัญหาของตนเอง ผู้อื่น และ
ปรากฏการณ์ในสังคมได้ 
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มุ่งพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์และแสวงหาความรู้ท่ีเป็นแก่น
ส าคัญทางสังคมศาสตร์ อันได้แก่ ความรู้เรื่องพฤติกรรมมนุษย์ท่ีเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัญหาสังคมและแนวทางการแก้ไข การด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ และตระหนักในหน้าท่ีรับผิดชอบ บทบาทท่ีพึงมีในฐานะสมาชิกของสังคม 
 - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นกระบวนการคิด และการตัดสินใจ 
การแสวงหาความรู้จากธรรมชาติท้ังด้านชีวภาพและกายภาพ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อม 
ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
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 หมวดวิชาเลือกเสรี 
 นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีท่ี
เปิดโดยคณะ/หลักสูตรอื่น ตามความสนใจของตนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านท่ีต้องการ 
 
 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียนได้ 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต มีรายวิชาทางด้านการถ่ายภาพ 
พื้นฐานท่ีเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ ท่ีมีความสนใจด้านการถ่ายภาพ ได้ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม
ตามความสนใจในหมวดวิชาเลือกเสรี แต่ไม่มีรายวิชาใดท่ีเป็นรายวิชาบังคับส าหรับหลักสูตรอื่น 
 
 13.3  การบริหารจัดการ 
 การเรียนการสอนท่ีด าเนินการสอนโดยคณาจารย์คณะอื่น เช่น หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวด
วิชาเลือกเสรี ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา และตารางเวลาเรียน – สอบ 
ด าเนินการผ่านส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ว่าด้วยเรื่อง การจัดการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ซ.) 
 

 



 

 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 
1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม
และเป็นนักสร้างสรรค์ส่ือดิจิทัลอาร์ต สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่ีมีคุณค่าให้แก่สังคม  

 

1.2 ความส าคัญ 
 จากแนวนโยบายในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันท่ีให้ความส าคัญกับการด าเนินการ

เพิ่มคุณค่า (Value creation) ของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าการผลิต
สินค้าและบริการให้เพิ่มสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการศึกษาและเริ่มขับเคล่ือนการสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐกิจจากทุนทางวัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นล าดับ ดังนั้นในฐานะของ
สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนทางด้านดิจิทัลอาร์ต จึงเล็งเห็นความส าคัญของการจัด
การศึกษาด้านส่ือและนวัตกรรมส่ือสาร เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถมีกระบวนการคิด ผลิตช้ินงาน 
ตลอดจนด าเนินการด้านต่างๆ บนฐานของเทคโนโลยีการส่ือสารสมัยใหม่ ได้อย่างเหมาะสมกับกระแสการ
เปล่ียนแปลงของสังคมในปัจจุบัน และเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580  
 

1.3 วัตถุประสงค์  
 หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต มีวัตถุประสงค์เฉพาะของหลักสูตร โดยท่ี
มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะต่างๆ ดังนี้                                                 
 1.3.1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการในการผลิต
ส่ือด้านดิจิทัลอาร์ตในการประกอบอาชีพ   
 1.3.2 มีคุณธรรม จริยธรรม ในการผลิตส่ือดิจทัลอาร์ต ท่ีเหมาะสมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 1.3.3 มีทักษะทางปัญญา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ 
 1.3.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
 1.3.5 มีความสามารถในการใช้ภาษาในการส่ือสาร ทักษะทางดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยี 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1) ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร
ศิ ล ป ก ร ร ม ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิ ชาดิ จิ ทัลอาร์ต  ต้องมี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่า “มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558”  

1) พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรโดย
อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน มคอ. 1 
2) ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
3) ติดตามและประเมินการด าเนิน 
การ ของหลักสูตร 

1) เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2) รายงานผลการประเมินหลักสูตร  
3) รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต  
4) รายละเอียดของหลักสูตรตาม
แบบรายงาน มคอ.2 

2) การพัฒนาการเรียนการสอน
และทรัพยากรประกอบการเรียน 
การสอน 

1) ส่ง เสริม ให้นัก ศึกษาน า เสนอ
ผลง าน  ท า โ ครง ง านวิ จั ย  หรื อ
น า เสนอบทความในการประชุม
วิชาการ 
2) ส ารวจห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการเรียน
การสอนเพื่อให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

1) ผ ล ก า ร น า เ ส น อ ผ ล ง า น 
โครง งาน  หรือบทความของ
นักศึกษา 
2) รายงานผลส ารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนการสอนและทรัพยากร 

3) พัฒนาและส่งเสริมบุคลากร
สายผู้สอน 

1) ส่งเสริมบุคลากรในการศึกษาต่อ 
อบรม สัมมนา การท างานวิจัย 
2) ส่ ง เ สริ มก าร เข้ าร่ วมประ ชุม 
สัมมนา และเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 

1) คุณวุฒิ ห รื อ ต า แ หน่ ง ทา ง
วิชาการของผู้สอน 
2) หลักฐานการอบรม การเข้า
ร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

4) การให้ค าปรึกษาและความ
ช่วยเหลือต่อนักศึกษา 

1) มีช่วงเวลาส าหรับให้ค าปรึกษากับ
นักศึกษา 

1) จ านวนช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
 ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง) 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
 ก าหนดให้มีระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติและใช้ระยะเวลา
เรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาใน 
ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2550 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 (ภาคผนวก ช) 

 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 

(ภาคผนวก ง หมวด 5) 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

ภาคเรียนท่ี 1 เดือน มิถุนายน - ตุลาคม 
ภาคเรียนท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน - มีนาคม 
ภาคฤดูร้อน เดือน เมษายน - พฤษภาคม 

ท้ังนี้  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   
พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) 
 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
  2.2.2 มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 1) 
 



-12- 
 

 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  2.3.1 นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
  2.3.2 นักศึกษามีทักษะพื้นฐานในทักษะและพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการสร้างงานด้านดิจิทัลอาร์ตและ
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน ไม่เท่ากัน  
  2.3.3 นักศึกษาขาดทักษะในการปรับตัว / การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการวางแผนในการปฐมนิเทศและจัดอบรมนักศึกษาแรกเข้าใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ 
 2.4.1 ส่งเสริมนักศึกษาให้มีการเรียนออนไลน์และจัดอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติมความรู้และทักษะ 
 2.4.2 จัดอบรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาแกนและวิชาเอก จัดอบรมใช้โปรแกรมเฉพาะด้าน 
ท่ีเกี่ยวกับงานดิจิทัลอาร์ตและจัดช่ัวโมงส าหรับการพูดคุย สนทนา ให้ค าปรึกษา โดยสาขาวิชาจะเชิญวิทยากร
จากผู้สอนในรายวิชาแกนและผู้สอนในรายวิชาเอก 
 2.4.3 พานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ของสาขา คณะหรือมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเสริมสร้างด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และจัดอบรมทักษะการใช้ชีวิตและการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยและเรียนอย่างไรให้ส าเร็จ 
โดยสาขาวิชา 
 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 

ชั้นป ี
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ช้ันปีท่ี 1 40 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 2 - 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 3 - - 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 40 40 
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2.6  งบประมาณตามแผน 

* ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 19,000 บาท/คน/ปี 
 
 -  ค่าลงทะเบียน เท่ากับ 9,500 บาท x 2 เทอม x จ านวนนักศึกษา 
 - งบประมาณต่อหัวนักศึกษา เป็นงบประมาณท่ีรัฐบาลสนับสนุนนักศึกษาให้กับนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 3,000 บาทต่อคนต่อปี 
 - งบบุคลากร เป็นงบประมาณเงินเดือนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต 5 ท่าน 
เฉล่ียเงินเดือนอยู่ท่ี 35,000 บาท ต่อเดือน และคิดอัตราเงินเดือนท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อป ี
 - งบด าเนินการ เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการบริหารจัดการสาขาวิชาและการจัดการเรียนการสอน รวมถึง
ค่าตอบแทนและค่าใช้สอย 
 - งบลงทุน ได้แก่ งบประมาณเพื่อการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต รวมถึงจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น และจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต  
 

2.7  ระบบการศึกษา 
  แบบช้ันเรียน 

รายละเอียด ปีงบประมาณ 
 
 

2564 2565 2566 2567 2568 

รายรับ      

  ค่าลงทะเบียนนักศึกษา 760,000  1,520,000    2,280,000 3,040,000    3,300,000 

  งบประมาณต่อหัวนักศึกษา 120,000    240,000    360,000    480,000    480,000  

  รวมรายรับ 880,000 1,760,000 2,640,000 3,520,000 3,780,000 

รายจ่าย      

งบบุคลากร 2,100,000  2,163,000  2,227,890  2,294,727  2,363,568  

งบด าเนินการ     80,000    160,000    240,000   320,000     320,000  

งบลงทุน     80,000    160,000    240,000   320,000     320,000  

  รวมรายจ่าย 2,260,000 2,483,000 2,707,890 2,934,727 3,003,568 

ผลต่างระหว่างรายจ่ายและ
รายรับ 

-1,380,000   -723,000   -67,890  585,273  776,432 
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2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ฉ) 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 
 โครงสร้าง มคอ.1 

สาขาศิลปกรรมศาสตร์ - 
กลุ่มประยุกต์ศิลป์ 

กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ 

โครงสร้างหลักสูตร  
ปี 64 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกิต 30   หน่วยกิต 
     1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร   10    หน่วยกิต 

     2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   6    หน่วยกิต 

     3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   6    หน่วยกิต 

     4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8    หน่วยก ิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 92 หน่วยกิต 
     1) กลุ่มวิชาแกน  25   หน่วยกิต 

     2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ  42   หน่วยกิต 

     3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  15   หน่วยกิต 

     4) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / 
สหกิจศึกษา 

 7    หน่วยกิต 

     5) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการและธุรกิจทางดิจิทัล
อาร์ต 

 3    หน่วยกิต 

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

 
หมายเหตุ ดูตารางแสดงการเทียบสาระการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานและรายวิชาของหลักสูตรที่ภาคผนวก ฐ. 
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3.1.3 รายวิชา 
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 

  2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International 
Standard Classification Education) เป็นแนวทาง 

  3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
3.1 ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
3.2 ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
3.3 อาศัยผู้เช่ียวชาญ 

 4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
  เลข 1 - 3 แสดงหมวดวิชาและหมู่วิชา 
  เลขตัวที่ 4 แสดงถึงระดับความยากง่ายและช้ันปี 
  เลขตัวที่ 5 แสดงลักษณะเนื้อหาวิชา 
  เลขตัวที่ 6-7 แสดงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 

1 2 3 4 5 6 7 
   ล าดับก่อนหลัง 
 ลักษณะเนื้อหา 
 ความยากง่ายหรือช้ันปี 
หมวดวิชาและหมู่วิชา 

 
โดยก าหนดความหมายของตัวเลขตามลักษณะเนื้อหาของกลุ่มย่อยของสาขาวิชา 

ศิลปกรรมศาสตร์ 200 - 204 
 

กลุ่มวิชา การก าหนดรหัสวิชา 
หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 200_x__ 
หมู่ทฤษฎี หลักการ และความเข้าใจทางศิลปกรรม 201_x__ 
หมู่วิจิตร์ศิลป์ 202_x__ 
หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2  มิติ 203_x__ 
หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3  มิติ 204_x__ 
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 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร      10 หน่วยกิต 

วิชาบังคับเรียน            6 หน่วยกิต 
0001101    ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร      2(2-0-4) 
   (Thai for Communication) 
0001102    ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร     2(2-0-4)  
   (English for Communication) 
0001104    การฟัง–พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
   (Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 
 
วิชาเลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า         4 หน่วยกิต 
0001103    สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า     2(2-0-4)  
         (Information Searching for Study) 
0001105   การอ่าน–เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4)  
   (Reading and Writing English for Daily Life Communication) 
0001106    ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารวัฒนธรรม    2(2-0-4) 
   (English for Cultural Communication) 
0001107    ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ    2(2-0-4)  

(English for Communication in the Workplace) 
0001108   ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน    2(2-0-4)  

(Chinese for Daily Life Communication) 
 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      6 หน่วยกิต 

วิชาเลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 
0002101    พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา     2(2-0-4) 
          (Buddhism for Development) 
0002102   จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน     2(2-0-4) 
      (Psychology for Self Development) 
0002103   สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต     2(2-0-4) 
       (Music and Life Appreciation) 
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0002104    ศิลปะและการออกแบบ      2(2-0-4) 
       (Arts and Design) 
0002105    สุนทรียภาพการแสดง      2(2-0-4) 
     (Art Performance Appreciation)  
0002106    สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต      2(2-0-4) 
          (Meditation for Life Development)  

 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       6 หน่วยกิต 

วิชาบังคับเรียน            2 หน่วยกิต 
0003107    ความเป็นพลเมืองท่ีดี      2(2-0-4) 
   (Smart Citizenship)  
วิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า         4 หน่วยกิต 
0003101   ระบบสังคมไทย       2(2-0-4) 

(Thai Society System) 
0003102   ระบบสังคมโลก       2(2-0-4) 
           (Global Society System) 
0003103    ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน      2(2-0-4) 

(Business and Daily Life)  
0003104    ไทเลยศึกษา       2(2-0-4) 

(Loei Study) 
0003105    ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน      2(2-0-4) 
      (Thailand and ASEAN Community) 
0003106    เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน      2(2-0-4)  
            (Economy in Daily Life) 
0003108    กฎหมายในชีวิตประจ าวัน      2(2-0-4)  
         (Law in Daily Life) 

 
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   8 หน่วยกิต 

วิชาเลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า         8 หน่วยกิต 
0004101   การคิดและการตัดสินใจ      2(2-0-4)  
   (Thinking and Decision Making) 
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0004102    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4) 
      (Computer Technology for Daily-Life)  
0004103    การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ     2(2-0-4)  
          (Exercise for Health) 
0004104    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต   2(2-0-4)  
      (Science and Technology for Quality of Life) 
0004105    วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ      2(2-0-4)  
      (Science for Health) 
0004106    ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม      2(2-0-4) 
   (Life and Environment) 
0004107    เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4)  
                     (Household Appliances Maintenance Techniques) 
0004108    การปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน    2(2-0-4)  

      (Raising Crops and Animals in Daily Life) 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า        92 หน่วยกิต 

           1) วิชาแกน    บังคับเรียน                 25 หน่วยกิต 
2011101 ประวัติศาสตร์ศิลปะ 

(History of Art) 
2(2-0-4) 

2021101 วาดเส้นพื้นฐาน  
(Introduction to Drawing) 

2(2-0-4) 

2001201 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์ 
(Introduction to FIlm Production) 

3(2-2-5) 

2011102 หลักและทฤษฎีการออกแบบ 
(Principle and Theory for Design) 

3(2-2-5) 

2021202 สุนทรียภาพและการวิจารณ์ผลงานด้านดิจิทัลอาร์ต 
(Aesthetics and Criticism of Design Digital Art) 

2(2-0-4) 

2011203 ทฤษฎีสี 
(Color Theory) 
 

2(2-0-4) 
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2031101 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับดิจิทัลอาร์ต 
(Application for Digital Art) 

3(2-2-5) 

2001102 พื้นฐานการถ่ายภาพดิจิทัล 
(Digital Photography Foundation) 

3(2-2-5) 

2003103 การวิจัยทางดิจิทัลอาร์ต 
(Research in Digital Art) 

2(2-0-4) 

2004104 ดิจิทัลอาร์ตนิพนธ์ 
(Digital Art Thesis) 
 

3(2-2-5) 

      2) วิชาเฉพาะด้านบังคับ     บังคับเรียน                           42 หน่วยกิต 
2022103 วาดเส้นสร้างสรรค์  

(Creative Drawing) 
3(2-2-5) 

2012104 ความคิดสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบดิจิทัลอาร์ต 
(Creative Thinking for Digital Art Design) 

3(2-2-5) 

2001205 การวางแผนและเตรียมผลิตงานมัลติมีเดีย 
(Planning and Preparing for Multimedia Production) 

3(2-2-5) 

2033102 การออกแบบส่ือปฏิสัมพันธ์เพื่องานมัลติมีเดีย 
(Interactive Design for Multimedia) 

3(2-2-5) 

2021204 วาดเส้นเพื่องานดิจิทัลอาร์ต 
(Drawing for Digital Art) 

3(2-2-5) 

2002106 เทคนิคการถ่ายภาพ 
(Photography Technical)  

3(2-2-5) 

2002107 การเขียนบทเพื่องานภาพยนตร์ 
(Script Writing for Film) 

3(2-2-5) 

2032203 ภาพวาดคาแรคเตอร์การ์ตูนและการ์ตูนเล่าเรื่อง 
(Character for Cartoons and Comics Story) 

3(2-2-5) 

2032204 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์โฆษณา 
(Publishing of Advertising Design) 

3(2-2-5) 

2003108 การถ่ายภาพดิจิทัลและการตกแต่งภาพ 
(Digital Photography and Retouching) 
 

3(2-2-5) 
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2033105 การสร้างสรรค์กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
(Creative Graphics on Package) 

3(2-2-5) 

2042201 คอมพิวเตอร์สามมิติเพื่อการออกแบบ 
(Three-Dimensional Computer-aided Programs for Design) 

3(2-2-5) 

2043102 คอมพิวเตอร์สามมิติส าหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม 
(Three-Dimensional Computer - aided for Industrial Craft 
Product Design) 

3(2-2-5) 

2003209 เทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล 
(Technical Editing Digital Film) 

3(2-2-5) 

   
3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก     เลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า                                15 หน่วยกิต 

2032106 การเขียนภาพประกอบดิจิทัล 
(Digital Illustration) 

3(2-2-5) 

2004210 การออกแบบจัดแสดงและนิทรรศการ 
(Display and Exhibitions) 

3(2-2-5) 

2033107 การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ตราสินค้า 
(Creative Brand Identity) 

3(2-2-5) 

2032208 การออกแบบส่ือและวัสดุกราฟิก 
(Graphic and Still Picture Media Production) 

3(2-2-5) 

2033209 
 

การน าเสนอรูปแบบงานดิจิทัลอาร์ต 
(Proposed Model for Digital Art ) 

3(2-2-5) 

2033110 การสร้างสรรค์ตัวอักษร 
(Creative Typeface) 

3(2-2-5) 

2003111 การถ่ายภาพแฟช่ัน 
(Fashion Photography) 

3(2-2-5) 

2003212 การออกแบบของท่ีระลึก 
(Gift Design) 

3(2-2-5) 

2033111 การออกแบบเว็บไซต์ 
(Website Design) 

3(2-2-5) 
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4) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา       7 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มต่อไปนี้เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

4.1) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2004113 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดิจิทัลอาร์ต 

(Preparation in Professional Digital Art) 
1(90) 

2004214 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดิจิทัลอาร์ต 
(Professional Experience in Digital Art) 

6(540) 

4.2) กลุ่มสหกิจศึกษา 
2004115 เตรียมสหกิจศึกษา 

(Pre-Cooperative Education) 
1(90) 

2004216 สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) 

6 หน่วยกิต 

 
5) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการและธุรกิจทางดิจิทัลอาร์ต         3 หน่วยกิต 

2004117 การสัมนาธุรกิจทางด้านดิจิทัลอาร์ต 
(Digital Art Business Seminar) 

3(2-2-5) 

 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาท่ัวไป 

xxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

xxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

xxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

วิชาเฉพาะวิชาแกน 

2011101 ประวัติศาสตร์ศิลปะ 2(2-0-4) 

2021101 วาดเส้นพื้นฐาน  2(2-0-4) 
2011102 หลักและทฤษฎีการออกแบบ 3(2-2-5) 
2001102 พื้นฐานการถ่ายภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 

2031101 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับดิจิทัลอาร์ต 3(2-2-5) 

รวม 19 
 

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาท่ัวไป 

xxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

xxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

xxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

วิชาเฉพาะวิชาแกน 
 
 

2011203 ทฤษฎีสี 2(2-0-4) 

2021202 สุนทรียภาพและการวิจารณ์ผลงานด้าน
ดิจิทัลอาร์ต  

2(2-0-4) 

2001201 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์ 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 
2021204 วาดเส้นเพื่องานดิจิทัลอาร์ต 3(2-2-5) 

2001205 การวางแผนและเตรียมผลิตงานมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
รวม 19 
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ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาท่ัวไป 
xxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 
xxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 
xxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 

2012104 ความคิดสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต 

3(2-2-5) 

2022103 วาดเส้นสร้างสรรค์   3(2-2-5) 
2002106 เทคนิคการถ่ายภาพ 3(2-2-5) 
2002107 การเขียนบทเพื่องานภาพยนตร์ 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะด้านเลือก xxxxxxx xxxxxxxx 3(x-x-x) 

รวม 21 
 
 

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาท่ัวไป 
xxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

xxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 

2032203 ภาพวาดคาแรคเตอร์การ์ตูนและการ์ตูน
เล่าเรื่อง 

3(2-2-5) 

2032204 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์โฆษณา  3(2-2-5) 

2042201 คอมพิวเตอร์สามมิติเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะด้านเลือก xxxxxxx xxxxxxxxxx 3(x-x-x) 

เลือกเสรี xxxxxxx xxxxxxxxxx 3(x-x-x) 

รวม 19 
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ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาท่ัวไป 
xxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

xxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 

2033102 การออกแบบส่ือปฏิ สัมพันธ์ เพื่องาน
มัลติมีเดีย  

3(2-2-5) 

2003108 การถ่ายภาพดิจิทัลและการตกแต่งภาพ 3(2-2-5) 
2033105 การสร้างสรรค์กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 
2043102 คอมพิวเตอร์สามมิติส าหรับงานออกแบบ

ผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม 
3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะด้านเลือก xxxxxxx xxxxxxxxxx 3(x-x-x) 
รวม 19 

 
 
 

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาท่ัวไป 
xxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 
xxxxxxx xxxxxxxx 2(2-0-4) 

วิชาแกน 2003103 การวิจัยทางดิจิทัลอาร์ต 2(2-0-4) 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 
2003209 เทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์ด้วยระบบ

ดิจิทัล 
3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะด้านเลือก 
xxxxxxx xxxxxxxx 3(x-x-x) 
xxxxxxx xxxxxxxx 3(x-x-x) 

วิชาเลือกเสรี xxxxxxx xxxxxxxxxx 3(x-x-x) 
รวม 18 
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ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาแกน 2004104 ดิจิทัลอาร์ตนิพนธ์ 3(2-2-5) 
วิชาวิทยาการจัดการ

และธุรกิจทางดิจิทัล

อาร์ต 

2004117 การสัมนาธุรกิจทางด้านดิจิทัลอาร์ต  3(2-2-5) 

วิชาปฏิบั ติการและ
ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
วิ ช า ชี พ  /  ส ห กิ จ
ศึกษา 

2004113 
 

หรือ 
2004115 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดิจิทัล
อาร์ต 
หรือ 
เตรียมสหกิจศึกษา 

1(90) 
 

หรือ 
1(90) 

รวม 7 
 

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ / สหกิจ
ศึกษา 

2004214 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดิจิทัลอาร์ต 6(540) 
 

หรือ 
2004216 

หรือ 
สหกิจศึกษา 

หรือ 
6 หน่วยกิต 

รวม 6 

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

   ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก 



   

 

3.1 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ล าดั
บท่ี 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. x-xxxx-xxxxx-xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายศรัณยพัชร์  จิตพิไล วท.ม. 
ค.บ. 

สื่อนฤมิต 
ศิลปศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สถาบันราชภัฏสกลนคร 

2551 
2545 

2. x-xxxx-xxxxx-xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายชัยทวี  บุบผา ศป.ม. 
ค.บ. 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ศิลปศึกษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สถาบันราชภัฏเลย 

2553 
2538 

3. x-xxxx-xxxxx-xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวอิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ ศป.ด. 
ค.ม. 
วท.บ. 

ศิลปะและการออกแบบ 
บริหารการศึกษา 
ออกแบบผลิตภัณฑ์   

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2562 
2553 
2543 

4. x-xxxx-xxxxx-xxx อาจารย์ นายธีระพงษ์ พิทักษ์ศฤงคาร ศศ.ม. 
ศป.บ. 

ไทยศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
ทัศนศิลป์ สาขาการถ่ายภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2553 
2536 

5. x-xxxx-xxxxx-xxx อาจารย์ นายตันติกร โนนศรี วท.ม. 
บธ.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2552 
2544 

-26- 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา) 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต ก าหนดให้นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
โดยลงทะเบียนในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดิจิทัลอาร์ต  (1 หน่วยกิต และมีช่ัวโมง 
ในการฝึกประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง) และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดิจิทัลอาร์ต  
(6 หน่วยกิต และมีช่ัวโมงในการฝึกประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 540 ช่ัวโมง) 

สหกิจศึกษาเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา หลักสูตรศิลปกรรม 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต โดยลงทะเบียนในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (1 หน่วยกิต และ 
มีช่ัวโมงในการฝึกประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง) และรายวิชาสหกิจศึกษา (6 หน่วยกิต และ  
มีการฝึกประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์)  

โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีเกี่ยวกับงานดิจิทัลอาร์ต ซึ่งได้แก่  บริษัท 
ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า สถานประกอบการอื่นๆ และฝึกในหน่วยงานราชการต่างๆ ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์นิเทศและสถานท่ีประกอบการท่ีท า MOU 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(2) มีทัศนคติท่ีเปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น 
(3) มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะ 

2. ด้านความรู้ 
(1) รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(2) มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหาและพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
(3) มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
(4) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรม

ศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีศึกษา 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมูล จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายอย่างมี
วิจารณญาณ 

(2)  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3)  สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ 
(4)  มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 
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  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีภาวะผู้น า เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมี 

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง  

มีประสิทธิภาพ 
(3) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็น 

ท่ีแตกต่าง 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถส่ือสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียน ในการส่ือสารโดยท่ัวไป ตลอดจนใช้วิธีการ
ส่ือสารทางศิลปกรรม และน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือ
การน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) มีความสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมส าหรับงาน
ศิลปกรรม  

6. ด้านทักษะพิสัย 
 สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน 
 

4.2 ช่วงเวลา 
4.2.1 ส าหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพดิจิทัลอาร์ต 

- วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดิจิทัลอาร์ต    ช้ันปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1  
- วิชาฝึกประสบการณว์ิชาชีพดิจิทัลอาร์ต      ช้ันปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2  

4.2.2 ส าหรับสหกิจศึกษา 
- วิชาเตรียมสหกิจศึกษา  ช้ันปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 
- วิชาสหกิจศึกษา          ช้ันปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 

 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

4.3.1 ส าหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพดิจิทัลอาร์ต 
- วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดิจิทัลอาร์ต นักศึกษาเก็บช่ัวโมงเตรียมฝึกประสบการณ์

ไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง 
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพดิจิทัลอาร์ต จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาโดยนักศึกษาเก็บ

ช่ัวโมงฝึกประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 540 ช่ัวโมง 
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4.3.2 ส าหรับสหกิจศึกษา 
- วิชาเตรียมสหกิจศึกษา นักศึกษาเก็บช่ัวโมงการเตรียมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง  
- วิชาสหกิจศึกษา จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาเก็บช่ัวโมงสหกิจศึกษาไม่

น้อยกว่า 16 สัปดาห ์
 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
ข้อก าหนดในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต ได้ก าหนดให้มีการเรียน 

การสอนในรายวิชาการวิจัยทางดิจิทัลอาร์ต และรายวิชาดิจิทัลอาร์ตนิพนธ์ ซึ่งเป็นรายวิชาท่ีอยู่ในกลุ่มวิชา
แกน เพื่อให้นักศึกษาได้แก้ปัญหาและศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ในด้านงานดิจิทัลอาร์ต ตามความถนัด
และความสนใจของนักศึกษา ในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องทางด้านดิจิทัลอาร์ตต่างๆ เช่น ด้านธุรกิจ ด้านการเรียน
การสอน ด้านการวิจัย ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริการสังคม หรือความบันเทิง โดยมี
จ านวนผู้ร่วมโครงงาน 1-2 คน มีส่ือทางด้านดิจิทัลอาร์ตและเล่มรายงาน ท่ีต้องน าส่งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
รายวิชาการวิจัยทางดิจิทัลอาร์ต  และรายวิชาดิจิทัลอาร์ตนิพนธ์ เน้นการศึกษาค้นคว้าวิจัย 

ตามความสนใจหรือตามความถนัดของนักศึกษา ในประเด็นต่างๆ ทางด้านดิจิทัลอาร์ต เช่น ด้านธุรกิจ 
ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริการสังคม หรือ 
ความบันเทิงโดยน าความรู้ ทฤษฎี หลักการเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการออกแบบสร้างสรรค์ มาวางแผน
ในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมท้ังการใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ ในหัวข้อวิจัยหรือ
นิพนธ์ ท่ีได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการท าวิจัยหรือนิพนธ์ 
รวมท้ังขอบเขตโครงงาน สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และประเมินผลงานโดย
คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(2) มีทัศนคติท่ีเปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น 
(3) มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะ 

2. ด้านความรู้ 
(1) รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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(2) มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหาและพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ 

(3)  มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
(4) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรม

ศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีศึกษา 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมูล จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายอย่างมี
วิจารณญาณ 

(2)  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3)  สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ 
(4)  มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีภาวะผู้น า เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษย

สัมพันธ์ที่ดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมาและเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  สามารถส่ือสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียน ในการส่ือสารโดยท่ัวไป ตลอดจนใช้วิธีการ

ส่ือสารทางศิลปกรรม และน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการ

น าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) มีความสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมส าหรับงาน

ศิลปกรรม  
6. ด้านทักษะพิสัย 

 สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน 
 

5.3 ช่วงเวลา  
การวิจัยทางดิจิทัลอาร์ต    ช้ันปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2  
ดิจิทัลอาร์ตนิพนธ์     ช้ันปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1  

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
การวิจัยทางดิจิทัลอาร์ต     2(2-0-4) หน่วยกิต 

 ดิจิทัลอาร์ตนิพนธ์      3(2-2-5) หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ 
มีการก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษารายวิชาการวิจัยทางดิจิทัลอาร์ตและรายวิชา

ดิจิทัลอาร์ตนิพนธ์ ช้ีแจงเงื่อนไขการหาหัวข้อในประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจตามความถนัด จัดท าบันทึกการ
ให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา จัดท าเอกสารเค้าโครงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ จัดท าโครงการหรือ
งานวิจัยตามขอบเขต โดยน าเสนอความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะ เพื่อรับค าแนะน า 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าการวิจัยทางดิจิทัลอาร์ตและรายวิชา 

ดิจิทัลอาร์ตนิพนธ์ ประเมินจากบันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและประเมินผลจากรายงานท่ีได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา เพื่อให้มีการจัดสอบ
วิจัยทางดิจิทัลอาร์ตและรายวิชาดิจิทัลอาร์ตนิพนธ์  และประเมินจากการน าเสนอโครงการหรืองานวิจัย 
ต่อคณะกรรมการโดยมีอาจารย์เป็นคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
 
 



   

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก
สาธารณะ ในสาขาวิ ชาชีพทาง ด้าน 
ดิจิ ทัลอาร์ตและมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิ
ทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล การให้ความรู้ เกี่ยวกับจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการสร้างสื่อดิจิทัลอาร์ตและการใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมท่ีถูกต้อง จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ จิตสาธารณะ 

(2) มีความรู้ในหลักของฐานศาสตร์ทาง
ศิลปกรรมท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติและสามารถสร้างสรรค์ผลงาน 
ดิจิทัลอาร์ต เพื่อประกอบอาชีพได้ 

รายวิชาของหลักสูตรเป็นพื้นฐานของการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีปฏิบัติการ ท าวิจัย/นิพนธ์ และกรณีศึกษาให้
นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ 
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี ระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 
ในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานทาง
ดิจิทัลอาร์ต เพื่อประกอบอาชีพได้ 

(3) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์และประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ
ได้อย่างมีวิจารณญาณ 

สอดแทรกความรู้และเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์
ในโลกยุคปัจจุบัน และสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียน 
การสอนเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

(4) มีความสามารถในการท างานร่วมกับ
ผู้ อื่ น และมี ทั กษะ ในการจั ดการทาง 
ดิจิทัลอาร์ต 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโดยก าหนดให้มีการท างานเป็นกลุ่ม  
มีหัวหน้ากลุ่มในการท างาน และน าเสนอผลงาน ฝึกภาวะผู้น า และทักษะการ
น าเสนอ การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นนักผลิตสื่อดิจิ ทัลอาร์ต เช่น  
การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เป็นต้น และทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา 
แบบฝึกหัด หรือโครงงาน ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกออกแบบวางแผน
และแก้ปัญหาด้วยตนเอง พร้อมท้ังสนับสนุนให้มีการท างานในหลาย ๆ 
ต าแหน่งในทีมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ท้ังในบทบาทของผู้น าและบทบาท 
ของผู้ตาม 

(5) สามารถสื่อสารและเสนอแนว 
ความคิดท่ีเป็นรูปธรรม ผ่านผลงานทาง
ดิจิทัลอาร์ต 

มีการมอบหมายงานให้นัก ศึกษาไ ด้สืบ ค้น ข้อมูล  รวบรวมความรู้ 
ท่ีนอกเหนือจากท่ีได้น าเสนอในชั้นเรียน และเผยแพร่ความรู้ท่ีได้ระหว่าง
นักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจภายนอก 

(6) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่าง 
ประเทศในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี 
ได้ดี 

มี ระบบ เพื่ อสื่ อส ารแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น ในหมู่ นั ก ศึกษาหรื อ
บุคคลภายนอกท่ีส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้ท่ีทันสมัย การเผยแพร่ 
การถามตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู้ 
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(7) สามารถแสดงออกและพัฒนาทักษะ
ทางดิจิ ทัลอาร์ตได้ตามความถนัดและ
ความสามารถเฉพาะตน 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโดยมอบหมายงานท่ีนักศึกษาต้องฝึก
ปฏิบัติและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีการประเมินและสังเกตจากพฤติกรรม
การเรียน การท างานส่งในชั้นเรียน การสอบปฏิบัติ การสอบถาม และ
พฤติกรรมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1  คุณธรรม จริยธรรม  
2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
(2) มีทัศนคติท่ีเปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น 
(3) มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะ 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย และมี

ความประพฤติท่ีดีโดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
มีมารยาทต่อเพื่อนและอาจารย์ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อส่วนรวม โดยในการท างานเด่ียว
หรือการท างานกลุ่มต้องฝึกให้นักศึกษารู้จักหน้าท่ีของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความ
ซื่อสัตย์โดยไม่กระท าการทุจริตใดๆ เช่น การคัดลอกผลงานของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอน  
ต้องสอดแทรกการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ในระหว่างการสอน รวมท้ังตระหนักถึงผลกระทบ 
ของการผลิตส่ือดิจิทัลอาร์ต ท่ีมีต่อสังคม และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น สร้างจิต
สาธารณะต่อชุมชม มีการยกย่องนักศึกษาท่ีท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียนการแต่งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย มารยาทต่อเพื่อนและอาจารย์ การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย
และการเข้าร่วมกิจกรรม 

- ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

- ปริมาณการกระท าทุจริตต่างๆ  

- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
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2.2  ความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรมและศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(2) มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหาและพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่าง

เป็นระบบ  
(3) มีความรู้ในทางด้านศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
(4) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้าน

ศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีศึกษา 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ 
ใช้ความรู้ทางด้านดิจิทัลอาร์ต ทางปฏบิัติในสภาพแวดล้อมจริงตามการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี โดยให้
เป็นไปตามค าอธิบายรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้  
จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการของรัฐและเอกชน 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดท าและน าเสนอ 
(4) ประเมินจากโครงการท่ีนักศึกษาจัดท าและน าเสนอ 
(5) ประเมินจากรายงานของผู้ประกอบการท่ีรับนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ท่ีหลากหลายอย่าง
มีวิจารณญาณ 

(2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  
(3) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและ

วิชาชีพได้  
(4) มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน  
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
(1) กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้โปรแกรมเฉพาะด้านและเครื่องมือทางด้านดิจิทัลอาร์ต 
(2) การอภิปรายเดียวหรือกลุ่ม 
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาโดยการให้โจทย์หรือหัวข้อท่ีเน้นการให้

นักศึกษาได้รูปแบบของส่ือดิจิทังอาร์ต พร้อมแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดในการแก้ปัญหา และวิธีการ
แก้ปัญหา ซึ่งเป็นการประยุกต์องค์ความรู้ท่ีได้ศึกษามา ผลิตเป็นส่ือดิจิทัล 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีภาวะผู้น า เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ  

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานของตนเองและสามารถท างาน ร่วมกับผู้อื่นไ ด้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(3) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็น  

ท่ีแตกต่าง 
 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ใช้การสอนท่ีมีการก าหนดกิจกรรมการท างานเป็นกลุ่ม การท างานท่ีต้องประสานงานกับผู้อื่น 
ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมี  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบดังนี้ 

(1) สามารถท างานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรท่ีไปปฏิบัติงานได้อย่างดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลท่ัวไป 
(5) มีภาวะผู้น า 
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ความ
รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่ม 
ในช้ันเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ  และความครบถ้วนชัดเจน 
ตรงประเด็นของข้อมูลท่ีได้ 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) สามารถส่ือสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียน ในการส่ือสารโดยท่ัวไป ตลอดจนการ

ใช้วิธีการส่ือสารทางศิลปกรรม และน าเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
(2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์

ผลงานหรือการน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) มีความสามารถในการประยุก ต์ ใ ช้ความรู้ เ ชิ ง ตัว เลข  หรื อ เทคโน โลยี 

ท่ีเหมาะสมส าหรับงานศิลปกรรม  
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการส่ือสาร

นี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และ
ให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อนักศึกษาในช้ันเรียน อาจมี 
การวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การใช้โปรแกรมเฉพาะด้านและ 
การใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสม และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญทางด้านดิจิทัลอาร์ตและสถิติท่ีเกี่ยวข้อง 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัดเหตุผลในการใช้โปรแกรม
เฉพาะด้านและการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสม การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ท่ีมีการน าเสนอต่อช้ันเรียน 

2.6 ทักษะพิสัย 
2.6.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน 
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2.6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
การค้นคว้าริเริ่มผลงานทางด้านศิลปะ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะตาม

แนวความคิดของตนเอง และมุมมองต่อส่ิงต่างๆท่ีมีอยู่ในสังคม ด้วยเทคนิคท่ีแสดงถึงตัวตนของตนเอง  
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย  

วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมความรู้ทักษะเกี่ยวกับการสร้างสรรค์
ผลงานทางดิจิทัลอาร์ต เพื่อจะได้ใช้ความรู้ ความสามารถและ ทักษะในการประกอบวิชาชีพใน 
สายอาชีพที่เกี่ยวข้อง  เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

 3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
3.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 

ท่ี มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียด/ตัวชี้วัด 

1 คุณธรรม จริยธรรม 1.1 ตรงต่อเวลา 
1.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
1.3 มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน 

2 ความรู้ 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาท่ีศึกษา 
2.2 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต 
2.3 สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3 ทักษะทางปัญญา 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
3.2 สามารถสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
3.3 สามารถประเมินค่า หรือคุณค่า 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
5.2 สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม  
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3.1.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

3.1.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) ตรงต่อเวลา - ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
เรื่องการเข้าเรียน 
- ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
เรื่องของเวลาส่งงาน 
- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมตรงต่อเวลา
ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้า
เรียน 
- ประเมินจากพฤติกรรมในการส่ง
งาน 

(2) มีความซื่อสัตย์
สุจริต 

- มอบหมายงานกลุ่มและงานเด่ียว 
- จั ดกิ จก ร รม ท่ี ส่ ง เสริ ม ด้าน คุณธร รม
จริยธรรมท้ังภายนอกและภายในห้องเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมความซื่อสัตย์
สุจริตในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ปร ะ เมิ น จาก ช้ิน ง าน ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมาย เช่น รายงาน การอ้างอิง
และการสอบ 
- ประเมินจากความซื่ อ สัตย์ ต่อ
ข้อตกลงของนักศึกษาในช้ันเรียน
โดยประเมินจากการสังเกต 

(3) มีสัมมาคารวะ
อ่อนน้อมถ่อมตน 

- ปลูกฝังให้ตระหนักในคุณค่าของการปฏิบัติ
ตนอย่างสุภาพและอ่อนน้อม วาจาสุภาพ
ไพเราะ มีระเบียบวินัย ประพฤติตนให้ถูก
กาลเทศะ โดยใช้กรณีการสาธิตและกรณี
จ าลอง 
- มอบหมายงานกลุ่มและงานเด่ียว 

- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
- การน าเสนอผลงาน 

3.1.2.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) มีความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาวิชา
ท่ีศึกษา 

- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการบรรยาย 
อภิปราย ถาม-ตอบ ในช้ันเรียน 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ให้ความรู้  ความเข้าใจโดยวิธีการสาธิต 
ทดลองและฝึกปฏิบัติในเนื้อหารายวิชา 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี 
 

- ป ร ะ เ มิ น จ า ก ง า น ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
- ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร อ ภิ ป ร า ย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียน 
- ทดสอบวัดความรู้ในรายวิชาท้ัง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 
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(2) ส า ม า ร ถ น า
ความรู้ไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต 

- ให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
เนื้อหาวิชาโดยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ปั ญ ห า เ ป็ น ห ลั ก  (Problem Based 
Learning) หรือ เรียกย่อว่า PBL 

- ประเมินตามหลักเกณฑ์ของ PBL 

(3) สามารถ
พัฒนาการเรียนรู้
ของตนเองอย่ า ง
ต่อเนื่อง 

- มีการแนะน าการเรียนรู้/การสืบค้นข้อมูล
ด้วยตนเอง และให้ฝึกปฏิบัติในทุกรายวิชา 

- ป ร ะ เ มิ น จ า ก คุ ณ ภ า พ ง า น 
มอบหมาย ท่ีแสดงถึ งการ คิด/
วิเคราะห์ การหาความรู้เพิ่มเติมโดย
อาศัยข้อมูล/หลักความรู้จากแหล่ง
ท่ีน่าเ ช่ือถือมาประกอบได้อย่าง
เหมาะสมและมีจรรยาบรรณในการ
อ้างอิง 
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

3.1.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถคิด
วิ เคราะห์อย่ า งมี
เหตุผล 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
แนวคิดทฤษฎีทักษะทางปัญญา 
- น าเสนอและอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
- ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร อ ภิ ป ร า ย
แลกเปล่ียนในช้ันเรียน 

(2) ส า ม า ร ถ
สั ง เ คร า ะ ห์ ข้ อ มู ล
อย่างเป็นระบบ 

- ฝึกปฏิบั ติทักษะการสัง เคราะห์โดยใช้
วิธีการกรณีศึกษา 
- สาธิต ทดลองและฝึกปฏิบั ติในเนื้อหา
รายวิชา 

- ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร อ ภิ ป ร า ย
แลกเปล่ียนในช้ันเรียน 
- ทดสอบวัดทักษะในเนื้อหาวิชา 

(3) สามารถประเมิน
ค่าหรือคุณค่า 

- ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมิน
ค่าโดยใช้วิธีจ าแนกคุณภาพงาน 
- ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมิน
ค่าโดยใช้วิธีการน าเสนอผลงาน 

- ประเมินจากคุณภาพงาน 
- ประเมินจากการมีส่วนร่วม 

3.1.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 
- สอดแทรกความรู้ความเข้าใจในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 
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(2) มี ค ว า ม
รับผิดชอบต่อตนเอง 
ผู้อื่น และสังคม 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มโดยใช้กระบวนการ 
Project Based Learning (PBL) 

- ประเมินจากคุณภาพของงานตาม
เกณฑ์ของ Project Based Learning 
(PBL) 
- สังเกตพฤติกรรม 

3.1.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) ส า ม า ร ถ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

- สอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ในรายวิชาต่างๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบ 

(2) ส า ม า ร ถ ใ ช้
ภาษาในการส่ือสาร
ได้อย่างเหมาะสม 

- สอดแทรกทักษะการใช้ภาษาในการส่ือสาร
ในรายวิชาต่างๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มและน าเสนอ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบ 
- การน าเสนอ 

(3) มีทักษะในการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

- สอดแทรกทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในรายวิชาต่างๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มและน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การสร้าง ช้ินงานโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบปฏิบัติ 
- การน าเสนอ  

 



 
 

 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 

 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0001101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                

0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                

0001104 การฟัง–พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ในชีวิตประจ าวัน  

              

0001103 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า                

0001105 การอ่าน–เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการ
ส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  

              

0001106 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารวัฒนธรรม                

0001107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ                

0001108 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 

 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา               

0002102 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน                

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต               

0002104 ศิลปะและการออกแบบ                

0002105 สุนทรียภาพการแสดง                

0002106 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 

 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0003107 ความเป็นพลเมืองท่ีดี                  

0003101 ระบบสังคมไทย                 

0003102 ระบบสังคมโลก               

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน                

0003104 ไทเลยศึกษา                

0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน                 

0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                  

0003108 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                

 
 

-43- 



 
 

 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 

 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ               

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน                

0004103 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ               

0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต                

0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ                

0004106 ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม                

0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

              

0004108 การปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน                
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3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้านท่ีสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ .2558 จ านวน 6 ด้าน  ดังนี้ 

ท่ี มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียด/ตัวชี้วัด 
1 คุณธรรม จริยธรรม 1. ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม 
2. มีทัศนคติท่ีเปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น 
3. มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะ 

2 ความรู้ 1. รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรมและศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหาและพัฒนาทาง 

ด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
3. มีความรู้ในทางศิลปะท่ีสัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิ

ปัญญาและวัฒนธรรม 
4. มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการ

ประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีศึกษา 
3 ทักษะทางปัญญา 1. สามารถค้นคว้ า  รวบรวม และประเมินข้อมูล จาก

แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ 
2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไข

ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
3. สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์

ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ 
4. มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้าง

ผลงาน 
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีภาวะผู้น า เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
2. มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา 

และเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
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ท่ี มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียด/ตัวชี้วัด 
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การส่ือสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. สามารถส่ือสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียน ในการส่ือสาร
โดยท่ัวไป ตลอดจนใช้วิธีการส่ือสารทางศิลปกรรม และ
น าเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการน าเสนอผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมส าหรับงานศิลปกรรม 

6 ทักษะพิสัย สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์
ผลงานของตน 



 

 

   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสัย 

(1) กลุ่มวิชาแกน 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
2011101 ประวัตศิาสตร์ศิลปะ                   

2021101 วาดเส้นพื้นฐาน                   

2001201 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์                   

2011102 หลักและทฤษฎีการออกแบบ                   

2021202 สุนทรียภาพและการวิจารณ์ผลงานด้านดิจิทัลอาร์ต                   

2011203 ทฤษฎีสี                   

2031101 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับดิจิทัลอาร์ต                   

2001102 พื้นฐานการถ่ายภาพดิจิทัล                   

2004104 ดิจิทัลอาร์ตนิพนธ์                   

-47- 



 

 

   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสัย 

 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
2003103 การวิจัยทางดิจิทัลอาร์ต                   

)2 ( กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ                   

2022103 วาดเส้นสร้างสรรค์                    

2001205 การวางแผนและเตรียมผลิตงานมัลติมีเดีย                   

2033102 การออกแบบส่ือปฏิสัมพันธ์เพื่องานมัลติมีเดีย                   

2012104 ความคิดสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบดิจิทัลอาร์ต                   

2021204 วาดเส้นเพื่องานดิจิทัลอาร์ต                   

2002106 เทคนิคการถ่ายภาพ                   

2002107 การเขียนบทเพื่องานภาพยนตร์                   

-48- 



 

 

   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสัย 

 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
2032203 ภาพวาดคาแรคเตอร์การ์ตูนและการ์ตูนเล่าเรื่อง                   
2032204 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์โฆษณา                   
2003108 การถ่ายภาพดิจิทัลและการตกแต่งภาพ             

      
2033105 การสร้างสรรค์กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์             

      
2042201 คอมพิวเตอร์สามมิติเพื่อการออกแบบ                   
2003209 เทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล             

      

2043102 คอมพิวเตอร์สามมิ ติส าหรับงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม 
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   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสัย 

 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
(3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                   
2032106 การเขียนภาพประกอบดิจิทัล                   
2004210 การออกแบบจัดแสดงและนิทรรศการ                   
2033107 การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ตราสินค้า                   
2032208 การออกแบบส่ือและวัสดุกราฟิก                   
2033209 การน าเสนอรูปแบบงานดิจิทัลอาร์ต                   
2033110 การสร้างสรรค์ตัวอักษร                   
2003111 การถ่ายภาพแฟช่ัน                   
2003212 การออกแบบของท่ีระลึก                   
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   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสัย 

 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
2033111 การออกแบบเว็บไซต์                   
(4) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ
ศึกษา 

                  

2004113 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดิจิทัลอาร์ต                   
2004214 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดิจิทัลอาร์ต                    
2004115 เตรียมสหกิจศึกษา                    
2004216 สหกิจศึกษา                    
(5) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการและธุรกิจทางดิจิทัลอาร์ต                   
2004117 การสัมนาธุรกิจทางด้านดิจิทัลอาร์ต                   
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
 ก าหนดเกณฑ์การวัดผลของแต่ละรายวิชาเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมีค่าระดับคะแนน ดังนี้ 
     ระดับคะแนน      ค่าระดับคะแนน 
   A    4.00 
   B+    3.50 
   B    3.00 
   C+    2.50 
   C    2.00 
   D+    1.50 
   D    1.00 
   E    0.00 
 และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 ก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพบัณฑิตและน าผลท่ีได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียน

การสอนและหลักสูตร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรจากหน่วยงานโดยมีวิธีการ ดังนี้ 
1) การเก็บข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษาไปแล้ว

หนึ่งปี ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ รวมท้ังเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
และตรงกับความต้องการของตลาดงานมากยิ่งขึ้น 
 2) การเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต โดยการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความ 
พึงพอใจบัณฑิตท่ีจบการศึกษา 

  
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาต้องเรียนครบจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้รับ
คะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 2.00 และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ) 
 
 
 
 



 

 

 

 หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์  
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

(1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาท
หน้าท่ีของอาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ 

(2) มีการแนะน าอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรและ
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

(3) มีการแนะน าอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยและคณะในเรื่องของ
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีอาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ 

(4) มีการแนะน าอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจถึงหน้าท่ีของอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา ส่งเสริม
อาจารย์ใหม่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย  
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาท่ีไม่ใช่วิจัยในแนวการพัฒนาสังคม การสนับสนุน
ด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการ  
ท้ังในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในด้านการสอนและวิจัย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและท าวิจัย โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม  
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ หรือต่างประเทศ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

(1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม 
(2) การเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและคณะ 
(3) สนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการเพื่อต าแหน่งทางวิชาการ 
(4) ส่งเสริมให้อาจารย์ท าการวิจัยในสาขาวิชาชีพและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 



 

 

 

หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 

1.1 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศไว้ตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา (มคอ.1) ตลอดระยะเวลา
ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ 

1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรครบ 5 คน  
ดังรายละเอียดในหมวดท่ี 1 และอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนดคือ ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต  
พ.ศ. 2559 ในปี พ.ศ. 2563 โดยมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต พ.ศ. 2564 ตามกระบวนการการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใช้รับนักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป   

 
2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยพิจารณาจากผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ 

  2.2 สาขาวิชาได้ผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education: TQF) โดยก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ .2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ท้ัง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

3. นักศึกษา 

3.1  การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
      สาขาวิชาได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียนตาม มคอ .2 หมวดท่ี 3 และด าเนินการรับสมัคร

คัดเลือกตามกลไกการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้จัดให้นักศึกษาใหม่ทุกหลักสูตร
ผ่านการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและจัดปฐมนิเทศในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และ
สาขาวิชาได้จัดอบรมปรับพื้นฐานเฉพาะทางของสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต ให้กับนักศึกษาใหม่ พร้อมท้ัง
แนะน าการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย แนะแนวทุนการศึกษา 
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 3.2 มีการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
สาขาวิชาฯ ได้มีการประชุมเพื่อจัดเตรียมแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นอาจารย์  

ท่ีปรึกษาหมู่เรียนละ 1 คน เพื่อดูแลให้ค าปรึกษาเรื่อง การเรียน ทุนการศึกษา เรื่องส่วนตัว โดยทาง
มหาวิทยาลัย  ได้ก าหนดตารางการเข้าพบท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาในตารางเรียน และช่องทางอื่นๆ เช่น Line, 
Facebook, E-mail, โทรศัพท์ หรือตู้รับความคิดเห็น เป็นต้น 
 3.3 มีกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา) 

 สาขาวิชาฯ ได้ติดตามอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา และความพึงพอใจโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 
อาจารย์ประจ ารายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และรายงานไปยังมหาวิทยาลัยทุกเดือนโดยอาจารย์
ท่ีปรึกษา นอกจากนี้ในทุกปีการศึกษาคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ด าเนินการส ารวจความ        
พึงพอใจต่อหลักสูตรจากนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 และประเมินความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
จากนักศึกษาทุกช้ันปี เพื่อด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป หากสงสัยหรือนักศึกษา 
มีข้อร้องเรียน สามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ ารายวิชาหรือช่องทางอื่นๆ เช่น 
Line, Facebook, E-mail, โทรศัพท์ หรือตู้รับความคิดเห็น เป็นต้น 
 

4. อาจารย์ 
4.1  มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
4.2  มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ท่ีเหมาะสม  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการจัด

ประชุมวางแผนอัตราก าลังเพื่อจัดหาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีขั้นตอนการ
คัดเลือกตามกลไกการรับอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย อาจารย์ใหม่ท่ีผ่านการคัดเลือกต้องได้รับกา ร
ปฐมนิเทศและมีการจัดแต่งต้ังพี่เล้ียงคอยให้ค าแนะน าปรึกษาในการท างาน 

4.3  อาจารย์ในหลักสูตรมีแผนพัฒนาตนเอง ทางด้านทักษะวิชาชีพ ต าแหน่งทางวิชาการ และผลิต
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้มีความเช่ียวชาญ ในการผลิตบัณฑิต ต่อไป 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

        มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง  
5.1  มีการออกแบบหลักสูตรควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาท่ีทันสมัย  
     คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้แต่งต้ังคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร เพื่อด าเนินการออกแบบ

หลักสูตรให้มีเนื้อหาท่ีเหมาะสมและทันสมัย โดยใช้ข้อมูลจากสถานการณ์ในปัจจุบันหรือความต้องการ  
ของประเทศ ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต ข้อมูลจากบัณฑิต นักศึกษาผู้ใช้หลักสูตรปัจจุบัน ผู้ประกอบการ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัลอาร์ต และร่างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต  
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ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรจากกรรมการภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอต่อ  
สภามหาวิทยาลัยตามระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตร 
 5.2  มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษาแต่ละช้ันปี  
เพื่อจัดรายวิชาและผู้สอนท่ีเหมาะสมตามความเช่ียวชาญของอาจารย์ผู้สอนและเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะและฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย 

5.3  มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย 
 อาจารย์ประจ าวิชาได้จัดให้มีกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนก่อนการเรียน สอบย่อย    

สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน ด้วยวิธีการประเมิน ท่ีหลากหลาย มหาวิทยาลัยได้จัดให้มี  
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิก่อนจบการศึกษา 

5.4  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 อาจารย์ประจ าวิชาได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์และออกแบบกิจกรรมการเรียนตามเนื้อหา

รายวิชา เพื่อได้ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์รายวิชาท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.3 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1  มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพร้อมของส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้    
ท้ังความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและส่ิงอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาฯ และคณะได้มีระบบการด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมของส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
ท้ังความพร้อมทางด้านกายภาพ ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี และส่ิงอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมจัดสรรงบเพื่อจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ตามท่ีได้รับการจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นคณะกรรมการประจ าหลักสูตรยังได้จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณเพื่อ
จัดหาครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอนตามวงรอบแต่ละปีงบประมาณ 

6.2  มีจ านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่พอเพียงและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรมีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอน การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน

เพิ่มเติม มหาวิทยาลัย และคณะ จัดสรรงบประมาณส าหรับหนังสือต ารา วารสารทางวิชาการ  
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นประจ าทุกปี และเวียนแจ้งอาจารย์ให้เสนอช่ือส่ือท่ีต้องการ ส่วนอุปกรณ์เครื่องมือ
ปฏิบัติการจะมีการประชุมวางแผนจัดท าข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์  

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยนักศึกษาใน
แต่ละรายวิชา อาจารย์ประเมินจากการสังเกตการใช้งานในรายวิชาท่ีสอน  แล้วรายงานต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
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6.3 มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์  
ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์
และนักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทุกปีการศึกษา และคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะ
ได้น าผลการประเมินความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนของอาจารย์และนักศึกษาไปปรับป รุงเพื่อให้มี 
ส่วนสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอส าหรับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2552 (TQF) เพื่อใช้ก าหนดดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ท้ังนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน  คือ  มีการ
ด าเนินงานตามข้อ  1 – 5 และอย่างน้อยร้อยละ  80  ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .7 
ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้    
ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา    
ท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว   

 X X X X 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

(8) อาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับคววามพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่หลังจาก
ท า ง าน ไปแ ล้วอย่ า งน้ อย  1  ปี  หรื อห ลังส า เ ร็ จการ ศึกษา 
เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม 5.00 

    X 



 

 

 

หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
(1) ช่วงก่อนการสอน ควรมีการประเมินความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การปรึกษาหารือจาก

อาจารย์ หรือผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร เกี่ยวกับวิธีการสอน และควรมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน    
ในทุกรายวิชาท่ีสอน 

(2) ช่วงระหว่างการสอน ควรประเมินจากนักศึกษา โดยการท าแบบทดสอบย่อย การสังเกต
จากพฤติกรรมในการถาม/ตอบของนักศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน             
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ หากนักศึกษามีความเข้าใจต่ ากว่าวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ควรเปล่ียนแปลง
วิธีการสอนหรือจัดล าดับเนื้อหาให้ง่ายต่อการเข้าใจ 

(3) ช่วงหลังการสอน  ควรมีการวิเคราะห์ผลจากการประเมินการสอนของนักศึกษา และการ
วิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา หากพบว่ามีปัญหาควรน าผลการประเมินไปปรับปรุง โดยสามารถท า
ได้โดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ เพื่อประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผล
ต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
(2) การสังเกตการณ์จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาควิชา 
(3) ภาพรวมของหลักสูตร ประเมินผลโดยบัณฑิตใหม่ 
(4) การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของ

สถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
(1) นักศึกษาปีสุดท้ายและบัณฑิตใหม่ ติดตามจากผลส ารวจภาวะการมีงานท า 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก ติดตามจากผลการประเมิน 
(3) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ติดตามจากการท างานของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ต้องผ่านประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  

ปริญญาตรี  สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 และผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ หรือข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวชิา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 10 หน่วยกิต 

วิชาบังคับเรียน 6 หน่วยกิต 
0001101    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      2(2-0-4) 

(Thai for Communication) 
         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการส่ือสาร บูรณาการการใช้ภาษาในสังคม
และวัฒนธรรมไทย ทักษะการคิด ฟัง ดู พูด อ่านและเขียน เพื่อประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 
        Fundamental knowledge of language and Communication, 
Integrated language use in society and Thai society, thinking, listening, watching, speaking, 
reading and writing to apply in life. 
 
0001102    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     2(2-0-4) 
                 (English for Communication) 
          การพัฒนาการส่ือสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน การฟัง พูด อ่าน และเขียน ใน
สถานการณ์ต่างๆ การทักทาย การท าความรู้จัก การให้ข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว ชุมชน การบรรยาย
สถานท่ี ท่ีต้ัง การบอกทิศทาง 
   Fundamental English for Communication with four skills namely 
listening, speaking, reading, and writing in various situations; greeting, getting to know 
each other, giving personal information, giving information about family and community, 
describing places, giving location and direction. 
 
0001104    การฟัง–พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
                              (Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 
              การฟังและการพูดในระดับประโยคและระดับข้อความในหัวข้อต่างๆท่ีใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน โดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง -พูดภาษาอังกฤษ  
   Practice of English listening and speaking at the levels of sentence 
and discourse for Daily Life Communication through various activities in a variety of 
topics with an emphasis on helping students practice their listening and speaking skills. 
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วิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
0001103    สารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า     2(2-0-4)  
                              (Information Searching for Study) 
       สารสนเทศ ทักษะการรู้สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรสารสนเทศ  
กลยุทธ์และกระบวนการสืบค้นสารสนเทศด้วยส่ือดิจิทัล การเขียนรายงานทางวิชาการและการ  
น าเสนองานตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม เพื่อน าไปประยุกต์ใช้  
ในการท ารายงาน วิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
       Information, information literacy skills, information sources and 
resources, retrieval techniques and process with digital media, academic report writing 
with universal standardized formatting, citation and bibliography for efficient application 
on other types of research and thesis writing forms, correctly and effectively. 
 
0001105   การอ่าน–เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสือ่สารในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4)  
                              (Reading and Writing English for Daily Life Communication) 

   การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านโฆษณา แผ่นพับโฆษณา การอ่านประกาศ  
การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ต่างๆ การย่อความ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว การส่ือสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

    Skills for reading newspapers, advertisements, announcements, 
brochures, and product labels; summarizing, completing forms, personal 
correspondence, and electronic communication. 
 
0001106    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม    2(2-0-4) 
                              (English for Cultural Communication) 
       ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ค่านิยมทางสังคม ความเช่ือ อาหาร และเทศกาลส าคัญทางประเพณีวัฒนธรรม 
      English for communication regarding cultural issues, geography, 
climates, social value, beliefs, food, and traditional festivals 
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0001107    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ    2(2-0-4)  
                       (English for Communication in the Workplace) 
         ภาษาอังกฤษในการท างาน การต้อนรับ การนัดหมาย การโทรศัพท์ การให้และ
ขอข้อมูล การกรอกแบบฟอร์มประเภทต่างๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนอีเมล์ การเขี ยน
ประวัติส่วนตัว การอ่านประกาศรับสมัครงาน 
       English in the workplace, welcoming, making appointment, 
telephoning, giving and asking information; form filling, application letter, E-mail, resume, 
job advertisement. 
 
0001108   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน    2(2-0-4)  
   (Chinese for Daily Life Communication) 
        หลักการออกเสียงพินอินภาษาจีน ค าศัพท์ วลี ส านวน โครงสร้างและรูปแบบ
ประโยคส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
        Chinese pinyin pronunciation, vocabulary, phrases, idioms and 
sentence structures for use in everyday life with the skills of listening, speaking, reading 
and writing. 

 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

วิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
0002101    พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา     2(2-0-4) 
   (Buddhism for Development) 
       ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหลักธรรมส าคัญวันส าคัญและพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนาการประยุกต์พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคมหน้าท่ีชาวพุทธและมารยาทไทย
การพัฒนาจิตและปัญญาเพื่อการด าเนินชีวิต 
         Introduction to Buddhism great teaching of Buddha, Buddhist 
Sabbath days, Dhamma application for life and society, Buddhist duty and Thai courtesy, 
mind and wisdom development for living. 
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0002102   จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน     2(2-0-4) 
                       (Psychology for Self Development) 
          ความหมาย ความส าคัญของจิตวิทยา ปัจจัยพื้นฐานและทฤษฎีจิตวิทยา 
ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรู้จักและการพัฒนาตน มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการวางแผนการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
             Definitions, significance, basic factors and psychology theory of 
behavior, self development, human relations, team work and life planning for well-being. 
 
0002103   สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต     2(2-0-4) 
   (Music and Life Appreciation) 
         การใช้ดนตรี ในชีวิตประจ าวัน บทบาท ความส าคัญของดนตรีในสังคม  
การเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ทางดนตรี 
          Using music in daily life, roles and importance of music in society, 
enhancing skills and musical experience. 
 
0002104    ศิลปะและการออกแบบ      2(2-0-4) 
       (Arts and Design) 

     หลักการ แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและกระบวนการออกแบบ
สร้างสรรค์ผลงาน การรับรู้ การส่ือสาร การตีความ การช่ืนชมความสวยและความงาม การประยุกต์และ
การมีรสนิยมท่ีดีต่อผลงานศิลปะและการออกแบบของไทย เอเชียและตะวันตกท้ังอดีตและปัจจุบัน 
          Principles, concepts, creativity, imagination and processes of 
creative arts and design; perceptions, Communication, interpretation, appreciation of 
beauty and aesthetic, application and having good taste to arts and design of Thai, Asia 
and west in past and present. 
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0002105    สุนทรียภาพการแสดง      2(2-0-4) 
       (Art Performance Appreciation) 
          ความหมายของสุนทรียศาสตร์และการแสดง คุณค่าของศิลปะการแสดง
ประเภทต่างๆ ค่านิยมและวิถีชีวิตท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงท่ีสอดคล้องกับ
ค่านิยมและวิถีชีวิตในท้องถิ่น 
   The meaning of aesthetics and performances. The value of 
performing art. Values and way of life that are applied in performances; Organizing and 
performances that are consistent with local values and lifestyles. 
 
0002106    สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต      2(2-0-4) 

(Meditation for Life Development) 
             ความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการท า
สมาธิ ลักษณะของการบริกรรมและการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และ
การน าสมาธิไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการท างาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ 
ประโยชน์ของฌานและญาณ ส่ิงท่ีควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผัง
สมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา 
             Meaning of meditation; objectives, methods, processes, the 
beginning of meditation practice; characteristics of reciting and meditating; benefits of 
meditation; meditation resistances and applying meditation to daily life; meditation as 
related to education and work; characteristic, process, qualities and benefits of the states 
of absorption (Jhana) and insight knowledge (Nana); fundamental knowledge about 
insight meditation (Vipassana); differences between the foundation meditation 
(Summata) and the insight meditation (Vipassna); layout the foundation meditation 
(Summata)  and the insight meditation (Vipassna); insight meditation as related to the 
world population. 
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3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
วิชาบังคับเรียน 2 หน่วยกิต 
0003107    ความเป็นพลเมืองที่ดี      2(2-0-4) 
                      (Smart Citizenship) 
      การปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ และบทบาทของ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความ
หลากหลาย การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การต้านทุจริต การปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกต่อประเทศ 
จิตอาสา บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ มีความกล้าตัดสินใจในส่ิงท่ีถูกต้อง การเป็นสมาชิกท่ีดีของ
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
           Democratic form of government, rights, status, freedom, and roles 
in the context of democracy; democratic form of government with the king as head of 
state, living in different societies, conflict management by using peaceful way, problems 
of corruption, creating positive attitude towards the country, service mind, roles and 
responsibilities, being brave to make right decisions, being good citizen of the kingdom of 
Thailand and the world. 
 
วิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
0003101   ระบบสังคมไทย       2(2-0-4) 
                           (Thai Society System) 
      สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และส่ิงแวดล้อม  
ของสังคมไทยในปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มของการเปล่ียนแปลง การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 
เศรษฐกิจพอเพียง  ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการบริบทต่างๆ เพื่อปรับตัวให้เท่าทันการเปล่ียนแปลง 
ทิศทางการพัฒนาสังคมไทยท่ียั่งยืน ปลูกฝังจิตส านึก ตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
       Present situation of Thai society, culture, economy, politic, public 
administration, and environment problems and future trends of Thai society, 
development and sufficiency economy, local wisdom, adaptation for social changes, 
sustainable development, and Thai nationalism. 
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0003102   ระบบสังคมโลก       2(2-0-4) 
                     (Global Society System) 
       ศึกษาการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ส่ิงแวดล้อมและภัยคุกคามต่างๆ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิ
มนุษยชน การปรับตัวอยู่ในสังคมโลกด้วยสันติวิธี การด าเนินชีวิตในโลกยุคข้อมูลข่าวสารอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
               The changes of global society in politic, economy, culture, 
environment, and other crisis; multiculturalism; human rights; non-violence conflict 
resolution; life in the Digital Age. 
 
0003103    ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน      2(2-0-4) 
      (Business and Daily Life) 
       ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ หน้าท่ี 
ของธุรกิจ การผลิต แนวทางการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด 
การบัญชีการเงิน สภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อธุรกิจ การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี สังคม ท่ีส่ง  
ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
      Fundamental business; business model; business attributes; 
business role; production; guidelines for modern entrepreneur; administrative human 
resources management; marketing; financial accounting, Environment of Business; Social 
Technology change context influencing on business and daily life; government policies; 
taxation law; and applying philosophy of sufficiency economy to daily life. 
 
0003104    ไทเลยศึกษา       2(2-0-4) 
          (Loei Study) 
       ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทเลย ความเช่ือ พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
การละเล่น ภาษา ศิลปะ และภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
      Context of Loei province; history and culture, belief, ritual custom, 
ways of life, amusement, Loei dialect, arts, folk wisdom and environment. 
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0003105    ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน     2(2-0-4) 
        (Thailand and ASEAN Community) 
            ความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน ความสัมพันธ์ภายในและ
ภายนอกกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิก 
              Background of ASEAN community; fundamental information of 
geographical; economic, political, social and cultural aspects of all country members; 
ASEAN charter; the relationships of internal and external groups of ASEAN country 
members and benefits of Thailand that gain from being member.  
 
0003106    เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน      2(2-0-4)  
                      (Economy in Daily Life) 
      หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 
ระบบเศรษฐกิจตลาดและกลไกราคา รายได้ประชาชาติ รายได้จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบ
เศรษฐกิจ เงินและสถาบันการเงิน การคลัง การวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคม
ปัจจุบัน 
       Fundamental of economics; economy in daily life; economic 
system; market and price; national income; gross provincial product; government and 
private sector in economic system; money and financial institution; Fiscal Policy; analysis 
of household, community, and current society economies. 
   
0003108    กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     2(2-0-4)  
     (Law in Daily Life) 
      กฎหมายท่ัวไปท่ีจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายครอบครัว  
รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
       Essential of General laws for daily life; principle civil and 
commercial law, criminal law, justice procedure, administrative law, constitution law, 
Computer laws and computer crime Intellectual property law, Family law and other 
related law. 
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4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 หน่วยกิต 
วิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
0004101   การคิดและการตัดสินใจ      2(2-0-4)  
                        (Thinking and Decision Making) 
        หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ 
หลักการใช้เหตุผล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิ เคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
เพื่อการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์การตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเส้นส าหรับการตัดสินใจ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
         Principles and human thinking process; analytical thinking and 
creative thinking; logical principles; data collection; data analysis through software 
application for decision making; application of the principle of decision-making analysis; 
linear programming for problem solving in daily life. 
 
0004102    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4) 
       (Computer Technology for Daily-Life) 
      ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ จริยธรรมและ  
ความปลอดภัย คอมพิวเตอร์ ในอนาคต และทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัล  
มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   Basic knowledge about a computer system, Components of a 
computer system, Modern computer network and the internet, Social network, 
Computer security ethics, Computer in the future, and computer devices and technology 
skills for daily life. 
 
0004103    การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ     2(2-0-4)  
                         (Exercise for Health) 
            ความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย ขั้นตอน รูปแบบ วิธีการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ
ท่ีสอดคล้องกับยุคสมัย เหมาะสมกับเพศ วัย และสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคล และการน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
                          Knowledge of physical activities; step, patterns and processes of 
exercise according to each gender, age and individual fitness and application in daily life. 
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0004104    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต   2(2-0-4)  
                      (Science and Technology for Quality of Life) 

      กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน เทคโนโลยีชีวภาพ มลพิษในส่ิงแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ท่ีมี  
ต่อการด าเนินชีวิตมนุษย์ 
      Science process; chemical in daily life; renewable energy 
technology; biotechnology; environmental pollution; effects of advanced science and 
technology on human life. 
 
0004105    วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ      2(2-0-4)  
   (Science for Health) 
       ความส าคัญของอาหารและโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ  
แนวทางการเลือกและการบริโภคอาหารปลอดภัย การส่งเสริมสุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐม
พยาบาล การส่งเสริมสุขภาพจิต  ความรู้เกี่ยวกับการเกิดโรค การป้องกันโรคและหลักการใช้ยา  
ในชีวิตประจ าวัน 
        Principal of food and nutrition, nutrition assessment, food 
selection, sexual hygiene promotion, accident and first aid, mental health promotion, 
diseased knowledge, diseased prevention and daily medication. 
 
0004106    ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม      2(2-0-4) 
       (Life and Environment) 
   การก าเนิดโลกและก าเนิดส่ิงมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย์ ความสัมพันธ์เชิงระบบ
ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและชนิดพันธุ์ต่างถิ่น มลพิษส่ิงแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ปัญหาภาวะโลกร้อน วิถีชีวิตกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นแ ละ
ส่ิงแวดล้อมกับการท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ท่ียั่งยืน 
       The origin of the Earth and life; human evolution, the systematic 
relationship between organism and environment, environmental pollution and impacts 
on quality of life, global warming, ways of life and using natural resources in local and 
environmental areas and tourism, natural resources and sustainable natural resource 
management. 
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0004107    เทคนิคการบ ารุงรักษาเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4)  
   (Household Appliances Maintenance Techniques) 
         หลักการท างาน การใช้งาน เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน
ภายในบ้าน เครื่องมือและการใช้เครื่องมือส าหรับงานไฟฟ้า งานครุภัณฑ์ เคหะภัณฑ์ และยานพาหนะ 
การตระหนักถึงความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน 
             Principle of operation; household kits maintenance techniques in 
daily life; tools and electronic tools use; durable goods, hardware and vehicles; security 
and energy conservation awareness. 
 
0004108    การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4)  
   (Raising Crops and Animals in Daily Life) 
        หลักการปลูกพืชเบื้องต้น  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อตกแต่งสถานท่ี  
การปลูกผักปลอดสารพิษ พืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อการบริโภคในครัวเรือน การปลูกไม้ผลและ  
ไม้ยืนต้น  หลักการเล้ียงสัตว์เบ้ืองต้น การเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ พืชอาหารสัตว์ การเล้ียงสัตว์โดยใช้สมุนไพร 
การเล้ียงและการดูแลสัตว์เล้ียง หลักการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
              Principle of plant production; floriculture and ornamental plants 
for decoration; chemical-free vegetables; spices and medicinal plants for household 
consumption; fruit trees and perennial plant productions; principle of animal 
productions; economic animal productions; productions and carefulness for domestic 
animals; Forage crops; Medicinal  plants for Livestock; principle of sufficiency economy in 
animal productions; application of philosophy of sufficiency economy to agriculture. 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 
 1)  วิชาแกน บังคับเรียน 25 หน่วยกิต       
              
2011101   ประวัติศาสตร์ศิลปะ     2(2-0-4) 
   (History of Art) 
   ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงศิลปะ
สมัยใหม่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 เน้นในเรื่องความเข้าใจของความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา รูปแบบของ
ศิลปะและความคิดหลักของยุคสมัย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเข้าใจศิลปะอย่างแท้จริง 
   A student must choose the topic for work digital art paper side 
which will receive the resolution from committee check and judge special personal 
project , practice work part inspires to follow the step that committee fixes to give until 
the works will finish must change checking from committee and , must very the 
exhibition gives person can take an interest to see praise. 
    
2021101   วาดเส้นพื้นฐาน      2(2-0-4) 
   (Introduction to Drawing) 
   พื้ น ฐ านการ ว าด เ ส้น โดย ฝึก ทักษะความช าน าญของการถ่ า ยทอด  
โดยเน้นโครงสร้าง รูปทรง แสงเงา เพื่อความเข้าใจของการวาดเส้นรูปทรง 3 มิติ เพื่อพัฒนาต่อยอด 
ในการวาดภาพเคล่ือนไหว ซึ่งเป็นฐานความรู้ความเข้าใจในการออกแบบงานดิจิทัลอาร์ต 
   Train minister for picture writing with the lined pattern , be TRUE 
portrait from the surroundings that has , stay in the nature , such as scenery , person , 
animal , etc. or the thing that a human establishes , such as stucco model , building , the 
architecture is all , can in proportion , the light and the shade , follow an element of the 
arts that is correct by emphasize the similarity , etc. 
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2001201   ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการผลิตภาพยนตร์  3(2-2-5) 
   (Introduction to Film Production) 
   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเกิดภาพเคล่ือนไหว ประวัติและวิวัฒนาการ
ของภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ บทบาท และหน้าท่ีต่อการส่ือสาร และกระบวนการในการผลิต เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และวัสดุท่ีใช้เพื่อการผลิตภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ในขั้นพื้นฐาน ปฏิบั ติการถ่ายภาพยนตร์และ 
วีดีทัศน์ 
   Study and practice about the principles of animation. History and 
evolution of movies and videos. Roles and duties in communication. And processes in 
the production of tools, equipment and materials used for film production. And video in 
basic Film and video shooting operations 
    
2011102   หลักและทฤษฎีการออกแบบ    3(2-2-5) 
   (Principle and Theory for Design) 
   ทฤษฎีและปฏิบัติการออกแบบดิจิทัลอาร์ต ประวัติและวิวัฒนาการของการ
ออกแบบความรู้ทางศิลปะดิจิทัล การเลือกใช้หลักการทฤษฎี เทคนิคการออกแบบกราฟิกท่ีสอดคล้องกับ
ยุคสมัย 
   The theory and practice of digital art design, history and evolution 
of digital art design Choosing theoretical principles Graphic design techniques that 
correspond to vogue 
 
2021202   สุนทรียภาพและการวิจารณ์ผลงานด้านดิจิทัลอาร์ต 2(2-0-4) 
   (Aesthetics and Criticism of Design Digital Art) 
   หลักการ ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ โครงสร้างของความงามท่ีมีอยู่ในธรรมชาติและ
ในงานศิลปะตามแนวปรัชญาท่ีมีอยู่ในวิวัฒนาการของการสร้างแนวคิด ในเรื่องความงามตะวันตกและ
ตะวันออกโดยเน้นกระบวนการคิดในแง่มุมของความงามในงานออกแบบดิจิทัล 
   Study about aesthetics theory , the structure of the beauty that 
exists in nature and in the art follows philosophy line that exists in the evolution of 
building idea , in about story west beauty , and the east by emphasize the procedure 
thinks in the sense of the corner of the beauty in the work design the digital. 
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2011203   ทฤษฎีสี       2(2-0-4) 
   (Color Theory) 
   ศึกษาและท าความเข้าใจเรื่องสีท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจถึงคุณสมบัติของสีท้ังในกายภาพและจิตวิทยาท่ีมีผลต่อความรู้สึกของมนุษย์ เรียนรู้
ความหมายและสุนทรียภาพในการใช้สี ซึ่งมีอิทธิพลต่อการออกแบบ และฝึกปฏิบัติงานออกแบบตาม
หลักการ ทางทฤษฎีสี 
   Way theory color base basically important base for designing , the 
property of a color , acknowledgement , about story a color , the reaction that happen 
in the work designs from using color all quality such as using color great the color , using 
color like model, harmony , using color likes model to oppose , including study about 
the psychology of a color , and meaning fulling in the work designs with the computer. 
 
2031101   โปรแกรมประยุกต์ส าหรับดิจิทัลอาร์ต   3(2-2-5) 
   (Application for Digital Art) 
   ศึกษาความเป็นมาและวิวัฒนาการของการออกแบบกระบวนการและ
องค์ประกอบของการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ในงานกราฟิก Adobe Photoshop Illustrator และ InDesign ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้กับงานออกแบบโฆษณา งานการ์ตูน ส่ิงพิมพ์และด้านศิลปกรรม 
   Effectively study the history and evolution of process and design 
elements to create ready-made designs using adobe photoshop Illustration and  InDesign 
graphics to apply them to ad design.  Cartoon Work  Publications & Fine Arts 
 
2001102   พื้นฐานการถ่ายภาพดิจิทัล    3(2-2-5) 
   (Digital Photography Foundation) 
   ศึกษาหลักการ ทฤษฎีทางการถ่ายภาพ การส่ือความหมาย ความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพ  วิธีการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ การเล่าเรื่องด้วยภาพ 
การจัดวางองค์ประกอบ การคัดเลือกภาพท่ีทรงพลังส าหรับส่ือดิจิทัล รวมถึงจริยธรรมของการถ่ายภาพ 
   Study the theory of photography. Interpretation Advances in 
imaging technology Different ways of taking pictures with digital cameras, visual 
storytelling. Composition Powerful image selection for digital media Including the ethics 
of photography 
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2003103   การวิจัยทางดิจิทัลอาร์ต     2(2-0-4) 
   (Research in Digital Art) 
   วิธีการวิจัยลักษณะต่างๆ การวางแผนงานวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การตีความ การน าเสนอผลงานวิจัยและข้อสรุป รวมท้ังศึกษารูปแบบการใช้ภาษา การเขียน
เชิงอรรถและบรรณานุกรม ตามระเบียบวิจัยให้เหมาะกับเนื้อหาทางดิจิทัลอาร์ต 
   Research work , the principle and the way research all character , 
planning research , data accumulation , data analysis , the hammering something , the 
lead presents the research and the conclusion and study using language format , 
footnote writing and government department according to regulations research give suit 
way digital art paper substance. 
 
2004104   ดิจิทัลอาร์ตนิพนธ์     3(2-2-5) 
   (Digital Art Thesis) 
   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 2003103 การวิจัยทางดิจิทัลอาร์ต 
   นักศึกษาต้องเลือกหัวข้อเรื่อง เพื่อปฏิบั ติงานด้านดิจิทัลอาร์ต ซึ่งจะได้ 
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบและตัดสินโครงการพิเศษเฉพาะกลุ่ม ส่วนการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามขั้นตอนท่ีคณะกรรมการก าหนดให้ จนกว่าผลงานจะแล้วเสร็จ ต้องผ่านการตรว จสอบ 
จากคณะกรรมการและต้องจัดนิทรรศการให้ผู้สนใจได้ชม 
   A student must choose the topic for work digital art paper side 
which will receive the resolution from committee check and judge special personal 
project , practice work part inspires to follow the step that committee fixes to give until 
the works will finish must change checking from committee and , must very the 
exhibition gives person can take an interest to see praise. 
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 2)  วิชาเฉพาะด้านบังคับ บังคับเรียน 42 หน่วยกิต        
 

2022103   วาดเส้นสร้างสรรค ์     3(2-2-5) 
   (Creative Drawing) 
   ศึกษาและปฏิบัติการวาดเส้นด้วยเทคนิคและกรรมวิธีต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์  
ให้เกิดตามความมุ่งหมายท้ังทางด้านเนื้อหาและองค์ประกอบอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับ  
การน าไปใช้ทางด้านการออกแบบ 
   Study and practice drawing with techniques and methods that are 
relevant to the purpose of both content and composition creatively. To be consistent 
with the design implementation 
 
2012104    ความคิดสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบดิจิทัลอาร์ต  3(2-2-5) 
   (Creative Thinking for Digital Art Design) 
   ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบัติและแลกเปล่ียนเรียนรู้เทคนิคการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
ในลักษณะต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในการออกแบบ การระดมสมอง แผนภาพความคิด การคิดแนวข้าง  
หมวก 6 ใบ เทคนิคท่ีใช้ในการคิดงานออกแบบดิจิทัลอาร์ต ต่าง ๆ 
   Study Practice and exchange, learn creative techniques in a 
manner that. It is applied in design, brainstorming, thinking diagrams, side thinking, 6 hats, 
techniques used to think about digital art design.  Various 
  
2001205   การวางแผนและเตรียมผลิตงานมัลติมีเดีย   3(2-2-5) 
   (Planning and Preparing for Multimedia Production) 
   กระบวนการวางแผนการผลิตผลงานมัลติมี เ ดีย วิ ธีการเขียนสคริปต์  
ท่ีให้เกิดความรู้สึกร่วมและมีคุณค่าน่าสนใจ ทักษะการเล่าเรื่องการวางโครงเรื่อง การสร้างปมขัดแย้ง  
ในเรื่องและการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเสียงบรรยายในการเล่าเรื่อง การเขียนสตรอรี่บอร์ด และ 
ทดลองผลิตเป็นภาพเคล่ือนไหวแบบง่ายก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตจริง 
   The procedure lays plans work mixed media produce , the way 
writes that is born the feeling shares and is worthy interesting , description laying plot 
skill  building knot opposes in about (story) and using language at appropriate and the 
sound narrates in the description writing waits for to make straight for the board and 
experience produce the motion like model, easy before reach the procedure produces 
true. 
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2033102   การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่องานมัลติมีเดีย  3(2-2-5) 
   (Interactive Design for Multimedia) 
   วิธีการและฝึกทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์งานออกแบบ
ส่ือเชิงโต้ตอบ โดยอาศัยพื้นฐานทางด้านงานกราฟิกและการผสมผสานกันของ ส่ือ หลายชนิด 
ประกอบด้วย ข้อความ ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหว โดยมีการตอบสนองกับผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
และหลากหลายตามสมัยนิยม  
   Learn the way and train the skill of using computer in creating 
work design mass manner media reply , by live the base of hand work and the 
integration of mass media is various kinds , compose , messages , painting , photograph , 
motion  by have the reaction has and the user appropriately and various in vogue by 
emphasize building interaction format between mass media and mass media user , such 
as CD-ROM , website etc. 
 
2021204    วาดเส้นเพื่องานดิจิทัลอาร์ต    3(2-2-5) 
   (Drawing for Digital Art) 
   วาดเส้นเพื่อประยุกต์ในวิชาชีพด้านดิจิทัลอาร์ต การเขียนภาพของมนุษย์และ
สัตว์ท่ีเน้นความสมจริง รวมถึงหลักการทัศนียภาพ โดยฝึกปฏิบัติการใช้เครื่ องมือแบบด้ังเดิมและดิจิทัล 
เพื่อถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานในหลายรูปแบบ ซึ่งให้ความรู้ สึกท่ีแตกต่างกัน อันเป็นการพัฒนา  
ทักษะการวาดเส้นท่ีน าไปสู่การสร้างสรรค์งานลักษณะเฉพาะในวิชาชีพ 
   Draw lines for application in digital art professions. Writing images 
of humans and animals that emphasize the realism. Including the principle of scenery By 
practicing traditional and digital tools to deliver a variety of works. Which gives a different 
feeling Which is the development of drawing skills that lead to the creation of a unique 
professional work 
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2002106   เทคนิคการถ่ายภาพ     3(2-2-5) 
   (Photography Technical) 
   เรียนรู้หลักการท างานของกล้องถ่ายภาพด้วยระบบดิจิทัล การเลือกชนิด 
ของกล้องให้เหมาะสมกับลักษณะงาน การจัดองค์ประกอบการถ่ายภาพต่างๆ ท้ังในห้องสตูดิโอถ่ายภาพ
และกลางแจ้ง เช่น ภาพบุคคล ภาพทิวทัศน์  ภาพดอกไม้ ภาพสัตว์ภาพหุ่นนิ่ ง  ภาพระยะใกล้  
ภาพเวลากลางคืน ภาพวัตถุเคล่ือนไหว โดยใช้แสงจากธรรมชาติและแสงจากมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นทดแทน 
สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เหมาะสมกับ เวลาและการใช้งานในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์  
   Learn the principle works of the camera with the digital kind 
filtration of a camera are appropriate work character , element photography all 
arrangement , both of in studio room takes photographs and outdoor , such as person 
picture , scenery picture , flower picture , animal picture model picture still short time 
picture picture during nighttime , material picture moves , by use the light from the 
nature and the light from a human invent to go up pay back , can apply give born the 
advantage is appropriate  time and the usability in a chance differs get straight follow the 
objective including can control the quality has of the photograph. 
 
2002107   การเขียนบทเพื่องานภาพยนตร์    3(2-2-5) 
   (Script Writing for Film) 
   การเขียนบทความหรือเรียงความในด้านต่างๆ  การเลือกเนื้อหาเรื่องราว 
แนวคิดเพื่อถ่ายทอดความคิดและจินตนาการออกมาให้เป็นตัวอักษร และฝึกปฏิบัติการใช้ศิลปะ  
การเขียนบทความต่างๆ เช่น ภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์บันเทิง ภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์ส้ัน  
เพื่อเสนอความคิดเรื่องราวผ่านตัวอักษร 
   The principle writes the article or make a composition in the sense 
all of , substance story filtration , idea , for relay the though and the imagination come 
out to the letter , and train take action use writing article all arts , such as feature movie 
, a movie is joyful , a movie advertises , a movie is short , for present story though 
changes the letter 
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2032203   ภาพวาดคาแรคเตอร์การ์ตูนและการ์ตูนเล่าเร่ือง  3(2-2-5) 
   (Character for Cartoons and Comics Story) 
   การเขียนภาพการ์ ตูน  จากขั้นพื้ นฐานไปสู่การเขี ยนภาพการ์ ตูนจาก
แนวความคิดได้ การวิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องเพื่อสร้างการ์ตูนเรื่อง ให้สามารถน าไปใช้ในการประกอบ
เรื่องของหนังสือประเภทต่างๆ ในส่ือสังคมได้อย่างกว้างขวาง 
   The principle draws the cartoon from foundation to picture 
cartoon writing has from the idea , the content analysis of about story for build the 
cartoon about story give can apply in assembling about story of kind all book in the 
social widely. 
 
2032204    การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา    3(2-2-5) 
   (Publishing of Advertising Design) 
    กระบวนการออกแบบส่ือ ส่ิงพิมพ์ โฆษณาประเภทต่าง ๆ ด้านเนื้ อหา
องค์ประกอบการจัดรูปเล่มนิตยสาร หนังสือและแผ่นพับ ระบบพิมพ์หนังสือ ความรู้เรื่องกระดาษกับ
หนังสือและองค์ความรู้ทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องต่อการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์โฆษณาในปัจจุบัน รวมถึง  
ฝึกปฏิบัติการออกแบบส่ิงพิมพ์โฆษณาท่ีแตกต่างกัน 
   The process of designing various types of media media in the field 
of content, composition, magazine composition. The book printing system, paper 
knowledge and academic knowledge related to the design of today's advertising 
publications, as well as practice the design of different advertising publications. 
 
2003108   การถ่ายภาพดิจิทัลและการตกแต่งภาพ   3(2-2-5) 
   (Digital Photography and Retouching) 
   การน าภาพถ่ายมาประยุกต์ โดยใช้เทคนิค วิธีการ อุปกรณ์ ผสมผสานกับ
แนวความคิดสร้างสรรค์เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์และนวัตกรรมประเภทต่างๆ โดยใช้
เครื่องมือและโปรแกรมส าเร็จสมัยใหม่ มาสร้างสรรค์ภาพถ่ายให้มีคุณภาพความงาม และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในงานในแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม 
   Photograph lead comes to applied by use the technique way 
equipment , integrate with the idea creates for apply in designing printing media and kind all 
innovation , by use a tool and a program succeed modern come to create the photograph has 
beauty quality , and can induce apply in the work , in each a kind has appropriately. 
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2033105   การสร้างสรรค์กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์   3(2-2-5) 
    (Creative Graphics on Package) 
   ศึกษาประวัติความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์ หลักการออกแบบ หน้าท่ีและ
โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ การเลือกวัสดุหลักท่ีสามารถน ามาใช้ท าบรรจุภัณฑ์ได้ เช่น กระดาษ 
พลาสติก ไม้ แก้ว ฯลฯ ฝึกปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์พื้นฐาน เช่น ซอง กล่องพับอย่างง่ายๆ และฝึก
ปฏิบัติการท าหุ่นจ าลองเท่าจริง และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการสร้างสรรค์ผลงาน เน้นการส่ือสาร
ภาพลักษณ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ ศึกษาแนวคิดการแสดงสินค้า วิเคราะห์วิธีการจัดแสดง 
ในแต่ละประเภทของสินค้าในตลาดธุรกิจ 
   Learn about the history of packaging Design Principles The main 
material selection can be used in packaging such as paper, plastic, wood, glass, etc., 
practice basic packaging designs such as sachets, simple folding boxes, and practice the 
practice of making mannequins and using applications to create the work.  Focus on 
communicating the image and creating value added to the product. Learn the concept 
of product display, analyze how to exhibit in each type of product in the business 
market. 
  
2042201   คอมพิวเตอร์สามมิติเพื่อการออกแบบ   3(2-2-5) 
   (Three-Dimensional Computer-aided Programs for Design) 
   ศึกษาหลักการพื้นฐานส าหรับงานคอมพิวเตอร์สามมิติ พื้นฐานการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สามมิติ การใช้ค าส่ัง กระบวนการสร้างโมเดลสามมิติ ตกแต่งโมเดลสามมิติ สร้างสรรค์โมเดล
สามมิติ ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามมิติเพื่อสร้างสรรค์งาน 
   Learn the basic principles for three-dimensional computing, 
Fundamentals of using three-dimensional computer programs, Using commands, 3D 
modeling processes, 3D modeling, creating 3D models, Practice in applying three-
dimensional computer programs to create jobs. 
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2043102   คอมพิวเตอร์สามมิติส าหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม  
          3(2-2-5) 
   (Three-Dimensional Computer - aided for Industrial Craft 
Product Design) 
   การฝึกฝนเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางด้าน 3 มิติ เพื่อใช้ในการถ่ายทอดแนวความคิดจากแบบร่างให้เป็นภาพ 3 มิติ ในกระบวนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยศึกษาเทคนิคการขึ้นรูปแบบต่าง ๆการก าหนดพื้นผิว การจัดสภาพแสง - เงา  
การจัดองค์ประกอบภาพ การใช้เทคนิคพิเศษเพื่อช่วยให้ผลงานมีความสมจริง การประยุกต์ใช้งานร่วมกับ
โปรแกรมอื่น ๆ จนได้เป็นผลงานท่ีสมบูรณ์ 
   Three-dimensional computer software study and practices, 
computer rendering of drafts to three dimensional products, surface specification, light 
and shadow simulation, element composition, special techniques for realistic 
representation, applied combination with other software programs for complete work 
 
2003209    เทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล   3(2-2-5) 
   (Technical Editing Digital Film)  
   เทคนิคการตัดต่อวีดิทัศน์โดยใช้ระบบดิจิทัล ต้ังแต่การจับจอภาพ การบีบอัด 
การปรับแต่ง การท าภาพซ้อน การใส่ไตเต้ิล การใส่ค าบรรยายและการแทรกดนตรีประกอบ รวมถึงการ
จัดการส่ือ เครื่องมือการตัดต่อ การควบคุมการเคล่ือนไหว การใส่ทรานสิซั่น ฟิวเตอร์ และเทคนิคพิเศษ
ก่อนท่ีจะน ามารวมเป็นงานภาพยนตร์ที่สมบูรณ์เพื่อเผยแพร่ 
   Editing video technique by use the digital since monitor touch , 
squeezing compresses , fining decorates doing composite picture kidney insertion 
condemns , lecture insertion and music insertion assemble include mass media 
administration , tool , editing , movement supervision , transition, filter, and special 
technique will before bring total up be , movie completed work for announce. 
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 3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  เลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชาใดก็ได้รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า  
 15 หน่วยกิต   
 

2032106   การเขียนภาพประกอบดิจิทัล    3(2-2-5) 
    (Digital Illustration) 
   หลักการออกแบบภาพประกอบท้ังภาพประกอบแนวบันเทิงคดี เช่น นิทานเด็ก 
วรรณกรรมเยาวชน นิยาย และ แนวสารคดี เช่น ชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
จินตนาการในการสร้างผลงานในรูปแบบเฉพาะตัว  
   Take action picture character writing truthfully or imagination for 
assemble about story of kind all book by consider the character , and the way expresses 
for be consistent  and encourage about story aforementioned  and picture cartoon kind 
all writing both of 2  the dimension and 3  the dimension for use assemble the idea in a 
book , article , novel , advertising media , public relations. 
 
2004210   การออกแบบจัดแสดงและนิทรรศการ   3(2-2-5) 
   (Display and Exhibitions) 
   ความหมาย ประเภท รูปแบบ การวางผังและการจัดพื้นท่ี หลักการออกแบบ
การจัดแสดงและนิทรรศการผลิตภัณฑ์และบริการ ฝึกปฏิบัติการออกแบบจัดแสดงและนิทรรศการโดย
น าเสนอในรูปแบบของหุ่นจ าลองและใช้ส่ือมัลติมีเดียในการน าเสนอ 
   Meaning , kind , format , laying plan and area arrangement , the 
principle designs the arrangement shows and products exhibition and serve , train take 
action design exhibit and the exhibition by present , in the format of the model and use 
mass mixed media media in the lead present. 
 
2033107   การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ตราสินค้า   3(2-2-5) 
   (Creative Brand Identity) 
   ศึกษาความเป็นมาท่ีเกี่ยวข้องกระบวนการออกแบบอัตลักษณ์แนวคิดหรือ 
แรงบันดาลใจ พร้อมท้ังน าหลักการแนวคิดทฤษฎีมาปฏิบัติการออกแบบเพื่อส่ือความหมายโดยถ่ายทอด
ด้วยวิธีการส่ือสารในรูปแบบของสัญลักษณ์ท่ีมีความหมายความงาม ก่อให้เกิดความน่าสนใจและสามารถ
ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย ท าให้งานออกแบบมีคุณภาพและมีเอกลักษณ์มากขึ้นมีการฝึกปฏิบัติและแลกเปล่ียน
เรียนรู้การออกแบบอัตลักษณ์อย่างมีระบบ 
   Study the background involved in the process of designing 
identity, concept or inspiration, and implement theoretical principles to convey meaning 
by conveying the way of communication in the form of symbols with aesthetic 
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meanings. It's interesting and can attract audiences. The design is more qualified and 
unique, with practical practices and exchanges to learn identity design systematically. 
2032208   การออกแบบสื่อและวัสดุกราฟิก    3(2-2-5) 
    (Graphic and Still Picture Media Production) 
   ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยการน าศิลปะมากกว่าสองแขนงขึ้นไป 
วัสดุต้ังแต่สองประเภทขึ้นไปมาสร้างเป็นผลงานทางทัศนศิลป์ขึ้นมาหนึ่งช้ิน โดยผ่านเทคนิคกระบวนการ
ทางองค์ประกอบของศิลปะ เพื่อให้เกิดความหมายในทางศิลปะ 
   To create an art work by bringing more than two or more types of 
art to create one visual art piece. Through the technique of artistic composition to 
achieve artistic meaning. 
 
2033209   การน าเสนอรูปแบบงานดิจิทัลอาร์ต   3(2-2-5)  
   (Proposed Model for Digital Art) 
   กระบวนการน าเสนอผลงาน รูปแบบการจัดแสดงผลงานประเภทต่างๆ สถานท่ี 
ประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดตัวการแสดงสินค้า พิธีเปิดงานนิทรรศการ การจัดต้ังการแสดงผลงาน กระบวนการ
จัดกิจกรรมในระหว่างการแสดงงาน โดยการใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ศิลปะหรืออุปกรณ์อื่นๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อ
เพิ่มความน่าสนใจให้กับผลงานและน าเสนอในรูปแบบเฉพาะตน 
   The procedure presents the works , arrangement format shows 
kind all work , place , public relations , the ceremony begins goods show , the ceremony 
opens the exhibition , the arrangement stands works show , very activity procedure in 
between work show by using mass media arts computer or the equipment is other at 
appropriate for enhance the interestedness gives with the works and present in 
individual format. 
 
2033110   การสร้างสรรค์ตัวอักษร     3(2-2-5) 
   (Creative Typeface) 
   ศึกษาค้นคว้าถึงประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการในการใช้ ตัวอักษรส าหรับการ
ส่ือสารและทฤษฎี แนวคิด หลักการการออกแบบประดิษฐ์ตัวอักษรอย่างละเอียดและมีเอกลักษณ์เฉพาะ
ออกแบบชุดตัวอักษร ฝึก ปฏิบัติและแลกเปล่ียนเรียนรู้การออกแบบตัวอักษรในระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
   Explore the history and evolution of the use Communication letters 
and theories. The concept Detailed and unique calligraphy design principles design character 
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sets to be in a good place Practice and exchange, learn to design characters in the computer 
operating system. 

2003111   การถ่ายภาพแฟชั่น     3(2-2-5)  
   (Fashion Photography) 
   แนวความคิดและประเภทของแฟช่ันท่ีมีการสร้างสรรค์อยู่ในสังคมปัจจุบัน 
รูปแบบในการถ่ายภาพแฟช่ันในเชิงการค้า การจัดสตูดิโอ แสง และเครื่องมือในการถ่ายภาพ และศึกษา
เกี่ยวกับนายแบบนางแบบ (Model) ทัศนคติและจิตวิทยาการรับรู้ทางศิลปะ รวมถึงการศึกษา
ประสานงานร่วมกับเอเจนซี่ ช่างแต่งหน้า ท าผมและสไตล์ลิส (Stylists) 
    Study the history of the fashion , the idea and a kind of the 
fashion that have creating are in the social now the format in fashion photography in 
commercial , studio arrangement , light , and a tool in the photography and study about 
model, the attitude and acknowledgement way arts psychology include the education 
coordinates activities to cooperate A is skilled at make-up artist hair and stylists. 
 
2003212   การออกแบบของที่ระลึก     3(2-2-5) 
   (Gift Design) 
   ศึกษาประวัติความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการเบื้องต้นของการออกแบบ 
ของท่ีระลึก ฝึกฝนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ โดยค านึงถึงปัจจัยพื้นฐานการออกแบบ 
ประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม ขนาดสัดส่วนท่ีเหมาะสมในการใช้งาน ความสะดวกสบาย การใช้วัสดุ 
และการส่ือความหมายด้านการเขียนแบบ 
   Study the history, theories and basic principles of souvenir design. 
Practicing creativity in designing Taking into account the design fundamentals 
Functionality, beauty, size, suitable proportions in use Comfort, material use and writing 
interpretation. 
 
2033111  การออกแบบเว็บไซต์      3(2-2-5) 
    (Website Design) 
    หลักการออกแบบเว็บไซต์ ฝึกทักษะ เทคนิคและพัฒนาการออกแบบเว็บไซต์ 
โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสร้างเว็บไซต์ สามารถน าเอาทฤษฎีทางด้านการออกแบบมาเป็น
พื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานเว็บไซต์ ผสมผสานกับนวัตกรรมทางศิลปะ แอนิเมชัน การออกแบบ
กราฟิก การออกแบบเว็บประเภทต่างๆ เช่น เว็บทางการศึกษา เว็บทางการค้า ฯลฯ และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย รวมไปถึงการน าเอาเว็บไซต์ท่ีเราได้ท า Upload เพื่อขึ้นสู่อินเตอร์เน็ตจริง  
    The principle designs the website , train the skill , the technique 
and the development design the website by applying program readymade build the 
website can lead take the theory of designing comes to basically the base in creating 
works the website , integrate with way arts innovation , animation , designing hand , 
designing website all kind such as way education website , the website is commercial , 
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etc. , and can bring apply get variouslies , including the lead has taken the website 
where us does , Upload , for go up to ture internet.  
4)  วิชากลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา บังคับเรียน 7 หน่วยกิต 
       
2004113  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดิจิทัลอาร์ต  1(90) 
   (Preparation in Professional Digital Art) 
    จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ในด้านการเรียนรู้ลักษณะงาน  โอกาสในการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ 
บุคลิกภาพ เจตคติ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับอาชีพนักดิจิทัลอาร์ต  โดยศึกษาในสถานการณ์หรือ
รูปแบบท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ 
   The activity for prepare the readiness of the student before goes 
out to train vocation experience , in the sense of character work learning a chance in 
earning a living student side knowledge development , skill , personality , attitude , and 
the quality that is appropriate an occupation extremely art paper digital by study in the 
situation or , pertaining to field format is living. 
 
2004214  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดิจิทัลอาร์ต   6(540) 
   (Professional Experience in Digital Art) 
   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านดิจิทัลอาร์ต ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศ
และสถานประกอบการ โดยน าความรู้ ทักษะ และความสามารถจากการเรียน น าไปประยุกต์ใช้กับการ
ท างานจริงในสถานการณ์จริง 
   Train vocation side digital art paper experience , under control of 
supervision teacher and the establishment by lead the knowledge ability skill from the 
education goes to apply with the work in TRUE situation. 
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2004115  เตรียมสหกิจศึกษา     1(90) 
   (Pre-Cooperative Education) 
   หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอน
ของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน 
การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานและ
ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงานปละการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนา
บุคลิกภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงานท่ีสถานประกอบการ 
   The principle and the idea about cooperative education the 
procedure and the step of cooperative education, regulations pertaining to business 
regulations studies , base knowledge and the technique in the job application 
establishment filtration , the way writes a letter to apply for a job and interviewing work 
base knowledge and necessary skill for the arrival work in the establishment the system 
administrates the quality in the establishment , lead technique presents the project or 
works report technical writing personality development the morality and code of 
vocation conduct before go out to work at the establishment. 
 
2004216  สหกิจศึกษา     6 หน่วยกิต 
   (Cooperative Education) 
   การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยจัดการ
ให้มีการเรียนในสถานประกอบการกับการจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาและสถานประกอบการ โดยน าความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีได้จาการศึกษาไปใช้ในสถาน
ประกอบการณ์จริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการท่ีมีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ
มหาวิทยาลัย 
   Work practice in the establishment systemically many more 16  week , 
by manage have the education in the establishment and the arrangement can give a student 
work TRUE under control take care of the adviser and the establishment by lead both of 
theory knowledge has and the practical part that from study to go to use in TRUE 
establishment in officer character temporary at the establishment where have academic 
cooperation (MOU)  with the university. 
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5) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการและธุรกิจทางดิจิทัลอาร์ต  บังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
 

2004117  การสัมนาธุรกิจทางด้านดิจิทัลอาร์ต    3(2-2-5) 
   (Digital Art Business Seminar) 
   การน าเสนอและอภิปรายเร่ืองต่างๆ ท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับงานด้านดิจิทัลอาร์ต เพื่อการ
พัฒนาการด าเนินธุรกิจการดิจิทัลอาร์ต  โดยมีการก าหนดนโยบายและแผนธุรกิจ  แนวความคิดในการท าธุรกิจ 
การจัดต้ังส านักงานบริษัทหรือร้าน การบริหารงานองค์กร การค านวณราคา ทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการดิจิทัลอาร์ต  และกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณของนักออกแบบและผู้
ประกอบธุรกิจ 
   Presentations and discussions Interesting about digital art. For the 
development of digital art business operations With the formulation of policies and business 
plans Concept of doing business Establishment of a company office or shop Corporate 
administration, price calculation, intellectual property, and laws related to digital art. And laws 
relating to business operations Code of Conduct for Designers and Entrepreneurs. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางเปรยีบเทียบหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

หมวดวิชาหลักสูตร มคอ.1 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
เปรียบเทียบ  
(หน่วยกิต) 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564  
ฝึกงาน สหกิจศึกษา ฝึกงาน สหกิจศึกษา ฝึกงาน สหกิจศึกษา 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต - - 
กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร   10 หน่วยกิต 10 หน่วยกิต 10 หน่วยกิต 10 หน่วยกิต - - 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต - - 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต - - 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   8 หน่วยกิต 8 หน่วยกิต 8 หน่วยกิต 8 หน่วยกิต - - 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  84 หน่วยกิต 100 หน่วยกิต 100 หน่วยกิต 92 หน่วยกิต 92 หน่วยกิต ลด 8 ลด 8 
วิชาแกน   27 หน่วยกิต 27 หน่วยกิต 25 หน่วยกิต 25 หน่วยกิต ลด 2 ลด 2 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ   45 หน่วยกิต 45 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต ลด 3 ลด 3 
วิชาเฉพาะด้านเลือก  18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต ลด 3 ลด 3 
วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบ การณ์วิชาชีพ /  
สหกิจศึกษา 

 7 หน่วยกิต 7 หน่วยกิต 7 หน่วยกิต 7 หน่วยกิต - - 

วิชาวิทยาการจัดการและธุรกิจทางดิจิทัลอาร์ต  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต - - 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต - - 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่า  

120 หน่วยกิต 136 หน่วยกิต 136 หน่วยกิต 128 หน่วยกิต 128 หน่วยกิต - - 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรยีบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาดิจิทัลอารต์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรเก่า พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

1. ชื่อหลักสูตร 
1.1 ภาษาไทย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต 
1.2 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Digital  Art 

1. ชื่อหลักสูตร 
1.1 ภาษาไทย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต 
1.2 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Digital  Art 

มีการเปลี่ยนช่ือหลักสูตรภาษาไทย 
2. ชื่อปริญญา 
2.1  ช่ือเต็ม (ไทย) : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต 

ช่ือย่อ (ไทย) :  ศป.บ. (ดิจิตอลอาร์ต) 
2.2  ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied Arts (Digital Art) 

ช่ือย่อ (อังกฤษ) : B.F.A. (Digital Art) 

2. ชื่อปริญญา 
2.1  ช่ือเต็ม (ไทย) : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต 

ช่ือย่อ (ไทย) : ศป.บ. (ดิจิทัลอาร์ต) 
2.2  ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied Arts (Digital Art) 

ช่ือย่อ (อังกฤษ) : B.F.A. (Digital Art) 

3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                       ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
3.1 กลุ่มวิชาทั่วไป 30  หน่วยกิต 30  หน่วยกิต 
3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต 100 หน่วยกิต 
 1) วิชาแกน 27  หน่วยกิต 27  หน่วยกิต 

 2) วิชาเฉพาะด้าน 45  หน่วยกิต 45  หน่วยกิต 

 3) วิชาเอก 
 4) วิชาปฏิบัติการฯ 
 5) วิชาวิทยาการฯ 

18   หน่วยกิต 
7   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 

18  หน่วยกิต 
7   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 

3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6   หน่วยกิต 6   หน่วยกิต  

3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                        ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
3.1 กลุ่มวิชาท่ัวไป 30  หน่วยกิต 30  หน่วยกิต 
3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต 92 หน่วยกิต 
 1) วิชาแกน 25  หน่วยกิต 25  หน่วยกิต 

 2) วิชาเฉพาะด้านบังคับ 42  หน่วยกิต 42  หน่วยกิต 

 3) วิชาเฉพาะด้านเลือก 
 4) วิชาปฏิบัติการฯ 
 5) วิชาวิทยาการฯ 

15   หน่วยกิต 
7   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 

15  หน่วยกิต 
7   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 

3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6   หน่วยกิต 6   หน่วยกิต  

- ปรับจ านวนหน่วยกิต วิชาแกน  
ลดลง 2 หน่วยกิต , 
- ปรับจ านวนหน่วยกิต วิชาเฉพาะด้าน
บังคับ  ลดลง 3 หน่วยกิต 
- ปรับจ านวนหน่วยกิต วิชาเฉพาะด้าน
เลือก  ลดลง 3 หน่วยกิต 
ท า ให้หลั กสู ตรป รับป รุง  พ .ศ . 2564 
จ านวนหน่วยกิตลดเหลือ 128 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร       136 หน่วยกิต      136 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร     128 หน่วยกิต  128 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต  

(ตามเกณฑ์ใน มคอ.1) 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2564 
หมายเหตุ 

กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาแกน 
 2011101 ประวัติศาสตร์ศิลปะ 

(History of Art) 
2(2-0-4) 

 ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงศิลปะสมัยใหม่
ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 เน้นในเร่ืองความเข้าใจของความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา 
รูปแบบของศิลปะและความคิดหลักของยุคสมัย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเข้าใจศิลปะ
อย่างแท้จริง 

 

รายวิชาใหม่ 

2011301 วาดเส้นพื้นฐาน 
(Basic Drawing) 

3(2-2-5) 

 การเขียนภาพด้วยลายเส้น เป็นภาพเหมือนจริงจากสิ่งรอบตัวที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น 
ทิวทัศน์ คน สัตว์  ฯลฯ หรือสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้น เ ช่น หุ่นปูนปั้น สิ่ งก่อสร้าง 
สถาปัตยกรรมต่างๆ ให้ได้ตามสัดส่วน แสงและเงา ตามองค์ประกอบของศิลปะที่
ถูกต้องโดยที่เน้นความเหมือน เป็นต้น  

2021101 วาดเส้นพื้นฐาน 
(Introduction to Drawing) 

2(2-0-4) 

 พื้นฐานการวาดเส้นโดยฝึกทักษะความช านาญของการถ่ายทอดโดยเน้น โครงสร้าง 
รูปทรง แสงเงา เพื่อความเข้าใจของการวาดเส้นรูปทรง 3 มิติ เพื่อพัฒนาต่อยอดในการ
วาดภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นฐานความรู้ความเข้าใจในการออกแบบงานดิจิทัลอาร์ต 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา / 
เ ป ลี่ ย น ช่ื อ วิ ช า
ภ า ษ า อั ง กฤ ษ  / 
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา / ปรับลด
หน่วยกิต 

 2001201 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการผลิตภาพยนตร์
(Introduction to film production 

3(2-2-5) 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเกิดภาพเคลื่อนไหว ประวัติและวิวัฒนาการของ
ภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ บทบาท และหน้าที่ต่อการสื่อสาร และกระบวนการในการผลิต 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้เพื่อการผลิตภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ในขั้นพื้นฐาน 
ปฏิบัติการถ่ายภาพยนตร์และวีดีทัศน์ 

 

รายวิชาใหม่ 

2031102 วาดเส้นดิจิตอล 
(Digital Drawing) 

3(2-2-5) 

 การสร้างผลงานจากเทคนิคพื้นฐานการวาดเส้นจากรูปแบบธรรมชาติ ในงาน 2 มิติ 
โดยใช้เทคนิคพื้นฐานด้วยเคร่ืองมือลากเส้นโดยโปรแกรมกราฟิกส าเร็จรูปบน

 
ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชา
เฉพาะด้านบังคับ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2564 หมายเหตุ 
คอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างงาน 2 มิติ ในรูปแบบใหม่ตามแนวความคิดสร้างสรรค์โดยเน้น
ความงามและโครงสร้าง องค์ประกอบของรูป เพื่อสร้างทักษะในการน าไปประยุกต์ใช้
กับการสร้างภาพจิตรกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 

 

2011101  หลักการออกแบบดิจิตอล  
(Principle in Digital)      

3(2-2-5) 

 หลักการ ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบ ที่มีผลต่อการรับรู้ปรากฏการณ์และสิ่งแวดล้อม 
เวลาและบริเวณว่าง รวมทั้งความหมายและขอบข่ายแนวความคิดด้านการออกแบบ ที่
ส่งผลให้มนุษย์ศึกษาความงามและหลักทฤษฎีศิลปะต่างๆ ของศิลปินและนักออกแบบ
ดิจิตอล เช่น ทฤษฎีสี ทัศนธาตุ จิตวิทยาในการออกแบบ ท าความเข้าใจเร่ือง
องค์ประกอบ พื้นฐานในการสร้างสรรค์งานศิลป์และน าความรู้มาประยุกต์สู่การ
ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบดิจิตอล โดยใช้เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ที่
เหมาะสมกับงาน 

 

2011102 หลักและทฤษฎีการออกแบบ  
(Principle and Theory for Design)      

3(2-2-5) 

 ทฤษฎีและปฏิบัติการออกแบบดิจิทัลอาร์ต ประวัติและวิวัฒนาการของการออกแบบ
ความรู้ทางศิลปะดิจิทัล การเลือกใช้หลักการทฤษฎี เทคนิคการออกแบบกราฟิกที่
สอดคล้องกับยุคสมัย 
 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา / 
เ ป ลี่ ย น ช่ื อ วิ ช า
ภ า ษ า อั ง กฤ ษ  / 
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

11104  สุนทรียภาพในงานออกแบบดิจิตอลอาร์ต  
(Aesthetics of Design Digital Art) 

3(2-2-5) 

 หลักการ ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ โครงสร้างของความงามที่มีอยู่ใน ธรรมชาติ และในงาน
ศิลปะตามแนวปรัชญาที่มีอยู่ในวิวัฒนาการของการสร้างแนวคิด ในเร่ืองความงาม
ตะวันตก และตะวันออกโดยเน้นกระบวนการคิดในแง่มุมของความงามในงานออกแบบ
ดิจิตอล  

2021202 สุนทรียภาพและการวิจารณ์ผลงานด้านดิจิทัลอาร์ต  
(Aesthetics and Criticism of Design Digital 
Art)   

2(2-0-4) 

 หลักการ ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ โครงสร้างของความงามที่มีอยู่ใน ธรรมชาติ และในงาน
ศิลปะตามแนวปรัชญาที่มีอยู่ในวิวัฒนาการของการสร้างแนวคิด ในเร่ืองความงาม
ตะวันตก และตะวันออกโดยเน้นกระบวนการคิดในแง่มุมของความงามในงานออกแบบ
ดิจิทัล 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา / 
เ ป ลี่ ย น ช่ื อ วิ ช า
ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
อังกฤษ / ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 
/ ปรับลดจ านวน
หน่วยกิต 

2011102  ทฤษฎีสีเพื่องานคอมพิวเตอร์กราฟิก  
(Color Theory for Computer Graphic) 

3(2-2-5) 

 พื้นฐานทางทฤษฎีสี พื้นฐานการใช้สีส าหรับการออกแบบ คุณสมบัติของสี การรับรู้เร่ือง
สี ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในงานออกแบบจากการใช้สีคุณลักษณะต่างๆ เช่นการใช้สีเอกรงค์ 
การใช้สีแบบกลมกลืน การใช้สีแบบขัดแย้ง ตลอดจนศึกษาเก่ียวกับจิตวิทยาของสี และ
การสื่อความหมายในงานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์  

2011203 ทฤษฎีสี  
(Color Theory)      

2(2-0-4) 

 ศึกษาและท าความเข้าใจเร่ืองสีทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจถึงคุณสมบัติของสีทั้งในกายภาพและจิตวิทยาที่มีผลต่อความรู้สึกของมนุษย์ 
เรียนรู้ความหมายและสุนทรียภาพในการใช้สี ซึ่งมีอิทธิพลต่อการออกแบบ และฝึก
ปฏิบัติงานออกแบบตามหลักการ ทางทฤษฎีสี 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา / 
เ ป ลี่ ย น ช่ื อ วิ ช า
ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
อังกฤษ / ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 
/ ปรับลดจ านวน
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หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2564 หมายเหตุ 
หน่วยกิต 

2031101  การใช้โปรแกรมกราฟิกเบื้องต้น   
(Using of Basic Graphic Applications) 

3(2-2-5) 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิธีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการสร้าง
ภาพน่ิงด้วยคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคนิคการสร้างภาพ  2 มิติ เช่น ภาพลายเส้น 
ภาพประกอบเร่ืองราว ภาพทางการออกแบบกราฟิก ฯลฯ ฝึกปฏิบัติการด้วย
คอมพิวเตอร์  

2031101  โปรแกรมประยุกต์ส าหรับดิจิทัลอาร์ต 
(Application for Digital Art)     

3(2-2-5) 

 ศึกษาความเป็นมาและวิวัฒนาการของการออกแบบกระบวนการและองค์ประกอบ  
ของการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน
งานกราฟิก Adobe Photoshop Illustrator และ InDesign ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบโฆษณา งานการ์ตูน  สิ่งพิมพ์และด้านศิลปกรรม  

เ ป ลี่ ย น ช่ื อ วิ ช า
ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
อังกฤษ / ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

 2001102 พื้นฐานการถ่ายภาพดิจิทัล  
(Digital Photography Foundation) 

3(2-2-5) 

 ศึกษาหลักการ ทฤษฎีทางการถ่ายภาพ การสื่อความหมาย ความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีการถ่ายภาพ  วิธีการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ การเล่าเร่ือง
ด้วยภาพ การจัดวางองค์ประกอบ การคัดเลือกภาพที่ทรงพลังส าหรับสื่อดิจิทัล รวมถึง
จริยธรรมของการถ่ายภาพ 

 

รายวิชาใหม่ 

2004302  การวิจัยทางดิจิตอลอาร์ต 
(Research in Digital Art)       

3(2-2-5) 

 วิธีการวิจัยลักษณะต่างๆ การวางแผนงานวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การตีความ การน าเสนอผลงานวิจัยและข้อสรุป รวมทั้งศึกษารูปแบบการใช้ภาษา การ
เขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรม ตามระเบียบวิจัยให้เหมาะกับเน้ือหาทางดิจิตอลอาร์ต 

 

2003103 การวิจัยทางดิจิทัลอาร์ต  
(Research in Digital Art) 

2(2-0-4) 

 วิธีการวิจัยลักษณะต่างๆ การวางแผนงานวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การตีความ การน าเสนอผลงานวิจัยและข้อสรุป รวมทั้งศึกษารูปแบบการใช้ภาษา การ
เขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรม ตามระเบียบวิจัยให้เหมาะกับเน้ือหาทางดิจิทัลอาร์ต 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา / 
เ ป ลี่ ย น ช่ื อ วิ ช า
ภ า ษ า ไ ท ย / 
ปรับปรุง / ปรับลด
จ านวนหน่วยกิต 

2004402  ดิจิตอลอาร์ต นิพนธ์  
(Digital Art Thesis)   
บังคับก่อน : การวิจัยทางดิจิตอลอาร์ต 

3(2-2-5) 

 นักศึกษาต้องเลือกหัวข้อเร่ือง เพื่อปฏิบัติงานด้านดิจิตอลอาร์ต ซึ่งจะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบและตัดสินโครงการพิเศษเฉพาะกลุ่ม ส่วนการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่คณะกรรมการก าหนดให้ จนกว่าผลงานจะแล้วเสร็จ 
ต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการและต้องจัดนิทรรศการให้ผู้สนใจได้ชม 

 

2004104  ดิจิทัลอาร์ตนิพนธ์  
(Digital Art Thesis)       
วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : การวิจัยทางดิจิทัลอาร์ต 

3(2-2-5) 

 นักศึกษาต้องเลือกหัวข้อเร่ือง เพื่อปฏิบัติงานด้านดิจิทัลอาร์ต ซึ่งจะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบและตัดสินโครงการพิเศษเฉพาะกลุ่ม ส่วนการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่คณะกรรมการก าหนดให้ จนกว่าผลงานจะแล้วเสร็จ 
ต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการและต้องจัดนิทรรศการให้ผู้สนใจได้ชม 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา / 
เ ป ลี่ ย น ช่ื อ วิ ช า
ภาษาไทย  

-96- 
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กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ เปลี่ยนช่ือกลุ่มวิชา 

2012106  ทฤษฎีการสร้างงานแอนิเมชั่น  
(Animation Theory)       

3(2-2-5) 

 ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ (Software) ที่
เก่ียวข้องกับการออกแบบและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ 
เพื่อประกอบในการน าเสนอผลงานออกแบบ  

 

ยกเลิกวิชา 

 2022103  วาดเส้นสร้างสรรค์  
(Creative Drawing) 

3(2-2-5) 

 ศึกษาและปฏิบัติการวาดเส้นด้วยเทคนิคและกรรมวิธีต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ให้เกิด
ตามความมุ่งหมายทั้งทางด้านเน้ือหาและองค์ประกอบอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้
สอดคล้องกับการน าไปใช้ทางด้านการออกแบบ  

รายวิชาใหม่ 
 

2012508 ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ  
(Creative Thinking for Design) 

3(2-2-5) 

 การสร้างความคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบ โดยการรวบรวบข้อมูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูล คุณค่าเชิงรูปธรรมและนามธรรม เพื่อกาหนดโจทย์และเง่ือนไขของ
การออกแบบ ซึ่งเกี่ยวพันกับปัจจัยแวดล้อม เพื่อกาหนดแนวความคิดและน ามา
สร้างสรรค์ในการออกแบบ  

2012104 ความคิดสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบดิจิทัลอาร์ต  
(Creative Thinking for Digital Art Design) 

3(2-2-5) 

 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใน
ลักษณะต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในการออกแบบ การระดมสมอง แผนภาพความคิด การคิด
แนวข้าง หมวก 6 ใบ เทคนิคที่ใช้ในการคิดงานออกแบบดิจิทัลอาร์ต ต่าง ๆ 

  

เปลี่ยนรหัสวิชา / 
เ ป ลี่ ย น ช่ื อ วิ ช า
ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
อังกฤษ / ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

2032206 การวางแผนและเตรียมผลิตงานมัลติมีเดีย 
(Planning and Preparing for Multimedia 
Production)     

3(2-2-5) 

 กระบวนการวางแผนการผลิตผลงานมัลติมีเดีย วิธีการเขียนสคริปต์ที่ให้เกิดความรู้สึก
ร่วมและมีคุณค่าน่าสนใจ ทักษะการเล่าเร่ืองการวางโครงเร่ือง การสร้างปมขัดแย้งใน
เร่ืองและการใช้ภาษาที่เหมาะสมและเสียงบรรยายในการเล่าเร่ือง การเขียนสตรอร่ี
บอร์ด และทดลองผลิตเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบง่ายก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตจริง  

2001205  การวางแผนและเตรียมผลิตงานมัลติมีเดีย 
(Planning and Preparing for Multimedia 
Production) 

3(2-2-5) 

 กระบวนการวางแผนการผลิตผลงานมัลติมีเดีย วิธีการเขียนสคริปต์ที่ใ ห้เกิดความรู้สึก
ร่วมและมีคุณค่าน่าสนใจ ทักษะการเล่าเร่ืองการวางโครงเร่ือง การสร้างปมขัดแย้งใน
เร่ืองและการใช้ภาษาที่เหมาะสมและเสียงบรรยายในการเล่าเร่ือง การเขียนสตรอร่ี
บอร์ด และทดลองผลิตเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบง่ายก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตจริง 
 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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2032309 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์  

(Interactive Media Design) 
3(2-2-5) 

 วิธีการและฝึกทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์งานออกแบบสื่อเชิง
โต้ตอบ โดยอาศัยพื้นฐานทางด้านงานกราฟิกและการผสมผสานกันของ สื่อหลายชนิด 
ประกอบด้วย ข้อความ ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว โดยมีการตอบสนองกับผู้ใช้
ได้อย่างเหมาะสม และหลากหลายตามสมัยนิยม โดยเน้นรูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสื่อกับผู้ใช้สื่อ เช่น ซีดีรอม เว็บไซต์ เป็นต้น  

2033102 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่องานมัลติมีเดีย 
(Interactive Design for Multimedia) 

3(2-2-5) 

 วิธีการและฝึกทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์งานออกแบบสื่อเชิง
โต้ตอบ โดยอาศัยพื้นฐานทางด้านงานกราฟิกและการผสมผสานกันของ สื่อหลายชนิด 
ประกอบด้วย ข้อความ ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว โดยมีการตอบสนองกับผู้ใช้
ได้อย่างเหมาะสม และหลากหลายตามสมัยนิยม  

เปลี่ยนรหัสวิชา / 
เ ป ลี่ ย น ช่ื อ วิ ช า
ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
อังกฤษ / ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

 2021204 วาดเส้นเพื่องานดิจิทัลอาร์ต  
(Drawing for Digital Art) 

3(2-2-5) 

 วาดเส้นเพื่อประยุกต์ในวิชาชีพด้านดิจิทัลอาร์ต การเขียนภาพของมนุษย์และ 
สัตว์ที่เน้นความสมจริง รวมถึงหลักการทัศนียภาพ โดยฝึกปฏิบัติการใช้เคร่ืองมือแบบ
ด้ังเดิมและดิจิทัลเพื่อถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานในหลายรูปแบบ ซึ่งให้ความรู้สึกที่
แตกต่างกัน อันเป็นการพัฒนาทักษะการวาดเส้นที่น าไปสู่การสร้างสรรค์งาน
ลักษณะเฉพาะในวิชาชีพ  

ย้ า ยมาจากกลุ่ ม
วิชาแกน /เปลี่ยน
รหัสวิชา / เปลี่ยน
ช่ือวิชาภาษาไทย
แ ล ะ อั ง ก ฤ ษ  / 
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา  

2012105 เทคนิคการถ่ายภาพ  
(Photography Technical)      

3(2-2-5) 

 เรียนรู้หลักการท างานของกล้องถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล การเลือกชนิดของกล้องให้
เหมาะสมกับลักษณะงาน การจัดองค์ประกอบการถ่ายภาพต่างๆ ทั้งในห้องสตูดิโอ
ถ่ายภาพและกลางแจ้ง เช่น ภาพบุคคล ภาพทิวทัศน์ ภาพดอกไม้ ภาพสัตว์ภาพหุ่นน่ิง 
ภาพระยะใกล้ภาพเวลากลางคืน ภาพวัตถุเคลื่อนไหว โดยใช้แสงจากธรรมชาติและแสง
จากมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นทดแทน สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เหมาะสมกับ เวลา 
และการใช้งานในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนสามารถควบคุม
คุณภาพของภาพถ่ายได้ 

 

2002106 เทคนิคการถ่ายภาพ  
(Photography Technical)    

3(2-2-5) 

 เรียนรู้หลักการท างานของกล้องถ่ายภาพด้วยระบบดิจิทัล การเลือกชนิดของกล้องให้
เหมาะสมกับลักษณะงาน การจัดองค์ประกอบการถ่ายภาพต่างๆ ทั้งในห้องสตูดิโอ
ถ่ายภาพและกลางแจ้ง เช่น ภาพบุคคล ภาพทิวทัศน์ ภาพดอกไม้ ภาพสัตว์ภาพหุ่นน่ิง 
ภาพระยะใกล้ภาพเวลากลางคืน ภาพวัตถุเคลื่อนไหว โดยใช้แสงจากธรรมชาติและแสง
จากมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นทดแทน สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เหมาะสมกับ เวลา 
และการใช้งานในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนสามารถควบคุม
คุณภาพของภาพถ่ายได้  

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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2032311 การเขียนบทภาพยนตร์และโฆษณา  

(Film Script and Advertising Writing)       
3(2-2-5) 

 การเขียนบทความหรือเรียงความในด้านต่างๆ การเลือกเน้ือหาเร่ืองราว  แนวคิดเพื่อ
ถ่ายทอดความคิดและจินตนาการออกมาให้เป็นตัวอักษร และฝึกปฏิบัติการใช้ศิลปะ
การเขียนบทความต่างๆ เช่น ภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์บันเทิง ภาพยนตร์โฆษณา 
ภาพยนตร์สั้น เพื่อเสนอความคิดเร่ืองราวผ่านตัวอักษร  

2002107 การเขียนบทเพื่องานภาพยนตร์  
(Script Writing for Film) 

3(2-2-5) 

 การเขียนบทความหรือเรียงความในด้านต่างๆ การเลือกเน้ือหาเร่ืองราว แนวคิดเพื่อ
ถ่ายทอดความคิดและจินตนาการออกมาให้เป็นตัวอักษร และฝึกปฏิบัติการใช้ศิลปะ
การเขียนบทความต่างๆ เช่น ภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์บันเทิง ภาพยนตร์โฆษณา 
ภาพยนตร์สั้น เพื่อเสนอความคิดเร่ืองราวผ่านตัวอักษร  

เปลี่ยนรหัสวิชา / 
เ ป ลี่ ย น ช่ื อ วิ ช า
ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ  

2032204 ภาพวาดคาแรคเตอร์การ์ตูนและการ์ตูนเล่าเรื่อง  
(Character for Cartoons and Comics 
Story)      

3(2-2-5) 

 การเขียนภาพการ์ตูน จากขั้นพื้นฐานไปสู่การเขียนภาพการ์ตูนจากแนวความคิดได้ การ
วิเคราะห์เน้ือหาของเร่ืองเพื่อสร้างการ์ตูนเร่ือง ให้สามารถน าไปใช้ในการประกอบเร่ือง
ของหนังสือประเภทต่างๆ ในสังคมอย่างกว้างขวาง 

 

2032203 ภาพวาดคาแรคเตอร์การ์ตูนและการ์ตูนเล่าเรื่อง  
(Character for Cartoons and Comics 
Story)   

3(2-2-5) 

 การเขียนภาพการ์ตูน จากขั้นพื้นฐานไปสู่การเขียนภาพการ์ตูนจากแนวความคิดได้ การ
วิเคราะห์เน้ือหาของเร่ืองเพื่อสร้างการ์ตูนเร่ือง ให้สามารถน าไปใช้ในการประกอบเร่ือง
ของหนังสือประเภทต่างๆ ในสังคมอย่างกว้างขวาง 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

2033601 การออกแบบสื่อโฆษณา 
 (Advertising Design)          

3(2-2-5) 

 ความหมาย แนวคิด หลักการของภาพยนตร์โฆษณา บทบาทของฝ่ายสร้างสรรค์และ
เจ้าของสินค้าที่มีต่อการสร้างภาพยนตร์โฆษณา กระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา 
วิธีการตีความ การเขียนบท การเขียนสตอร่ีบอร์ดและการถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์และ
มีการฝึกปฏิบัติการสร้างภาพยนตร์โฆษณาอย่างเป็นระบบ 

 

2032204 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา   
(Publishing of Advertising Design) 

3(2-2-5) 

 กระบวนการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาประเภทต่างๆ ด้านเน้ือหาองค์ประกอบการจัด
รูปเล่มนิตยสาร หนังสือและแผ่นพับ ระบบพิมพ์หนังสือ ความรู้เร่ืองกระดาษกับ
หนังสือและองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องต่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาใน
ปัจจุบัน รวมถึงฝึกปฏิบัติการออกแบบสิ่งพิมพ์โฆษณาที่แตกต่างกัน 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา / 
เ ป ลี่ ย น ช่ื อ วิ ช า
ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภ า ษ า อั ง กฤ ษ  / 
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

2032310 การออกแบบเว็บไซต์   
(Website Design)       

3(2-2-5) 

 หลักการออกแบบเว็บไซต์ ฝึกทักษะ เทคนิคและพัฒนาการออกแบบเว็บไซต์  โดยการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสร้างเว็บไซต์ สามารถน าเอาทฤษฎีทางด้านการออกแบบมา
เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานเว็บไซต์ ผสมผสานกับนวัตกรรมทางศิลปะ แอนิเมชัน 
การออกแบบกราฟิก การออกแบบเว็บประเภทต่างๆ เช่น เว็บทางการศึกษาเว็บทางการค้า 
ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้อยา่งหลากหลาย รวมไปถึงการน าเอาเว็บไซต์ที่เราได้
ท า Upload เพื่อขึ้นสู่อินเตอร์เน็ตจริงๆ  

 

ย้ายไปอยู่กลุ่ม
วิชาเอก  
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 2003108 การถ่ายภาพดิจิทัลและการตกแต่งภาพ  

(Digital Photography and Retouching)      
3(2-2-5) 

 การน าภาพถ่ายมาประยุกต์ โดยใช้เทคนิค วิธีการ อุปกรณ์ ผสมผสานกับแนวความคิด
สร้างสรรค์เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และนวัตกรรมประเภทต่างๆ โดย
ใช้เคร่ืองมือและโปรแกรมส าเร็จสมัยใหม่ มาสร้างสรรค์ภาพถ่ายให้มีคุณภาพความงาม 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานในแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม  

ย้ า ยม า จ า ก วิ ช า
เฉพาะด้านเลือก / 
เปลี่ยนรหัสวิชา / 
เ ป ลี่ ย น ช่ื อ วิ ช า
ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภ า ษ า อั ง กฤ ษ  / 
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

2032314 การออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิตอลอาร์ต  
(Design Publication)      

3(2-2-5) 

 สิ่งพิมพ์ระบบต่างๆ การออกแบบและจัดท าต้นฉบับสิ่งพิมพ์ เช่น การเลือกแบบ
ตัวอักษร การก าหนดคอลัมน์และภาพประกอบ การก าหนดสีส าหรับการพิมพ์ การใช้
สัญลักษณ์ในการพิสูจน์อักษร คุณภาพทางการพิมพ์ ตลอดจนการท าความเข้าใจใน
ธุรกิจการพิมพ์ 
  

 ยกเลิกวิชา 

2042202 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย  
(Thai Wisdom Packaging Design) 

3(2-2-5) 

 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น โดยเน้นที่ความคิดสร้างสรรค์
เฉพาะตน ปฏิบัติงานทั้งด้านเขียนแบบและการสร้างผลงานจริง ศึกษาในเร่ืองรูปแบบ 
รูปทรง และสีให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ และรูปแบบของการน าไปใช้งาน
กับความต้องการในชุมชน  

2033105 การสร้างสรรค์กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์  
(Creative Graphics on Package) 

3(2-2-5) 

 ศึกษาประวัติความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์ หลักการออกแบบ หน้าที่และโครงสร้างของ
บรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ การเลือกวัสดุหลักที่สามารถน ามาใช้ท าบรรจุภัณฑ์ได้ เช่น 
กระดาษ พลาสติก ไม้ แก้ว ฯลฯ ฝึกปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์พื้นฐาน เช่น ซอง 
กล่องพับอย่างง่ายๆ และฝึกปฏิบัติการท าหุ่นจ าลองเท่าจริง และการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในการสร้างสรรค์ผลงาน เน้นการสื่อสารภาพลักษณ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลิตภัณฑ์ ศึกษาแนวคิดการแสดงสินค้า วิเคราะห์วิธีการจัดแสดงในแต่ละประเภทของ
สินค้าในตลาดธุรกิจ 
  

เปลี่ยนรหัสวิชา / 
เ ป ลี่ ย น ช่ื อ วิ ช า
ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภ า ษ า อั ง กฤ ษ  / 
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 
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2004210 การออกแบบจัดแสดงและนิทรรศการ  

(Display and Exhibitions) 
3(2-2-5) 

 ความหมาย ประเภท รูปแบบ การวางผังและการจัดพื้นที่ หลักการออกแบบการจัด
แสดงและนิทรรศการผลิตภัณฑ์และบริการ ฝึกปฏิบัติการออกแบบจัดแสดงและ
นิทรรศการโดยน าเสนอในรูปแบบของหุ่นจ าลองและใช้สื่อมัลติมีเดียในการน าเสนอ 

 

  
ย้ า ย ไ ป อ ยู่ วิ ช า
เฉพาะด้านเลือก  

2022202 ศิลปะไทยและภูมิปัญญาศิลปะพื้นบ้านเพื่องาน
ดิจิตอลอาร์ต  
(Thai Art and Wisdom Folk Art for Digital 
Art)      

3(2-2-5) 

 งานศิลปะไทยประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม พุทธศิลป์ต่างๆ ที่เป็น
ผลงานประจ าชาติหรือศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่สามารถน ามาประยุกต์สร้าง
องค์ประกอบให้เกิดความงามอย่างเหมาะสม ตลอดจนการแสดงออกและคุณค่าที่
ปรากฏในผลงานและผลต่อความคิด ชีวิตและสังคมเพื่อฝึกปฏิบัติการออกแบบ
สร้างสรรค์ผลงานด้านดิจิตอลอาร์ต โดยอาศัยแนวคิดและแรงบันดาลใจจากศิลปะ
ประจ าชาติและศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

 
 

ยกเลิกวิชา 

2012307 การวิจารณ์ผลงานดิจิตอลอาร์ต  
(Criticism of Digital Art)      

3(2-2-5) 

 ความเป็นมา ความหมาย ขอบข่ายของความรู้สุนทรียศาสตร์และการวิจารณ์ การ
วิเคราะห์บทวิจารณ์จากนักวิชาการ และฝึกปฏิบัติการวิจารณ์ผลงานการดิจิตอลอาร์ต 
ในรูปแบบการเขียนและการพูด 

 

 
 

ยกเลิกวิชา 

2002405 การสัมมนาทางดิจิตอลอาร์ต  
(Seminar in Digital Art)      

3(2-2-5) 

 การน าเสนอและอภิปรายเร่ืองต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานด้านดิจิตอลอาร์ต เพื่อการ
พัฒนาสาขาวิชา 
  

 
 

 
ยกเลิกวิชา 
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2012103 การออกแบบดิจิตอลอาร์ต  

(Digital Art Designing) 
3(2-2-5) 

 ปฏิบัติงานออกแบบผลงานดิจิตอลอาร์ต โดยค านึงหลักของความงามในแง่มุมของงาน
ศิลปกรรม ศึกษาวิธีการสร้างสรรค์ผลงานของลัทธิศิลปะต่างๆ เพื่อมาประยุกต์ใช้กับ
ผลงานออกแบบด้วยสื่อดิจิตอล 
  

 

ยกเลิกวิชา 

 2042201 คอมพิวเตอร์สามมิติเพื่อการออกแบบ  
(Three-Dimensional Computer-aided 
Programs for Design) 

3(2-2-5) 

 ศึกษาหลักการพื้นฐานส าหรับงานคอมพิวเตอร์สามมิติ พื้นฐานการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สามมิติ การใช้ค าสั่ง กระบวนการสร้างโมเดลสามมิติ ตกแต่งโมเดลสาม
มิติ สร้างสรรค์โมเดลสามมิติ ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามมิ ติ
เพื่อสร้างสรรค์งาน 
 

 

รายวิชาใหม่ 

 2043102 คอมพิวเตอร์สามมิติส าหรับงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม  
(Three-Dimensional Computer - aided 
for Industrial Craft Product De 

3(2-2-5) 

 การฝึกฝนเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางด้าน 
3 มิ ติ เพื่อใ ช้ในการถ่ายทอดแนวความคิดจากแบบร่างให้เป็นภาพ 3 มิติ ใน
กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยศึกษาเทคนิคการขึ้นรูปแบบต่าง ๆการก าหนด
พื้นผิว การจัดสภาพแสง - เงา การจัดองค์ประกอบภาพ การใช้เทคนิคพิเศษเพื่อช่วยให้
ผลงานมีความสมจริง การประยุกต์ใช้งานร่วมกับโปรแกรมอ่ืนๆ จนได้เป็นผลงานที่
สมบูรณ์ 
 

 

รายวิชาใหม่ 
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กลุ่มวิชาเอก กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก เปลี่ยนช่ือกลุ่มวิชา 

2033205 ออกแบบภาพประกอบ   
(Illustration) 

3(2-2-5) 

 ปฏิบัติการการเขียนภาพลักษณะเหมือนจริง หรือจินตนาการ เพื่อประกอบเร่ืองของ
หนังสือประเภทต่างๆ โดยค านึงถึงลักษณะ และวิธีแสดงออกเพื่อให้สอดคล้อง และ
ส่งเสริมเร่ืองดังกล่าว และการเขียนภาพการ์ตูนประเภทต่างๆ ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ  
เพื่อใช้ประกอบแนวคิดในหนังสือ บทความ นวนิยาย สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์  

2032106 การเขียนภาพประกอบแบบดิจิทัล  
(Digital Illustration) 

3(2-2-5) 

 หลักการออกแบบภาพประกอบทั้งภาพประกอบแนวบันเทิงคดี เช่น นิทานเด็ก 
วรรณกรรมเยาวชน นิยาย และ แนวสารคดี เช่น ชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ จินตนาการในการสร้างผลงานในรูปแบบเฉพาะตัว  

เปลี่ยนรหัสวิชา / 
เ ป ลี่ ย น ช่ื อ วิ ช า
ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  / 
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

2033515  เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพ่ืองานดิจิตอลอาร์ต  
(Creative Photography Technic for Digital Art)      

3(2-2-5) 

 การน าภาพถ่ายมาประยุกต์ โดยใช้เทคนิค วิธีการ อุปกรณ์ ผสมผสานกับแนวความคิด
สร้างสรรค์เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และนวัตกรรมประเภทต่างๆ โดย
ใช้เคร่ืองมือและโปรแกรมส าเร็จสมัยใหม่ มาสร้างสรรค์ภาพถ่ายให้มีคุณภาพความงาม 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานในแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม  

 ย้ายไปอยู่ 
กลุ่มวิชาแกน 

2022503  สื่อศิลปะกับสังคม  
(Media Arts Societies)      

3(2-2-5) 

 วิเคราะห์สื่อศิลปะที่มีจ าหน่ายอยู่ในตลาด ประเภทและผลิตภัณฑ์ของสื่อ การจัดการ
ด้านการตลาด การเป็นตัวแทนจ าหน่ายและการขาย และเรียนรู้ด้านเน้ือหาและ
รูปแบบที่มีผลของสื่อศิลปะที่มีผลกระทบต่อสังคม และปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน
อย่างเป็นระบบ  

  
 

ยกเลิกรายวิชา 

2033208  เทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิตอล 
(Technical Editing Digital Film)   

3(2-2-5) 

 เทคนิคการตัดต่อวีดิทัศน์โดยใช้ระบบดิจิตอล ต้ังแต่การจับจอภาพ การบีบอัด การ
ปรับแต่ง การท าภาพซ้อน การใส่ไตเต้ิล การใส่ค าบรรยายและการแทรกดนตรี
ประกอบ รวมถึงการจัดการสื่อ เคร่ืองมือการตัดต่อ การควบคุมการเคลื่อนไหว  
การใส่ทรานสิซั่น ฟิวเตอร์ และเทคนิคพิเศษก่อนที่จะน ามารวมเป็นงานภาพยนตร์ที่
สมบูรณ์เพื่อเผยแพร่  

 
 

ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชา
เฉพาะด้านบังคับ 
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2033516  ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เบื้องต้น  

(Introductionof 2-Dimension Animation) 
3(2-2-5) 

 ประวัติและวิวัฒนาการของภาพยนตร์แอนนิเมชัน การวางแผน แนวความคิดวิธีการ
ผลิต การด าเนินเ ร่ือง ปฏิบั ติงานสร้างภาพยนตร์แอนนิเมชันโดย  ใช้เทคนิค 
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบตัวละครและองค์ประกอบฉาก ตลอดจนการท า
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติเบื้องต้น  

 

ยกเลิกรายวิชา 

2033517  การสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  
(2-Dimensional Animation Creating) 

3(2-2-5) 

 ใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์หลากหลายประเภท ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและ 
การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ โดยมีการใส่ค าสั่งชุดภาษาโปรแกรม ตลอดจนการใส่
เสยีงดนตรีประกอบและพากเสียงในภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  

 
 

ยกเลิกรายวิชา 

2042504  ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เบื้องต้น   
(Introduction of 3-Dimension Animation) 

3(2-2-5) 

 หลักการเบื้องต้นของการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบั ติ 
ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ของแอนนิเมชัน เช่น การสร้างและการเปลี่ยนแปลงรูปทรง พื้นผิว 
การจัดแสงเงาของแอนนิเมชัน รวมทั้งศึกษาการจัดมุมกล้อง การจัดแสง การเคลื่อน
กล้องในคอมพิวเตอร์และการสร้างเทคนิคภาพพิเศษ ประกอบกับการศึกษา เคร่ืองมือ
ที่น ามาช่วยในการสร้างภาพ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหวในเบื้องต้นได้  

 
 

ยกเลิกรายวิชา 

2042506  การสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ  
(3-Dimensional Animation Creating) 

3(2-2-5) 

 ออกแบบเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหว  3 มิติ และภาพเคลื่อนไหวที่มีโครงสร้าง
สลับซับซ้อน รวมถึงการน าเสนอความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยจินตนาการ สามารถ
ถ่ายทอดจากบท ภาพยนตร์ไปสู่ภาพเคลื่อนไหวในสิ่งที่ต้องการจะแสดงออกผ่านทาง
ภาพ ด้วยการใช้เทคนิคการสร้างและการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน ด้วยซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์ต่างๆ อย่างสมบูรณ์พร้อมที่จะน าไปใช้ในการท างานระดับอาชีพได้ 

 

 
 

ยกเลิกรายวิชา 
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 2004210  การออกแบบจัดแสดงและนิทรรศการ  

(Display and Exhibitions) 
3(2-2-5) 

 ความหมาย ประเภท รูปแบบ การวางผังและการจัดพื้นที่ หลักการออกแบบการจัด
แสดงและนิทรรศการผลิตภัณฑ์และบริการ ฝึกปฏิบัติการออกแบบจัดแสดงและ
นิทรรศการโดยน าเสนอในรูปแบบของหุ่นจ าลองและใช้สื่อมัลติมีเดียในการน าเสนอ 
 

 

ย้ า ยมาจากกลุ่ ม
วิ ชา เอกบั งคับ  / 
เปลี่ยนรหัสวิชา  

2042506  การออกแบบอัตลักษณ ์ 
(Logo Designing) 

3(2-2-5) 

 รูปแบบเพื่อสื่อความหมายโดยถ่ายทอดด้วยวิธีการสื่อสารในรูปแบบของสัญลักษณ์ 
ที่มีความหมายความงาม ก่อให้เกิดความน่าสนใจและสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย  
ท าให้งานออกแบบมีคุณภาพและมีเอกลักษณ์มากขึ้นเพื่อ ผลสัมฤทธิ์ทางด้าน 
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

 
 

2033107  การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ตราสินค้า  
(Creative Brand Identity) 

3(2-2-5) 

 ศึกษาความเป็นมาที่ เกี่ ยวข้องกระบวนการออกแบบอัตลักษณ์แนวคิดหรือ 
แรงบันดาลใจ พร้อมทั้งน าหลักการแนวคิดทฤษฎีมาปฏิบัติการออกแบบเพื่อ 
สื่อความหมายโดยถ่ายทอดด้วยวิธีการสื่ อสารใน รูปแบบของสัญลักษณ์ที่ มี 
ความหมายความงาม ก่อให้เกิดความน่าสนใจและสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย  
ท าให้งานออกแบบมีคุณภาพและมีเอกลักษณ์มากขึ้นมีการฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การออกแบบอัตลักษณ์อย่างมีระบบ 
 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา / 
เ ป ลี่ ย น ช่ื อ วิ ช า
ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภ า ษ า อั ง กฤ ษ  / 
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

2043201  การผลิตสื่อวัสดุกราฟิกและภาพนิ่ง  
(Graphic and Still Picture Media Production) 

3(2-2-5) 

 การออกแบบ การจัดองคประกอบศิลป ทฤษฎีเกี่ยวกับงานกราฟก วัสดุและอุปกรณ
งานกราฟก ระบบงานพิมพการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ การจัดท าอารตเวิรค ทฤษฎีสี 
สัญลักษณ การตูนตัวอักษรแบบตางๆ จิตวิทยากับการมองเห็น ภาพลวงตา การ
ออกแบบกราฟิกกับสื่อวัสดุฉาย แผนโปรงใส สไลด วีดิทัศน คอมพิวเตอรกราฟิก การ
ผลิตและสรางสรรคงานวัสดุกราฟิกดวยมือ เคร่ืองมือและคอมพิวเตอร ภาพถายกับสื่อ
การสอน หลักการถายภาพและการจัดองคประกอบในการถายภาพด้วยกลองธรรมดา 
และกล้องดิจิตอล เทคนิคการน าเสนอผลงาน 
 
  

2032208  การออกแบบสื่อและวัสดุกราฟิก   
(Graphic and Still Picture Media Production) 

3(2-2-5) 

 ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยการน าศิลปะมากกว่าสองแขนงขึ้นไป วัสดุ 
ต้ังแต่สองประเภทขึ้นไปมาสร้างเป็นผลงานทางทัศนศิลป์ขึ้นมาหน่ึงช้ิน โดยผ่านเทคนิค
กระบวนการทางองค์ประกอบของศิลปะ เพื่อให้เกิดความหมายในทางศิลปะ 

 
 

 
เปลี่ยนรหัสวิชา / 
เ ป ลี่ ย น ช่ื อ วิ ช า
ภาษา ไทย  / 
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 
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2042505  ประติมากรรมประยุกต์เพื่องานแอนิเมชั่น 

(Applied Sculpture for Animation)      
3(2-2-5) 

 กรรมวิธี เทคนิค วิธีการในการปฏิบัติงานประติมากรรม โดยที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ 
ลักษณะและคุณค่าของวัสดุแต่ละชนิดที่น ามาสร้างงานประติมากรรม การเตรียมการใช้
เคร่ืองมือให้เหมาะสมกับประเภทของงานประติมากรรม การออกแบบ การปั้น การท า
แม่พิมพ์ การหล่อ การปั้นนูนสูง นูนต่ าและลอยตัวเพื่อประยุกต์ใช้งานแอนิเมช่ัน 
  

 
 

 
ยกเลิกรายวิชา 

2003201 การน าเสนอรูปแบบงานดิจิตอลอาร์ต 
(Proposed Model for Digital Art) 

3(2-2-5) 

 กระบวนการน าเสนอผลงาน รูปแบบการจัดแสดงผลงานประเภทต่างๆ สถานที่ 
ประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดตัวการแสดงสินค้า พิธีเปิดงานนิทรรศการ การจัดต้ังการ
แสดงผลงาน กระบวนการจัดกิจกรรมในระหว่างการแสดงงาน โดยการใ ช้
สื่อคอมพิวเตอร์ศิลปะหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลงาน
และน าเสนอในรูปแบบเฉพาะตน  

2033209 การน าเสนอรูปแบบงานดิจิทัลอาร์ต  
(Proposed Model for Digital Art) 

3(2-2-5) 

 กระบวนการน าเสนอผลงาน รูปแบบการจัดแสดงผลงานประเภทต่างๆ สถานที่ 
ประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดตัวการแสดงสินค้า พิ ธีเปิดงานนิทรรศการ การจัดต้ังการ
แสดงผลงาน กระบวนการจัดกิจกรรมในระหว่างการแสดงงาน โดยการใ ช้
สื่อคอมพิวเตอร์ศิลปะหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลงาน
และน าเสนอในรูปแบบเฉพาะตน  

เปลี่ยนรหัสวิชา / 
เ ป ลี่ ย น ช่ื อ วิ ช า
ภาษาไทย 

2033312  การออกแบบตัวอักษรเพื่องานกราฟิก  
(Lettering Typography Design) 

3(2-2-5) 

 ความเป็นมารูปแบบตัวอักษรประเภทต่าง ๆ ที่ประกอบการพิมพ์ที่ใช้บนคอมพิวเตอร์
และสามารถประดิษฐ์อักษรเพื่อใช้ให้สอดคล้องกับงานออกแบบกราฟิกในแต่ละชนิด 
สามารถน ารูปแบบตัวอักษรที่ประดิษฐ์มาติดต้ังในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อให้
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับโปรแกรมประเภทต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ 

 

2033110 การสร้างสรรค์ตัวอักษร  
(Lettering Typography Design) 

3(2-2-5) 

 ศึกษาค้นคว้าถึงประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการในการใช้ ตัวอักษรส าหรับการสื่อสาร
และทฤษฎี แนวคิด หลักการการออกแบบประดิษฐ์ตัวอักษรอย่างละเอียดและมี
เอกลักษณ์เฉพาะออกแบบชุดตัวอักษร ฝึก ปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบ
ตัวอักษรในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา / 
เ ป ลี่ ย น ช่ื อ วิ ช า
ภาษา ไทย  /  
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

2042507  การถ่ายภาพแฟชั่น  
(Fashion Photography)     

3(2-2-5) 

 แนวความคิดและประเภทของแฟชั่นที่มีการสร้างสรรค์อยู่ในสังคมปัจจุบัน รูปแบบในการ
ถ่ายภาพแฟชั่นในเชิงการค้า การจัดสตูดิโอ แสง และเครื่องมือในการถ่ายภาพ และศึกษา
เก่ียวกับนายแบบนางแบบ (Model) ทัศนคติและจิตวิทยาการรับรู้ทางศิลปะ รวมถึง
การศึกษาประสานงานร่วมกับเอเจนซ่ี ช่างแต่งหน้า ท าผมและสไตล์ลิส (Stylists) 

 

2003111  การถ่ายภาพแฟชั่น  
(Fashion Photography) 

3(2-2-5) 

 แนวความคิดและประเภทของแฟชั่นที่มีการสร้างสรรค์อยู่ในสังคมปัจจุบัน รูปแบบในการ
ถ่ายภาพแฟชั่นในเชิงการค้า การจัดสตูดิโอ แสง และเครื่องมือในการถ่ายภาพ และศึกษา
เก่ียวกับนายแบบนางแบบ (Model) ทัศนคติและจิตวิทยาการรับรู้ทางศิลปะ รวมถึง
การศึกษาประสานงานร่วมกับเอเจนซ่ี ช่างแต่งหน้า ท าผมและสไตล์ลิส (Stylists)  

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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 2003212  การออกแบบของท่ีระลึก  

(Gift design) 
3(2-2-5) 

 ศึกษาประวัติความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการเบื้องต้นของการออกแบบของที่ระลึก 
ฝึกฝนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ โดยค านึงถึงปัจจัยพื้นฐานการ
ออกแบบ ประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม ขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมในการใช้งาน ความ
สะดวกสบาย การใช้วัสดุ และการสื่อความหมายด้านการเขียนแบบ  

รายวิชาใหม่ 

กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

2004407  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดิจิตอลอาร์ต 
(Preparation in Professional Digital Art) 

1(90) 

 จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้าน
การเรียนรู้ลักษณะงาน โอกาสในการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ 
ทักษะ บุคลิกภาพ เจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพนักดิจิตอลอาร์ต  โดย
ศึกษาในสถานการณ์หรือรูปแบบที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาชีพ 
  

2004113  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดิจิทัลอาร์ต 
(Preparation in Professional Digital Art) 

1(90) 

 จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้าน
การเรียนรู้ลักษณะงาน โอกาสในการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ 
ทักษะ บุคลิกภาพ เจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพนักดิจิทัลอาร์ต  โดย
ศึกษาในสถานการณ์หรือรูปแบบที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาชีพ  

 
เปลี่ยนรหัสวิชา / 
เ ป ลี่ ย น ช่ื อ วิ ช า
ภาษาไทย 

2004408 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดิจิตอลอาร์ต 
(Professional Experience in Digital Art) 

6(540) 

 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านดิจิตอลอาร์ต ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศและ
สถานประกอบการ โดยน าความรู้ ทักษะความสามารถจากการเรียนไปประยุกต์ใช้กับ
การท างานในสถานการณ์จริง 
  

2004214 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดิจิทัลอาร์ต 
(Professional Experience in Digital Art) 

6(540) 
 

 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านดิจิทัลอาร์ต ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศและ
สถานประกอบการ โดยน าความรู้ ทักษะความสามารถจากการเรียนไปประยุกต์ใช้กับ
การท างานในสถานการณ์จริง  

เปลี่ยนรหัสวิชา / 
เ ป ลี่ ย น ช่ื อ วิ ช า
ภ า ษ า ไ ท ย 
 

2004409 เตรียมสหกิจศึกษา  
(Pre-cooperative Education) 

1(90) 

 หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจ
ศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการ
สมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการ

2004115 เตรียมสหกิจศึกษา  
(Pre-cooperative Education) 

1(90) 

 หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจ
ศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการ
สมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการ

 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2564 หมายเหตุ 
สัมภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จ า เป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ
โครงงานหรือผลงานปละการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 

 

สัมภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ
โครงงานหรือผลงานปละการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 

 

 

2004410 สหกิจศึกษา  
(Cooperative Education) 

6 หน่วยกิต 

 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยจัดการให้
มีการเรียนในสถานประกอบการกับการจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการ โดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติที่ได้จาการศึกษาไปใช้ในสถานประกอบการณ์จริงในลักษณะพนักงาน
ช่ัวคราว ณ สถานประกอบการที่มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย 

 

2004416 สหกิจศึกษา  
(Cooperative Education) 

6 หน่วยกิต 

 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยจัดการให้
มีการเรียนในสถานประกอบการกับการจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการ โดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติที่ได้จาการศึกษาไปใช้ในสถานประกอบการณ์จริงในลักษณะพนักงาน
ช่ัวคราว ณ สถานประกอบการที่มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการและธุรกิจทางดิจิตอลอาร์ต กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการและธุรกิจทางดิจิทัลอาร์ต  

2005406 สธุรกิจดิจิตอลอาร์ต  
(Digital Art Business)      

3(2-2-5) 

 การด าเนินธุรกิจการดิจิตอลอาร์ต  โดยมีการก าหนดนโยบายและแผนธุรกิจ 
แนวความคิดในการท าธุรกิจ การจัดต้ังส านักงานบริษัทหรือร้าน การบริหารงานองค์กร 
การค านวณราคา ทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดิจิตอลอาร์ต  
และกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณของนักออกแบบและผู้ประกอบ
ธุรกิจ 
  

2004117 การสัมมนาธุรกิจทางด้านดิจิทัลอาร์ต  
(Digital Art Business Seminar) 

 3(2-2-5) 

 การน าเสนอและอภิปรายเร่ืองต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานด้านดิจิทัลอาร์ต เพื่อการ
พัฒนาการด าเนินธุรกิจการดิจิทัลอาร์ต  โดยมีการก าหนดนโยบายและแผนธุรกิจ 
แนวความคิดในการท าธุรกิจ การจัดต้ังส านักงานบริษัทหรือร้าน การบริหารงานองค์กร 
การค านวณราคา ทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดิจิทัลอาร์ต  
และกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณของนักออกแบบและผู้ประกอบ
ธุรกิจ  

 
เปลี่ยนรหัสวิชา / 
เ ป ลี่ ย น ช่ื อ วิ ช า
ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
อั ง ก ฤ ษ /  
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 
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ภาคผนวก ง  
ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย ว่าดว้ยการจัดการศึกษาระดบัปรญิญาตร ี 

พ.ศ. 2555 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

————————————————- 
 โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือให้
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง และเหมาะสมกับการบริหารการจัด
การศึกษาในปัจจุบัน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นชอบให้ตราข้อบังคับไว้ 
ดังน้ี 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๕” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้ส าหรับการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษตามหลักสูตรปริญญา
ตรี ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ีให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับน้ี 
  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “อธิการบดี”   หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท าการปกติของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษาอื่นนอกจาก
นักศึกษาภาคปกติ ถึงแม้จะศึกษาในวันท าการปกติก็ตาม 
  “หลักสูตร”   หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี และให้มีอ านาจ ออกประกาศค าสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี 
 

หมวด ๑ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิธีการรับเข้าศึกษา 

————————————————- 
 ข้อ ๖ คณุสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ๖.๑ ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
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  ๖.๒ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  ๖.๓ ไม่ถูกคัดช่ือออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะประพฤติเสื่อมเสีย 
  ๖.๔ มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อก าหนดของหลักสูตร 
 ข้อ ๗ วิธีการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ เข้าศึกษาทุกระบบการศึกษาซึ่งอาจใช้วิธีการ
สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก หรือวิธีการอื่นใด ทั้งน้ีให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๒ 
การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

————————————————- 
 ข้อ ๘ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
  ๘.๑ ผู้ที่ สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ที่ ไ ด้ รับการคัดเลือก  หรือผู้ที่ ไ ด้ รับการอนุมั ติ ให้ ย้ายมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือผู้ที่รับการอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อจะต้องไปรายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่ก าหนดไว้
ในประกาศมหาวิทยาลัย 
  ๘.๒ กรณีที่นักศึกษาไม่ไปรายงานตัว ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าเป็นนักศึกษา 
เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายๆไป 
 ข้อ ๙ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ข้ึนทะเบียนและช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและ
ค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งต้องน าส่งหลักฐาน การส าเร็จการศึกษาและหลักฐานอื่นๆ 
ตามวัน เวลาท่ี มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด ๓ 
การรับย้ายนักศึกษา 

————————————————- 
 ข้อ ๑๐ เกณฑ์การรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งน้ีให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  ๑๐.๒ คุณสมบัติของผู้ขอย้ายมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  ๑๐.๒.๑ มีคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๖ 
  ๑๐.๒.๒ ได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษา และมีผลการเรียนเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
  ๑๐.๓ การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการ
เทียบโอนผลการเรียน 
 

หมวด ๔ 
การเข้าศึกษาเพือ่รับปริญญาตรีที่สอง 

————————————————- 
 ข้อ ๑๑ การเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีที่สอง 
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  ๑๑.๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยหรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
มาแล้ว อาจขอเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีสาขาอื่นเป็นการเพ่ิมเติมได้แต่ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๖ 
  ๑๑.๒ ให้ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาย่ืนใบสมัครต่อมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
  ๑๑.๓ การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยว่าด้วยการ
เทียบโอนผลการเรียน 
 

หมวด ๕ 
ระบบการจัดการศึกษาและการจัดหลักสูตร 
————————————————- 

 ข้อ ๑๒ ระบบการจัดการศึกษา 
  ๑๒.๑ มหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนและใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 
๘ สัปดาห์โดยจัดช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับสองเท่าของภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการศึกษาให้นักศึกษา
ภาคพิเศษในภาคฤดูร้อนให้นับเป็น ๑ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๒.๒ การคิดหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังน้ี 
  ๑๒.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  ๑๒.๒.๒ รายวิชาภาคปฎิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  ๑๒.๒.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  ๑๒.๒.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมน้ันๆไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ข้อ ๑๓ การจัดหลักสูตร 
  ๑๓.๑ โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย 
  ๑๓.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง วิชาท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางมีโลกทัศน์
ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม ทั้ง
ของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี 
  ๑๓.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้านวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ 
  ๑๓.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ 
โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับเดียวกัน 
  ๑๓.๒ จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
  ๑๓.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิตให้ใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 
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  ๑๓.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิตให้ใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 
 

หมวด ๖ 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

————————————————- 
 ข้อ ๑๔ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน เพ่ิมหรือถอนรายวิชาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนด ๑๕ วัน 
นับแต่วันที่เปิดภาคการศึกษา 
  ๑๔.๑ การลงทะเบียนวิชาเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๔.๒ การศึกษาในระบบทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาปกติต่อปีการศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ไม่เกิน๒๒ หน่วยกิต และสามารถลงทะเบียนรายวิชาส าหรับภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน 
๙ หน่วยกิต  
  การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียน
รายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต  
  กรณีนักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนเกินกว่า ๒๒ หน่วยกิต ส าหรับการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ ๒ 
ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ตามวรรคหน่ึงหรือต้องการลงทะเบียนเรียนมากกว่า ๑๕ หน่วยกิต ส าหรับการศึกษาของ
นักศึกษาภาคพิเศษ แบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษาตามวรรคสอง ให้ย่ืนค าร้องขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา 
  ๑๔.๓ การลงทะเบียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชาอื่นเพ่ิมเติม ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุญาตโดยให้พิจารณาเป็นรายกรณี โดยค านึงถึง
คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาเป็นส าคัญ 
  ๑๔.๔ อธิการบดีอาจให้นักศึกษาที่ถูกถอดถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษาอันเน่ืองจากระเบียบทางการเงิน 
กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนช่ือน้ันเป็นระยะเวลาพักการศึกษา ในกรณี
เช่นน้ีนักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ค้างช าระเสมือนเป็นผู้ลา
พักการศึกษา 
  ๑๔.๕ ในกรณีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะกรณี 
อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนเรียน
ในมหาวิทยาลัยทั้งหมดหรือบางส่วนได้หรืออาจพิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโ ดยช าระ
ค่าธรรมเนียมตามระเบียบว่าด้วย การเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
  ๑๔.๖ การลงทะเบียนที่ผิดเง่ือนไขของหลักสูตรให้ถือว่าการลงทะเบียนน้ันตกเป็นโมฆะและรายวิชาที่
ลงทะเบียนผิดเง่ือนไขของหลักสูตรน้ันให้ได้รับสัญลักษณ์ W 
  ๑๔.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ได้ถ้าอาจารย์
ผู้สอนยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและได้ย่ืนหลักฐานน้ันต่อมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีนักศึกษาจะต้องช าระค่าหน่วยกิต รายวิชาน้ัน
ตามระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาและนักศึกษามีเวลาเรียนครบร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดจะได้รับผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ Au 
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หมวด ๗ 
การเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

————————————————- 
 ข้อ ๑๕ การเพ่ิมรายวิชา ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา 
  ๑๕.๑ การเพ่ิมรายวิชา หรือถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายในก าหนด ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา
ปกติหรือภายในก าหนด ๗ วัน นับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน 
  ๑๕.๒ การยกเลิกรายวิชาจะกระท าได้ก่อนวันเร่ิมสอบปลายภาค ๗ วัน และจะได้รับการบันทึกผลการ
เรียนเป็นสัญลักษณ์ W ส าหรับรายวิชาท่ียกเลิกและไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาน้ันคืน 
  ๑๕.๓ ข้ันตอนปฏิบัติในการเพ่ิม ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชาให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด ๘ 
การลาพักการศึกษาและลาออก 

————————————————- 
 ข้อ ๑๖ การลาพักการศึกษา 
  ๑๖.๑ นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปน้ี 
  ๑๖.๑.๑ ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
  ๑๖.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
  ๑๖.๑.๓ เจ็บป่วย 
  ๑๖.๑.๔ ถูกคุมขังตามกฎหมาย 
  ๑๖.๑.๕ มหาวิทยาลัยสั่งให้พักการศึกษา 
  ๑๖.๑.๖ เหตุอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควรแต่ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาค
การศึกษา 
  ๑๖.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือมากกว่าให้ย่ืนใบลาตาม
แบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งน้ีต้องย่ืนใบลาพักการศึกษาก่อนวันเร่ิมสอบปลายภาคการศึกษา 
  ๑๖.๓ นักศึกษาท่ีลาพัก หรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งพักการศึกษาตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือมากกว่า
จะต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ ๑๗ การลาออกนักศึกษาท่ีประสงค์จะขอลาออก ต้องย่ืนใบลาออกตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด ๙ 
การโอนย้าย 

————————————————- 
 ข้อ ๑๘ การโอนย้ายสาขาวิชา 
  ๑๘.๑ การย้ายสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขของคณะ 
  ๑๘.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 
  ๑๘.๒.๑ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา ประธานสาขาวิชา และคณบดีคณะเดิมและได้เรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงภาค
การศึกษาปกติ ทั้งน้ีไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา 
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  ๑๘.๒.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของสาขาวิชาและคณะที่ประสงค์จะขอ
ย้ายไป ทั้งน้ีให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่คณะก าหนด 
  ๑๘.๒.๓ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะ ที่จะรับย้ายไปสังกัดเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ 
  ๑๘.๒.๔ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 
  ๑๘.๒.๕ เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่ เคยเรียนมาทั้งหมดให้น ามาเทียบโอนได้ตาม
หลักสูตรสาขาวิชาใหม่ และน าผลการเรียนไปค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาใหม่ได้ 
 ข้อ ๑๙ การโอนย้ายประเภทนักศึกษานักศึกษาอาจโอนย้ายประเภทนักศึกษาจากนักศึกษาภาคปกติเป็น 
นักศึกษาภาคพิเศษ โดยย่ืนค าร้องตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด ๑๐ 
บทเฉพาะกาล 

————————————————- 
 ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับน้ีประกาศใช้ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือข้อบังคับอื่นใดในขณะที่เข้าศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 

(นายสุชาติ เมืองแก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย ว่าดว้ยการวดัและการประเมินผลการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการวัดและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
————————————————- 

 โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือให้การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและ
เหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๓) แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ จึง
เห็นชอบให้ตราข้อบังคับไว้ ดังน้ี 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้ส าหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ
หลักสูตรปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับน้ี 
  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “อธิการบดี”   หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท าการปกติของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษาอื่นนอกจาก
นักศึกษาภาคปกติ ถึงแม้จะศึกษาในเวลาท าการปกติก็ตาม 
  “หลักสูตร”   หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี และให้มีอ านาจออกประกาศค าสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี 

หมวด ๑ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

————————————————- 
 ข้อ ๖ การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
  ๖.๑ ให้ประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การวัดผลต้องท าตลอดภาค
การศึกษา โดยวิธีการต่าง ๆ กัน เช่น การสอบย่อย การรายงาน การท างานกลุ่ม การสอบกลางภาคการศึกษาและให้มีการ
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สอบปลายภาคการศึกษา การคิดคะแนนระหว่างภาคการศึกษา ให้อยู่ระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๗๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด เว้น
แต่รายวิชาในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาโครงงาน ที่ไม่มีภาคทฤษฎีหรือวิชาในท านองเดียวกันน้ี  
  กรณีสาขาวิชาใด ที่องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผลการศึกษาไว้ให้เป็นไป
ตามแนวทางขององค์กรวิชาชีพน้ัน 
  ๖.๒ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบในภาคการศึกษาหน่ึงไม่น้อยกว่าหน่ึงคร้ัง 
  ๖.๓ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในระบบเข้าช้ันเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมด หรือมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมเทียบกันได้ จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชาน้ัน 
  ในกรณีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการวิชาการคณะ กรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคในรายวิชาน้ัน 
และให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ๖.๔ ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ ระบบ ดังน้ี 
   ๖.๔.๑ ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ 
      ระดับคะแนน  ความหมายของผลการเรียน       ค่าระดับคะแนน 
  A    ดีเย่ียม (Excellent)   ๔.๐๐ 
  B+    ดีมาก (Very good)   ๓.๕๐ 
  B    ดี (Good)    ๓.๐๐ 
  C+    ดีพอใช้ (Fairly good)   ๒.๕๐ 
  C    พอใช้ (Fairly)    ๒.๐๐ 
  D+    อ่อน (Poor)    ๑.๕๐ 
  D    อ่อนมาก (Very poor)   ๑.๐๐ 
  E    ตก (Failure)    ๐.๐๐ 
 ระบบน้ีใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้า
นักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดเป็น “E” ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าจนกว่าจะสอบได้ กรณีได้ค่าระดับคะแนนเป็น “E” 
ในรายวิชาเลือกสามารถไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นในกลุ่มวิชาหรือหมวดวิชาเดียวกันแทนได้ 
 เว้นแต่ รายวิชาท่ีเก่ียวกับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือรายวิชา
อื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบผ่าน ต้องไม่ต่ ากว่า “C” 
   ๖.๔.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังน้ี 
  ระดับการประเมิน     ผลการศึกษา 
   PD (Pass with Distinction)  ผ่านดีเย่ียม 
   P (Pass)     ผ่าน 
   F (Fail)     ไม่ผ่าน 
ระบบน้ีใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร 
   ๖.๔.๓ สัญลักษณ์ I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ ในรายวิชาที่
นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ “I” ต้องด าเนินการขอรับการประเมิน 
เพ่ือเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป ดังน้ี 
    (๑) กรณีนักศึกษายังท างานไม่เสร็จ ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และ
ประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว หากพ้นก าหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยน “I” เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
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    (๒) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค นักศึกษาจะต้องย่ืนค าร้องขอสอบปลายภาค
พร้อมกับหลักฐานประกอบเหตุผลการขาดสอบเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
    (๒.๑) กรณีอนุญาตให้สอบ นักศึกษาต้องไปรับหลักฐานการอนุญาตให้สอบไปติดต่อ
ขอสอบกับอาจารย์ประจ าวิชา เพ่ือเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดให้นาย
ทะเบียนเปลี่ยน “I” เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
    (๒.๒) กรณีไม่อนุญาตให้สอบจะถือว่าสอบตกนายทะเบียนจะเปลี่ยนผลการเรียนเป็น 
“E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ๖.๕ สัญลักษณ์อื่น มีดังน้ี 
   Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 
   W (Withdraw) ใช้ส าหรับกรณี ดังต่อไปน้ี 
    (๑) รายวิชาที่ลงทะเบียนน้ัน ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกวิชาเรียน ก่อนวันเร่ิมสอบปลาย
ภาค ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ 
    (๒) กรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือ ถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาน้ันแล้ว 
    (๓) มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลสมควรให้ยกเลิกวิชาเรียนในรายวิชา
น้ัน หรือ ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ันทั้งหมด 
    (๔) การลงทะเบียนเรียนผิดเง่ือนไขและเป็นโมฆะ 
 ข้อ ๗ การเรียนซ้ า 
  ๗.๑ รายวิชาใด ๆ ท่ีนักศึกษาสอบได้ “D” หรือต่ ากว่า นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาน้ันซ้ า
ได้ 
  ๗.๒ รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาสอบได้ผลประเมินเป็น “E” หรือ “F” นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ า 
 ข้อ ๘ ผลการประเมินเป็น “PD” “P” “F” “Au” “W” และ “I” จะไม่น ามาค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 ข้อ ๙ การนับหน่วยกิตสะสม และการค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  ๙.๑ มหาวิทยาลัย จะค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม จากหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของรายวิชา
ทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา 
  ๙.๒ การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของ
ทุกรายวิชา มารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาท้ังหมด 
  ๙.๓ เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต้ังแต่ ๑.๗๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งน้ีต้องอยู่
ในระยะเวลาท่ีก าหนดตามหลักสูตร 

หมวด ๒ 
การส าเร็จการศึกษา 

————————————————- 
 ข้อ ๑๐ ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องย่ืนค าร้องขอส าเร็จการศึกษา
และช าระค่าธรรมเนียมต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา ๔๕ วันนับแต่วันเปิดภาคเรียน 
 ข้อ ๑๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังน้ี 
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  ๑๑.๑ มีความประพฤติดี 
  ๑๑.๒ สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรรวมทั้งเง่ือนไขที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๑.๓ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
  ๑๑.๔ ต้องมีระยะเวลาการศึกษาตามเง่ือนไขต่อไปน้ี 
  ๑๑.๔.๑ นักศึกษาภาคปกติหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่
เกิน ๘ ปีการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา 
  ๑๑.๔.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๙ ภาคการศึกษาปกติ แต่
ไม่เกิน ๙ ปีการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๑๑ ปีการศึกษา 
  ๑๑.๕ กรณีนักศึกษาเทียบโอน หรือกรณีอื่นๆให้เป็นไปตามเง่ือนไขอื่นที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๑.๖ ไม่มีพันธะด้านหน้ีสินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้อนุมัติผลการศึกษา และให้ถือวันที่อนุมัติผล
การศึกษาเป็นวันที่ส าเร็จการศึกษา 

หมวด ๓ 
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

————————————————- 
 ข้อ ๑๓ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปน้ี 
  ๑๓.๑ นักศึกษาภาคปกติจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 
   ๑๓.๑.๑ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ นับต้ังแต่เร่ิมเข้าเรียน 
   ๑๓.๑.๒ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๐ ในภาคการศึกษาปกติ ภาค
การศึกษาท่ี ๔ ,ที่ ๖ ,ที่ ๘ ,ที่ ๑๐ ,ที่ ๑๒ ,ที่ ๑๔ ,ที่ ๑๖ ,ที่ ๑๘, ที่ ๒๐ และ ท่ี ๒๒ นับต้ังแต่เร่ิมเข้าเรียน 
   ๑๓.๑.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ ากว่า ๑.๗๐ 
   ๑๓.๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด ตามข้อ ๑๑.๔ และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๑.๒ และ
๑๑.๓ ในการเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  ๑๓.๒ ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 
   ๑๓.๒.๑ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ ากว่า ๑.๗๐ 
   ๑๓.๒.๒ ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด ตามข้อ ๑๑.๔ และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๑.๒ และ 
๑๑.๓ ในการเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
  ๑๓.๓ การพ้นสภาพนักศึกษา กรณีอื่นที่ไม่ใช่โดยการประเมินผล มีดังน้ี 
   ๑๓.๓.๑ ตาย 
   ๑๓.๓.๒ ลาออก 
   ๑๓.๓.๓ โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 
   ๑๓.๓.๔ ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาข้อใดข้อหน่ึง ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
   ๑๓.๓.๕ ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดและไม่ได้ลาพักการศึกษา 
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   ๑๓.๓.๖ มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนักศึกษา หรือ กระท าการอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
แก่มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา 
 
 

หมวด ๔ 
การให้ปริญญาเกียรตินิยม 

————————————————- 
 ข้อ ๑๔ ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
  ๑๔.๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับหน่ึงต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุก
ข้อดังต่อไปน้ี 
   ๑๔.๑.๑ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ ๓.๖๐ ข้ึนไป 
   ๑๔.๑.๒ ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหน่ึงต่ ากว่า D หรือไม่ต่ ากว่า P 
   ๑๔.๑.๓ นักศึกษามีเวลาเรียนตามเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
  นักศึกษาภาคปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
  นักศึกษาภาคพิเศษ 
   หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๔.๒ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับสองต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุก
ข้อดังต่อไปน้ี 
   ๑๔.๒.๑ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ ๓.๒๕ ข้ึนไปแต่ไม่
ถึง ๓.๖๐ 
   ๑๔.๒.๒ มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๑.๒ และ ๑๔.๑.๓ 
  ๑๔.๓ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับอนุปริญญาตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 
  ๑๔.๓.๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับอนุปริญญา จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับหน่ึง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปน้ี 
   ๑๔.๓.๑.๑ สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญาจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 
๓.๖๐ และเรียนครบตามหลักสูตร และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ 
   ๑๔.๓.๑.๒ ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหน่ึงต่ ากว่า D หรือ ไม่ต่ ากว่า P 
   ๑๔.๓.๑.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาภาคพิเศษ มี
เวลาเรียนไม่เกิน ๗ ภาคการศึกษา 
   ๑๔.๓.๒ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับ
อนุปริญญา จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปน้ี 
    ๑๔.๓.๒.๑ สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญาจากสถาบันเดิม ไม่
น้อยกว่า ๓.๒๕ และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ 
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    ๑๔.๓.๒.๒ มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๓.๑.๒ และ ๑๔.๓.๑.๓ 
 
 

หมวด ๕ 
บทเฉพาะกาล 

————————————————- 
 ข้อ ๑๕ นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาก่อนข้อบังคับน้ีประกาศใช้ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือข้อบังคับอื่นใดในขณะที่เข้าศึกษาจนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
(นายสุชาติ เมืองแก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ภาคผนวก ฉ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วา่ดว้ยการเทยีบโอนผลการเรียน  พ.ศ. 2552 

และ (ฉบับที2่) พ.ศ. 2558 
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ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏเลย 

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
..................................... 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  และการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในการประชุมคร้ังที่  ๑๒/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงได้ออกระเบียบไว้
ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒” 
ข้อ ๒  ให้ยกเลิก “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

พ.ศ. ๒๕๕๑” 
บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และค าสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี  ให้

ใช้ระเบียบน้ีแทน 
ข้อ ๓  ระเบียบน้ีให้ใช้กับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษาท่ี  ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
ข้อ ๔  ในระเบียบน้ี 

  “มหาวิทยาลัย”    หมายความว่า   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “อธิการบดี”     หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “นักศึกษา”    หมายความว่า    ผู้ ที่ ร า ย ง า น ตั ว ข้ึ นท ะ เ บี ย น เ ป็ น นั ก ศึ ก ษ า ขอ ง
มหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย  และให้
หมายความรวมถึงการน าเน้ือหาวิชาของรายวิชา  กลุ่มวิชาจากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษาแล้ว  และการเทียบโอน
ความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ 
โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาน้ันอีก 

“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับหลังมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายให้การรับรอง  

ข้อ ๕  รายวิชาท่ีจะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องได้รับการประเมินผลการศึกษา หรือเป็นรายวิชาที่ได้รับการเทียบ
โอนผลการเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยซึ่งเคยศึกษามาแล้วไม่เกินสิบปีนับถึงวันที่เข้าศึกษา  โดยเร่ิมนับจากวันส าเร็จการศึกษา
หรือภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน  

ข้อ ๖  ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน  ต้องมีคุณสมบัติข้อหน่ึงข้อใด  ดังต่อไปน้ี 
(๑) ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
(๒) ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
(๓) ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
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  (๔) ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ  หรือจากประสบการณ์การ
ท างาน 

 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ ๖ (๓) (๔) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่าส าหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี  และจะต้องมีความรู้พ้ืนฐานในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ข้อ ๗  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ มีดังต่อไปน้ี 
 นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย  

 (๑)  รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีจะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเน้ือหา
สาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน เว้นแต่เป็นการเทียบโอนผลการเรียนใน
หลักสูตรเดียวกัน 
 (๒)  นักศึกษามีสิทธิที่เทียบโอนผลการเรียนได้ทั้งหมดหรือบางส่วน  
  (ก) การเทียบโอนผลการเรียนแต่เพียงบางส่วนต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือ 
P หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ B หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอนจะไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้
อักษรย่อ P (T) ในช่องระดับคะแนน 
  (ข) การเทียบโอนผลการเรียนทั้งหมดจะน าเอาผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนมา
ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 (๓)  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินช้ันปีและภาคการศึกษา
ที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
  นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น  
 (๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย  หรือเทียบเท่าที่สถาบันอุดมศึกษาหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
 (๒) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีจะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเน้ือหา
สาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีขอเทียบโอนผลการเรียน 
 (๓) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ผ่านการประเมินผลการเรียนได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C หรือระดับ
คะแนน P หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน B หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา   
 (๔)  นักศึกษาจะเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญาตรีได้ไม่เกินสามในสี่ของหน่วยกิต รวมของหลักสูตรที่
รับโอน ระดับบัณฑิตศึกษาได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
 อน่ึง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขา
เดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน  ให้เทียบโอนผลการเรียนได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
 (๕) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอนจะไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและให้บันทึกไว้
ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ  P (T) ในช่องระดับคะแนน 

ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว  และเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีอีกสาขาหน่ึงให้สามารถเทียบโอนผล
การเรียนส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมด  โดยไม่น าเง่ือนไขในวรรค
สอง (๒) (ก)  วรรคสาม (๓)  และข้อ  ๕  มาพิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการ
เรียนเป็นรายวิชา 
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ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงหรือเทียบเท่าให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนส าหรับ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได้กึ่งหน่ึงตามประกาศของมหาวิทยาลัย และในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมด 
โดยไม่น าเง่ือนไขในวรรคสอง (๒) (ก)  วรรคสาม (๓)  และข้อ  ๕  มาพิจารณา  และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา 
โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

ในการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ ให้คณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการ
เรียนประเมินจากระเบียนผลการเรียน 
 ข้อ ๘  หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การ
ฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบ    
 (๑) การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรที่ทาง
มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
 (๒)  ในการประเมินการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์ท างานเข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน
ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังต่อไปน้ี  เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมิน 

 (ก) แฟ้มสะสมผลการเรียนรู้ 
 (ข) การทดสอบ 
 (ค) การสัมภาษณ์ 
 (ง) การตอบค าถาม 
 (จ) การสาธิต 
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C หรือระดับคะแนน P  หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่ม

รายวิชาระดับปริญญาตรี และไม่ต่ ากว่าระดับ B  หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  จึงจะให้
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาน้ัน แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน  และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนนหรือค านวณค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและ  ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P(T)ในช่องระดับคะแนน 

ข้อ ๙  นักศึกษาท่ีขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหน่ึงปีการศึกษา จึงจะมี
สิทธิส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๑๐  ให้มีคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน  ประกอบด้วย 
 (๑) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการ

เรียน  เป็นประธาน 
 (๒) อาจารย์หรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนจ านวนอย่างน้อยหน่ึงคนแต่ไม่เกิน

สามคน โดยค าแนะน าของคณบดีตาม (๑) เป็นกรรมการ 
 (๓) ประธานสาขาวิชาของรายวิชาท่ีจะขอเทียบโอนผลการเรียน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 เมื่อคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนด าเนินการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนเสร็จสิ้นแล้ว ให้
รายงานผลการประเมินการเทียบโอนไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

ข้อ ๑๑  นักศึกษาท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลยว่าด้วยการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เว้นแต่ 

(๑) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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 (๒) นักศึกษาซึ่งเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วกลับเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ได้รับการเทียบโอน
ผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาและโอนหน่วยกิตที่เคยศึกษามาแล้วทั้งหมด  

ข้อ ๑๒ นักศึกษาท่ีเทียบโอนผลการเรียนในระบบต้องด าเนินการขอเทียบโอนผลการเรียนและช าระค่าธรรมเนียมให้
แล้วเสร็จภายในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันสมควรนักศึกษาอาจขอขยายเวลาดังกล่าวอีกได้แต่ไม่เกิน
หน่ึงภาคเรียน 

 นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจาก
ประสบการณ์การท างาน ให้ด าเนินการขอเทียบโอนได้ต้ังแต่ภาคการศึกษาแรกจนถึงวันสุดท้ายของก าหนดการลงทะเบียนใน
ภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษา    

ข้อ ๑๓  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย  
ข้อ ๑๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี  ให้มีอ านาจออกประกาศให้เป็นไปตามระเบียบน้ี รวมทั้งให้มีอ านาจช้ี

ขาดปัญหาที่เกิดข้ึนจากกรณีการใช้ระเบียบน้ี  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  

 

 
(นายสุชาติ  เมืองแก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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    ภาคผนวก ช 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2550          

และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ 2557 
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ภาคผนวก ซ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ฌ 
ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรฯ  

สาขาวิชาดิจิทัลอารต์ 
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ภาคผนวก ญ 
ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ภายในหลักสูตรฯ  

สาขาวิชาดิจิทัลอารต์ 
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ภาคผนวก ฎ 
ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ภายนอกหลักสูตรฯ  

สาขาวิชาดิจิทัลอารต์ 
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ภาคผนวก ฏ 
ประวัต/ิผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาดิจิทัลอารต์ 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:  นายชัยทวี  บุบผา 
ต าแหน่งทางวิชาการ:    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ชัยทวี บุบผา และ ศรัณยพัชร์ จิตพิไล. (2563). การพัฒนาส่ือวีดิทัศน์การเล้ียงไส้เดือนดินส่งเสริม
อาชีพในชุมชนอ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย คร้ังที่ 6 ราชภัฏ ราชภักด์ิ : สืบสานศาสตร์
พระราชา สู่การพัฒนาท้องถ่ินที่ยั่งยืน” (The 6th Rajabhat University 
National and International Research & Academic Conferences 
(RUNIRAC VI), หน้า 191-198. 17-18 สิงหาคม 2563. กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 

ชัยทวี บุบผา, ศรัณยพัชร์ จิตพิไล, อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ และ ธีระพงษ์ พิทักษ์ศฤงคาร. 
(2563). การออกแบบลวดลายกราฟิกถุงผ้า บ้านหินสอ อ า เภอภูเรือ จังหวัดเลย. 
วารสารวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 15 (54) : 76-84.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ .ศ.  

ศป.ม. ออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2553 
ค.บ. ศิลปศึกษา สถาบันราชภัฏเลย 2538 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:  นางสาวอิสริยาภรณ์  ชัยกุหลาบ 
ต าแหน่งทางวิชาการ:    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ, ศรัณยพัชร์ จิตพิไล, ธีระพงษ์ พิทักษ์ศฤงคาร และ ชัยทวี บุบผา. (2563). การ

ออกแบบลวดลายกราฟิกถุงผ้า บ้านหินสอ อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย. วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 15 (54) : 76-84.   

อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ, ศรัณยพัชร์ จิตพิไล และ ธัญลักษณ์ ศุภพลธร. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อัตลักษณ์ลายผ้าปักของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บ้านตูบค้อ ต าบลกกสะท้อน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัด
เลย. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย คร้ังที่ 7, หน้า 
1968-1979. 25-26 มกราคม 2561. พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา. 

อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ , ธี ระพงษ์  พิ ทักษ์ศฤงคาร , อนุสรณ์ เอื้อประเสริฐ  และ ธัญลักษณ์  
 ศุภพลธร. (2560). ลวดลายกราฟิกผ้าม้งบ้านตูบค้อเพื่อการออกแบบและโฆษณาผลิตภัณฑ์. ใน
รายงานสืบ เนื่ อ งจากการประชุม วิชาการระ ดับชา ติมหา วิท ยาลั ยราชภัฏภู เ ก็ ต  
 คร้ังที่ 10, หน้า 152-160. 14 ธันวาคม 2560. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ .ศ.  

ศป.ด ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562 
ค.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2553 
วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:  นายธีระพงษ์  พิทักษ์ศฤงคาร 
ต าแหน่งทางวิชาการ:    อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
ธีระพงษ์ พิทักษ์ศฤงคาร, ศรัณยพัชร์ จิตพิไล, อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ และ ชัยทวี บุบผา. (2563). การ

ออกแบบลวดลายกราฟิกถุงผ้า บ้านหินสอ อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย. วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 15 (54) : 76-84.   

ธีระพงษ์  พิ ทักษ์ศฤงคาร , อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ , อนุสรณ์ เอื้อประเสริฐ  และ ธัญลักษณ์  
ศุภพลธร. (2560). ลวดลายกราฟิกผ้าม้งบ้านตูบค้อเพื่อการออกแบบและโฆษณาผลิตภัณฑ์. ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คร้ังที่ 10, หน้า 
152-160. 14 ธันวาคม 2560. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

ธีระพงษ์  พิ ทักษ์ศฤงคาร , อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ , อนุสรณ์ เอื้อประเสริ ฐ  และ ไทยโรจน์  
พวงมณี. (2560). การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด า บ้านนาป่าหนาด อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ คร้ังที่ 4 , หน้า 60-66. 3 ธันวาคม 
2560. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 

 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ .ศ.  

ศศ.ม. ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2553 
ศป.บ. ทัศนศิลป์ สาขาการถ่ายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:  นายศรัณยพัชร์  จิตพิไล 
ต าแหน่งทางวิชาการ:    ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
ศรัณยพัชร์ จิตพิไล, อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ, ธีระพงษ์ พิทักษ์ศฤงคาร และ ชัยทวี บุบผา. (2563). การ

ออกแบบลวดลายกราฟิกถุงผ้า บ้านหินสอ อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย. วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 15 (54) : 76-84.   

ศรัณยพัชร์ จิตพิไล และ ชัยทวี บุบผา. (2563). การพัฒนาส่ือวีดิทัศน์การเล้ียงไส้เดือนดินส่งเสริมอาชีพใน
ชุมชนอ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภัฏวิจัย คร้ังที่ 6 ราชภัฏ ราชภักด์ิ : สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา
ท้องถ่ินที่ยั่งยืน, หน้า 191-198. 17-18 สิงหาคม 2563. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม. 

ศรัณยพัชร์ จิตพิไล, อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ และ ธัญลักษณ์ ศุภพลธร. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัต
ลักษณ์ลายผ้าปักของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บ้านตูบค้อ ต าบลกกสะท้อน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย. 
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย คร้ังที่ 7, หน้า 1968-
1979. 25-26 มกราคม 2561. พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา. 

 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ .ศ.  

วท.ม. ส่ือนฤมิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2551 
ค.บ. ศิลปศึกษา สถาบันราชภัฏสกลนคร 2545 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล:  นายตันติกร  โนนศรี 
ต าแหน่งทางวิชาการ:    อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
ตันติกร  โนนศรี. (2563). การพัฒนาระบบตรวจกระดาษค าตอบแบบปรนัยกึ่งอัตโนมัติโดยใช้กล้องเว็บแคม. ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ คร้ังที่ 6 ประจ าปี 
2563, หน้า 1600-1607. 25 มีนาคม 2563. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ตันติกร  โนนศรี, ปัทมา ปัญญาใส, มัสยา ราชวงษ์ และ ไทยโรจน์ พวงมณี. (2562). แนวทางการ
พัฒนาการท่องเท่ียวนั่งเรือชมวิวทิวทัศน์ในเขื่อนอุบลรัตน์ของชุมชนการท่องเท่ียวทางเรือ บ้าน
ท่าศิลา ต าบลบ้านค้อ จังหวัดหนองบัวล าภู.  ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562, หน้า 2061-2071. 22 มีนาคม 2562. 
เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ตันติกร  โนนศรี, ปัทมา ปัญยาใส และ มัสยา ราชวงษ์. (2562). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ของเทศบาลต าบลเอราวัณและชุมชนบ้านวังเลา ต าบลเอราวัณ อ าเภอเอราวัณ จังหวัด
เลย : การท่องเท่ียวเข่ือนและล่องเรือชมธรรมชาติ. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี 2561, หน้า 1360-1368. 23 กุมภาพันธ์ 2561. เลย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

 
 
 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ .ศ.  

วท.ม. วิทยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552 
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฐ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์  

พ.ศ. 2558        
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ภาคผนวก ฑ 
ความคาดหวงัของผลลัพธ์การเรยีนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา  
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 
1. นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบ้ืองต้นทางด้านดิจิทัลอาร์ต 
2. นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมเฉพาะส าหรับการผลิตภาพยนตร์ ผลิตกราฟิก

และส่ือมัลติมีเดียในรูปแบบต่างๆ  
3. นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น 

 
ชั้นปีที่ 2 

1. นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเฉพาะส าหรับการผลิตภาพยนตร์ ผลิต
กราฟิกและส่ือมัลติมีเดียในรูปแบบต่างๆ 

2. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลอาร์ตอย่างเหมาะสม 
3. นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาในการส่ือสาร ทักษะทางดิจิทัลและการใช้

เทคโนโลยี 
 
ชั้นปีที่ 3 

1. นักศึกษามทัีกษะในการสืบค้นข้อมูล การอ่านบทความวิจัย การสรุปและน าเสนอ
ผลงานวิจัยหน้าช้ันเรียน 

2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านการออกแบบ ด้านการผลิตภาพยนตร์ 
ด้านการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ  

3. นักศึกษามีทักษะทางปัญญา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และปรับตัวเข้ากับ
เทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ 

 
ชั้นปีที่ 4 

1. นักศึกษามีทักษะในการออกแบบและผลิตส่ือดิจิทัลอาร์ต ในการออกแบบการทดลอง การ
วิจัย/นิพนธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลอง การสรุปผลการทดลองและน าเสนอผลงาน
หน้าช้ันเรียน 

2. นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางด้านดิจิทัลอาร์ต สามารถน าความรู้พื้นฐานและขั้นสูงไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพท้ังในภาครัฐและเอกชน 


