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    ก 
 

คํานํา 
 
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  ฉบับนี้
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 เริ่มเปดใช
หลักสูตรเม่ือปการศึกษา 2543 ซ่ึงตอมาในป พ.ศ. 2548 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรนี้ โดยเปนการแกไข
รายวิชาบางสวน และปรับรหัสรายวิชาใหเปนไปตามขอบังคับของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย หลังปพ.ศ.
2550 ไดมีการกําหนดใหแตละหลักสูตรปรับปรุงโครงสรางหลังสูตร ใหเปนไปตามเกณทของสํานักกรรมการ
อุดมศึกษา ซ่ึงหลักสูตรไมไดดําเนินการตอใหเสร็จลุลวง จึงหยุดรับนักศึกษานับจากนั้นเปนตนมา  

ท่ีผานมาหลักสูตรผลิตบัณฑิตจํานวน 8 รุน มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 243 คน จากการสํารวจภาวะการมี
งานทําของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาอยูท่ี รอยละ95 ท้ังท่ีเปนลูกจางในสถานประกอบการ และมีธุรกิจเปนของ
ตนเอง รวมท้ังความสําเร็จของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลสําคัญ จากการประกวดในโครงการตาง ๆ ท้ังในระดับ
ทองถ่ินและระดับประเทศอีกหลายรางวัลเชน รางวัลชนะเลิศในโครงการ Idea สรางสรรคกับการประกวด 
Fancy Recycle “from waste to value” ของอุทยานการเรียนรูยะลา,รางวัลกํากับศิลปดีเดน เรื่อง The 
day without a rain  จากสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม,ทุนสงเสริมการศึกษา
สรางสรรคศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท” , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จาการ
ประกวดภาพถายครูชายแดนใต , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดวาดภาพประกอบนิทาน
โครงการ “TK Comic Contest” หนึ่งในโครงการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของอุทยานการเรียนรูยะลา 
  ผลจากการวิเคราะหหลักสูตร  พบปญหาและขอบกพรองท่ีตองทําการปรับปรุงเชน ชื่อหลักสูตรไม
สอดคลองกับกลุมวิชา , การกําหนดปริญญาบัตรตามสาขาวิชา , รายละเอียดของหลักสูตรในสวนของ
โครงสรางหลักสูตร, จํานวนรายวิชาของหลักสูตรมีจํานวนวิชารวมแลวมากเกินไป นอกจากนี้ในสวนของ
รายวิชา ยังขาดความสมบูรณในเรื่องของการจัดระบบหนวยกิต และคําอธิบายรายวิชาท่ียังไมชัดเจน รวมถึง
ยังขาดรายวิชาท่ีไปเพ่ิมเติมเก่ียวกับความรูในการประกอบอาชีพสวนตัวและอัตลักษณความเปนทองถ่ิน
ทางดานศิลปะและการออกแบบ เชน วิชาศิลปะอิสลาม วิชาศิลปะอาเซียน วิชาธุรกิจศิลปะ และวิชาการ
ตลาดและงานศิลปะ โดยไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกระบวนการและขอกําหนดของมหาวิทยาลัย  

ในเลมประกอบดวยสาระสําคัญ 8 หมวด คือ ขอมูลท่ัวไป ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัด
การศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย   การประกันคุณภาพหลักสูตร และการ
ประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร หลักสูตรฉบับนี้ไดปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตจากการ
วิพากษหลักสูตรของผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือใหหลักสูตรมีความถูกตอง  สมบูรณ  สอดคลองกับความตองการของ
สังคม     

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556 ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษหลักสูตร คณาจารย นักศึกษา ตลอดจนผูท่ีเก่ียวของ ท่ี
แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ และขอบคุณผูทรงคุณวุฒิท่ีพิจารณาตรวจสอบ ปรับแกหลักสูตร
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
                                           
 
 
                                                  นางสาวรุซณี   ซูสารอ 
               ประธานหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม 
               คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   
               กุมภาพันธ  2556 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย  :   หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม 
 ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor  of Fine Arts  Program in Arts Design 

     
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  ศิลปบัณฑิต  (การออกแบบศิลปกรรม) 
    ชื่อยอ :  ศล.บ. (การออกแบบศิลปกรรม) 
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :  Bachelor of Fine Arts  ( Arts Design ) 

ชื่อยอ :  B.F.A. ( Arts Design ) 
 
3. วิชาเอก 
 ไมมี 
 
4. จํานวนหนวยกิต 

ไมนอยกวา 131 หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ  

      หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป   
5.2  ภาษาท่ีใช 
      จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย 

 5.3  การรับเขาศึกษา 
      รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยได 
5.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

                เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

      ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
6.2  เริ่มใชในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 เปนตนไป 
6.3  คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตร 

ตอมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2555 ตามหนังสือเลขท่ี ศธ.0559/คมส.ว 015 เรื่องขอ  
มติความเห็นชอบพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร และหนังสือออก
เลขท่ี คมส.32/2555 เรื่องขอมติความเห็นชอบพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตร จากคณะกรรมการจํานวน 12 ทาน ไดความเห็นชอบในหลักสูตรการออกแบบ
ศิลปกรรม 7 ทาน และทางหลักสูตรไดดําเนินการตามข้ันตอนตอไปเรียบรอยแลว 

6.4  สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย  
      ในคราวประชุมครั้งท่ี  1/2556 เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556  
6.5  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 
      ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 15 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
    หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2558 

 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา :  

8.1 อาชีพอิสระดานศิลปะการออกแบบ และหรือดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ 
  8.2 นักออกแบบดานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ ชางถายภาพ และหรือ นักวาดภาพประกอบ และหรือ        

ดานพาณิชยศิลปอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ  
 8.3 บุคลากรท่ีเก่ียวของทางดานการสรางสรรคทางศิลปะและการออกแบบตามสื่อประเภทตาง ๆ  

8.4 บุคลากรดานการศึกษา และหรือนักวิชาการดานศิลปะ และการออกแบบของรัฐบาลและเอกชน 
 

9. ช่ือนามสกุล เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 

 
สําเร็จการศึกษาจาก 

 

ปพ.ศ. 
 

ผลงานวิชาการ 
  

1. นางสาวรุซณี ซูสารอ 
    อาจารย 
   x-xxxx-xxxxx-xx-x

MFA. (Fine Art)  
 
ศษ.บ  (ศิลปศึกษา) 

Aligarh Muslim University 
(India)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2552 
 

2549 

 

2. นายศฤงคาร  กิติวินิต 
   อาจารย 
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศ.ม.(ออกแบบนิเทศศิลป) 
ศ.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 

2549 
2540 

 

3. นายประทีป   สุวรรณโร 
   อาจารย 
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

กศ.ม. (ศิลปศึกษา) 
 
ศษ.บ. (ศิลปศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2548 
 

2535 

 

4. นายอับดุลรอซะ วรรณอาลี 
   ผูชวยศาสตราจารย 
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
สถ.บ.(สถาปตยกรรม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2545 
2541 

งานวิจัย : โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดทําขอเสนอดาน
ยุทธศาสตรดานที่อยูอาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต  
เอกสารประกอบการสอน :วิชา ทัศนศิลปมุสลิม 
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ช่ือนามสกุล เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ตอ) 
ชื่อ นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 

 
สําเร็จการศึกษาจาก 

 

ปพ.ศ. 
 

ผลงานวิชาการ 

5. นางนันทา โรจนอุดมศาสตร 
   รองศาสตราจารย 
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

กศ.บ. (ศิลปศึกษา) 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2515 งานวิจัย : ลวดลายตกแตงบานของชาวไทยมุสลิม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต 
เอกสารประกอบการสอน :วิชา การทําผาบาติก 

 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน :  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
                การปรับปรุงหลักสูตรมีความสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ซ่ึงมีหลักการสําคัญ คือ การเพ่ิม
คุณคาของสินคาและบริการ(value Creation) โดยใชองคความรูและการออกแบบ อีกท้ังความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนไทย  ซ่ึงปจจุบันรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจดวยแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) มากข้ึน เพราะเศรษฐกิจสรางสรรคมี
องคประกอบรวมในการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจหลายประการ  อาทิ  การใชองคความรู (Knowledge) 
การศึกษา (Education) การสรางสรรคงาน (Creativity) การใชทรัพยสินทางปญญา (Intellectual  Property) 
ท่ีเชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม  การสั่งสมความรูของสังคม และเทคโนโลยีใหม   ซ่ึงการพัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรคจะสามารถขับเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น  จําเปนตองมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เปนหัวใจหลักท่ีสําคัญ  โดยเฉพาะในดานของความคิดสรางสรรค   ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรการออกแบบ
ศิลปกรรม เปนการเตรียมความพรอมในการผลิตบัณฑิตใหมีความรู  ความสามารถในดานศิลปะ  ทัศนศิลป  
ศิลปะทางการออกแบบ  และงานสรางสรรคประเภทตาง ๆ  ซ่ึงจะนําไปสูการเปนบุคลากรท่ีสําคัญตอการพัฒนา
เศรษฐกิจสรางสรรค  และมีสวนในการขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติตอไป 
 
 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
                 ศิลปะ  สังคม และวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของกันและกัน  ซ่ึงท้ังสามสวนลวนเชื่อมโยงและมีสวน
เก่ียวของกับวิถีชีวิต  และการดําเนินชีวิต  ท่ีสัมพันธกับชุมชนและพ้ืนท่ี  ซ่ึงพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  นับวา
เปนพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีมีอัตลักษณชัดเจน โดยเฉพาะความหลากหลายทางวัฒนธรรม  วิถีการดําเนินชีวิต  สภาพสังคม   
ชุมชนและสิ่งแวดลอม  การปรับปรุงหลักสูตรการออกแบบศิลปกรรม ใหความสําคัญกับการเรียนรูและเขาถึงองค
ความรูดานตาง ๆ ทางสังคมและวัฒนธรรมของทองถ่ินในแตละพ้ืนท่ี  เพ่ือเปนฐานขอมูลในการวิจัยและพัฒนา   
ใหไดมาซ่ึงองคความรูใหมหรือผลิตภัณฑดานการออกแบบ  และหรือศิลปะรูปแบบตาง ๆ  ท่ีมีสวนตอการนําไป
ประยุกตใช ปรับ  เปลี่ยน  หรือพัฒนาท่ีสอดคลองและเหมาะสม  กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของยุคสมัย 
 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1  และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
                 การปรับปรุงหลักสูตรทําข้ึนภายใตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2552  
เพ่ือตอบสนองกับการพัฒนาประเทศตามแนวทางการสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค ท่ีสอดคลองกับความตองการ
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ของสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต   ตลอดจนนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ ตามบริบทท่ีเหมาะสมกับสังคมพหุ
วัฒนธรรม  

12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
         การผลิตบัณฑิตเปนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินท่ีรับผิดชอบในเขตพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต   ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีเอกลักษณและอัตลักษณ
เฉพาะในดานของสังคมพหุวัฒนธรรม   และจากสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ี   ทําใหรัฐบาลมีนโยบาย 3 5เฉพ3 5าะ 
เพ่ือแกปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ี  โดยเฉพาะการขยายโอกาสและพัฒนาทางการศึกษา การสรางอาชีพและการ
เยียวยาและสรางขวัญกําลังใจใหกับคนในพ้ืนท่ี   หลักสูตรการออกแบบศิลปกรรม  มุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีสามารถ
สรางอาชีพอิสระไดดวยตนเอง   และสามารถเปนบุคลากรในการพัฒนาทองถ่ินในดานของการสอนศิลปะ             
การออกแบบ และดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงท่ีผานมาหลักสูตรไดมีการทําวิจัยและงานสรางสรรคท่ีใชทองถ่ินเปน
ฐานและไดใหการบริการวิชาการในดานศิลปะและการออกแบบใหกับบุคคลภายนอกตามวาระ ตาง ๆ  และยังมี
สวนในการนํากิจกรรมทางศิลปะเขาไปบําบัดใหกับเยาวชนท่ีประสบปญหาจากความไมสงบในพ้ืนท่ี ตลอดจนมี
สวนในการจัดแสดงงานศิลปะเพ่ือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงจากสวนหนึ่งท่ีกลาวมาลวนเปนพันธกิจหลักท่ี
สําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
                  1. หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป จัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ  จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาศิลปกรรมศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
                  3. หมวดวชิาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซ่ึงจัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาท่ี
รายวิชานั้นสังกัด 
 13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 
  รายวิชาในหลักสูตรเปดโอกาสใหนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนเปนรายวิชาเลือกและ
เลือกเสรีได 

13.2  การบริหารจัดการ  
        อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองประสานงานกับผูรับผิดชอบรายวิชา และ/หรือหมวดวิชานั้นๆ

เก่ียวกับเนื้อหาสาระ การจัดผูสอน ตารางเรียน ตารางสอนและการสอบ ตลอดจนการประเมินผลใหสอดคลองกับ
มาตราฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1  ปรัชญาของหลักสูตร  

                 บัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม เปนผูมีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความสามารถในการคิด 
สรางสรรคเพ่ือผลิตผลงานทางศิลปะและการออกแบบในรูปแบบตางๆ สามารถนําความรูไปประยุกตใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังมีความเขาใจและตระหนักถึงบทบาทของศิลปกรรม บนฐานของภูมิปญญาทองถ่ินและสากล 
ท่ีมีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม 

 1.2  ความสําคัญของหลักสูตร 
       หลักสูตรการออกแบบศิลปกรรม พัฒนาข้ึนจากฐานความคิดของบริบททางสังคม  และ
ปรากฏการณทางศิลปะท่ีมีพัฒนาการทางแนวคิด และรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย  ซ่ึงภายใตแนวทางของ
การพัฒนาประเทศ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพ  และรู เทากันกับความ
เปลี่ยนแปลงและความเจริญทางเทคโนโลยีโดยมุงเนนใหคนมีความคิดและใชความคิดทางสรางสรรค  เพ่ือสราง
องคความรูใหม หรือนวัตกรรมตาง ๆ ใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative 
Economy)  ซ่ึงจะเปนทางเลือกใหมในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย  ศาสตรทางดานศิลปะและการออกแบบ ซ่ึง
เก่ียวของโดยตรงกับการพัฒนาความคิดสรางสรรค จําเปนตองพัฒนาการจัดการศึกษาใหสัมพันธกับการพัฒนา
ประเทศ  ดังนั้นภาควิชาศิลปกรรมศาสตร  จึงพัฒนาหลักสูตรการออกแบบศิลปกรรม เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปน
บุคลากรทางความคิดสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ  สามารถนําความรูไปประยุกตหรือบูรณการ  เพ่ือสรางสรรคงาน
ออกแบบ หรือสรางงานศิลปะท่ีมีคุณคาตอตนเอง  สังคมและประเทศชาติ 
      เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร 
      การปรับปรุงหลักสูตร  เปนการสรางความชัดเจนในขอบเขตเนื้อหา ของรายวิชาในหลักสูตรใหมี
ความกระชับ  พอดีและเหมาะสมกับการออกแบบศิลปกรรม โดยไดตัดและเพ่ิมรายวิชาบางสวนเพ่ือความสมบูรณ
ของหลักสูตร  ซ่ึงเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) พ.ศ. 2552  โดยคงไวซ่ึง
ลักษณะเดน  ท่ีเนนถึงสาระวิชาท่ีสรางความเขาใจ  และตระหนักถึงบทบาทของการออกแบบศิลปกรรม  บนฐาน
ของภูมิปญญาทองถ่ินและสากล ในสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต 

1.3  วัตถุประสงคของหลักสูตร  
           1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ มีความคิดสรางสรรค สามารถประกอบอาชีพ

สวนตัวหรือในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
           1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถในการศึกษาคนควา ทดลองดานการออกแบบ   

รูจักใชเทคโนโลยี มีทักษะในการสรางสรรคผลงานอยางมีคุณภาพ 

           1.3.3 มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพการออกแบบและทัศนศิลป  สามารถนําความรู  ความสามารถและ
คุณลักษณะท่ีดีของความเปนบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม  ไปพัฒนาและประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเอง ทองถ่ินและสังคมตอไปไดอยางมีคุณภาพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

-  ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน 
   ตามท่ี สกอ. กําหนด 

-  พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
   จากหลักสูตรในระดับชาติ 

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

-  ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ 
   ความตองการของสถานศึกษา 
   และทองถ่ิน 

-  ประเมินหลักสูตร จากผูใชบัณฑิต 
   และนักศึกษา  และสํารวจความ 
   ตองการเขาศึกษาตอของนักเรียน 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย 

-  รายงานผลการประเมินหลักสูตรของ 
   นักศึกษา  บัณฑิต  ผูใชบัณฑิต และ 
   อาจารยท่ีเก่ียวของ     

-  พัฒนาบุคลากรท้ังผูสอนและ 
   ผูเรียนดานการเรียนการสอนและ 
   บริการวิชาการและการฝกปฏิบัติ 
   วิชาชีพครู ใหสามารถนําความรู 
   ทางดานเทคนิคและวิธีสอนไป 
   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได 
   อยางมีประสิทธิภาพ 

-  สนับสนุนบุคลากรท้ังผูสอนและ 
   ผูเรียนใหทํางานบริการวิชาการ 
-  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   ของนักศึกษาท่ีเปนหนวยฝก 
   ประสบการณวิชาชีพครู 

-  จํานวนโครงการและผลการประเมิน 
   ของแตละโครงการ 
-  ผลการประเมินการปฏิบัติการสอน 
   ในสถานศึกษาของนักศึกษา 
 

 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
     ระบบทวิภาค 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
               การจัดการศึกษาภาคฤดูรอนใหเปนไปตามขอบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 

1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
      ไมมี 
 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
2.1  วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน :  

                      ภาคการศึกษาท่ี 1 เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

                      ภาคการศึกษาท่ี 2 เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือศึกษาตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอรตองเปน
ผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  หรือเทียบเทา  และมีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กําหนด 
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2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
     นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสวนใหญ เปนบุคคลในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต ซ่ึงบางคนมีปญหาเรื่องความพรอม ในทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการเรียนรู เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และทักษะทางตัวเลข เปนตน 

2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
2.4.1  จัดปฐมนิเทศท้ังในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา   

  2.4.2  จัดอาจารยท่ีปรึกษาจากสาขาวิชา และมีฝายแนะแนวของมหาวิทยาลัย 
  2.4.3  จัดระบบพ่ีชวยนอง เพ่ือแนะนํา ใหคําปรึกษา ท้ังดานการเรียนและการดําเนินชีวิต 
  2.4.4  มีโครงการปรับฐานและปูพ้ืนใหกับนักศึกษาใหมเพ่ือใหมีความพรอมในการเขาศึกษา  
       2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

ระดับช้ันป 
 

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 
2556 2557 2558 2559 2560 

ระดับปริญญาตรี  (4 ป)      
ชั้นปท่ี 1 30 35 40 40 40 

ชั้นปท่ี 2  30 35 40 40 

ชั้นปท่ี 3   30 35 40 

ชั้นปท่ี 4    30 35 

รวมจํานวนนักศึกษา 30 65 105 145 155 
จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 30 30 

2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หนวยบาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 
คาธรรมเนียมการศึกษา 
คนละ  9,000  บาทตอ 
ภาคการศึกษา 

540,000 1,080,000 1,890,000 2,610,000 2,790,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ  700  บาทตอป 

21,000 45,500 73,000 101,000 108,000 

รวมรายรับ 561,000 1,125,500 1,963,500 2,711,500 2,898,500 
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2.6.2 รายละเอียดรายจาย (หนวยบาท) 

รายละเอียดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 
เงินคงคลัง รอยละ 20 112,200 225,100 392,700 542,300 579,700 
รายจายระดับมหาวิทยาลัย 
รอยละ 40 

224,400 450,200 785,400 1,084,600 1,159,400 

คาใชจายในการดําเนินงาน
รอยละ 40 

224,400 450,200 785,400 1,084,600 1,159,400 

รวม 561,000 1,205,500 1,963,500 2,711,500 2,898,500 
จํานวนนักศึกษา 30 35 40 40 40 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 

 
2.7  ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน  
2.8  การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนขาม มหาวิทยาลัย  

ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1  หลักสูตร 
  3.1.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา 131  หนวยกิต 
  3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชา
เลือกเสรี มีจํานวนหนวยกิตแตละหมวดและหนวยกิตรวมท้ังหลักสูตร ดังนี้ 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หนวยกิต 
  กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

  กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 

  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

  
6 

 
หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะดาน  95  หนวยกิต 
      กลุมวิชาแกน   27 หนวยกิต 

      กลุมวิชาเฉพาะดาน       65 หนวยกิต 

            วิชาเอกบังคับ   50 หนวยกิต 

            วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

      กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ              ไมนอยกวา 270  ชั่วโมง         3    หนวยกิต 
 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา        6 หนวยกิต 
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   3.1.3  รายวิชา   
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        ไมนอยกวา       30  หนวยกิต 
         กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 12  หนวยกิต 
บังคับเรียน 10  หนวยกิต 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3) 
 Thai for Communication  
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  2(1-2-3) 
 Speaking and Writing Skills Development  

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู                                    2(1-2-3) 
English for Communication and Learning Development 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
 Malay for Communication  
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู  2(1-2-3) 
 Malay for Communication and Learning Development  
   
 เลือกเรียน                                                                         2 หนวยกิต 
 จากรายวิชา ดังตอไปนี้  
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย    2(2-0-4) 
 Principles of Reading and Writing Thai Words  
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ  2(1-2-3) 
 Development of Speaking and Reading Skills in English  
2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการเขียน   2(1-2-3) 
 English for Reading and Writing Development  
2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน    2(1-2-3) 
 Basic Malay  
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    

Chinese for Communication 
2(1-2-3) 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน     
Basic Arabic 

2(1-2-3) 

   
กลุมวิชามนุษยศาสตร            6 หนวยกิต 

2100112 วิทยาการแหงความสุข     2(1-2-3) 
 Happiness Study  

2100113 สุนทรียวิจักขณ  2(2-0-4) 
 Aesthetics Approach  

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต  2(1-2-3) 
 Information for Life Long Learning  
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กลุมวิชาสังคมศาสตร          6 หนวยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน     2(2-0-4) 

 Socialization   
2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4) 

 Social Management  
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสํานึกสาธารณะ 2(1-2-3) 

 Life Skills and Public Conscious Mind   
   

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  6  หนวยกิต 
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน     2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life  
4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life Development   
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
 Information Technology in Daily Life  
   

หมวดวิชาเฉพาะดาน  95  หนวยกิต 
กลุมวิชาแกน     27  หนวยกิต 

2180101 สุนทรียศาสตร 2(2-0-4) 
 Aesthetics  

2180303 ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา         2(2-0-4) 
 Intellectual Property and Copyright  

2181101 ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ 3(3-0-6) 
 History of Art and Design  

2181204 ความคิดสรางสรรค   2(1-2-3) 
 Creative Thinking  
2182115 หลักการวาดภาพ   3(2-2-5) 

 
 2182116 

Principle of Drawing 
จิตรกรรมพ้ืนฐาน 

 
  3(2-2-5) 

 Basic Painting   
2182117 ประติมากรรมพ้ืนฐาน   3(2-2-5) 

 Basic Sculpture  
2182118 ภาพพิมพพ้ืนฐาน   3(2-2-5) 

 Basic print   
 2183109 หลักการออกแบบศิลปกรรม 

Principle Art Design  
  3(2-2-5) 

 2183110 หลักการเขียนแบบ   3(2-2-5) 
 Principle of Drafting  
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 กลุมวิชาเฉพาะดาน                        ไมนอยกวา                 65   หนวยกิต 
 วิชาเอกบังคับ                                                             50   หนวยกิต 
2180308 ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ*    2(2-0-4) 

 Research Methodology in Design  
2180314 การนําเสนอผลงานออกแบบ   2(1-2-3) 
 Design Project Presentation  
2180415 การสัมมนาการออกแบบ     2(1-2-3)  
 Seminar in Design  
2180417 ศิลปนิพนธการออกแบบศิลปกรรม*     7(0-14-7) 
                    Art Thesis in Art Design  
2181111 ภูมิปญญาศิลปะพ้ืนบาน*    2(1-2-3) 
 Folk Arts Wisdom  
2181213 ศิลปะอิสลาม*    3(1-4-4) 
 Islamic Arts  
2182222 จิตรกรรมสรางสรรค    3(1-4-4) 

 Creative Painting  
2183212 การออกแบบดวยคอมพิวเตอร     3(1-4-4) 
 Computer for Design  
2183213 การถายภาพเพ่ืองานออกแบบ    3(1-4-4) 
 Photography for Design  
2183214 การออกแบบและจัดตัวอักษร     3(1-4-4) 
 Lettering Design  
2183315 การเขียนภาพประกอบ*     3(1-4-4) 
 Illustration   
2183316 การออกแบบตราสัญลักษณ     3(1-4-4) 
 Logo Design  
2183317 การวิเคราะหขอมูลการออกแบบ*     2(1-2-3) 
 Analitical Data in Design  
2183318 การออกแบบสิ่งพิมพ*     3(1-4-4) 
 Printing Design     
2183426 การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ*     3(1-4-4) 
 Graphics Design for Packaging  
2183427 การออกแบบโฆษณา     3(1-4-4) 
 Advertising Design  
2183428 การออกแบบลวดลาย     3(1-4-4) 
 Pattern Design  
  

 
 

เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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วิชาเอกเลือก                                   ไมนอยกวา              15 

     
  หนวยกิต  

 ใหเลือกเรียนดังรายวิชาตอไปนี้  
2180416 ธุรกิจและการจัดการงานออกแบบ*     3(3-0-6) 

 Business and Management in Design  

2181212 ประวัติศาสตรศิลปะไทย     3(3-0-6) 
 History of Thai Arts  
2181214 ศิลปะอาเซียน*       3(3-0-6) 
 ASEAN Arts  
2181215 การออกแบบลายผาสรางสรรค     3(2-2-5) 
 Creative of Textile Design  
2181216 การออกแบบสื่อเพ่ือการนําเสนอ     3(2-2-5) 
 Media Design for Presentation  
2181217 ศิลปะรวมสมัย      2(1-2-3) 
 Contemporary Arts  
2182219 การเขียนภาพทิวทัศน    3(2-2-5) 
 Landscape Painting  
2182220 การเขียนภาพหุนนิ่ง     3(2-2-5) 
 Still life Painting  
2182221 การเขียนภาพคนเหมือน 3(2-2-5) 
 Portrait Painting  
2182223 จิตรกรรมประยุกต 3(2-2-5) 
 Applied Painting  
2183211 การออกแบบเอกลักษณทองถ่ิน* 3(2-2-5) 
 Local Identity Design  
2183204 คอมพิวเตอรกราฟก และภาพเคลื่อนไหว      3(2-2-5) 

 Computer Graphic and Amination  
2183205 การถายภาพดิจิตอล      3(2-2-5) 
 Digital Photography  
2183319 การถายภาพสรางสรรค 

Creative Photography 
     3(2-2-5) 

2183320 เทคโนโลยีการพิมพ      3(2-2-5) 
 Printing Technology  
2183321 การออกแบบมัลติมีเดีย      3(2-2-5) 
 Multimedia Design  
2183322 การออกแบบเว็บไซต      3(2-2-5) 
 Website Design  
 
 

  

เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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       หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา                  6       หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลวและ

ตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต รวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 2180101 สุนทรียศาสตร 
2181101 ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ 
2181204 ความคิดสรางสรรค 
2182115 หลักการวาดภาพ 
2183109 หลักการออกแบบศิลปกรรม 

2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
2(1-2-3) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

รวม 19 หนวยกิต 
 

2183323 ศิลปะไทยเพ่ืองานออกแบบ*      3(2-2-5) 
 Thai Arts for Design  
2183324 การออกแบบเอกลักษณองคกร      3(2-2-5) 
 Organization Identity Design  
2183325 
 

การรางภาพเพ่ือการออกแบบ  
Sketching for Design 

     3(2-2-5) 

2183429 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 
Animation Design 

     3(2-2-5) 

2184316 เทคโนโลยีวัสดุสําหรับงานออกแบบ       2(1-2-3)     
 Meterials Technology for Design  
2184317 ประติมากรรมเพ่ืองานกราฟก      3(2-2-5)     
 Sculpture for Graphic Design  
2184418 บาติกจิตรกรรม*      3(2-2-5) 
 Batik Painting  
2184419 บาติกลายพิมพ*      3(2-2-5) 
 Batik Printing  
2184420 เทคนิคการออกแบบหุนจําลอง      3(2-2-5) 
 Techniques of Model Design      
 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ                         3       หนวยกิต 

2180418 การฝกประสบการณวิชาชีพการออกแบบศิลปกรรม          3(270) 
 Field Experience in Arts Design  

เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 2182116 จิตรกรรมพ้ืนฐาน 
2182117 ประติมากรรมพ้ืนฐาน 
2182118 ภาพพิมพพ้ืนฐาน 
2183110 หลักการเขียนแบบ 
 
วิชาเอกเลือก 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
3  หนวยกิต 

รวม 21  หนวยกิต 
 
ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 2181111 ภูมิปญญาศิลปะพ้ืนบาน* 
2182222 จิตรกรรมสรางสรรค 
2183212 การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 
2183213 การถายภาพเพ่ืองานออกแบบ 
 
วิชาเอกเลือก 

2(1-2-3) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 

 
3 หนวยกิต 

รวม  20 หนวยกิต 
 
ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 2181213 ศิลปะอิสลาม* 
2183214 การออกแบบและจัดตัวอักษร 
2183315 การเขียนภาพประกอบ* 
2183317 การวิเคราะหขอมูลการออกแบบ* 
 
วิชาเอกเลือก 

3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
2(1-2-3) 

 
3 หนวยกิต 

รวม  20 หนวยกิต 
 
 
 

เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร  
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ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 2180314 การนําเสนอผลงานออกแบบ 
2183318 การออกแบบสิ่งพิมพ* 
2183418 การออกแบบลวดลาย 
 
วิชาเอกเลือก 

2(1-2-3) 
3(1-4-4) 

     3(1-4-4) 
 
    3 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หนวยกิต 

รวม 20 หนวยกิต 
 
ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 2180303 ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา 
2183426 การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ* 
2183427 การออกแบบโฆษณา 
2183316 การออกแบบตราสัญลักษณ 
2180308 ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ 
2180415 การสัมมนางานออกแบบ 
วิชาเอกเลือก 

2(2-0-4) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
2(2-0-4) 
2(1-2-3) 

    3 หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หนวยกิต 

รวม 21 หนวยกิต 
 
ปท่ี  4    ภาคการศึกษาท่ี  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

กลุมฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

2180418 การฝกประสบการณวิชาชีพการออกแบบ
ศิลปกรรม 
 

3(270) 

รวม 3  หนวยกิต 
 

 
 
 
 

เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 2180417  ศิลปนิพนธการออกแบบศิลปกรรม* 
 

7(0-14-7) 

รวม 7 หนวยกิต 
 
 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร        12 หนวยกิต 
   บังคับเรียน      10 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร             

Thai for Communication          
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการ

สื่อสาร  ฝกทักษะใชภาษาในชีวิตประจําวัน ท้ังดานการฟง การพูด 
การอาน และการเขียน การใชภาษาสื่อสารท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
และวิจารณอยางมีเหตุผล  ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแกไข
การใชภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอ
สังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร 

2(1-2-3) 

   
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน    

Speaking and Writing Skills Development 
หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพ่ือใหพูด

และเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดท้ังรายบุคคลและเปน
กลุม และรวมวิจารณเพ่ือแกไขปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครง
เรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเนนการใช
ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝกวิจารณ 

2(1-2-3) 

   
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู  

English   for Communication and Learning 
Development 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท้ังการฟง  พูด  
อาน เขียน  ในชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ  อาทิ  การกลาว
ทักทาย  การกลาวลา  การแนะนําตนเองและผูอ่ืน  การรองขอ  การ
เสนอความชวยเหลือ  การใหคําแนะนํา  การบรรยายลักษณะบุคคล
และสิ่งของและสถานท่ี  การถามและการใหขอมูล  การติดตอสื่อสาร 

2(1-2-3) 

เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 ทางโทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช

เครื่องมือ  แหลงขอมูลเพ่ือศึกษาคนควาในการพัฒนาการสื่อสาร  
เชน  การใชพจนานุกรม  บทความ  หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

   
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร                       

Malay for Communication 
การใชภาษามลายูเ พ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บท

สนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การ
ขอบคุณ การแนะนําแบบ  งายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการ
พูด 

2(1-2-3) 

   
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู   

Malay for Communication and Learning Development
 พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การ
อาน และการเขียน ในบริบทท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการ
อานออกเสียงคําภาษามลายูใหถูกตอง  ฝกสนทนาภาษามลายูเพ่ือ
การสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน การแนะนําตนเอง การกลาว
ทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอสอบถามขอมูลท้ัง
ในและนอกประเทศ และฝกการเขียนประโยคท่ีไมซับซอน  

2(1-2-3) 

   
      เลือกเรียน                            ไมนอยกวา 2  หนวยกิต  

2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย     
Principles of Reading and Writing Thai Words 

หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยท่ี
ทําใหการอานและการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม 
วิเคราะห เปรียบเทียบคําท่ีมักเขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑ 
อภิปราย สรุปผล แนวทางการแกไขและเผยแพรการอานและการ
เขียนคําไทยใหถูกตอง 

 

2(2-0-4)
  

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการเขียน    
English for Reading and Writing Development 

พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถอานจับใจความ
งานหลากหลายสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการ
เขียนโดยเนนการเขียนภาษาอังกฤษท่ีถูกรูปแบบและหนาท่ีเพ่ือ
นําไปใชประโยชน ท้ังดานการศึกษาและอาชีพ เชน การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงานเปนตน 

 

2(1-2-3) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน          

Basic Malay  
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยค

พ้ืนฐาน การเชื่อมประโยคพ้ืนฐานเขาดวยกัน และศึกษาสํานวนภาษา
มลายู  ฝกนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น เพ่ือประยุกตใช
ใหสอดคลองกับบริบททางสังคม 

2(1-2-3) 

   
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร       

Chinese for Communication     
การใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  บทสนทนา

ท่ีใชในชีวิต ประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนํา
แบบงาย ๆ  ฯลฯ  โดยเนนทักษะการฟงและการพูด ใหสามารถ
ประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 

2(1-2-3) 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน       
Basic Arabic 
        อักษรภาษาอาหรับ  หลักการสรางคํา  ประโยคพ้ืนฐาน  ฝก
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน เพ่ือความเขาใจเรื่องท่ัว ๆ ไปใน
ชีวิตประจําวัน ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษา
ได 

2(1-2-3) 

 กลุมวิชามนุษยศาสตร                        6   หนวยกิต  
2100112 วิทยาการแหงความสุข     

Happiness Study 
ความหมายและขอบขายของความสุขท้ังกายและใจ การมอง

โลกเชิงบวกเห็นคุณคาในตนเอง ผู อ่ืน และสรรพสิ่งท้ังปวง การ
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทาง
อารมณ เพ่ือการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน   การนําหลักคําสอน
ของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม 
เพ่ือการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  
 

2(1-2-3) 

2100113 สุนทรียวิจักขณ      
Aesthetics Approach      

ปรัชญาวาดวยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะท่ี
เก่ียวของกับกระบวนทัศน การรับรูความงาม  ผานภาพ  เสียงและ
การเคลื่อนไหว ประสบการณทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับทองถ่ินสูสากลท้ังในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการใน
การสรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิต 

 

2(2-0-4) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต    

Information For Life Long Learning 
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพ่ือการ

เรียนรูตลอดชีวิต แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ 
วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใชเพ่ือการศึกษา คนควา 
ดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและ
ข้ันตอนท่ีเปนมาตรฐาน 

2(1-2-3) 

 กลุมวิชาสังคมศาสตร                          6  หนวยกิต  
2150101 สังคมภิวัตน      

Socialization 
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคม

อาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ท่ี
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตาง ๆ ท้ังทางประเพณี 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง  

2(2-0-4) 

   
2150102 การจัดการทางสังคม    

Social Management  
         วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม  เพ่ือนําไปสู
กระบวนการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ี
เ ก่ียวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถ่ิน 

2(2-0-4) 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ     
Life Skills and Public Conscious Mind  
          ความหมายและความสํา คัญของทักษะชีวิ ต  รวมถึง
องคประกอบท่ีสําคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะการคิด การ
ตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห และ
ความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 
การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการ
ความเครียด รวมท้ังการใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและ
การสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพ่ือนําไปสูการอยูรวมกับเพ่ือนมนุษย
อยางสันติ 

2(1-2-3) 

   

 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต 
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน     

Mathematics in Daily Life 
หลักการและกระบวนการคิด  การใหเหตุผล  คณิตศาสตร

การเงินเก่ียวกับดอกเบี้ย การเชาซ้ือ บัญชีรับ-จาย ภาษี  และสถิติ
เบื้องตน เพ่ือการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

2(1-2-3) 
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หมวดวิชาเฉพาะ                               95 หนวยกิต 
 กลุมวิชาแกน                      27 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2180101 สุนทรียศาสตร      

Aesthetics 
     หลักการพ้ืนฐาน  ความหมาย  ลักษณะของประสบการณ
สุนทรีภาพ  คุณสมบัติของความงาม  ประเภทของความงาม  
ทฤษฎีศิลปะและทฤษฎีความงามของนักปรัชญาท่ีมีอิทธิพล
ตอการสรางสรรคงานศิลปะ  ท้ังปรัชญาตะวันตกและ
ตะวันออก 

2(2-0-4) 

   

2180303 ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา     
Intellectual  Property  and  Copyright 
    ความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 
สิทธิในทรัพยสินทางปญญา  ลิขสิทธิ์และการจดสิทธิบัตร  
การเปนเจาของลิขสิทธิ์  สิทธิทางกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์  
สิทธิของผูสรางสรรคและการคุมครองลิขสิทธิ์ 

2(2-0-4) 

   
2181101 ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ    

History  of  Art  and  Design 
     พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อ  แบบอยาง
งานศิลปะและการออกแบบ จุดเปลี่ยนท่ีสําคัญ ๆ จาก
ปรากฏการณทางศิลปะในแตละยุคสมัย ตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตร  จนถึงสมัยใหมและรวมสมัย 

3(3-0-6) 

   

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   

Science for the Quality of Life Development  
วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร และ

เจตคติทางวิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และการสงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  

2(1-2-3) 

   
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน    

Information Technology in Daily life  
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลัง
ความรู กฎหมายและจรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

2(1-2-3) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2181204 ความคิดสรางสรรค                

Creative  Thinking 
     ความหมายและความสําคัญของความคิดสรางสรรค  
สภาวะและกระบวนการของความคิดสรางสรรค  ปฏิบัติการ
สรางสรรคศิลปะ  เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหเกิดความคิดและ
การแสดงออกท่ีแปลกใหม   

2(1-2-3) 

2182115 หลักการวาดภาพ     
Principle  of  Drawing 
     ศึกษาปฏิบัติงานวาดภาพ หลักการวาดภาพพ้ืนฐาน การ
วาดภาพหุนนิ่ง ภาพคน ภาพทิวทัศนและสถาปตยกรรม โดย
ใหมีประสบการณในการใชวัสดุ เครื่องมือตางๆ เพ่ือเปนการ
สรางงานวิชาชีพทางศิลปะ 

3(2-2-5) 

   
2182116 จิตรกรรมพ้ืนฐาน 

Basic Painting  
     ศึกษาปฏิบัติงานดานจิตรกรรม ในหลักการเขียนภาพและ
ทฤษฎีสี ดวยเทคนิควิธีการ เนื้อหาท่ีมีประโยชนตอการพัฒนา
ชีวิตและสังคม เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการสรางสรรคใน
ระดับสูงตอไป 

3(2-2-5) 

   
2182117 ประติมากรรมพ้ืนฐาน 

Basic Sculpture      
      กรรมวิธีของงานประติมากรรม เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
เนนความรูเก่ียวกับประติมากรรมพ้ืนฐาน ลักษณะและคุณคา
ของวัสดุแตละชนิดท่ีนํามาสรางงานประติมากรรมตลอดจน
การเตรียมการใชเครื่องมือใหเหมาะสมกับประเภทของงาน
ประติมากรรมการออกแบบ ทางประติมากรรมการปน การทํา
แมพิมพ การหลอ การปนนูนสูงและลอยตัว  

3(2-2-5) 

   
2182118 ภาพพิมพพ้ืนฐาน                

Basic Print  
     ศึกษาความเปนมาของภาพพิมพ ประเภท รูปแบบ 
กรรมวิธีคุณสมบัติของการทํางาน การเก็บรักษาเพ่ือเปน
พ้ืนฐานของการพิมพ ท่ัวไปและปฏิบัติการพิมพเบื้องตน 
เพ่ือใหเขาใจลักษณะท่ัวไปของการพิมพ ศึกษาและฝกปฏิบัติ
เก่ียวกับเทคนิค ศิลปะการพิมพเบื้องตนประเภทตางๆ และ
วัสดุอุปกรณท่ีใชในการพิมพแตละประเภท 

 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2183109 หลักการออกแบบศิลปกรรม 

Principle Art Design 
     ศึกษาทฤษฏีองคประกอบศิลปะและทฤษฏีสี เพ่ือใหเปน
แนวทางสรางสรรคงานออกแบบ และฝกปฏิบัติการออกแบบ
ท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการสรางสรรคใน
ระดับสูงตอไป 

    3(2-2-5) 

   
2183110 หลักการเขียนแบบ 

Principle of  Drafting 
     ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใชเคร่ืองมือและอุปกรณในการ
เขียนแบบ  การเขียนเสนลักษณะตาง ๆ การเขียนตัวอักษร การใช
มาตราสวน  การบอกขนาด และการใชสัญลักษณในงานเขียน
แบบ การเขียนภาพฉาย  ภาพรูปตัด รูปออบลิค รูปไอโซเมตริก 
และรูปเปอรสเปคทีพ 

3(2-2-5) 

 กลุมวิชาเฉ35พ35าะดาน                       65    หนวยกิต 
วิชาเอกบังคับ                                   50    หนวยกิต 

 

2180308 ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ*  
Research  Methodology  in  Design 
      หลักการพื้นฐานการวิจัย  วิธีการวิจัยทั่วไป  การกําหนด
ปญหาการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การเก็บขอมูล  การเขียน
เคาโครงการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัยทางศิลปะและการ
ออกแบบ  มุงเนนการวิจัยและพัฒนา 

2(2-0-4) 

   
2180314 การนําเสนอผลงานออกแบบ              

Design  Project  Presentation  
     กระบวนการนําเสนอผลงานออกแบบในรูปแบบตาง ๆ 
ฝกปฏิบัติการนําเสนอผลงานแตละบุคคลโดยการจัดทําแฟม
สะสมผลงาน และสรางสรรคผลงานจริงท่ีแสดงลักษณะเฉพาะ
ตน  ตลอดจนสามารถใชสื่อทางเทคโนโลยี หรือคอมพิวเตอร
เปนพ้ืนฐานเพ่ือการนําเสนอผลงานอยางเปนข้ันตอนและมี
รูปแบบท่ีนาสนใจ 

2(1-2-3) 

   
2180415 การสัมมนาการออกแบบ 

Seminar in Design 
       การสัมมนาปญหาการออกแบบ  แนวทางการออกแบบรวม
สมัย  การหาแนวคิดและแรงบันดาล  การสรางนวัตกรรมทางการ
ออกแบบและทัศนศิลป  และแขนงอ่ืนที่เก่ียวของ  การวิเคราะห
ปญหา  แนวทางการแกปญหาและพัฒนาการสรางสรรค  ผลงาน
การออกแบบ 

2(1-2-3) 
 

เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2180417 ศิลปนิพนธการออกแบบศิลปกรรม* 

Art  Thesis  in Art Design  
     โครงการศิลปนิพนธการออกแบบศิลปกรรม ตามหัวขอและ
จุดมุงหมายท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวขอ ศิลป
นิพนธ   ประกอบดวยชุดผลงานออกแบบศิลปกรรมและเอกสาร
แสดงกระบวนการศึกษาคนควา  วิธีการสรางสรรค  รวมถึงการ
จัดแสดงผลงานตอสาธารณชน 

7(0-14-7) 

   
2181111 ภูมิปญญาศิลปะพ้ืนบาน* 

Folk Arts Wisdom  
     ประวัติความเปนมาและความสําคัญ คุณลักษณะคุณคา
ประเภทของศิลปกรรมพ้ืนถ่ินภาคใต รูปแบบเทคนิคและการ
อนุรักษและสรางเสริมพัฒนาศิลปกรรมพ้ืนถ่ินภาคใต เพ่ือเปน
พ้ืนฐานสําหรับการสรางสรรค ท่ีแสดงถึงอัตลักษณของทองถ่ิน 

2(1-2-3) 

   
2181213 ศิลปะอิสลาม* 

Islamic Arts  
     ศึกษา ประวัติความเปนมา ความสําคัญ รูปแบบและเนื้อหา
ท่ี มีลั กษณะเฉพาะของ จิ ตรกรรม ประติมากรรม และ
สถาปตยกรรมของศิลปะอิสลามเปนขอมูลประกอบการออกแบบ 
2 มิติและออกแบบ 3 มิติ 

3(1-4-4) 

   
2182222 จิตรกรรมสรางสรรค 

Creative Painting 
     ศึกษารวบรวมพ้ืนฐานทางการถายทอดรูปแบบตางๆ จาก
วิชาพ้ืนฐานมาสรางสรรค รูปแบบของศิลปกรรม เพ่ือใหได
รูปแบบของจิตรกรรมท่ีแปลกใหม มีความงามและเสรีภาพ 

3(1-4-4) 

   
2183212 การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 

Computer  Design 
     ศึกษาหลักการและวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการเขียน
กราฟรูปเรขาคณิต  และเทคโนโลยี แผนภูมิสถิติ รูปลายเสน 
ภาพการตูนและฝกปฏิบัติการออกแบบดวยคอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป 
 
 
 
 

3(1-4-4) 

เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2183213 การถายภาพเพ่ืองานออกแบบ 

Photography for Design 
     ศึกษาและปฏิบัติการถายภาพเพ่ืองานนิเทศศิลป หลักการจัด
ภาพ และวิธีการถายภาพประเภทตางๆ ตลอดจนกระบวนการ
ผลิตภาพ การใชอุปกรณ การตกแตงภาพ และนําเสนอใน
รูปแบบตางๆ    
 

3(1-4-4) 

2183214 การออกแบบและจัดตัวอักษร 
Lettering Design 
     ศึกษาวิวัฒนาการตัวอักษร ท้ังไทย สากล และอาหรับ 
รูปแบบของตัวอักษรตางๆ ท่ีใชในปจจุบัน การนําตัวอักษรไป
ประกอบการออกแบบใหมใหมีรูปลักษณะเฉพาะตัว คํานึงถึง
ความเหมาะสม เพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
 

    3(1-4-4) 

2183315 การเขียนภาพประกอบ* 
Illustration  
     ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบภาพประกอบเทคนิคตางๆ 
เชน วาดเสนดินสอ ปากกา สีน้ํา สีน้ํามัน หรือเทคนิคสรางสรรค
ภาพแบบอ่ืนๆ เพ่ือนําไปใชในการประกอบหนังสือ โปสเตอร 
หรือสื่ออ่ืนๆ โดยคํานึงถึงความงาม การสื่อความหมายท่ีสัมพันธ
กับเนื้อหา 

3(1-4-4) 

   

2183316 การออกแบบตราสัญลักษณ 
Logo Design 
     ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบเก่ียวกับรูปแบบสัญลักษณ
และเครื่องหมายประเภทตางๆ โดยเนนความสัมพันธของ
เรื่องราว รูปแบบและองคประกอบทางศิลปะ 

     3(1-4-4) 

   
2183317 การวิเคราะหขอมูลการออกแบบ* 

Analitical Data in Design 
     ศึกษาหลักการและวิธีการรวบรวมขอมูล เพ่ือนํามาใช
วิเคราะหหาขอสรุป ในการออกแบบงานประเภทตางๆ และ
เทคนิคการวิเคราะหขอมูลอยางงาย 
 
 
 
 
 

2(1-2-3) 

เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2183318 การออกแบบส่ิงพิมพ*  

Printing Design 
     ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของการพิมพ ประเภทของ
สิ่งพิมพ ระบบการพิมพ กระบวนการผลิต ปฏิบัติการออกแบบ
และจัดตนฉบับสําหรับพิมพ ในหลายรูปแบบและหลายประเภท
เพ่ือสื่อความหมายไดอยางชัดเจน 

3(1-4-4) 

   
2183426 การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ* 

Graphics  Design  for  Packaging 
     ศึกษารูปแบบตัวอักษรและภาพ เพ่ือนํามาเปนขอมูลสําหรับ
การออกแบบ ใหปรากฏบนภาชนะบรรจุและหีบหอ และฝก
ปฏิบัติการออกแบบสรางสรรค สามารถสื่อความหมายไดอยาง
ชัดเจน สวยงามเหมาะสมกับบรรจุภัณฑแตละประเภท 

3(1-4-4) 

   
2183427 การออกแบบโฆษณา 

Advertising Design 
     ศึกษาประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ ความสําคัญ ของการ
ออกแบบโฆษณา หลักการและองคประกอบของการโฆษณา 
กระบวนการ ข้ันตอนการผลิต ตลอดจนปฏิบัติออกแบบโฆษณา
ดวยสื่อประเภทตางๆ 

3(1-4-4) 

   
2183428 การออกแบบลวดลาย 

Pattern Design 
     ศึกษาท่ีมา แนวคิด ปฏิบัติการในการออกแบบลวดลาย
ประเภทตางๆ ตลอดจนฝกปฏิบัติการออกแบบประยุกตลวดลาย
เพ่ือสามารถนําไปใชในการออกแบบท้ัง 2 และ 3 มิติ 

3(1-4-4) 

   
 วิชาเอกเลือก                                       15    หนวยกิต  

2180416 ธุรกิจและการจัดการงานออกแบบ* 
Business and Management in Design 
    ศึกษากระบวนการทางธุรกิจและชองทางในการประกอบ
วิชาชีพทางการออกแบบ ข้ันตอนการนําเสนอผลงานมาตรฐาน
การออกแบบ กฎหมายทางธุรกิจและสัญญา มารยาทในการ
เจรจาทางธุรกิจ การประชาสัมพันธ รวมท้ังเทคนิคการประเมิน
ราคาคาออกแบบ 
 
 
 

3(3-0-6) 

เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2181212 ประวัติศาสตรศิลปะไทย 

History of Thai Arts 
     ศึกษาความเปนมาของการออกแบบศิลปะไทย ดาน
จิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปตยกรรม ในแตละยุคสมัย 
รวมท้ังอิทธิพลท่ีมีตอสังคม วัฒนธรรมและวิวัฒนาการทาง
เทคโนโลย ี

    3(3-0-6) 

   
2181214 ศิลปะอาเซียน* 

Asean Arts 
     ศึกษาแนวคิด ลักษณะเฉพาะ กระบวนการถายโยงความเชื่อ
ดานศิลปะและหัตถกรรมของกลุมประเทศอาเซียน มุงเนนศึกษา
วิเคราะหความสัมพันธและอิทธิพลท่ีไดรับจากกลุมประเทศท้ังใน
และนอกกลุมประเทศอาเซียน 

3(3-0-6) 

   
2181215 การออกแบบลายผาสรางสรรค 

Creative Textile Design 
     ศึกษาประวัติความเปนมาและพัฒนาการตอลายผา รูปแบบ
ของลวดลาย ในแตละยุคสมัยและปฏิบัติการออกแบบลายผา 
ดวยวิธีการยอมสี พิมพสี และเทคนิคอ่ืนๆ อยางสรางสรรค 

    3(2-2-5) 

   
2181216 การออกแบบส่ือเพ่ือการนําเสนอ 

Media Design for Presentation  
      ศึกษาหลักการ วิธีการและเทคนิคการนําเสนอผลงานตอ
องคกรและสาธารณชน แนวทางการกําหนดประเภทสื่อและ
สรางแนวคิดการจัดแสดงงานออกแบบ เชน ดิสเพล นิทรรศการ 
และสื่อนําเสนอท่ีทันสมัย โดยผานการประมวลขอมูลท่ีเหมาะสม
ในการสื่อสาร 

    3(2-2-5) 

   
2181217 ศิลปะรวมสมัย 

Contemporary Arts 
           ทัศนศิลปรวมสมัยของตะวันตก  และของไทย วิเคราะห
ถึงความสัมพันธระหวางรูปแบบ เนื้อหาและแนวความคิดหลักใน
การสรางสรรคงานตามยุคสมัย  เพ่ือเปนพ้ืนฐานความเขาใจใน
การปฏิบัติงานศิลปะท่ีแสดงลักษณะเฉพาะตนได 
 

    2(1-2-3) 

 
 
 

 
 

 

เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2182219 การเขียนภาพทิวทัศน 

Landscape Painting 
      ศึกษาปฏิบัติงานดานทัศนียภาพ การแกปญหาทางดาน
องคประกอบของขอมูลภาพทิวทัศนโดยศึกษาทิวทัศนหลาย
รูปแบบ เชนทิวทัศนปา ทะเล สิ่ งกอสร างรวมไปถึงการ
ผสมผสาน เชนดอกไม นก ฯลฯ ศึกษาสวนประกอบ เชน สี แสง
เงา พ้ืนผิว ระยะใกล ไกล ดวยความคิดเทคนิค เนื้อหายดวยวัสดุ 
เครื่องมือตางๆ 

3(2-2-5) 

   
2182220 การเขียนภาพหุนนิ่ง 

Still Life Painting 
       ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับรูปทรง แสงเงา พ้ืนผิว
ระยะใกล ไกล ของวัสดุเนนบรรยากาศ การแกปญหาเก่ียวกับ
การจัดองคประกอบของหุนดวยวัสดุอุปกรณแบบตางๆ เทคนิค
การใชสี ประเภทสีน้ํา สีน้ํามัน และสีอะคริลิค 

3(2-2-5) 

   
2182221 การเขียนภาพคนเหมือน 

Portrait Painting 
      ศึกษาปฏิบัติการวาดภาพ โดยศึกษาในลักษณะความถูกตอง
ตามสวนประกอบท่ีสําคัญ เชน ความใกลเคียงกับแบบ การแสดง
อารมณ บรรยากาศ แสงเงา ทาทางของคน พ้ืนผิว เสื้อผา ชนิด
ตางๆ ของการจัดองคประกอบในภาพ รวมไปถึงการแกปญหา
เรื่องวัสดุอุปกรณตางๆ เชน ดินสอเกรยอง สีชอลก และเนน
ทักษะการประสานกันระหวางมือกับสายตา 

3(2-2-5) 

   
2182223 จิตรกรรมประยุกต 

Applied Painting 
      ศึกษากระบวนการสรางสรรควัสดุและเทคนิคสําหรับการ
ระบายสีลงบนระนาบ 2 มิติ 3 มิติ มุงเนนการประยุกต เทคนิคท่ี
สัมพันธกับวัสดุและจุดประสงคเพ่ือการประดับตกแตง 

3(2-2-5) 

   
2183211 การออกแบบเอกลักษณทองถิ่น 

Local Identity Design 
      ศึกษาประวัติความเปนมา ความสําคัญ รูปแบบและเนื้อหา
ท่ีมีลักษณะเฉพาะทางศิลปกรรม ในทองถ่ินภาคใต เพ่ือนําไป
ปฏิบัติการออกแบบประยุกตใชใหมีความเหมาะสมกับสภาพ
สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีความแตกตางหลายหลาย 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2183204 คอมพิวเตอรกราฟกและภาพเคล่ือนไหว 

Computer Graphic and Animation  
      ศึกษาและปฏิบัติการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางการ
ออกแบบ เพื่อสรางงานที่ใชในการออกแบบกราฟก  การสราง
ภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งอุปกรณตอพวงที่มีความสําพันธกับการ
ออกแบบ 

3(2-2-5) 

   
2183205 การถายภาพดิจิตอล 

Digital Photography  
     ศึกษาประวัติความเปนมา ความหมาย ความสําคัญและ
ประโยชนของการถายภาพ ประเภทของกลองถายภาพดิจิตอล 
สวนประกอบและกลไกการทํางานของกลอง วัสดุไวแสง 
หลักการและปฏิบัติการถายภาพดิจิตอลดวยเทคนิคตางๆจนเปน
ผลงานท่ีสมบูรณ 

3(2-2-5) 

   
2183319 การถายภาพสรางสรรค 

Creative Photography  
     ศึกษาและปฏิบัติการถายภาพเชิงสรางสรรคเพ่ือใชในสื่อ
สิ่งพิมพและโฆษณา เนนความคิดสรางสรรคทางภาพ มุมกลอง 
ฉาก การจัดแสง และการจัดองคประกอบภาพ โดยอาศัยวัสดุ 
อุปกรณ เทคนิคและวิธีการในการถายภาพเรื่องราว เพ่ือใหเกิด
ความนาสนใจและสื่อความหมาย 

3(2-2-5) 

   
2183320 เทคโนโลยีการพิมพ 

Printing Technology  
     ศึกษา ปฏิบัติ เทคโนโลยีการพิมพสมัยใหม เครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณทางการพิมพ การแกปญหากระบวนการผลิตและการ
ผลิตสิ่งพิมพในระบบดิจิตอล 

3(2-2-5) 

   
2183321 การออกแบบมัลติมีเดีย  

Multimedia Design  
     ศึกษาและปฏิบัติการสรางสรรคงานมัลติมีเดีย โดยใชสื่อ 
เทคนิคและอุปกรณท่ีหลากหลาย รวมถึงโปรแกรมสําเร็จรูป ท้ัง 
2 มิติและ 3 มิติ เพ่ือสรางรูปแบบท่ีมีความนาสนใจ 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2183322 การออกแบบเว็บไซต 

Website Design      
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบเว็บไซต (Website) ลักษณะของ
หนาเว็บเพจ เชน โฮมเพจ (Homepage) หนาหลัก (Portal 
page) และหนาอ่ืนๆ การสรางจุดเชื่อมโยงระหวางหนา (Link) 
การออกแบบเบนเนอร (Banner) ท้ังภาพนิ่งและเคลื่อนไหว 

3(2-2-5) 

   
2183323 ศิลปะไทยเพ่ือการออกแบบ* 

Thai Arts for Design       
     ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ รูปแบบศิลปะไทย ตามแบบ
ประเพณีนิยมรวมสมัยท่ีเก่ียวของกับสถาวะการเปลียนแปลงของ
สังคมวัฒนธรรมไทย เพ่ือนําไปประยุกตใชในงานออกแบบการ
สื่อสาร 

3(2-2-5) 

   
2183324 การออกแบบเอกลักษณองคกร 

Organization Identity Design  
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบสัญลักษณ เครื่องหมาย ของ
องคกรของรั ฐและเอกชน ท่ีสื่ อ ถึ ง อัตลักษณ  วัฒนธรรม 
ภาระหนาท่ีรับผิดชอบขององคกร โดยคํานึงถึงความงาม 
ความหมาย ความทันสมัย และการนําไปใช 

3(2-2-5) 

   
2183325 การรางภาพเพ่ือการออกแบบ 

Sketching for Design  
     ศึกษาและปฏิบัติวาดวยการทําภาพรางเพ่ือการออกแบบ 
เชน การออกแบบโฆษณา (Lay-out) การถายทําภาพยนตรและ
วีดีทัศน (Story board) การออกแบบหนังสือ (Dummy) และ
การออกแบบลักษณะอ่ืนๆ เพ่ือนําไปสูข้ันตอนการออกแบบจริง 

3(2-2-5) 

   
2183429 การออกแบบภาพเคล่ือนไหว 

Animation Design   
     ศึ กษาและปฏิบั ติ ก ารส ร า งภ าพเคลื่ อน ไหว  ทฤษฎี 
ก ระบวนกา รออกแบบ  เทคนิ คและ ข้ันตอนการสร า ง
ภาพเคลื่อนไหว การใชโปรแกรมประยุกตทางคอมพิวเตอรชวย
จัดการดานภาพ เสียงและเทคนิคพิเศษ 

3(2-2-5) 

  
 
 
 

 

เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2184316 เทคโนโลยีวัสดุสําหรับงานออกแบบ 

Materials Technology for Design 
     ศึกษาเทคโนโลยีวัสดุประเภทวัสดุธรรมชาติ  และวัสดุ
สังเคราะหเก่ียงกับคุณสมบัติ ประโยชน รูปแบบวัสดุ เพ่ือเปน
แนวทางในการผลิตสรางสรรค และพัฒนาออกแบบ 

2(1-2-3) 

   
2184317 ประติมากรรมเพ่ืองานกราฟก 

Sculpture for Graphic Design  
     ศึกษาการสรางรูปทรง 3 มิติในลักษณะการปนรูปทรง
เคลื่อนไหวตอเนื่อง การทําภาพรางบุคลิกทาทาง มุงเนนการปน
เพ่ือนําเสนอเรื่องราว ท่ีสามารถนําไปใชในงานนิเทศศิลป 

3(2-2-5) 

   
2184418 บาติกจิตรกรรม* 

Batik Painting 
       ศึกษาและปฏิบัติการทําบาติกโดยการเขียนลายดวย
เครื่องมือตางๆเชน ปากกาเขียนเทียน จันติ้ง แปรง พูกัน และ
อ่ืนๆ ดวยเทคนิคการระบายสีหรือยอมสี 

3(2-2-5) 

   
2184419 บาติกลายพิมพ* 

Batik Printing 
     ศึกษาและปฏิบัติการทําบาติกแบบใชแมพิมพ วิธีการพิมพ 
การตอลาย การทับลาย การผสมเทียน การผสมสี การแตมสี
ลวดลาย และการยอมแบบสองชั้น สามชั้น  

3(2-2-5) 

   
2184420 เทคนิคการออกแบบหุนจําลอง 

Model Design Techniques   
     ศึกษาและปฏิบัติการสรางหุนจําลอง วัสดุประเภทตางๆ เชน 
พลาสติก ไม โลหะ เหล็ก กระดาษ ฯลฯ เนนการสรางหุนจําลอง 
3 มิติ ของผลิตภัณฑ เพ่ือการนําเสนอและเปนแนวทางในการ
ผลิตจริง 

3(2-2-5) 

 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ                หนวยกิต 
2180418 การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบศิลปกรรม  

Field  Experience in Art Design 
     ฝกการทํางานในหนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและเอกชนท่ี
เก่ียวของกับ สาขา ศิลปกรรม  ทัศนศิลป และการออกแบบ  ไม
นอยกวา 270 ชั่วโมง  
 

      3(270)                                       

เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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3.2 ช่ือสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย  
     3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวชิาการ 

เลขประจาํตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

 2556 2557 2558 2559 2560 

1. นางสาวรุซณี ซูสารอ 
   อาจารย 
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

MFA. (Fine Art) 
 
ศษ.บ  (ศิลปศึกษา) 

Aligarh MuslimUniversity  
(India) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2552 
 
2549 

12 12 12 12 12 

2. นายศฤงคาร  กิติวินิต 
   อาจารย 
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศ.ม.(ออกแบบนิเทศศิลป) 
ศ.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 

2549 
2540 

12 12 12 12 12 

3. นายประทีป   สุวรรณโร 
   อาจารย 
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

กศ.ม. (ศิลปศึกษา) 
 
ศษ.บ. (ศิลปศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2548 
 

2535 

12 12 12 12 12 

4. นายอับดุลรอซะ วรรณอาลี 
   ผูชวยศาสตราจารย 
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
 
สถ.บ.(สถาปตยกรรม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2545 
 

2541 

12 12 12 12 12 

5. นางนันทา โรจนอุดมศาสตร 
   รองศาสตราจารย 
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

กศ.บ. (ศิลปศึกษา) 
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2515 12 12 12 12 12 

 
      3.2.2 อาจารยประจํา 
 
ชื่อ นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ปพ.ศ. 
 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สปัดาห) 

 2556 2557 2558 2559 2560 
1. นายนิคอเละ   ระเดนอาหมัด 
รองศาสตราจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x
 

M.A.  (Fine Arts) 
กศ.บ. (ศิลปศึกษา) 
 

Punjab  University 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2522 
2514 

12 12 12 12 12 

2.นายสุพร   สุนทรนนท 
ผูชวยศาสตราจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

กศ.ม. (เทคโนโลยี
การศึกษา) 
กศ.บ.  
(เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา 

2537 
 

2528 

12 12 12 12 12 

3.นายปราโมทย   ศรีปล่ัง 
อาจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x
 

ค.ม.  (ศิลปศึกษา) 
ศศ.บ. (ศิลปกรรม) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภฏัเพชรบุรี 

 

2543 
2538 

12 12 12 12 12 

4. นายศตพล   ลูกอินทร 
อาจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x
 

ศษ.บ.(ภาพพิมพ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขตเพาะชาง 

2522 12 12 12 12 12 

5. นายกัปปน   สรรพกิจ 
อาจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x
 

ศศ.บ. (ศิลปกรรม) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 
 

มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 2547 16 16 16 16 16 
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3.2.3 อาจารยพิเศษ 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษา 

มหาวิทยาลัย / สถาบัน ป พ.ศ. 
1. รศ.วุฒิ   วัฒนสิน ค.ม.  ศิลปศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2531 
2. รศ.พิเชษฐ    เปยกลิ่น ศ.ม.          ศิลปะไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2538 
3. ผศ.ชัยวัฒน   ผดุงพงษ ค.ม.   ศิลปศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2543 
4. นายวรา   สําราญ ศศ.บ ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2549 
5. นายไมตรี  ลีอะละ ศษ.บ ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535 

 
4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกประสบการณภาคสนาม(การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)  
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  

          1) มีทักษะในการปฏิบัติดานศิลปะและการออกแบบ และมีความเขาใจในกระบวนการทํางานจริง
จากหนวยงานหรือสถานประกอบการ 

2) บูรณาการความรูเพ่ือนําไปแกปญหาทางศิลปะและการออกแบบ ในการสรางสรรคงาน
ทัศนศิลปไดอยางเหมาะสม 

3)มีความสามารถในการเปนผูนําและผูตาม มีมนุษยสัมพันธและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
ตลอดจนสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานไดอยางสรางสรรค 

4) มีระเบียบวินัย  ตรงเวลา มีความรับผิดชอบและมีความซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืนการ
ปฏิบัติงาน 

5) มีความกลาในการแสดงออกทางความคิด และมีความคิดสรางสรรคในการพัฒนางานใหมี
คุณภาพยิ่งข้ึน 

6) มีความเขาใจและเคารพในความแตกตางทางวัฒนธรรม 
4.2 ชวงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

1 วันตอสัปดาหของภาคการศึกษาท่ี 2 ของปการศึกษาท่ี 4  
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิจัยและงานสรางสรรค 
 5.1 คําอธิบายโดยยอ 

ทํางานสรางสรรคศิลปนิพนธ  1 เรื่องในปการศึกษาสุดทาย 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  

1) มีความรู ความเขาใจในกระบวนการวิจัยและทํางานสรางสรรค 
2) สามารถนําความรูและความเขาใจทางดานศิลปะ  การออกแบบและดานนวัตกรรมไป

สรางสรรคงานทัศนศิลปได 
3) สามารถนําเสนอและเขียนเอกสารประกอบผลงานสรางสรรคได 

5.3 ชวงเวลา  
2 ภาคการศึกษา 

 5.4 จํานวนหนวยกิต  
7  หนวยกิต 
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 5.5 การเตรียมการ  
1) มอบหมายอาจารยท่ีปรึกษาศิลปนิพนธเปนรายบุคคล 
2) กําหนด วัน เวลาในการใหคําปรึกษาสําหรับอาจารยและนักศึกษา 
3) อาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ  กระบวนการศึกษาคนควา   

กระบวนการสรางสรรคและการประเมินผล 
  4) อาจารยท่ีปรึกษาจัดทําบันทึกการใหคําท่ีปรึกษา 
  5) จัดใหนักศึกษานําเสนอผลงานสรางสรรคศิลปนิพนธ ในแตละชวงของกระบวนการสรางสรรค 
ตอคณะกรรมการประเมินผลงานโดยผานการเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยประจําวิชา 
  6) จัดกิจกรรมเพ่ือใหนักศึกษาไดนําเสนอผลงานศิลปนิพนธตอสาธารณชน 
 5.6 กระบวนการประเมินผล  

1) ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําศิลปนิพนธ 
2) ประเมินผลจากการนําเสนอปากเปลาและเขียนรายงาน 
3) การเขารวมกิจกรรมในการนําเสนอของแตละชวงของกระบวนการสรางสรรคในชวงเวลาท่ี

คณะกรรมการกําหนดและพิจารณา 
4) ประเมินผลจากความสมบูรณของผลงานศิลปนิพนธ 
5) ประเมินผลจากการนําเสนอผลงาน และเอกสารประกอบงานสรางสรรค 

ศิลปนิพนธ 
6) ทุกกระบวนการจะตองผานการประเมินท่ีเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา  กอนท่ีจะมาสูการ

ประเมินจากคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 
 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธการประเมินผล 
1. มีทักษะการใชภาษาลายู
กลาง 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
บังคับเรียน 2 รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการ
อบรมเพ่ิมเติมชั้นปละ 1 กิจกรรม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเขารวม
กิจกรรม 

2. มีทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
บังคับเรียน 1รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการ
อบรมเพ่ิมเติมชั้นปละ 1 กิจกรรม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเขารวม
กิจกรรม 

3. มีจิตอาสา และมีจิตสํานึก
สาธารณะ 

1. มอบหมายใหนักศึกษารวมกลุมทํา
กิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีจิตอาสา 
ตั้งแตป 1 ถึง ป 3 อยางนอยปละ 1 
กิจกรรม 

1. นําเสนอกิจกรรมท่ีไดดําเนินการ
มาในรูปนิทรรศการในชั้นเรียนปท่ี 
3 โดยใหคณะกรรมการในหลักสูตร
ประเมิน 

4.รูและรักษศิลปกรรมทองถ่ิน 1.จัดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะบังคับ
เรียน 1 รายวิชา  
2.มีผลงานสรางสรรคเปนท่ีปรากฏ 

1.การสอบวัดผล 
2.การสอบศิลปนิพนธและการ
แสดงผลงานศิลปนิพนธ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  
        2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 2.1.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม 
        2.1.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  
  1)  การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม 
    2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซ่ือสัตยสุจริต ขยัน อดทน และสูงาน 
  3)  การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
  4)  การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ 
  5) รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถ่ิน มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  สิ่งแวดลอมและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
        2.1.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

1)  กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพ่ือบมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการ 
เขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   นักศึกษาตองมีความ
รับผิดชอบตอตนเอง สถาบัน และสังคม  เคารพสิทธิและรับฟง ความคิดเห็นของผูอ่ืน และมีความซ่ือสัตยสุจริต 
  2) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤติดานคุณธรรมจริยธรรมของสังคม
และวิชาการ  
  3)  การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning) 
  4)  การใชกรณีศึกษา (Case study) 
  5)  มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา 

        2.1.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

  1)  วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 
  2)  วัดและประเมินจากกลุมเพ่ือน 
  3)  วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
  4)  วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา 
  

2.1.2  ดานความรู 
        2.1.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู  
  1)  การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู 
  2)  การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกตความรู 
  3)  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาของหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

        2.1.2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู  
  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง  การเรียนรูแบบมีสวนรวม 
สามารถเขาถึงแหลงเรียนรู  บูรณาการความรู  และประยุกตใชความรูตามหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ี
ศึกษา โดยใชกลวิธีการสอนท่ีหลากหลายท้ังผูเรียนสนใจ  เพ่ือการเรียนรูรวมกันของกลุมการบรรยายรวมกับการ
อภิปราย  การคนควา  กรณีศึกษา  ตลอดจนนําเสนอประเด็นท่ีผูเรียนสนใจ  เพ่ือการเรียนรูรวมกันของกลุม 
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     2.1.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
  ประเมินดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  เพ่ือใหครอบคลุมการประเมินดานความรู  ดังนี้ 
  1)  การทดสอบยอย 
  2)  ทดสอบกลางภาคการศึกษา  ปลายภาคการศึกษา 
  3)  ประเมินจากรายงานการศึกษาคนควา 
  4)  ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 2.1.3  ดานทักษะทางปญญา 
        2.1.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
  1)  สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล และคิดเชิงบูรณา
การในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2)  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได 
        2.1.3.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
  การสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา ท้ังระดับบุคคลและกลุมใน
สถานการณท่ัวไป โดยใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เชน การอภิปรายกลุม  การทํากรณีศึกษา  การโตวาที  การ
จัดทําโครงการ  และการใชเกมส  เปนตน  
        2.1.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  การประเมิน เปนการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแกไขปญหา  เชน 
  1)  การสอบวัดความสามารถในการคิดและแกไขปญหาโดยใชกรณีศึกษา 
  2)  การประเมินจากผลงานท่ีเกิดจากการใชกระบวนการแกไขปญหา  การศึกษา คนควาอยาง
เปนระบบ  การวิเคราะหวิจารณ เชน รายงานการวิเคราะหวิจารณ  กรณีศึกษา  การศึกษาอิสระ  รายงานผลการ
อภิปรายกลุม  การประชุมปรึกษาปญหาและการสัมมนา 
 
 2.1.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
        2.1.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
  1)  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
  2)  มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตนเอง ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม 
  3)  แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธท่ีดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 
        2.1.4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
  นักศึกษาตองมีความสามารถท่ีจะปรับตัวใหเขากับบุคคล และสังคม  ดังนั้นอาจารยผูสอนตอง
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
  1)  กลยุทธการสอนท่ีเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน และผูเรียน
กับสังคม 

  2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการทํางานเปนกลุม เพ่ือสงเสริมการแสดงบทบาทของการ
เปนผูนําและผูตาม 
  3)  จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาไดมีความรับผิดชอบ  มีปฏิสัมพันธท่ีดีในสังคม 
พหุวัฒนธรรม 
        2.1.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
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  1)  การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมเพ่ือน และกลุมทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค 
  2)  การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม ในสถานการณการเรียนรู
ตามวัตถุประสงค 
  3)  ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมและการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 
 
 2.1.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
        2.1.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
  1)  การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
  2)  การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 
  3)  การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข  แปลผล  และนําเสนอขอมูลไดอยาง
เหมาะสม และใชเปนพ้ืนฐานแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
  4)  การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพ่ือการแสวงหา
ความรู 
        2.1.5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  1)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลท้ังการ
พูด การฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอน และบุคคลท่ีเก่ียวของ 
  2)  การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารท่ีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

  3)  การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเลือกสารสนเทศ
และฝกทักษะการนําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผูฟงและเนื้อหาท่ีนําเสนอ 
        2.1.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1)  การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบสังเกต  และแบบบประเมิน
ทักษะการพูด การเขียน 
  2)  การทดสอบทักษะการฟงจากแบบทดสอบท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 
  3)  การทดสอบ การวิเคราะหขอมูล โดยใชขอสอบ การทํารายงาน  และการวิเคราะหขอมูลผล
การศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 

        
2.2  หมวดวิชาเฉพาะดาน   
     2.2.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพศิลปกรรมและการออกแบบตลอดจน
เคารพในกฎระเบียบและขอบังคับของสถาบันและสังคม 

2) มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซ่ือสัตย เสียสละ รับผิดชอบ ตอตนเอง   ผูอ่ืนและสังคม 
3) เคารพในสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนโดยยึดความเสมอภาค มีศักดิ์ศรีและศักยภาพ

ของมนุษย 
4) มีจิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ 
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  2.2.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
1) กําหนดใหการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมเปนวัฒนธรรมองคกรเพ่ือบมเพาะให

นักศึกษามีระเบียบวินัย  โดยเนนการตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน และการสงงานตามวัน เวลาท่ีกําหนด   
ตลอดจนการปฎิบัติตนใหถูกตองตามระเบียบของสถาบัน 

2) ผูสอนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพในการสอนทุก
รายวิชา  และเปนแบบอยางท่ีดีและเหมาะสมใหกับนักศึกษา 

3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา 
2.2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
1)  ประเมินจากการเขาชั้นเรียนตรงเวลา การสงงานท่ีไดรับมอบหมาย ตามเวลาท่ีกําหนด และ

การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 
2)  ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมตางๆ 
3)  วัดและประเมินผลการเขารวมกิจกรรมเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และการมีจิตอาสา 
 

 2.2.2  ดานความรู 
          2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) สามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือการแสวงหาและเขาถึงองคความรู 
2) มีความรูและเขาใจในหลักการทฤษฎีและกระบวนการปฏิบัติงานในเนื้อหาของหมวดวิชา

เฉพาะดาน 
3) สามารถบูรณการและจัดการความรูเพ่ือนําไปประยุกตใชในการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

  2.2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
ใชกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ท้ังนี้ใหเปนไปตาม

ลักษณะและเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ตองจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดู
งานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถานท่ี
ฝกประสบการณ 

2.2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ในดานตาง ๆ  

ไดแก 
1)  การทดสอบยอย 

  2)  การทดสอบระหวางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
  3)  ประเมินจากผลงานสรางสรรคและรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตลอดภาคเรียน 
  4)  ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

 
2.2.3  ดานทักษะทางปญญา 

         2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) สามารถใชทักษะการคิดในเชิงเหตุผลและมีวิจารณญาณ 
2) สามารถคิดวิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
3) สามารถคิดเชิงบูรณาการดานการออกแบบกับดานอ่ืน ๆ ไดอยางเหมาะสม 
4) สามารถคิดเชิงสรางสรรคในการพัฒนาผลงานการออกแบบไดอยางเหมาะสม 
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2.2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) ใชวิธีการสอนท่ีหลลากหลาย เชน การอภิปรายกลุม  การทํากรณีศึกษา  การจัดทําโครงการ  

เปนตน  เพ่ือกระตุนใหผูเรียนไดฝกการคิดและการแกปญหา 
2)  ฝกกระบวนการคิดสรางสรรคตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีตอเนื่องจากข้ัน

พ้ืนฐานจนถึงข้ันสูง 
3)  ใหมีการฝกปฏิบัติจริงในหนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือเปนการเรียนรูและไดฝก

ประสบการณในการแกปญหาจากสถานการณจริง 
2.2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติงานของนักศึกษา เชน ประเมินจากการ

นําเสนอผลงานออกแบบ  และกระบวนการสรางสรรคผลงาน การทดสอบโดยใชการสอบถามและแบบทดสอบ 
การประเมินจากรายงานผลการฝกปฏิบัติงานในสถานท่ีฝกประสบการณ  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการ
สัมมนา เปนตน 

 
 2.2.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
           2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถปรับตัวและอยูรวมกันกับผูอ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได 
2) แสดงออกถึงการเปนแบบอยางท่ีดี มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเองและสังคม 
3) แสดงออกถึงความเปนผูนําและผูตามท่ีดี ตลอดจนสามารถทํางานเปนทีมได 

  2.2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาโดยใหนักศึกษาไดเรียนรูแบบรวมกัน ฝกการทํางานเปนกลุม 
ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี การเขาใจในวัฒนธรรม
องคกร และทักษะในการใชชีวิตรวมกันในสังคม ในรายวิชาตาง ๆ 

2.2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํางานรวมกันและการนําเสนอ
รายงานกลุมในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกระหวางนักศึกษาดวยกัน และระหวางนักศึกษากับ
อาจารยในการรวมกิจกรรมตาง ๆ 
 
 2.2.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
           2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและสื่อสารไดอยางมีเหมาะสม 
3) สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข การแปรผล และการนําเสนอขอมูลไปใชใหเกิดประโยชน

และเหมาะสมกับสาขาวิชาชีพ 
  2.2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลท้ังการพูด  
การฟง  การเขียน  และการสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) จัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การแปรผลและการ
นําเสนอขอมูลและการนําไปประยุกตใช 

2.2.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข     การ
ส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแบบสังเกตและแบบประเมิน  ทักษะ
การพูด  การฟง  การเขียน  และการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

2) การประเมินผลการสืบคนและนําเสนอขอมูลเปนรายงานการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3) การประเมินการวิเคราะหขอมูลจากการทํารายงานและการวิเคราะหขอมูลผลจากการศึกษา
เชิงวิจัยหรือการทํางานสรางสรรคสวนบุคคล 
 
3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
  3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 
 ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 
      

    3.1.1  คุณธรรม จริยธรรม  
1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม 
2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซ่ือสัตยสุจริต ขยัน อดทน  

และสูงาน 
3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและ

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
  4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ 

5) รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถ่ิน มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

 
     3.1.2  ความรู 

1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู 
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกตความรู 
3) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาของหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป 

     3.1.3  ทักษะทางปญญา 
1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล และคิดเชิงบูรณาการ 

ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได 
 

    3.1.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
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1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตนเอง ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม 
3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธท่ีดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

     3.1.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 
3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปลผล และนําเสนอขอมูลไดอยาง

เหมาะสม และใชเปนพ้ืนฐานแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล  เพ่ือการ

แสวงหาความรู 
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 การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูกระบวนวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (Curriculum mapping)  
 
 

กระบวนวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

 

2. ความรู 
 
 
 
 

 

3. ทักษะ
เชาว

ปญญา 
 

 

 

4. ทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 ขอ5 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                  

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                  

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการ
เรียนรู 

                 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                  

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู                  

2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย                  

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอาน
ภาษาอังกฤษ 

                 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการเขียน                  

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน                  

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                  

2100111  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน                   

2100112 วิทยาการแหงความสุข                  
2100113 สุนทรียวิจักขณ                  
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต                   

       ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูกระบวนวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ตอ) (Curriculum mapping)  
 
 

กระบวนวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

 

2. ความรู 
 
 
 
 

 

3. ทักษะ
เชาว

ปญญา 
 

 

 

4. ทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 ขอ5 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 

2150101 สังคมภิวัตน                  
2150102 การจัดการทางสังคม                  
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ                  
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                  
4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                  

 
      ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน 
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

       3.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
  1) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพศิลปกรรมและการออกแบบตลอดจนเคารพ
ในกฏระเบียบและขอบังคับของสถาบันและสังคม 
  2) มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซ่ือสัตย เสียสละ รับผิดชอบตอตนเอง ผูอ่ืนและสังคม 
  3) เคารพในสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย 

4)มีจิตอาสาและจิตสํานึกสาธารณะ 
3.2.2ดานความรู 
     1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการแสวงหาและเขาถึงองคความรู   

2) มีความรูและเขาใจในหลักการทฤษฎี และกระบวนการปฏิบัติงานในเนื้อหาของหมวด 
วิชาเฉพาะดาน 

     3) สามารถบูรณาการความรูเพ่ือการนําไปประยุกตใชในการทํางานสรางสรรค 
               3.2.3 ดานทักษะทางปญญา 

1) สามารถใชทักษะการคิดในเชิงเหตุผล และมีวิจารณญาณ 
      2) สามารถคิดวิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
  3) สามารถคิดเชิงบูรณาการดานการออกแบบ กับดานอ่ืน ๆ ไดอยางเหมาะสม 

             4) สามารถคิดเชิงสรางสรรค ในการพัฒนาผลงานออกแบบไดอยางเหมาะสม 
3.2.4 ดานทักษะการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1) สามารถปรับตัวและอยูรวมกันกับผูอ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได 

       2) แสดงออกถึงการเปนแบบอยางท่ีดี มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเองและสังคม 
3) แสดงออกถึงความเปนผูนําและผูตามท่ีดี  ตลอดจนสามารถทํางานเปนทีมได 

               3.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1) สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
     2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

               3) สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข  การแปรผล และการนําเสนอขอมูล ไปใชประโยชนและ
เหมาะสมกับสาขาวิชาชีพ 
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การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูกระบวนวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน   (Curriculum mapping) 
 
 

กระบวนวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

 

    2. ความรู 
 
 
 
 

 

3. ทักษะเชาวปญญา 
 

 

 

4. ทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ 3 ขอ4 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ3 

2180101 สุนทรียศาสตร                  

2180303 ลิขสิทธ์ิและทรัพยสินทาง
ปญญา 

                 

2181101 ประวัติศาสตรศลิปะและ
การออกแบบ 

                 

2181204 ความคิดสรางสรรค                  

2182115 หลักการวาดภาพ                  

2182116 จิตรกรรมพ้ืนฐาน                  

2182117 ประติมากรรมพ้ืนฐาน                  

2182118 ภาพพิมพพ้ืนฐาน                  

2183109 หลักการออกแบบ
ศิลปกรรม 

                 

2183110 หลักการเขียนแบบ                  

2180308 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
ออกแบบ* 

                 

2180314 การนําเสนอผลงาน
ออกแบบ 

                 

2180415 การสมัมนาการออกแบบ                  

              ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูกระบวนวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน  (ตอ)  (Curriculum mapping) 
 
 

กระบวนวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

 

  2. ความรู 
 
 
 
 

 

3. ทักษะเชาวปญญา 
 

 

 

4. ทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ 4 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ3 

2180417 ศิลปะนิพนธการออกแบบ
ศิลปกรรม* 

                 

2181111 ภูมิปญญาศลิปะพ้ืนบาน*                  
2181213 ศิลปะอิสลาม*                  
2182222 จิตรกรรมสรางสรรค                  
2183212 การออกแบบดวยคอมพิวเตอร                  
2183213 การถายภาพเพ่ืองานออกแบบ                  

2183214 การออกแบบและจัดตัวอักษร                  

2183315 การเขียนภาพประกอบ*                  

2183316 การออกแบบตราสัญลกัษณ*                  

2183317 การวิเคราะหขอมลูการ
ออกแบบ* 

                 

2183318 การออกแบบสิ่งพิมพ*                  

2183426 การออกแบบกราฟกบนบรรจุ
ภัณฑ* 

                 

2183427 การออกแบบโฆษณา                  

2183428 การออกแบบลวดลาย                  

        ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูกระบวนวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน  (ตอ) (Curriculum mapping)  
 
 

กระบวนวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

 

  2. ความรู 
 
 
 
 

 

3. ทักษะเชาวปญญา 
 

 

 

4. ทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ 4 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ3 

2180416 ธุรกิจและการจดัการงาน
ออกแบบ 

                 

2181212 ประวัติศาสตรศลิปไทย                  
2181214 ศิลปะอาเซียน*                  

2181215 การออกแบบลายผา
สรางสรรค 

                 

2181216 ออกแบบสื่อเพ่ือการนําเสนอ                  

2181217 ศิลปะรวมสมัย                  

2182219 การเขียนภาพทิวทัศน                  

2182220 การเขียนภาพหุนน่ิง                  

2182221 การเขียนภาพคนเหมือน                  

2182223 จิตรกรรมประยุกต                  

2183211 การออกแบบเอกลักษณ
ทองถ่ิน* 

                 

2183204 คอมพิวเตอรกราฟก และ
ภาพเคลื่อนไหว 

                 

         ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 
 
 เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูกระบวนวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน  (ตอ) (Curriculum mapping)  
 
 

กระบวนวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

 

     2. ความรู 
 
 
 
 

 

3. ทักษะเชาวปญญา 
 

 

 

4. ทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ 3 ขอ4 ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ1 ขอ2 ขอ3 

2183205 การถายภาพดิจิตอล                  

2183319 การถายภาพสรางสรรค                  

2183320 เทคโนโลยีการพิมพ                  

2183321 การออกแบบมัลติมีเดีย                  

2183322 การออกแบบเว็บไซต                  

2183323 ศิลปะไทยเพ่ืองานออกแบบ*                  

2183324 การออกแบบเอกลักษณองคกร                  

2183325 การรางภาพเพ่ือการออกแบบ                  

2183429 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว                  

2184316 เทคโนโลยีวัสดุสําหรับงาน
ออกแบบ 

                 

2184317 ประติมากรรมเพ่ืองานกราฟก                  

2184418 บาติกจิตรกรรม*                  

2184419 บาติกลายพิมพ*                  

2184420 เทคนิคการออกแบบหุนจําลอง                  

2180418 การฝกประสบการณวิชาชีพ
การออกแบบศิลปกรรม 

                 

         ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง

เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
         การใหระดับคะแนน(เกรด) ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
   2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในราย
หัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูในรายวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา 
หลังจากการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสําฤทธิ์โดยรวมในวิชาดังนี้ 

การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา โดยอาจารยอ่ืน หรือผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไมใช
อาจารยประจําหลักสูตร  ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการใหคะแนนพฤติกรรม 
   2.2การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา จะมีการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยสอบถามความพรอมและ
ความรูจากสาขาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย นอกจากนั้น ประเมินตําแหนงและ
ความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต และประเมินจากความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตร 
หรือเปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ
เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

 
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรีสภามหาวิทยาลัย วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  
1.1 การปฐมนิเทศอาจารยใหมใหรูและเขาใจบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา

ในรายวิชา วัตถุประสงค เปาหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยใหคณะกรรมการ
หลักสูตรเปนผูใหคําแนะนําในเรื่องตางๆ   

1.2 มอบเอกสารท่ีเก่ียวของใหอาจารยใหมใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เชน รายละเอียดหลักสูตร คูมือ
การศึกษาและคูมืออาจารย  

1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการสอน 
การจัดทํารายละเอียดรายวิชา แผนการสอน (มคอ.3,4) และรายงานผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5,6) 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย  
2.1   จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
2.2   สงเสริมการศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย การรวมเครือขาย

พัฒนาวิชาชีพอาจารย 
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2.3   สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือใหมีตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 
2.4   สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยท้ังการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

ตลอดจนใหแรงจูงใจแกผูท่ีมีผลงานทางวิชาการอยางประจักษ 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร  
 ในการบริหารหลักสูตร  จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  อันประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการ  
หัวหนาภาควิชา  ประธานหลักสูตร  โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและใหคําแนะนํา  ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติ
ใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและอาจารย
ผูสอน  เพ่ือติดตามและรวบรวมขอมูล  สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง 
 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
 หลักสูตรการพัฒนาชุมชนไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท้ังท่ีเปน
งบประมาณแผนดิน และงบรายไดของมหาวิทยาลัยเอง สวนงบบุคลากรนั้นทางมหาวิทยาลัยดําเนินการท้ังหมด 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

   2.2.1 สถานท่ี  

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวนท่ีมี
อยูแลว 

จํานวนท่ีตองการ 
เพ่ิมในอนาคต 

หมายเหตุ 

1 หองบรรยายขนาดความจ ุ 50  คน 1 หอง - อาคารเรยีนศิลปะ 10  A 
2 หองบรรยายขนาดความจุ  40  คน 3 หอง - อาคารเรยีนศิลปะ  10 B  
3 หองบรรยายขนาดความจุ  30  คน 1  หอง - อาคารเรยีนศิลปะ 10  A 
4 หองปฏิบัติการเขียนแบบ 1  หอง - อาคารเรยีนศิลปะ 10  A 
5 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 หอง 1  หอง อาคารเรยีนศิลปะ 10 A 
6 หองปฏิบัติการซลิคสกรีนและพิมพ 1  หอง 1 หอง อาคารเรยีนศิลปะ  10 B 
7 โรงปฏิบัติการบาติก 1  หลัง - ภาควิชาศิลปกรรม 
8 โรงปฏิบัติการงานปน 1  หลัง - ภาควิชาศิลปกรรม 
9 โรงปฏิบัติงานเช่ือมโลหะและงานไม  1  หลัง - ภาควิชาศิลปกรรม 
10 หองปฏิบัติการจติรกรรม 2  หอง - อาคารเรยีนศิลปะ 10 B 
11 หองปฏิบัติการถายภาพเพ่ืองานออกแบบ

นวัตกรรมทัศนศิลป 
 - 1  หอง  

12 หองปฏิบัติการตัดตอภาพและเสยีง - 1  หอง  
13 ลานกิจกรรมและจัดนิทรรศการในรม 1 ลาน - อาคารเรยีนศิลปะ 10 A 
14 ลานอเนกประสงคและพักผอนของนักศึกษา 1 ลาน - อาคารเรยีนศิลปะ 10 A 
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2.2.2 อุปกรณการสอน  
 1)  อุปกรณการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณของสาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม 

ลําดับท่ี รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวน 

ท่ีมีอยูแลว 
1 คอมพิวเตอรโนตบุค 1  เครื่อง 
2 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 1  เครื่อง 
3 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 5  เครื่อง 
4 ชุดตัดตอวิดิทัศนดิจิตอล 1  เครื่อง 
5 โปรเจคเตอร 2  เครื่อง 
6 เครื่องวิชวลไลเซอร 1  เครื่อง 
7 กลองวีดิทัศนดิจิตอล 1  ตัว 
8 กลองถายภาพนิ่งดิจิตอล 2  ตัว 
9 กลองถายภาพนิ่ง (manual) 10  ตัว 
10 เครื่องสแกนเนอร 2  เครื่อง 
11 เครื่องพิมพ Laserjet (ขาว-ดํา) 2  เครื่อง 
12 เครื่องถายเอกสาร 1  เครื่อง 
13 เครื่อง Coppy Print 1  เครื่อง 
14 ชุดปฏิบัติการถายภาพเพ่ืองานโฆษณา 1  เครื่อง 
15 เตาเผาเซรามิค 1 เตา 
16 เครื่องข้ึนรูปงานปน 6   เครื่อง 
17 เครื่องเชื่อมโลหะ 2   เครื่อง 
18 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ E-MAC 4  เครื่อง 
19 เครื่องตัดสตี๊กเกอร 1  เครื่อง 
20 กลองถายวิดีโอแบบดิจิตอลพรอมขาตั้ง 2  เครื่อง 
21 เครื่องซักผา 2  เครื่อง 
22 เครื่องอบผา  2  เครื่อง 

 
2.2.3 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ    

         สํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  มีเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอท่ีจะใหบริการการสืบคน
สารสนเทศระบบหองสมุดอัตโนมัติผานเครือขายอินเตอรเน็ตจาก WEBSITE http:// yru.ac.th. 

      2.2.3.1 เอกสารและตํารา  

            1)  หนังสือ 

    1.1)  ภาษาไทย  จํานวน    5,081  ชื่อเรื่อง 
    1.2)  ภาษาอังกฤษ จํานวน      240  ชื่อเรื่อง 
     รวม  จํานวน  16,368  เลม 
    1.3)  รายงานการวิจัย จํานวน      263  ชื่อเรื่อง 
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             2)  วารสารและนิตยสารทางวิชาการ 
        2.1)  ภาษาไทย จํานวน     40  ชื่อเรื่อง     400  เลม 
        2.2)  ภาษาอังกฤษ จํานวน       6  ชื่อเรื่อง      60  เลม 
             3)  หนังสือพิมพรายวัน/รายสัปดาห 
        3.1)  ภาษาไทย จํานวน      7  ชื่อเรื่อง   5,040  เลม 
        3.2)  ภาษาอังกฤษ จํานวน      1  ชื่อเรื่อง     720  เลม 
   2.2.3.2  ส่ือผสม (Multimedia) 
               1)  วีดีทัศน  จํานวน  4,200  ชื่อเรื่อง 
             2)  ซีดี   จํานวน    140  ชื่อเรื่อง 
 

                2.2.4 ระบบฐานขอมูลสําเร็จรูป 

                    ระบบฐานขอมูลสําเร็จรูปเพ่ือการคนควาและฐานขอมูล Online มี 4 ระบบฐานขอมูล 
ประกอบดวย 

1. ระบบฐานขอมูล E-Book ประกอบดวย 3 ฐานขอมูล ดังนี้ 
1) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน (Net Library)  
2) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาไทย20 (eBook.com)  
3) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน (Springer Link) 

2. ระบบฐานขอมูล E-Learning ประกอบดวย 1 ฐานขอมูล ดังนี้ 
1) ฐานขอมูลระบบ e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

(http://e-learning.yru.ac.th/e-learning/) 
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

      ประสานงานกับสํานักวิทยบริการ ในการจัดซ้ือหนังสือ และตําราท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหบริการกับอาจารย
และนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารยผูสอนแตละรายวิชามีสวนรวมในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ท่ีจําเปน  

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
      มหาวิทยาลัยมีเจาหนาท่ีประจําสํานักวิทยบริการ ซ่ึงมีหนาท่ีประเมินความเพียงพอของหนังสือ ตํารา 

และจัดซ้ือ จัดหาเพ่ิมเติม เพ่ือใหบริการไดตรงตามความตองการของอาจารยและนักศึกษา  
 

3. การบริหารคณาจารย 
 3.1 การรับอาจารยใหม  
       มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาดานทัศนศิลปหรือสาขาท่ีเก่ียวของ 
 3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร    
                คณาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรและผูสอน  จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน  
ประเมินผล  และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุง
หลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  

 

http://www.2ebook.com/yru/
http://e-learning.yru.ac.th/e-learning/
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       มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดตอและเชิญอาจารยพิเศษตามความจําเปนและขอเสนอ
ของผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

      บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรูตรงตามตําแหนงงาน 
4.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 

      จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหนงงาน 
 

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืน ๆ แกนักศึกษา  
       มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาใหแกนักศึกษา สําหรับการพบอาจารยท่ีปรึกษาประจํากลุม
ใหเปนไปตามคูมืออาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงจัดทําโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

5.2 การอุทธรณของนักศึกษา  
        การอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องท่ีเก่ียวกับวิชาการ ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต:  
    มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  ภาวการณมีงานทําและประเมินความตองการของตลาดแรงงานของ
ทองถ่ินและสังคมทุกป  เพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร 
 
7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)เกณฑประเมิน  ดังนี้ 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรมมีตัวบงชี้ท่ี 1 - 5 ตองมีผลดําเนินการบรรลุตาม
เปาหมายติดตอกันไมนอยกวา 2 ป และมีจํานวนตัวบงชี้ (ตัวบงชี้ท่ี 6 - 12)   ท่ีมีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายไม
นอยกวา 80 % ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป ดังนี้ 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม 
    ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ 
    ดําเนินงาน หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ  
มคอ.4  อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค 
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม  
ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด 
ภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
 

X X X X X 
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ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ  
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปการศึกษา 

X X X X X 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  
อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป 
การศึกษา 

X X X X X 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ 
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการ 
ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

 X X X X 

8. อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือ 
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวา 
รอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต 
ใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก 
คะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม  
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

 
หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธการสอน  
         กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ซ่ึงมีรายละเอียดของกลยุทธการ
ประเมินการสอน  และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแตละภาค การศึกษา 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
         การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ดําเนินการ ดังนี้ 
        1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแตละรายวิชาผานระบบออนไลนเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 
        1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการณสอน 
                             ของอาจารย 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
        การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาปสุดทาย และ
บัณฑิตใหม 
 2.2  โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผูประเมินภายนอก 
       การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก ท่ีเก่ียวของทางการศึกษา 
 2.3  โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ 
        การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1  รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล  จากการประเมินของนักศึกษา  ผูรับผิดชอบ  ผูใชบัณฑิต  ผูทรงคุณวุฒิ 
 4.2  วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน  โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 
 4.3  ดําเนินการปรับปรุง 
  4.3.1  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4)  
ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปการศึกษา 
  4.3.2  ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ป 
            (1)  ประเมินปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปการศึกษา 
(มคอ.7) 

(2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอยางตอเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 
ผลการศึกษาความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร 
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ผลการศึกษาความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร 
 
1.ผลสําเร็จของการใชหลักสูตร 
         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม เริ่มเปดใชหลักสูตรเม่ือปการศึกษา 2543 ซ่ึงตอมาใน
ป พ.ศ. 2548 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรนี้ โดยเปนการแกไขรายวิชาบางสวน และปรับรหัสรายวิชาใหเปนไป
ตามขอบังคับของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย  
 หลังปพ.ศ.2550 ไดมีการกําหนดใหแตละหลักสูตรปรับปรุงโครงสรางหลังสูตร ใหเปนไปตามเกณท
ของสกอ.ซ่ึงหลักสูตรไมไดดําเนินการตอใหเสร็จลุลวง และหลังจากนั้นสาขาวิชาหยุดรับนักศึกษาเขาเรียนนับ
จากนั้นเปนตนมา 

 ปจจุบันไมไดเปดรับนักศึกษาใหม  เนื่องจากยังไมไดมีการทําเรื่องปดหลักสูตรศิลปกรรม  เพราะยังมี
นักศึกษาตกคางอยู  จากการเปดหลักสูตรศิลปกรรมมาตั้งแตป 2543  ไดมีบัณฑิตจบไปมีงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระ  อีกท้ังท่ีผานมาความสําเร็จของหลักสูตรท่ีเปนขอมูลเชิงประจักษ คือ ความสําเร็จของนักศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลสําคัญๆ จากการประกวดในโครงการตาง ๆ ดังนี้ 

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โครงการประกวดวาดภาพ “พอหลวงแหงแผนดินกับศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบานภาคใตบนลายผาบาติก” ณ สํานักงานหอสมุด  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

-รางวัลชมเชย โครงการประกวดวาดภาพ “พอหลวงแหงแผนดินกับศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานภาคใตบน
ลายผาบาติก” ณ สํานักงานหอสมุด  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

- รางวัลยอดเยี่ยม ปะเภทภาพถายสถานท่ีทองเท่ียว ระดับเยาวชน มหกรรมภาพถายชายแดนใต 
“ภาพสันติ – สันติภาพ” 

- รางวัลชนะเลิศ ปะเภทภาพถายสถานท่ีทองเท่ียว ระดับบุคคลท่ัวไป มหกรรมภาพถายชายแดน
ใต “ภาพสันติ – สันติภาพ” 

 -รางวัลกํากับศิลปดีเดน เรื่อง The day without a rain  จากสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 
กระทรวงวัฒนธรรม  
 
2.ปญหาและขอบกพรอง 
 จากการใชหลักสูตร  พบปญหาและขอบกพรองซ่ึงพอจะแยกเปนสวนไดดังนี้ 
 2.1 หลักสูตร 
      ในรายละเอียดของหลักสูตรในสวนของโครงสรางหลักสูตร ยังไมเปนไปตามขอกําหนดในเรื่อง
รูปแบบตามท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดไว  รวมถึงจํานวนรายวิชาของหลักสูตรในสวนของกลุมวิชาชีพเลือกท่ีมีการ
แบงกลุม  ทําใหมีจํานวนวิชารวมแลวมากเกินไป  ซ่ึงมีปญหากับการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะในเรื่อง
ของอาจารยผูสอนท่ีมีไมเพียงพอ  นอกจากนี้ในสวนของรายวิชา บางวิชายังขาดความสมบูรณในเรื่องของการ
จัดหนวยกิต และคําอธิบายรายวิชาท่ียังไมชัดเจน รวมถึงยังขาดบางรายวิชาท่ีไปเพ่ิมเติมเก่ียวกับความรูในการ
ประกอบอาชีพสวนตัวทางดานศิลปะและการออกแบบ เชน วิชาธุรกิจศิลปะ และวิชาการตลาดและงานศิลปะ 
เปนตน 
 2.2 นักศึกษา 
                นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรสวนใหญเปนบุคคลในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหมี
ปญหาเรื่องความพรอมในทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการเรียนรู เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทักษะทางตัวเลข  
ทักษะทางการสื่อสารและคนควา ทักษะทางวิชาชีพดานศิลปะ ตลอดจนขาดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนรู
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ซ่ึงปญหาดังกลาวถือวาเปนปจจัยเรงดวนท่ีตองปรับแกพ้ืนฐานทางความคิดทัศนคติและพ้ืนฐานทางทักษะใน
ดานตางๆ ดังกลาวใหมีความพรอมกอนเขาเรียนในภาคการศึกษาแรก และติดตามการพัฒนาทักษะของผูเรียน
เปนระยะ ๆ 
 
3. ความตองการของทองถิ่นหรือตลาดแรงงาน 

หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม พัฒนาข้ึนจากฐานความคิดของบริบททางสังคม  และ
ปรากฏการณทางศิลปะท่ีมีพัฒนาการทางแนวคิด และรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย  ซ่ึงภายใตแนวทาง
ของการพัฒนาประเทศ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพ  และรูเทากันกับความ
เปลี่ยนแปลงและความเจริญทางเทคโนโลยีโดยมุงเนนใหคนมีความคิดและใชความคิดทางสรางสรรค  เพ่ือ
สรางองคความรูใหม  ใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะเศรษฐกิจสรางสรรค  ซ่ึงจะเปนทางเลือกใหมใน
การพัฒนาเศรษฐกิจไทย  ศาสตรทางดานศิลปะและการออกแบบ ซ่ึงเก่ียวของโดยตรงกับการพัฒนาความคิด
สรางสรรค จําเปนตองพัฒนาการจัดการศึกษาใหสัมพันธกับการพัฒนาประเทศ  ดังนั้นภาควิชาศิลปกรรม
ศาสตร  จึงพัฒนาหลักสูตรการออกแบบศิลปกรรม เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนบุคลากรทางความคิดสรางสรรคท่ีมี
คุณภาพ  สามารถนําความรูไปประยุกตหรือบูรณการ  เพ่ือสรางสรรคงานออกแบบทางศิลปกรรมท่ีมีคุณคาตอ
ตนเอง  และสอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ินโดยเฉพาะการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับภูมิปญญาศิลปกรรมทองถ่ิน 
ผลิตภัณฑชุมชนหรือสินคา OTOP ท่ียังตองการการพัฒนาท้ังในดานรูปแบบ บรรจุภัณฑ และการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ ท่ีตองใชบุคลากรทางดานศิลปะและการออกแบบเขาไปเติมเต็ม  
 
4.อัตลักษณและจุดเดนของหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรมมีอัตลักษณและจุดเดน คือ เนนถึงสาระวิชาท่ี
สรางความเขาใจและตระหนักถึงบทบาทของการออกแบบ บนฐานของภูมิปญญาทองถ่ินและสากล  ในสังคม
พหุวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต  ซ่ึงมุงเนนการศึกษา  คนควาและทดลองปฏิบัติสรางสรรคผลงาน
ศิลปะและการออกแบบ ในแนวทาง  เทคนิคและรูปแบบใหม ๆ โดยใชการศึกษาวิจัยภูมิปญญาศิลปกรรม
ทองถ่ิน เปนฐานในการสรางสรรคงานออกแบบท้ังรูปแบบทองถ่ินนิยมและสากลนิยม  
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ภาคผนวก ข 
สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548 เปนหลักสูตร
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา      
สรุปการปรับปรุงได  ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                       

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2548) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.2556) หมายเหตุ 
1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาศิลปกรรม  
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2548 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสตูรศลิปบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 ปรับให
เหมาะสมกับ
แนวทางการ
ผลิตบัณฑติ 

 
2. ชื่อปริญญา  
ช่ือภาษาไทย   
ศิลปศาสตรบัณฑติ (ศิลปกรรม)   
ศศ.บ (ศิลปกรรม) 
ช่ือภาษาอังกฤษ                          
Bachelor of Fine Arts (Art)     
B.F.A. (Art) 

 2. ชื่อปริญญา  
ช่ือภาษาไทย  
ศิลปบัณฑิต  (การออกแบบศลิปกรรม) 
ศล.บ. (การออกแบบศิลปกรรม) 
ช่ือภาษาอังกฤษ  
Bachelor of Fine Arts  ( Arts Design ) 
B.F.A. ( Arts Design )  

ปรับเพ่ือให
สอดคลองกับ

ประกาศ
มหาวิทยาลยั

เรื่อง การ
กําหนดช่ือ

ปริญญาบัตร 
3. ปรัชญาของหลักสูตร 
      บัณฑิตสาขาวิชาศิลปกรรม เปนผูมีคุณธรรม มีจริยธรรม มี
ความสามารถในการคิด สรางสรรคเพ่ือผลิตผลงานทางศิลปะ
และการออกแบบในรูปแบบตางๆ สามารถนําความรู ไป
ประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
     บัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม เปนผูมีคุณธรรม 
มีจริยธรรม มีความสามารถในการคิด สรางสรรคเพ่ือผลิตผล
งานทางศิลปะและการออกแบบในรูปแบบตางๆ สามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีความ
เขาใจและตระหนักถึงบทบาทของศิลปกรรม บนฐานของภูมิ
ปญญาทองถ่ินและสากล ท่ีมีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม 

ปรับให
เหมาะสมกับ
แนวทางการ
ผลติบัณฑติ 

 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
แบบทวิภาค    

5. ระบบการจัดการศึกษา 
แบบทวิภาค    

 

6. จํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตร  
ไมนอยกวา  136  หนวยกิต 

6. จํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตร 
ไมนอยกวา  131  หนวยกิต 

ปรับเพ่ือ
เหมาะสม 

7. โครงสรางหลักสูตร 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                 33   หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร           9     หนวยกิต 
กลุมวิชามนุษยศาสตร                    9     หนวยกิต 
กลุมวิชาสังคมศาสตร                     6     หนวยกิต 
กลุมวิชาคณติศาสตร วิทยาศาสตรฯ    9     หนวยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ                       93    หนวยกิต 
กลุมวิชาแกน                                9    หนวยกิต 
กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                 18     หนวยกิต 

    กลุมวิชาชีพ     ไมนอยกวา             66     หนวยกิต 
   -วิชาชีพบังคับ                         45      หนวยกิต 
   -วิชาชีพเลือก   ไมนอยกวา          21     หนวยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                     10     หนวยกิต 

7. โครงสรางหลักสูตร 
  1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป               30    หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร           12   หนวยกิต 
กลุมวิชามนุษยศาสตร                     6    หนวยกิต 
กลุมวิชาสังคมศาสตร                      6    หนวยกิต 
กลุมวิชาคณติศาสตร วิทยาศาสตรฯ     6    หนวยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ                        95    หนวยกิต 
กลุมวิชาแกน                               27    หนวยกิต 

    กลุมวิชาเฉพาะดาน                       68    หนวยกิต 
   -วิชาเอกบังคับ                          50    หนวยกิต 
   -วิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา           15    หนวยกิต 
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ         3    หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                       6    หนวยกิต 

 
ปรับปรุง 

ใหสอดคลอง
กับ

มหาวิทยาลยัฯ 
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4.  หมวดวิชาฝกงาน ไมนอยกวา 300 ชม. ไมนับหนวยกิต 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2548) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) หมายเหตุ 

8. คําอธิบายรายวิชา 
8.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
1500101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร          3(3-0) 
              Thai  for Communication I 
               ศึกษาให เห็นความสําคัญของภาษาไทยท่ีเปน
เ ค รื่ อ ง มื อ สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร สื บ ค น ส า ร ต า ง ๆ  จ า ก
ทรัพยากรสารนิเทศ การสรุป การตีความ การขยายความ และ
การนําเสนอผลการสืบคนจากสารท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 
โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 
 

8. คําอธิบายรายวิชา 
8.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       2(1-2-3) 
    Thai for Communication 

 ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือ
ในการสื่อสาร ฝกทักษะใชภาษาในชีวิตประจําวัน ท้ังดานการ
ฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาสื่อสารท่ีเปน
ทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู 
ขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษา
สภาพปญหาและแนวทางการแก ไ ขการ ใช ภาษา ใน
ชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรม และมีจิตสํานึกตอสังคม
ในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3. ปรับปรุง
จํานวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาดวย
ตนเอง 
4. ปรับปรุง       
คําอธิบาย  
รายวิชา 

 
 
 
 

ไมม ี

2100102  การพัฒนาทักษะการพูด        2(1-2-3) 
              และการเขียน 

 Speaking and Writing Skills 
              Development 

 หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน เพ่ือใหพูดและเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูด
ท้ังรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพ่ือแกไขปรับปรุง 
ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียง
และบทความโดยเนนการใชภาษาตามมาตรฐานของงานเขียน
ประเภทน้ัน และฝกวิจารณ 

วิชาใหม 

1500103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
             ทักษะการเรียน                  3(3-0) 
 English  for  Communication  and  
               Study  Skills 
                พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการฟงการพูด เพ่ือให
ขอมูลและแสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ เชน ขนบประเพณี 
งานอดิเรก กีฬา ขาวปญหาสังคมฯลฯ ใหมีทักษะในการอาน
โดยใชเทคนิคการอานข้ันสูงข้ึน เชน การอานเพ่ือหาหัวขอเรื่อง  
การอานเพ่ือจับใจความสําคัญและรายละเอียด ใหสามารถเขียน
สรุปความเพ่ือรายงานขอความท่ีอาน และใหมีทักษะในการ 
ศึกษาคนควาในหัวขอท่ีตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียน จากแหลงขอมูล 
สิ่งพิมพและอิเล็กทรอนิกส ท้ังน้ีโดยเนนทักษะการอาน การ
เขียน   และการสืบคน 
 
 

2100104  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
 พัฒนาการเรียนรู                2(1-2-3) 
 English for Communication and 

              Learning Development 
    พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารท้ังการ
ฟง  พูด  อาน  เขียน  ในชีวิตประจําวันในสถานการณตาง ๆ 
อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา การแนะนําตนเองและ
ผูอ่ืน การรองขอ การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา  
การบรรยายลักษณะบุคคล สิ่งของและสถานท่ี การถามและ
การใหขอมูล การติดตอสื่อสารทางโทรศัพท และการแสดง
ความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ แหลงขอมูล เพ่ือ
ศึกษาคนควาในการพัฒนาการสื่อสาร เชน การใชพจนานุกรม  
บทความ  หนังสือพิมพ  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3. ปรับปรุง
จํานวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาดวย
ตนเอง 
4. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2548) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) หมายเหตุ 

ไมม ี

2100107  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร     2(1-2-3) 
    Malay for Communication 
               การใชภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  
บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน เชน  การทักทาย การถาม
ทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดยเนน
ทักษะการฟงและการพูด 

วิชาใหม 

ไมม ี

2100108  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนา 
              การเรียนรู                        2(1-2-3) 
              Malay for Communication and 
              Learning Development 
                พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การ
พูด การอ าน และการ เ ขียน ในบริบทท่ี เ ก่ียวของ กับ
ชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูใหถูกกตอง
ฝกสนทนาภาษามลายูเพ่ือการสือ่สารในสถานการณตางๆ เชน 
การแนะนําตนเอง การกลาวทักทาย การกลาวลา การให
คําแนะนํา การติดตอสอบถามขอมูลท้ังในและนอกประเทศ 
และฝกการเขียนประโยคท่ีไมซับซอน 

วิชาใหม 

ไมม ี

2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย  2(2-0-4) 
Principles of Reading and Writing   

             Thai Words 
    หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย 
ศึกษาปจจัยท่ีทําใหการอานและการเขียนคําไทยผิดไปจาก
กฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําท่ีมักเขียน
หรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล  แนวทางการ
แกไขและเผยแพรการอานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง 

วิชาใหม 

 
 
 
 
 

ไมม ี

2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและการอาน 
 ภาษาอังกฤษ                     2(1-2-3) 

    Development of Speaking and 
              Reading Skills in English 

 การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษ
อยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดท้ังรายบุคคลและเปนกลุม 
การนําเสนองานหนาช้ัน และฝกการอานอยางมีประสิทธิภาพ 
การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต 

วิชาใหม 

ไมม ี

2100106  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและ 
 การเขียน                         2(1-2-3) 
 English for Reading and Writing  

              Development 
พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถอานจับใจความ
งานหลากหลายสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาทักษะ
การเขียนโดยเนนการเขียนภาษาอังกฤษท่ีถูกรูปแบบและ
หนาท่ีเพ่ือนําไปใชประโยชนท้ังดานการศึกษาและอาชีพ เชน 
การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียน รายงาน ฯลฯ 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2548) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) หมายเหตุ 

ไมม ี

2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน              2(1-2-3) 
    Basic Malay  
       ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน  ศึกษารูป
ประโยคพ้ืนฐาน  การเช่ือมประโยคพ้ืนฐานเขาดวยกัน และ
ศึกษาสํานวนภาษามลายู  ฝกนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู 
ขอคิดเห็น เพ่ือประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม 

วิชาใหม 

ไมม ี

2100110  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        2(1-2-3) 
    Chinese for Communication 
    การใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  
บทสนทนาท่ีใชในชีวิต ประจําวัน เชน การทักทาย การถาม
ทุกขสุข การแนะนําแบบงาย ๆ  ฯลฯ  โดยเนนทักษะการฟง
และการพูด ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของ
ภาษาได 

วิชาใหม 

ไมม ี

2100111  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน            2(1-2-3) 
    Basic Arabic 
    อักษรภาษาอาหรับ  หลักการสรางคํา  ประโยค
พ้ืนฐาน  ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน เพ่ือความเขาใจ
เรื่องท่ัว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน ใหสามารถประยุกตใชในการ
สื่อสารกับเจาของภาษาได 

วิชาใหม 
 
 

1500104  ความจริงของชีวิต                  3(3-0) 
             Meaning of Life 

                ศึกษาความจริงของชีวิต ความหมาย
ของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันและโลกยุควิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสน
ธรรมไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและ
สังคม  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม
ชีวิตท่ีมีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติธรรม 

2100112  วิทยาการแหงความสุข          2(1-2-3) 
    Happiness Study 
    ความหมายและขอบขายของความสุขท้ังกายและ
ใจ การมองโลกเชิงบวก เห็นคุณคาในตนเอง ผูอ่ืน และสรรพ
สิ่งท้ังปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพ่ือการดําเนินชีวิตและ
การอยูรวมกัน การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมี
คุณธรรม  จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพ่ือการอยูรวมกัน
ในสังคมอยางมีความสุข 
 
 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3. ปรับปรุง
จํานวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาดวย
ตนเอง 
4. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 

2000102  สุนทรียภาพของชีวิต               3(3-0) 
              Aesthetic Appreciation 
    ศึกษาและจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความ
งามความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงการคิดกับสุนทรียศาสตร
เชิงพฤติกรรมโดยสังเขปความสําคัญของการรับรู กับความ
เปนมาของศาสตรทางการเห็น (The Art of Imagery) ศาสตร
แหงการไดยิน (The Art of Sound) และศาสตรทางการ
เคลื่อนไหว (The Art of Movement) สูทัศนศิลป (Visual 
Arts) ศิลปะดนตรี (Musical Arts) และศิลปะการแสดง  

2100113  สุนทรียวิจักขณ                  2(2-0-4) 
    Aesthetics Approach 
    ปรัชญาวาดวยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ 
ทัศนะท่ีเก่ียวของกับกระบวนทัศน การรับรูความงาม ผาน
ภาพ เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณทางสุนทรียภาพ 
และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถ่ินสูสากลท้ังในดาน
แนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไป
ประยุกตใชกับชีวิต 
 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3. ปรับปรุง
จํานวนคาบ 
4. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
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(Performing Arts)  ผานข้ันตอนการเรยีนรูเชิงคุณคาจาก (1) 
ระดับการรําลึก (Precognitive) (2) ผานข้ันตอนความ คุนเคย  
(Acquantive) และ (3) นําเขาสูข้ันความซาบซึ้ง 
(Appreciative) เพ่ือใหไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึ้ง
ทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Appreciation) 

  

 
 
 
 

                                ไมมี 

2100114สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต2(1-2-3) 
 Information for Life Long Learning 

     ความหมาย บทบาท และความสําคัญของ
สารสนเทศ เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต แหลงสารสนเทศและ
การเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใชเพ่ือการศึกษา คนควาดวยตนเอง วิธีการ
นําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและข้ันตอนท่ีเปน
มาตรฐาน 

วิชาใหม 

2100103  วิถีโลก                               3(3-0) 
              Global Society and Living  

    ศึกษา วิ วัฒนาการสั งคม   ระบบ เศรษฐ กิจ  
การเมืองและการปกครองของประเทศไทยและของสังคมไทย  
การจัดระเบียบโลกในดานสังคม  เศรษฐกิจการเมืองและการ
ปกครอง  ตลอดถึงการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและ
การ   ปกครองของประเทศไทย  เพ่ือปรับตัวเขากับการจัด
ระเบียบของสังคมโลก 

2150101  สังคมภิวัตน                      2(2-0-4) 
     Socialization 
     ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน 
ปรากฏการณธรรมชาติ ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในดานตางๆ ท้ังทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 

2500102    วิถีไทย                              3(3-0) 
                Thai  Living 
                 ศึกษาลั กษณะ ท่ัว ไป วิ วัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยท้ังในเมืองและชนบท วัฒนธรรม 
และประเพณีไทย สภาพปญหาและแนว ทางขจัดปญหา
สังคมไทย โดยศึกษาการพัฒนาโครงการอันเ น่ืองมาจาก
พระราชดําริ  ภูมิปญญาชาวบานและทองถ่ิน  การดําเนินชีวิต
แบบเพียงพอ  ตลอดถึงวิสัยทัศนดานเศรษฐกิจ  การเมืองและ
การปกครองท่ีคนไทยอยากเห็น 

2150102   การจัดการทางสังคม            2(2-0-4) 
    Social Management  
    วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม  เพ่ือ
นําไปสูกระบวนการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิตใน
ทองถ่ิน 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
 
 

 
 
 
 
 

ไมม ี

2150103   ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ    2(1-2-3) 
     Life Skills and Public Conscious  
               Mind 
     ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต 
รวมถึงองคประกอบท่ีสําคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะ
การคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การ
คิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการ
จัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมท้ังการ
ใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการสรางจิตสํานึก
สาธารณะ เพ่ือนําไปสูการอยูรวมกับเพ่ือนมนุษยอยางสันต ิ
 

วิชาใหม  
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4000106   การคิดและการตัดสินใจ           3(2-2) 
               Thinking  and  Decision Making 
                หลักการและทักษะกระบวนการคิด  การคิดอยาง
มีเหตุผล การวิเคราะหขอมูลและขาวสารตรรกศาสตรและการให
เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแสวงหาความรูทาง
วิทยาศาสตร  กําหนดเชิงเสน และการประยุกตใช ในการ
แกปญหาในชีวิตประจําวัน 

4100101   คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3) 
    Mathematics in Daily Life 
    หลักการและกระบวนการคิด  การใหเหตุผล  
คณิตศาสตรการเงินเก่ียวกับดอกเบ้ีย การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย 
ภาษี  และสถิติเบ้ืองตน เพ่ือการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3. ปรับปรุง
จํานวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาดวย
ตนเอง 
4. ปรับป รุง
คําอธิบาย
รายวิชา 

4000105   วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต    3(3-0) 
               Science  for  Quality  of  Life 
                ศึกษากระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี และนําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใน
การพัฒนา คุณภาพชี วิต ใหดํ าร งอยู อย า ง เปนสุ ขและมี
ประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรท่ีมีตอมนุษย สภาพแวดลอม สังคม  การเมือง  
และวัฒนธรรม 

4100102   วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                   2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life  
           Development 
 วิ ธีกา รทาง วิทยาศาสตร   ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  และเจตคติทางวิทยาศาสตร ความสําคัญและ
ผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และการ
สงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3. ปรับปรุง
จํานวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาดวย
ตนเอง 
4. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 

4000107  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต     3(2-2) 
              Information Technology for Life 
               ศึกษาเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอรท่ีมีอิทธิพลและมีผลกระทบตอชีวิตและสังคม  การ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแกเครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร  
การประมวลผลขอมูล การจัด การและการใชงานขอมูล การใช
โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต เพ่ือการสืบคนขอมูล 
การแสวงหาความรู  การสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขายคอม-   
พิวเตอรและจากระบบฐานขอมูลและแหลงขอมูลตาง ๆ เชน 
Internet, LAN, CD-ROM, E-mail, FTP, BBP, ICQ ฯลฯ 
สําหรับการศึกษาคนควา  การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน
และการดํารงชีวิตประจํา วันอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
เคารพสิทธิทางปญญา 

4100103   เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                                         
2(1-2-3) 
    Information Technology in Daily  
              Life 
    ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน  
การประยุกตใชคลังความรู  กฎหมายและจรรยาบรรณในการ
ใชระบบสารสนเทศ  ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3. ปรับปรุง
จํานวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาดวย
ตนเอง 
4. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
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8.2  หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน  
2001113  สุนทรียวิทยา                      3(3-0) 
    Aesthetics 
               หลักการพ้ืนฐาน  ความหมาย  ลักษณะของ
ประสบการณของสุนทรีภาพ  คุณสมบัติของความงาม  
ประเภทของความงาม  ทฤษฎีศิลปะและทฤษฎีทางความงาม
ของนักปรัชญาท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรคงานศิลปะ  ท้ัง
ปรัชญาตะวันตกและตะวันออก 

8.2 กลุมวิชาชีพบังคับ  
2180101  สุนทรียศาสตร          2(2-0-4)    
Aesthetics 
                หลักการพ้ืนฐาน  ความหมาย  ลักษณะของ
ประสบการณสุนทรีภาพ  คุณสมบัติของความงาม  ประเภท
ของความงาม  ทฤษฎีศิลปะและทฤษฎีความงามของนัก
ปรัชญาท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรคงานศิลปะ  ท้ังปรัชญา
ตะวันตกและตะวันออก 
 

ปรับรหสัวิชา
ช่ือวิชา 

โครงสราง
หนวยกิตและ

คําอธิบาย
รายวิชา 

 
 
 

ไมม ี

2180303  ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา 2(2-0-4)          
Intellectual Property and Copyright 

              ความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมายทรัพยสินทาง
ปญญา  สิทธิในทรัพยสินทางปญญา  ลิขสิทธ์ิและการจด
สิทธิบัตร  การเปนเจาของลิขสิทธ์ิ  สิทธิทางกฎหมายของ
เจาของลิขสิทธ์ิ  สิทธิของผูสรางสรรคและการคุมครองลิขสิทธ์ิ 

เพ่ิมรายวิชาให
สอดคลองกับ
วัตถุประสงค
ของหลักสูตร 

 
 
 
 

ไมม ี

2181101 ประวัติศาสตรศิลปะและการ 
             ออกแบบ                             3(3-0-6) 
             History of Art and Design 
              พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางความเช่ือ  
แบบอยางงานศิลปะและการออกแบบ จุดเปลี่ยนท่ีสําคัญ ๆ 
จากปรากฏการณทางศิลปะในแตละยุคสมัย ตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตร  จนถึงสมัยใหมและรวมสมัย  

เพ่ิมรายวิชาให
สอดคลองกับ
วัตถุประสงค
ของหลักสูตร 

2001114 ความคิดสรางสรรคและการแสดง   3(3-0) 
             ออกทางศิลปะ             
    Creative Thinking 
               ความหมายและความสํ า คัญของคว ามคิ ด
สรางสรรค  สภาวะและกระบวนการของความคิดสรางสรรค  
ปฏิบัติการสรางสรรคศิลปะ  เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหเกิด
ความคิดและการแสดงออกท่ีแปลกใหม  ซึ่งสามารถนํามา
ประยุกตใชในการสรางสรรคผลงานทางศิลปกรรมตาง ๆ ได 

2181204 ความคิดสรางสรรค                2(1-2-3)       
Creative Thinking 

       ความหมายและความสํ าคัญของความคิ ด
สรางสรรค  สภาวะและกระบวนการของความคิดสรางสรรค  
ปฏิบัติการสรางสรรคศิลปะ  เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหเกิด
ความคิดและการแสดงออกท่ีแปลกใหม   
 
 

ปรับรหสัวิชา 
ช่ือวิชา 

โครงสราง
หนวยกิตและ

คําอธิบาย
รายวิชา 

2021122 หลักการวาดภาพ                    3(2-2) 
             Principle  of  Drawing 
               ศึกษาปฏิบัติงานวาดภาพ หลักการวาดภาพพ้ืนฐาน 
การวาดภาพหุนน่ิง ภาพคน ภาพทิวทัศนและสถาปตยกรรม 
โดยใหมีประสบการณในการใชวัสดุ เครื่องมือตางๆ เพ่ือเปนการ
สรางงานวิชาชีพทางศิลปะ 

2183110 หลักการวาดภาพ                   3(2-2-5) 
             Principle  of  Drawing 

        ศึกษาปฏิบัติงานวาดภาพ หลักการวาดภาพ
พ้ืนฐาน การวาดภาพหุนน่ิง ภาพคน ภาพทิวทัศนและ
สถาปตยกรรม โดยใหมีประสบการณในการใชวัสดุ เครื่องมือ
ตางๆ เพ่ือเปนการสรางงานวิชาชีพทางศิลปะ 

ปรับรหสัวิชา
ช่ือวิชาและ
โครงสราง
หนวยกิต
ภายใน 

2021123   จิตรกรรมพ้ืนฐาน                  3(2-2)                   
Basic Painting  

                 ศึกษาปฏิบัติงานดานจิตรกรรม ในหลักการเขียน
ภาพและทฤษฎีสี ดวยเทคนิควิธีการ เน้ือหาท่ีมีประโยชนตอการ
พัฒนาชีวิตและสังคม 

2182116   จิตรกรรมพ้ืนฐาน                 3(2-2-5)                   
Basic Painting  

                 ศึกษาปฏิบัติงานดานจิตรกรรม ในหลักการ
เขียนภาพและทฤษฎีสี ดวยเทคนิควิธีการ เน้ือหาท่ีมีประโยชน
ตอการพัฒนาชีวิตและสังคม เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการ
สรางสรรคในระดับสูงตอไป 

ปรับรหสัวิชา 
และโครงสราง

หนวยกิต
ภายใน 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2548) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) หมายเหตุ 
2021301    ประติมากรรมพ้ืนฐาน            3(2-2) 

 Basic Sculpture    
                  กรรมวิธีของงานประติมากรรม เทคนิคในการ
ปฏิบัติงาน เนนความรูเก่ียวกับประติมากรรมพ้ืนฐาน ลักษณะ
และคุณคาของวัสดุแตละชนิดท่ีนํามาสรางงานประติมากรรม
ตลอดจนการเตรียมการใชเครื่องมือใหเหมาะสมกับประเภทของ
งานประติมากรรมการออกแบบ ทางประติมากรรมการปน การ
ทําแมพิมพ การหลอ การปนนูนสูงและลอยตัว 

2182117    ประติมากรรมพ้ืนฐาน             3(2-2-5) 
 Basic Sculpture    

                  กรรมวิธีของงานประติมากรรม เทคนิคในการ
ปฏิบัติงาน เนนความรูเก่ียวกับประติมากรรมพ้ืนฐาน ลักษณะ
และคุณคาของวัสดุแตละชนิดท่ีนํามาสรางงานประติมากรรม
ตลอดจนการเตรียมการใชเครื่องมือใหเหมาะสมกับประเภท
ของงานประติมากรรมการออกแบบ ทางประติมากรรมการปน 
การทําแมพิมพ การหลอ การปนนูนสูงและลอยตัว  

ปรับรหสัวิชา 
และโครงสราง

หนวยกิต
ภายใน 

2021216   ภาพพิมพพ้ืนฐาน           3(2-2)   
Basic Print  

                 ศึ กษาและปฏิ บั ติ ทั ศนศิ ลป   3  มิ ติ   ด า น
ประติมากรรม สถาปตยกรรมและผลงานสื่อประสม  โดย
เลือกใช วัสดุ เทคนิคและรูปแบบท่ีมีความสัมพันธกับการ
แสดงออก 

2182118   ภาพพิมพพ้ืนฐาน          3(2-2-5)   
Basic Print  

                 ศึกษาความเปนมาของภาพพิมพ ประเภท 
รูปแบบ กรรมวิธีคุณสมบัติของการทํางาน การเก็บรักษาเพ่ือ
เปนพ้ืนฐานของการพิมพท่ัวไปและปฏิบัติการพิมพเบ้ืองตน 
เพ่ือใหเขาใจลักษณะท่ัวไปของการพิมพ ศึกษาและฝกปฏิบัติ
เก่ียวกับเทคนิค ศิลปะการพิมพเบ้ืองตนประเภทตางๆ และ
วัสดุอุปกรณท่ีใชในการพิมพแตละประเภท 

ปรับรหสัวิชา 
ช่ือวิชา

ภาษาอังกฤษ 
โครงสราง
หนวยกิต

ภายในและ
คําอธิบาย
รายวิชา 

2031117  หลักการเขียนแบบศิลปกรรม     3(2-2)                        
Principle of Design 

                ศึกษาทฤษฏีองคประกอบศิลปะและทฤษฏีสี 
เพ่ือใหเปนแนวทางสรางสรรคงานออกแบบ และฝกปฏิบัติการ
ออกแบบท้ัง 2 ประเภท 2 มิติ และ 3 มิต ิ

2183109  หลักการออกแบบศิลปกรรม       3(2-2-5)                        
Principle Art Design 

                 ศึกษาทฤษฏีองคประกอบศิลปะและทฤษฏีสี 
เพ่ือใหเปนแนวทางสรางสรรคงานออกแบบ และฝกปฏิบัติการ
ออกแบบท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการ
สรางสรรคในระดับสูงตอไป 

ปรับรหสัวิชา
และโครงสราง

หนวยกิต
ภายใน 

2031118   เขียนแบบพ้ืนฐาน             3(2-2) 
      Basic  Drafting 
                 ศึกษาและปฏิบัติงานเขียนแบบ  โดยเนนใหรูจัก
วิธีการใชเครื่องมือเพ่ือเขียนแบบรูปพ้ืนฐานตาง ๆ ของรูปทรง
เรขาคณิต  2  มิติและ 3 มิติ  ตลอดจนการฝกเขียนแบบ
ทัศนียภาพวิทยา 

2183103  หลักการเขียนแบบ                  3(2-2-5)        
Principle of Drafting 

                ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใชเครื่องมือและ
อุปกรณในการเขียนแบบ  การเขียนเสนลักษณะตาง ๆ การ
เขียนตัวอักษร การใชมาตราสวน  การบอกขนาด และการใช
สัญลักษณในงานเขียนแบบ การเขียนภาพฉาย  ภาพรูปตัด 
รูปออบลิค รูปไอโซเมตริก และรูปเปอรสเปคทีพ 

ปรับรหสัวิชา
ช่ือวิชา

ภาษาอังกฤษ
โครงสราง
หนวยกิต

ภายในและ 
คําอธิบาย
รายวิชา 

 
 
 

ไมม ี

8.3 กลุมวิชาเฉพาะดาน วิชาเอกบังคับ 
2180308  ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ 2(2-0-4) 
              Research Methodology in Design 
               หลักการพ้ืนฐานการวิจัย  วิธีการวิจัยท่ัวไป  การ
กําหนดปญหาการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การเก็บขอมูล  
การเขียนเคาโครงการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัยทาง
ศิลปะและการออกแบบ  มุงเนนการวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 

เพ่ิมรายวิชา 
ใหสอดคลอง

กับ
วัตถุประสงค
ของหลกัสูตร 
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2033901   นําเสนอผลงานออกแบบ           3(2-2) 
     Design  Project  Presentation 
              กระบวนการนําเสนอผลงานออกแบบในรูปแบบตาง 
ๆ ฝกปฏิบัติการนําเสนอผลงานแตละบุคคลโดยการจัดทําแฟม
สะสมผลงาน  (Portfolio) และสรางสรรคผลงานจริงท่ีแสดง
ลักษณะเฉพาะตน  ตลอดจนสามารถใชสื่อทางเทคโนโลยี หรือ
คอมพิวเตอรเปนพ้ืนฐานเพ่ือการนําเสนอผลงานอยางเปน
ข้ันตอนและมีรูปแบบท่ีนาสนใจ 
 

2180314 การนําเสนอผลงานออกแบบ          2(1-2-3)                              
Design Project Presentation 

               กระบวนการนําเสนอผลงานออกแบบในรูปแบบ
ตาง ๆ ฝกปฏิบัติการนําเสนอผลงานแตละบุคคลโดยการจัดทํา
แฟมสะสมผลงาน และสร างสรรคผลงานจริง ท่ีแสดง
ลักษณะเฉพาะตน  ตลอดจนสามารถใชสื่อทางเทคโนโลยี 
หรือคอมพิวเตอรเปนพ้ืนฐานเพ่ือการนําเสนอผลงานอยางเปน
ข้ันตอนและมีรูปแบบท่ีนาสนใจ 

ปรับรหสัวิชา
และโครงสราง

หนวยกิต 
 

2034901   สัมมนาการออกแบบ             3(2-2) 
     Seminar  in  Design 
                การสัมมนาปญหาการออกแบบ  แนวทางการ
ออกแบบรวมสมยั  การหาแนวคิดและแรงบันดาล  การสราง
นวัตกรรมทางการออกแบบและทัศนศิลป  และแขนงอ่ืนท่ี
เก่ียวของ  การวิเคราะหปญหา  แนวทางการแกปญหาและ
พัฒนาการสรางสรรค  ผลงานการออกแบบ 

2180415  การสัมมนาการออกแบบ 2(1-2-3) 
               Seminar in Design 
                 การสัมมนาปญหาการออกแบบ  แนวทางการ
ออกแบบรวมสมัย  การหาแนวคิดและแรงบันดาล  การสราง
นวัตกรรมทางการออกแบบและทัศนศิลป  และแขนงอ่ืนท่ี
เก่ียวของ  การวิเคราะหปญหา  แนวทางการแกปญหาและ
พัฒนาการสรางสรรค  ผลงานการออกแบบ 

ปรับรหสัวิชา
โครงสราง
หนวยกิต 

 

2034902 โครงการพิเศษออกแบบนิเทศศิลป   4(2-4) 
   Special Project in Graphic Design 
    นักศึกษาเลือกหัวขอเรื่องเพ่ือปฏิบัติงานออกแบบ

กร า ฟ ก ใ ห ส ม บู รณ  ซึ่ ง ต อ ง ไ ด รั บ ค ว าม เ ห็ น ชอบ จา ก
คณะกรรมการตรวจและตัดสินโครงการพิเศษ สวนการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามข้ันตอนท่ีคณะกรรมการกําหนดให
จนกว า  จะแล ว เสร็ จและตองผ านการตรวจสอบของ
คณะกรรมการและตองจัดนิทรรศการผลงาน 
2004901 โครงการพิเศษออกแบบประยุกตศิลป 4(2-4) 

Special Project in Applied Art Design 
นักศึกษาเลือกหัวขอเรื่องเพ่ือปฏิบัติงานออกแบบ

กร า ฟ ก ใ ห ส ม บู รณ  ซึ่ ง ต อ ง ไ ด รั บ ค ว าม เ ห็ น ชอบ จา ก
คณะกรรมการตรวจและตัดสินโครงการพิเศษ สวนการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามข้ันตอนท่ีคณะกรรมการกําหนดให
จนกว า  จะแล ว เสร็ จและตองผ านการตรวจสอบของ
คณะกรรมการและตองจัดนิทรรศการผลงาน 

2180417 ศิลปนิพนธการออกแบบศิลปกรรม  7(0-14-7) 
             Art  Thesis  in Art Design  
               โครงการศิลปนิพนธสาขาออกแบบศิลปกรรม 
ตามหัวขอและจุดมุงหมายท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
พิจารณาหัวขอ ศิลปนิพนธ   ประกอบดวยชุดผลงานออกแบบ
ศิลปกรรมและเอกสารแสดงกระบวนการศึกษาคนควา  
วิธีการสรางสรรค  รวมถึงการจัดแสดงผลงานตอสาธารณชน 
 
 
 
 

ปรับรหสัวิชา
ช่ือวิชา

โครงสราง
หนวยกิต 
คําอธิบาย 

และไดยุบรวม 
2 วิชาไวใน
รายวิชาน้ี 

 
 
 

ไมม ี
 

2181111 ภูมิปญญาศิลปะพ้ืนบาน               2(1-2-3)                                   
Folk Arts Wisdom 

               ประวัติความเปนมาและความสําคัญ คุณลักษณะ
คุณคาประเภทของศิลปกรรมพ้ืนถ่ินภาคใต รูปแบบเทคนิค
และการอนุรักษและสรางเสริมพัฒนาศิลปกรรมพ้ืนถ่ินภาคใต 
เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการสรางสรรค ท่ีแสดงถึงอัตลักษณ
ของทองถ่ิน 
 
 
 

เพ่ิมรายวิชา 
ใหสอดคลอง

กับ
วัตถุประสงค
ของหลักสูตร 
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ไมม ี
 

2181213 ศิลปะอิสลาม                         3(1-4-4) 
             Islamic Arts  
              ศึกษา ประวัติความเปนมา ความสําคัญ รูปแบบ
และเน้ือหาท่ีมีลักษณะเฉพาะของ จิตรกรรม ประติมากรรม 
และสถาปตยกรรมของศิลปะอิสลามเปนขอมูลประกอบการ
ออกแบบ 2 มิติและออกแบบ 3 มิต ิ

เพ่ิมรายวิชา 
ใหสอดคลอง

กับ
วัตถุประสงค
ของหลักสูตร 

 
 

ไมม ี

2182222 จิตรกรรมสรางสรรค                3(1-4-4) 
             Creative Painting 
               ศึกษารวบรวมพ้ืนฐานทางการถายทอดรูปแบบ
ตางๆ จากวิชาพ้ืนฐานมาสรางสรรค รูปแบบของศิลปกรรม 
เพ่ือใหไดรูปแบบของจิตรกรรมท่ีแปลกใหม มีความงามและ
เสรีภาพ 

เพ่ิมรายวิชา 
ใหสอดคลอง

กับ
วัตถุประสงค
ของหลักสูตร 

2032412 การออกแบบดวยคอมพิวเตอร   3(2-2)                     
Computer  Design 

               ศึกษาหลักการและวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชใน
การเขียนกราฟรูปเรขาคณิต  และเทคโนโลยี แผนภูมิสถิติ รูป
ลาย เสน  ภาพการตู นและฝกปฏิ บัติ การออกแบบด วย
คอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

2183212 การออกแบบดวยคอมพิวเตอร    3(1-4-4)                
Computer for  Design 

               ศึกษาหลักการและวิธีใชโปรแกรมสาํเรจ็รูปท่ีใชใน
การเขียนกราฟรูปเรขาคณิต  และเทคโนโลยี แผนภูมิสถิติ รูป
ลายเสน ภาพการตูนและฝกปฏิ บัติการออกแบบดวย
คอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

ปรับรหสัวิชา
และโครงสราง

หนวยกิต
ภายใน 

 

2033209  ถายภาพเพ่ืองานกราฟก        3(2-2) 
              Photography for Graphic 
                ศึกษาและปฏิบัติการถายภาพเพ่ืองานนิเทศศิลป 
หลักการจัดภาพ และวิธีการถายภาพประเภทตางๆ ตลอดจน
กระบวนการผลิตภาพ การใชอุปกรณ การตกแตงภาพ และ
นําเสนอในรูปแบบตางๆ    

2183213 การถายภาพเพ่ืองานออกแบบ      3(1-4-4) 
              Photography for Design 
                ศึกษาและปฏิบัติการถายภาพเพ่ืองานนิเทศศิลป 
หลักการจัดภาพ และวิธีการถายภาพประเภทตางๆ ตลอดจน
กระบวนการผลิตภาพ การใชอุปกรณ การตกแตงภาพ และ
นําเสนอในรูปแบบตางๆ    

ปรับรหสัวิชา
ช่ือวิชาและ
โครงสราง
หนวยกิต
ภายใน 

 
2033210  ออกแบบและจัดตัวอักษร      3(2-2) 
              Basic Lettering 
                ศึกษาวิวัฒนาการตัวอักษร ท้ังไทย สากล และ
อาหรับ รูปแบบของตัวอักษรตางๆ ท่ีใชในปจจุบัน การนํา
ตัวอักษรไปประกอบการออกแบบใหมใหมีรูปลักษณะเฉพาะตัว 
คํานึงถึงความเหมาะสม เพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

2183214  การออกแบบและจัดตัวอักษร      3(1-4-4) 
              Lettering Design 
               ศึกษาวิวัฒนาการตัวอักษร ท้ังไทย สากล และ
อาหรับ รูปแบบของตัวอักษรตางๆ ท่ีใชในปจจุบัน การนํา
ตัวอักษรไปประกอบการออกแบบใหมใหมีรูปลักษณะ
เฉพาะตัว คํานึงถึงความเหมาะสม เพ่ือการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับรหสัวิชา
ช่ือวิชา

ภาษาอังกฤษ
โครงสราง
หนวยกิต
ภายใน 

 
2032107 การเขียนภาพประกอบ          3(2-2) 
             Illustration Design 
               ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบภาพประกอบเทคนิค
ตางๆ เชน วาดเสนดินสอ ปากกา สีนํ้า สีนํ้ามัน หรือเทคนิค
สรางสรรคภาพแบบอ่ืนๆ เพ่ือนําไปใชในการประกอบหนังสือ 
โปสเตอร  หรือสื่ อ อ่ืนๆ โดยคํ านึง ถึงความงาม การสื่ อ
ความหมายท่ีสัมพันธกับเน้ือหา 

2183315 การเขียนภาพประกอบ              3(1-4-4) 
             Illustration  
               ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบภาพประกอบ
เทคนิคตางๆ เชน วาดเสนดินสอ ปากกา สีนํ้า สีนํ้ามัน หรือ
เทคนิคสรางสรรคภาพแบบอ่ืนๆ เพ่ือนําไปใชในการประกอบ
หนังสือ โปสเตอร หรือสื่ออ่ืนๆ โดยคํานึงถึงความงาม การสื่อ
ความหมายท่ีสัมพันธกับเน้ือหา 
 
 
 
 

ปรับรหสัวิชา
โครงสราง
หนวยกิต
ภายใน 
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ไมม ี

2183316 การออกแบบตราสัญลักษณ          3(1-4-4) 
            Logo Design 
             ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบเก่ียวกับรูปแบบ
สัญลักษณและเครือ่งหมายประเภทตางๆโดยเนนความสมัพันธ
ของเรื่องราว รูปแบบและองคประกอบทางศิลปะ 

เพ่ิมรายวิชา 
ใหสอดคลอง

กับ
วัตถุประสงค
ของหลักสูตร 

2033902  การวิเคราะหขอมูลการออกแบบ  3(2-2) 
             Analitical Design 
                ศึกษาหลักการและวิธีการรวบรวมขอมูล เพ่ือ
นํามาใชวิเคราะหหาขอสรุป ในการออกแบบงานประเภทตางๆ 
และเทคนิคการวิเคราะหขอมลูอยางงาย 

2183317 การวิเคราะหขอมูลการออกแบบ 2(1-2-3) 
             Analitical Design 
                ศึกษาหลักการและวิธีการรวบรวมขอมูล เพ่ือ
นํามาใชวิเคราะหหาขอสรุป ในการออกแบบงานประเภท
ตางๆ และเทคนิคการวิเคราะหขอมูลอยางงาย 

ปรับรหสัวิชา
โครงสราง
หนวยกิต 

 

 
 

ไมม ี

2183318  การออกแบบสิ่งพิมพ                3(1-4-4) 
              Printing Design 
               ศึกษาประวัติและวิ วัฒนาการของการพิมพ 
ประเภทของสิ่งพิมพ ระบบการพิมพ กระบวนการผลิต 
ปฏิบัติการออกแบบและจัดตนฉบับสําหรับพิมพ ในหลาย
รูปแบบและหลายประเภทเพ่ือสื่อความหมายไดอยางชัดเจน 

เพ่ิมรายวิชา 
ใหสอดคลอง

กับ
วัตถุประสงค
ของหลักสูตร 

 
 

ไมม ี

2183426 ออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ     3(1-4-4) 
              Graphics  design  for  Packaging 
               ศึกษารูปแบบตัวอักษรและภาพ เพ่ือนํามาเปน
ขอมูลสําหรับการออกแบบ ใหปรากฏบนภาชนะบรรจุและหีบ
หอ และฝกปฏิบัติการออกแบบสรางสรรค  สามารถสื่อ
ความหมายไดอยางชัดเจน สวยงามเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ
แตละประเภท 

เพ่ิมรายวิชา 
ใหสอดคลอง

กับ
วัตถุประสงค
ของหลักสูตร 

2031107  ออกแบบโฆษณา                 3(2-2) 
              Advertising Design 
                 ศึกษาประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของ
การออกแบบโฆษณา  อ งค ป ระกอบของการ โฆษณา 
กระบวนการ ข้ันตอนการผลิต ตลอดจนปฏิบัติออกแบบโฆษณา
ในสื่อประเภทตางๆ 

2183427  การออกแบบโฆษณา                3(1-4-4) 
              Advertising Design 
                ศึ กษาป ระ วั ติ ค ว าม เป นม า  วิ วัฒ นากา ร 
ความสํ า คัญ ของการออกแบบโฆษณา หลักการและ
องคประกอบของการโฆษณา กระบวนการ ข้ันตอนการผลิต 
ตลอดจนปฏิบัติออกแบบโฆษณาดวยสื่อประเภทตางๆ 

ปรับรหสัวิชา
โครงสราง
หนวยกิต
ภายใน 

 

2033212  การออกแบบลวดลาย             3(2-2) 
              Decorative Design 
                ศึกษาท่ีมาและแนวคิดในการออกแบบลวดลาย
ประเภทตางๆ ตลอดจนฝกปฏิบัติการออกแบบลวดลายเพ่ือ
สามารถนําไปใชในการออกแบบ 
 

2183428  การออกแบบลวดลาย               3(1-4-4) 
              Pattern Design 
     ศึกษาท่ีมา แนวคิด ปฏิบัติการในการออกแบบลวดลาย
ประเภทตางๆ ตลอดจนฝกปฏิบัติการออกแบบประยุกต
ลวดลายเพ่ือสามารถนําไปใชในการออกแบบท้ัง 2 และ 3 มิต ิ

ปรับรหสัวิชา
ช่ือวิชา

ภาษาอังกฤษ
โครงสราง
หนวยกิต
ภายใน 

3561203  ธุรกิจทางศิลปะ                   3(3-0) 
             Business in Design 
                ศึกษากระบวนการทางธุรกิจและชองทางในการ
ประกอบวิชาชีพทางการออกแบบ ข้ันตอนการนําเสนอผลงาน
มาตรฐานการออกแบบ กฎหมายทางธุรกิจและสัญญา มารยาท
ในการเจรจาทางธุรกิจ การประชาสัมพันธรวมท้ังเทคนิคการ
ประเมินราคาคาออกแบบ 

2180416  ธุรกิจและการจัดการงานออกแบบ3(3-0-6) 
              Business and Management in Design 
                 ศึกษากระบวนการทางธุรกิจและชองทางในการ
ประกอบวิชาชีพทางการออกแบบข้ันตอนการนําเสนอผลงาน
มาตรฐานการออกแบบ กฎหมายทางธุรกิจและสัญญา 
มารยาทในการเจรจาทางธุรกิจ การประชาสัมพันธรวมท้ัง
เทคนิคการประเมินราคาคาออกแบบ 

ปรับรหสัวิชา
ช่ือวิชา

โครงสราง
หนวยกิต
ภายใน 
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2011205 ประวัติศาสตรศิลปะไทย          3(2-2) 
             History of Thai Arts 
               ศึกษาความเปนมาของการออกแบบศิลปะไทย 
ดานจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปตยกรรม ในแตละยุค
สมัย รวมท้ังอิทธิพลท่ีมีตอสังคม วัฒนธรรมและวิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยี 

2181212 ประวัติศาสตรศิลปะไทย            3(3-0-6) 
             History of Thai Arts 
              ศึกษาความเปนมาของการออกแบบศิลปะไทย 
ดานจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปตยกรรม ในแตละยุค
สมัย รวมท้ังอิทธิพลท่ีมีตอสังคม วัฒนธรรมและวิวัฒนาการ
ทางเทคโนโลยี 

ปรับรหสัวิชา
โครงสราง
หนวยกิต
ภายใน 

 

ไมม ี 2181214 ศิลปะอาเซียน                       3(3-0-6) 
    ASEAN Arts 

   ศึกษาแนวคิด ลักษณะเฉพาะ กระบวนการถาย
โยงความเช่ือดานศิลปะและหัตถกรรมของกลุมประเทศ
อาเซียน มุงเนนศึกษาวิเคราะหความสัมพันธและอิทธิพลท่ี
ไดรับจากกลุมประเทศท้ังในและนอกกลุมประเทศอาเซียน 

เพ่ิมรายวิชา 
ใหสอดคลอง

กับ
วัตถุประสงค
ของหลักสูตร 

2031211 เทคนิคการออกแบบลายผา     3(2-2) 
            Textile Technic Design 
               ศึกษาการออกแบบลายผาในแตละยุคสมัยและ
ปฏิบัติการออกแบบลายผา ดวยวิธีการยอมสี พิมพสี และ
เทคนิคอ่ืนๆ อยางสรางสรรค 

2181215 การออกแบบลายผาสรางสรรค    3(2-2-5) 
             Creative Textile Design 
               ศึกษาประวัติความเปนมาและพัฒนาการตอลาย
ผา รูปแบบของลวดลาย ในแตละยุคสมัยและปฏิบัติการ
ออกแบบลายผา ดวยวิธีการยอมสี พิมพสี และเทคนิคอ่ืนๆ 
อยางสรางสรรค 

ปรับรหสัวิชา
ช่ือวิชา 
ช่ือวิชา

ภาษาอังกฤษ
โครงสราง
หนวยกิต
ภายใน 

20334417  ออกแบบเพ่ือการนําเสนอ       3(2-2) 
                Design for Presentation  
                  ศึกษาหลักการ วิธีการและเทคนิคการนําเสนอ
ผลงานตอองคกรและสาธารณชน แนวทางการกําหนดประเภท
สื่อและสรางแนวคิดการจัดแสดงงานออกแบบ เชน ดิสเพล 
นิทรรศการ และสื่อนําเสนอท่ีทันสมัย โดยผานการประมวล
ขอมูลท่ีเหมาะสมในการสื่อสาร 

2181216  การออกแบบสื่อเพ่ือการนําเสนอ  3(2-2-5) 
              Media Design for Presentation  
               ศึกษาหลักการ วิธีการและเทคนิคการนําเสนอ
ผลงานตอองคกรและสาธารณชน แนวทางการกําหนด
ประเภทสื่อและสรางแนวคิดการจัดแสดงงานออกแบบ เชน 
ดิสเพล นิทรรศการ และสื่อนําเสนอท่ีทันสมัย โดยผานการ
ประมวลขอมูลท่ีเหมาะสมในการสื่อสาร 

ปรับรหสัวิชา
ช่ือวิชา

ภาษาอังกฤษ
และโครงสราง

หนวยกิต
ภายใน 

 
 

 
 

ไมม ี

2181217 ศิลปะรวมสมัย                       2(1-2-3) 
             Contemporary Arts 
              ทัศนศิลปรวมสมัยของตะวันตก  และของไทย 
วิเคราะห ถึงความสัมพันธระหวางรูปแบบ เ น้ือหาและ
แนวความคิดหลักในการสรางสรรคงานตามยุคสมัย  เพ่ือเปน
พ้ื นฐานความ เข า ใจ ในการปฏิ บั ติ ง าน ศิ ลปะ ท่ี แสดง
ลักษณะเฉพาะตนได 

เพ่ิมรายวิชา 
ใหสอดคลอง

กับ
วัตถุประสงค
ของหลักสูตร 

2021112  การวาดภาพทิวทัศน            3(2-2) 
             Views 
               ศึกษาปฏิบัติงานดานทัศนียภาพ การแกปญหา
ทางดานองคประกอบของขอมูลภาพทิวทัศนโดยศึกษาทิวทัศน
หลายรูปแบบ เชนทิวทัศนปา ทะเล สิ่งกอสรางรวมไปถึงการ
ผสมผสาน เชนดอกไม นก ฯลฯ ศึกษาสวนประกอบ เชน สี 
แสงเงา พ้ืนผิว ระยะใกล ไกล ดวยความคิดเทคนิค เน้ือหาย
ดวยวัสดุ เครื่องมือตางๆ 

2182219  การเขียนภาพทิวทัศน             3(2-2-5) 
              Landscape Painting 

 ศึกษาปฏิบัติงานดานทัศนียภาพ การแกปญหา
ทางดานองคประกอบของขอมูลภาพทิวทัศนโดยศึกษาทิวทัศน
หลายรูปแบบ เชนทิวทัศนปา ทะเล สิ่งกอสรางรวมไปถึงการ
ผสมผสาน เชนดอกไม นก ฯลฯ ศึกษาสวนประกอบ เชน สี 
แสงเงา พ้ืนผิว ระยะใกล ไกล ดวยความคิดเทคนิค เน้ือหาย
ดวยวัสดุ เครื่องมือตางๆ 

 

ปรับรหสัวิชา 
ช่ือวิชา 
ช่ือวิชา

ภาษาอังกฤษ
และโครงสราง

หนวยกิต
ภายใน 
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2021114  การเขียนภาพหุนนิ่ง                3(2-2) 
              Still Life  
                ศึกษาปฏิบัติงานเก่ียวกับรูปทรง แสงเงา พ้ืนผิว
ระยะใกล ไกล ของวัสดุเนนบรรยากาศ การแกปญหาเก่ียวกับ
การจัดองคประกอบของหุนดวยวัสดุอุปกรณแบบตางๆ 

2182220  การเขียนภาพหุนนิ่ง                   3(2-2-5) 
              Still Life Painting 
               ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับรูปทรง แสงเงา 
พ้ืนผิวระยะใกล ไกล ของวัสดุเนนบรรยากาศ การแกปญหา
เก่ียวกับการจัดองคประกอบของหุนดวยวัสดุอุปกรณแบบ
ตางๆ เทคนิคการใชสี ประเภทสีนํ้า สีนํ้ามัน และสีอะคริลิค 

ปรับรหสัวิชา
ช่ือวิชา

ภาษาอังกฤษ
และโครงสราง

หนวยกิต
ภายใน 

2021115  การเขียนภาพคนเหมือน          3(2-2) 
             Portrait  
                ศึกษาปฏิบัติการวาดภาพ โดยศึกษาในลักษณะ
ความถูกตองตามสวนประกอบท่ีสําคัญ เชน ความใกลเคียงกับ
แบบ การแสดงอารมณ บรรยากาศ แสงเงา ทาทางของคน 
พ้ืนผิว เสื้อผา ชนิดตางๆ ของการจัดองคประกอบในภาพ รวม
ไปถึงการแกปญหาเรื่องวัสดุอุปกรณตางๆ เชน ดินสอเกรยอง สี
ชอลก และเนนทักษะการประสานกันระหวางมือกับสายตา 

2182221  การเขียนภาพคนเหมอืน 3(2-2-5) 
              Portrait Painting 

 ศึกษาปฏิบัติการวาดภาพ โดยศึกษาในลักษณะ
ความถูกตองตามสวนประกอบท่ีสําคัญ เชน ความใกลเคียงกับ
แบบ การแสดงอารมณ บรรยากาศ แสงเงา ทาทางของคน 
พ้ืนผิว เสื้อผา ชนิดตางๆ ของการจัดองคประกอบในภาพ รวม
ไปถึงการแกปญหาเรื่องวัสดุอุปกรณตางๆ เชน ดินสอเกรยอง 
สีชอลก และเนนทักษะการประสานกันระหวางมือกับสายตา 

ปรับรหสัวิชา
ช่ือวิชา

ภาษาอังกฤษ
และโครงสราง

หนวยกิต
ภายใน 

 

 
 

ไมม ี

2182223 จิตรกรรมประยุกต 3(2-2-5) 
              Applied Painting 
      ศึกษากระบวนการสรางสรรควัสดแุละเทคนิคสําหรับการ
ระบายสีลงบนระนาบ 2 มิติ 3 มิติ มุงเนนการประยุกต 
เทคนิคท่ีสัมพันธกับวัสดุและจุดประสงคเพ่ือการประดับ
ตกแตง 

เพ่ิมรายวิชา 
ใหสอดคลอง

กับ
วัตถุประสงค
ของหลักสูตร 

 
 

ไมม ี

2183201  การออกแบบเอกลักษณทองถิ่น      3(2-2-5) 
               Local Identity Design 
                ศึกษาประวัติความเปนมา ความสําคัญ รูปแบบ
และเน้ือหาท่ีมีลักษณะเฉพาะทางศิลปกรรม ในทองถ่ินภาคใต 
เพ่ือนําไปปฏิบัติการออกแบบประยุกตใชใหมีความเหมาะสม
กับสภาพสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีความแตกตางหลายหลาย 

เพ่ิมรายวิชา 
ใหสอดคลอง

กับ
วัตถุประสงค
ของหลักสูตร 

2183312 คอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ  
             และภาพเคลื่อนไหว              3(2-2) 
    Computer  3D  and  Animation  
               ศึกษาหลักการและเรียนรู เทคนิควิธีการในการ
ปฏิบัติการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปท่ีใชในการสราง
ง านรู ป แบบ   3   มิ ติ   แ ล ะส ามา รถปฏิ บั ติ ก า รส ร า ง
ภาพเคลื่อนไหวจากโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปตาง ๆ ใน
รูปแบบ  3  มิต ิ

2183204 คอมพิวเตอรกราฟก และ 
            ภาพเคลื่อนไหว                         3(2-2-5)  
            Computer Graphic and Animation  

              ศึกษาและปฏิบัติการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปทางการออกแบบ เพื่อสรางงานที่ใชในการ
ออกแบบกราฟก  การสรางภาพเคลื่อนไหว รวมทั้ง
อุปกรณตอพวงที่มีความสําพันธกับการออกแบบ 
 

ปรับรหสัวิชา 
ช่ือวิชา 
ช่ือวิชา

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย

รายวิชาและ
โครงสราง
หนวยกิต
ภายใน 

2183310  การถายภาพดิจิตอล   3(2-2) 
    Digital  Photography 
                ศึ กษ าป ระ วั ติ ค ว าม เป นม า   ค ว า มห มา ย  
ความสําคัญและประโยชนของการถายภาพ  ประเภทของกลอง
ถายภาพดิจิตอล  สวนประกอบและกลไกการทํางานของกลอง  
วัสดุไวแสง  หลักการ และปฏิบัติการถายภาพดิจิตอลดวย
เทคนิคตาง ๆ 

2183205  การถายภาพดิจิตอล                  3(2-2-5) 
              Digital Photography 
            ความเปนมา  ความหมาย  ความสําคัญและ
ประโยชนของการถายภาพ ประเภทของกลองถายภาพดิจิตอล  
สวนประกอบและกลไกการทํางานของกลอง วัสดุไวแสง 
หลักการและปฏิบัติการถายภาพดิจิตอลดวยเทคนิคตางๆ 

ปรับรหสัวิชา
และโครงสราง

หนวยกิต
ภายใน 



72 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2548) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2556) หมายเหตุ 
 
 
 

ไมม ี

2183319 การถายภาพสรางสรรค              3(2-2-5) 
             Creative Photography  
             ศึกษาและปฏิบัติการถายภาพเชิงสรางสรรคเพ่ือใช
ในสื่อสิ่งพิมพและโฆษณา เนนความคิดสรางสรรคทางภาพ มุม
กลอง ฉาก การจัดแสง และการจัดองคประกอบภาพ โดย
อาศัยวัสดุ อุปกรณ เทคนิคและวิธีการในการถายภาพเรื่องราว 
เพ่ือใหเกิดความนาสนใจและสื่อความหมาย 

เพ่ิมรายวิชา 
ใหสอดคลอง

กับ
วัตถุประสงค
ของหลักสูตร 

 
 

ไมม ี

2183320  เทคโนโลยีการพิมพ                  3(2-2-5) 
              Printing Technology  
     ศึกษา ปฏิบัติ เทคโนโลยีการพิมพสมัยใหม เครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณทางการพิมพ การแกปญหากระบวนการผลิต
และการผลิตสิ่งพิมพในระบบดิจิตอล 

เพ่ิมรายวิชา 
ใหสอดคลอง

กับ
วัตถุประสงค
ของหลักสูตร 

 
 

ไมม ี

2183321  การออกแบบมัลติมีเดีย              3(2-2-5) 
              Multimedia Design  
             ศึกษาและปฏิบัติการสรางสรรคงานมัลติมีเดีย โดย
ใชสื่อ เทคนิคและอุปกรณท่ีหลากหลาย รวมถึงโปรแกรม
สําเร็จรูป ท้ัง 2 มิติและ 3 มิติ เพ่ือสรางรูปแบบท่ีมีความ
นาสนใจ 

เพ่ิมรายวิชา 
ใหสอดคลอง

กับ
วัตถุประสงค
ของหลักสูตร 

 
 
 
 

ไมม ี

2183322  การออกแบบเว็บไซต                3(2-2-5) 
             Web Site Design      
             ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบเว็บไซต (Website) 
ลักษณะของหนาเว็บเพจ เชน โฮมเพจ (Homepage) หนา
หลัก (Portal page) และหนาอ่ืนๆ การสรางจุดเช่ือมโยง
ระหวางหนา (Link) การออกแบบเบนเนอร (Banner) ท้ัง
ภาพน่ิงและเคลื่อนไหว 

เพ่ิมรายวิชา 
ใหสอดคลอง

กับ
วัตถุประสงค
ของหลักสูตร 

 
 

ไมม ี

2183323  ศิลปะไทยเพ่ือการออกแบบ        3(2-2-5) 
             Thai Arts for Design       
             ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ รูปแบบศิลปะไทย 
ตามแบบประเพณีนิยมรวมสมัยท่ีเก่ียวของกับสถาวะการเป
ลียนแปลงของสังคมวัฒนธรรมไทย เพ่ือนําไปประยุกตใชใน
งานออกแบบการสื่อสาร 

เพ่ิมรายวิชา 
ใหสอดคลอง

กับ
วัตถุประสงค
ของหลักสูตร 

 
 
 

ไมม ี
 

 

2183324  การออกแบบเอกลักษณองคกร    3(2-2-5) 
              Organization Identity Design  
             ศึ ก ษ าแ ล ะ ปฏิ บั ติ ก า ร ออ ก แบ บ สั ญลั ก ษ ณ 
เครื่องหมาย ขององคกรของรัฐและเอกชนท่ีสื่อถึงอัตลักษณ 
วัฒนธรรม ภาระหนาท่ีรับผิดชอบขององคกร โดยคํานึงถึง
ความงาม ความหมาย ความทันสมัย และการนําไปใช 

เพ่ิมรายวิชา 
ใหสอดคลอง

กับ
วัตถุประสงค
ของหลักสูตร 

 
 
 

ไมม ี

2183325 การรางภาพเพ่ือการออกแบบ       3(2-2-5) 
              Sketching for Design  
             ศึกษาและปฏิบัติวาดวยการทําภาพรางเพ่ือการ
ออกแบบ เชน การออกแบบโฆษณา (Lay-out) การถายทํา
ภาพยนตรและวีดีทัศน (Story board) การออกแบบหนังสือ  

เพ่ิมรายวิชา 
ใหสอดคลอง

กับ
วัตถุประสงค
ของหลักสูตร 
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 (Dummy) และการออกแบบลักษณะอ่ืนๆ เพ่ือนําไปสูข้ันตอน

การออกแบบจริง 
 

 
 
 

ไมม ี

2183429 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว       3(2-2-5) 
             Animation Design   
             ศึกษาและปฏิบัติการสรางภาพเคลื่อนไหว ทฤษฎี 
กระบวนการออกแบบ เทคนิคและ ข้ันตอนการสร า ง
ภาพเคลื่อนไหว การใชโปรแกรมประยุกตทางคอมพิวเตอร
ชวยจัดการดานภาพ เสียงและเทคนิคพิเศษ 

เพ่ิมรายวิชา 
ใหสอดคลอง

กับ
วัตถุประสงค
ของหลักสูตร 

 
 
 

ไมม ี

2184316 เทคโนโลยีวัสดุสําหรับงานออกแบบ2(1-2-3) 
             Technology of Material for Design 
              เทคโนโลยีวัสดุประเภทวัสดุธรรมชาติ และวัสดุ
สังเคราะห เก่ียวกับคุณสมบัติ  ประโยชน  รูปแบบวัสดุ  เพ่ือ
เปนแนวทางในการผลิต สรางสรรคและพัฒนางานออกแบบ 

เพ่ิมรายวิชา 
ใหสอดคลอง

กับ
วัตถุประสงค
ของหลักสูตร 

2023315  ประติมากรรมเพ่ืองานกราฟก      3(2-2) 
              Sculpture for Graphic Design  
ศึกษาการสรางรูปทรง 3 มิติ ในลักษณะการปนรูปทรง
เคลื่อนไหวตอเน่ือง การทําภาพรางบุคลิกทาทาง มุงเนนการปน
เพ่ือนําเสนอเรื่องราว ท่ีสามารถนําไปใชในงานนิเทศศิลป 

2184317  ประติมากรรมเพ่ืองานกราฟก      3(2-2-5) 
              Sculpture for Graphic Design  
              ศึกษาการสรางรูปทรง 3 มิติในลักษณะการปน
รูปทรงเคลื่อนไหวตอเน่ือง การทําภาพรางบุคลิกทาทาง 
มุงเนนการปนเพ่ือนําเสนอเรื่องราว ท่ีสามารถนําไปใชในงาน
นิเทศศิลป 

ปรับรหสัวิชา
และโครงสราง

หนวยกิต
ภายใน 

 

 
 

ไมม ี

2184418 บาติกจิตรกรรม                        3(2-2-5) 
             Batik Painting 
           ศึกษาและปฏิบัติการทําบาติกโดยการเขียนลายดวย
เครื่องมือตางๆเชน ปากกาเขียนเทียน จันติ้ง แปรง พูกัน และ
อ่ืนๆ ดวยเทคนิคการระบายสีหรือยอมส ี

เพ่ิมรายวิชา 
ใหสอดคลอง

กับ
วัตถุประสงค
ของหลักสูตร 

2203102 บาติกลายพิมพ                         3(2-2) 
             Batik Print 
             ปฏิบัติการทําบาติกแบบใชแมพิมพ วิธีการพิมพ การ
ตอลาย การทับลาย การผสมเทียน การผสมสี การแตมสี
ลวดลาย และการยอมแบบสองช้ัน สามช้ัน  

2184419 บาติกลายพิมพ                        3(2-2-5) 
              Batik Printing 
            ศึกษาและปฏิ บัติการทําบาติกแบบใชแม พิมพ 
วิธีการพิมพ การตอลาย การทับลาย การผสมเทียน การผสมสี 
การแตมสีลวดลาย และการยอมแบบสองช้ัน สามช้ัน 

ปรับรหสัวิชา
ช่ือวิชา

ภาษาอังกฤษ
และโครงสราง

หนวยกิต
ภายใน 

 2023314  เทคนิคการสรางหุนจําลอง       3(2-2) 
              Model Design Techniques   
              ศึกษาและปฏิบัติการสรางหุนจําลอง วัสดุประเภท
ตางๆ เชน พลาสติก ไม โลหะ เหล็ก กระดาษ ฯลฯ เนนการ
สรางหุนจําลอง 3 มิติ ของผลิตภัณฑ เพ่ือการนําเสนอและเปน
แนวทางในการผลิตจริง 

2184420 เทคนิคการออกแบบหุนจําลอง      3(2-2-5) 
             Techniques of Model Design 
             ศึกษาและปฏิบัติการสรางหุนจําลอง วัสดุประเภท
ตางๆ เชน พลาสติก ไม โลหะ เหล็ก กระดาษ ฯลฯ เนนการ
สรางหุนจําลอง 3 มิติ ของผลิตภัณฑ เพ่ือการนําเสนอและเปน
แนวทางในการผลิตจริง 

ปรับรหสัวิชา
และโครงสราง

หนวยกิต
ภายใน 

 

2034801 การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบ 2(90) 
       Profestiona Design Apprenticeship 

               นักศึกษาออกฝกปฏิบัติงานการออกแบบนอก
สถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนสามารถนําผลจากการฝกปฏิบัติงานไปใชประกอบ
อาชีพได 

8.5 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
2180418 การฝกประสบการณวิชาชีพการออกแบศิลปกรรม  
               Field  Experience in Art Design 

                 ฝกการ ทํางานในหนวยงานต างๆ ท้ั ง
ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของกับ สาขา ศิลปกรรม  
ทัศนศิลป และการออกแบบ  ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง 

ปรับรหสัวิชา 
ช่ือวิชา 

และคําอธิบาย
รายวิชา 
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ภาคผนวก ค 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 64 /2555 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการโครงการปรับปรุงหลักสูตร 
ตามกรอบมาตราฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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 ภาคผนวก ง  
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 655 /2555 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการการวิพากษหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบศิลปกรรม 
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ภาคผนวก  จ 
หนังสือเชิญผูทรงคุณวฒุิภายนอกวิพากษหลักสูตร 
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ภาคผนวก  ฉ 
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 13/2554  
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ช 

ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

---------------------- 
 

เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีคุณภาพ ไดมาตรฐาน สู
สากล มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เม่ือ
คราวประชุม ครั้งท่ี ๙/2552  วันท่ี 15 กันยายน 2552  เห็นควรใหกําหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาเพ่ือถือปฏิบัติรวมกัน  ดังนี้ 

 
1. แนวปฏิบัติในการจัดผูสอนรายวิชา 

1.1 อาจารยผูสอนจะตองมีภาระงานสอนข้ันต่ํา ไมนอยกวาภาระงานสอน ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา เรื่องภาระงานของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา              

1.2 กรณีอาจารยพิเศษรายชั่วโมง จะตองเปนอาจารยพิเศษท่ีไดข้ึนบัญชีเปนอาจารยพิเศษของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
2. แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอยรายวิชาแตละภาคเรียน  

2.1 ใหจัดรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนของแตละหลักสูตรท่ีไดอนุมัติแผนไวแลว 
2.2 รายวิชาศึกษาท่ัวไป ใหจัดหมูเรียนละ 40 – 50 คน ตามลําดับการลงทะเบียนของนักศึกษา 
2.3 รายวิชาเลือกเสรี ใหนักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจของนักศึกษา โดยจัดหมูเรียนละ        

40 – 50 คน ตามลําดับการลงทะเบียนของนักศึกษา 
2.4 การจัดรายวิชาท่ีเปนวิชาเนื้อหา ใหจัดหมูเรียนตามกลุมพ้ืนฐาน โดยกลุมพ้ืนฐานท่ีมีนักศึกษาไม

ถึง 25 คน ใหจัดรวมกลุมกับนักศึกษากลุมพ้ืนฐานอ่ืนในรายวิชาเดียวกัน 
 
3. แนวปฏิบัติในการเตรียมการสอน และรายงานผลการสอน 

3.1 อาจารยผูสอนจะตองจัดทํารายละเอียดของรายวิชาตามแบบฟอรม มคอ.3 หรือ มคอ.4 และสง
คณะภายในสัปดาหแรกของการเปดภาคเรียน 

3.2 อาจารยผูสอนจะตองเขาพบนักศึกษาเพ่ือวางแผนการสอนรวมกับนักศึกษาในสัปดาหท่ี 1 ของ
การเปดภาคเรียนตามตารางเรียนของรายวิชานั้นๆ 

3.3 อาจารยผูสอนจะตองรายงานผลการสอนรายวิชา ตามแบบฟอรม มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 และ  สง
ใหคณะภายใน 15 วัน นับจากวันสุดทายของการสอบปลายภาค 

3.4  รายวิชาเดียวกัน ใหรวมกันจัดทํารายละเอียดของรายวิชา เพ่ือเปนมาตรฐานเดียวกัน แตอาจารย
ผูสอนสงรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการสอนแยกเปนรายบุคคล 
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4. แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.1 ใหอาจารยผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4.2 ใหอาจารยมีการใชสื่อ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4.3 ใหอาจารยจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุน และหลากหลายสอดคลองกับศักยภาพของ

ผูเรียน 
4.4 ใหมีการตรวจสอบรายชื่อผูเขาเรียน และรายงานการเขาเรียนถึงคณะท่ีนักศึกษาสังกัดทุกเดือน 
4.5 ใหสงรายชื่อผูมีเวลาเรียนต่ํากวารอยละ 80 และต่ํากวารอยละ 60 ผานคณะท่ีอาจารยสังกัดกอน

สอบ 4 สัปดาห 
5. แนวปฏิบัติในการประเมินผลการสอนรายวิชา 

5.1 จัดใหมีคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ ซ่ึงประกอบดวย 

 คณบดี     ประธานกรรมการ 
 รองคณบดีฝายวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
 ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร  กรรมการ 
 หัวหนาภาควิชา    กรรมการ 
 หัวหนางานจัดการศึกษาของคณะ  เลขานุการ 

หนาท่ี 
1. กําหนดแนวทางในการดําเนินงานวิชาการแนวปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการของคณะ 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
2. จัดทําแผนพัฒนาวิชาการของคณะ เสนอคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา และกํากับดูแล

ใหเปนไปตามแผนพัฒนาวิชาการ 
3. จัดทําแผนปฏิบัติงานวิชาการ และปฏิทินวิชาการของคณะในแตละปการศึกษา 
4. พิจารณากลั่นกรองบุคคลเปนอาจารยพิเศษ เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยตอไป 
5. ตรวจสอบมาตรฐานรายละเอียดของรายวิชาทุกภาคเรียน 
6. ตรวจสอบรายงานผลการสอนรายวิชา เพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของการ

เรียนการสอน 
7. ตรวจสอบคุณภาพของขอสอบปลายภาคทุกรายวิชา 
8. พิจารณาอนุมัติผลการเรียนทุกรายวิชาของคณะ 
๙. อ่ืนๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

5.2 ใหนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยผูสอนทุกรายวิชา 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  16 กันยายน  พ.ศ. 2552 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยไกรสร  ศรีไตรรัตน) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ซ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เร่ือง   หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา 

……………………………………. 
 

 

  เพ่ือใหการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงประกาศหลักเกณฑการกําหนดรหัส
วิชา ดังตอไปนี้ 

รหัสวิชา ประกอบดวยตัวเลข 7 ตัว ดังนี้ 
ตัวท่ี 1 แสดงถึง    รหัสคณะ   กําหนดดังนี้ 

   1 หมายถึง คณะครุศาสตร  
   2 หมายถึง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   3 หมายถึง คณะวิทยาการจัดการ  
   4 หมายถึง คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 

ตัวท่ี 2 แสดงถึง    ระดับหลักสูตรการจัดการศึกษาของคณะ  กําหนดดังนี้ 
0 หมายถึง อนุปริญญา 
1 หมายถึง ปริญญาตรี 
2 หมายถึง ปริญญาโท 
3 หมายถึง ปริญญาเอก 
4 หมายถึง ประกาศนียบัตร 
5 หมายถึง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
6 หมายถึง ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ตัวท่ี 3 – 4   แสดงถึง    รหัสหมูวิชา ตามเอกสารแนบทายประกาศ 
ตัวท่ี 5        แสดงถึง     ความยากงายของเนื้อหา 
ตัวท่ี 6 – 7   แสดงถึง     ลําดับของรายวิชาในหมูวิชานั้นๆ 
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ผูกําหนดรหัสวิชา  
   ตัวท่ี 1 – 5 ใหคณะเปนผูกําหนด ยกเวนรายวิชาท่ีเก่ียวของกับศาสตรอ่ืนให
คณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพิจารณา 
   ตัวท่ี 6 – 7 ใหงานมาตรฐานการศึกษา กองบริการการศึกษา เปนผู กําหนด
หมายเลขลําดับของหมูวิชานั้นๆ พรอมท้ังเก็บรวบรวมรายวิชาท้ังหมด 
 โดยใชกับหลักสูตรท่ีจะเปดสอนในปการศึกษา 2554 เปนตนไป 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   28   ตุลาคม   พุทธศักราช 2553 
 

 
 

(ผูชวยศาสตราจารยประยูร ดํารงรักษ) 
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา 

 

หมูวิชาของหมวดวิชาตาง ๆ  
หมวดวิชาครุศาสตร   
 00   หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดได    
 01   หมูวิชาหลักการศึกษา      
 02   หมูวิชาหลักสูตรและการสอน     
 03   หมูวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา   
 04   หมูวิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา    
 05   หมูวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว     
 06   หมูวิชาการบริหารการศึกษา      
 07   หมูวิชาการศึกษาปฐมวัย      
 08   หมูวิชาการศึกษาพิเศษ      
 09   หมูวิชาพลศึกษา       
หมวดวิชามนุษยศาสตร   
 00   หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชามนุษยศาสตร  
 01   หมูวิชาปรัชญา       
 02   หมูวิชาศาสนาและเทววิทยา     
 03   หมูวิชาภาษาศาสตร      
 04   หมูวิชาภาษาไทย       
 05   หมูวิชาภาษาอังกฤษ      
 06   หมูวิชาภาษาญี่ปุน       
 07   หมูวิชาภาษาจีน       
 08   หมูวิชาภาษามาเลย       
 09   หมูวิชาภาษาฝรั่งเศส      
 11   หมูวิชาภาษาเยอรมัน      
 12   หมูวิชาภาษาอิตาเลี่ยน      
 13   หมูวิชาบรรณารักษและสารนิเทศ     
 14   หมูวิชาประวัติศาสตร      
 15   หมูวิชาภาษารัสเซีย       
 16    หมูวิชาภาษาเกาหลี       
 17   หมูวิชาภาษาลาว       

18   หมูวิชาภาษาเขมร       
 19   หมูวิชาภาษาพมา       
 21   หมูวิชาภาษาเวียดนาม      
 22   หมูวิชาภาษาสเปน       
 23   หมูวิชาภาษาอาหรับ  
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หมวดวิชาสังคมศาสตร   
 50   หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาสังคมศาสตร     
 51   หมูวิชาจิตวิทยา       
 52   หมูวิชามนุษยวิทยา       
 53   หมูวิชาสังคมวิทยา      
 54   หมูวิชาภูมิศาสตร       
 55   หมูวิชารัฐศาสตร       
 56   หมูวิชานิติศาสตร       
 57   หมูวิชาเศรษฐศาสตร      
          58   หมูวิชารัฐประศาสนศาสตร     
หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร   
 80   หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร     
 81   หมูวิชาทฤษฎี หลักการ และความเขาใจทางศิลปกรรม  
 82   หมูวิชาวิจิตรศิลป       
 83   หมูวิชาประยุกตศิลป ออกแบบ 2 มิติ    
 84   หมูวิชาประยุกตศิลป ออกแบบ 3 มิติ     
 85   หมูวิชานาฏศิลปและการแสดง     
 86   หมูวิชาดุริยางคศิลป       
หมวดวิชานิเทศศาสตร   
 00   หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชานิเทศศาสตร     
 01   หมูวิชาการสื่อสาร       
 02   หมูวิชาสิ่งพิมพ       
 03   หมูวิชาการประชาสัมพันธ      
 04   หมูวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน    
 05   หมูวิชาการโฆษณา       
 06   หมูวิชาการถายภาพ       
 07   หมูวิชาภาพยนตร  

 
หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ  

50 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ   
 51   หมูวิชาเลขานุการ       
 52   หมูวิชาการบัญชี      
 53   หมูวิชาการเงินและการธนาคาร     
 54   หมูวิชาการตลาด       
 55   หมูวิชาการสหกรณ       
 56   หมูวิชาการบริหารธุรกิจ      
 57   หมูวิชาธุรกิจบริการ       
 58   หมูวิชาประกันภัยและวินาศภัย     
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 59   หมูวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
60   หมูวิชาการเปนผูประกอบการ 
61   หมูวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 

 62   หมูวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ      
หมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

00 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 01   หมูวิชาฟสิกส       
 02   หมูวิชาเคมี        
 03   หมูวิชาชีววิทยา       
 04   หมูวิชาดาราศาสตร       
 05   หมูวิชาวิทยาศาสตรเก่ียวกับโลก     
 06   หมูวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม     
 07   หมูวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ      
 08   หมูวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา      
 09   หมูวิชาคณิตศาสตร       
 11   หมูวิชาสถิติประยุกต       
 12   หมูวิชาคอมพิวเตอร 

  13   หมูวิชาการแพทยแผนไทย 
หมวดวิชาคหกรรมศาสตร   

50   หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร  
 51   หมูวิชาอาหารและโภชนาการ     
 52   หมูวิชาผาและเครื่องแตงกาย      
 53   หมูวิชาบานและการบริหารงานบาน     
 54   หมูวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก     
 55   หมูวิชาศิลปประดิษฐ      
 56   หมูวิชาสิ่งทอ 
หมวดวิชาเกษตรศาสตร   

    60 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาเกษตรศาสตร   
 61   หมูวิชาปฐพีวิทยา       
 62   หมูวิชาพืชไร       
 63   หมูวิชาพืชสวน       
 64   หมูวิชาสัตวบาล       
 65   หมูวิชาสัตวรักษ       
 66   หมูวิชาการประมง       
 67   หมูวิชาอุตสาหกรรมเกษตร      
 68   หมูวิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช     
 69   หมูวิชาวนศาสตร       
 71   หมูวิชาการชลประทาน      
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 72   หมูวิชาเกษตรกลวิธาน      
 73   หมูวิชาสงเสริมการเกษตร      
 74 หมูวิชาสื่อสารการเกษตร      
 75   หมูวิชาเกษตรศึกษา   
หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

80   หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
81   หมูวิชาอุตสาหการ       

 82   หมูวิชาเซรามิกส       
 83   หมูวิชาศิลปหัตถกรรม      
 84   หมูวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม    
 85   หมูวิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม    
 86   หมูวิชากอสราง-โยธา      
 87   หมูวิชาไฟฟากําลัง       
 88   หมูวิชาอิเล็กทรอนิกส      
 89   หมูวิชาเครื่องกล       
 91   หมูวิชาเทคนิคการพิมพ      
 92   หมูวิชาเทคโนโลยีการพิมพ      
 93   หมูวิชาสถาปตยกรรมภายใน     
 94   หมูวิชาเทคโนโลยีฟสิกสประยุกตในอุตสาหกรรม   
 95   หมูวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม    
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ภาคผนวก ฌ 
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัดการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคณุวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

ชื่อ - สกุล ผูทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารยปญญา  เทพสิงห  

 
ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 

1 ชื่อปริญญา 
-เห็นดวยกับชื่อปริญญา มีความเหมาะดีอยูแลว 

 
-ไมตองปรับปรุงแกไข 

2 ปรัชญาหลักสูตร 
-ควรจะปรับเปนมีความเชี่ยวชาญในการคิดคน
สรางสรรคเพ่ือผลิตนวัตกรรมผลงานการออกแบบ
และทัศนศิลป สามารถเนื่องจากนวัตกรรมมี
คว ามหมายคล าย กับก า รออกแบบ คิดค น
สิ่งประดิษฐใหมๆ อยูแลว 

 
-ไดปรับปรุงแกตามขอเสนอแนะ 

3 
 
 
 
 

ความสัมพันธสอดคลองระหวางหลักสูตรกับความ
ตองการของสังคมและชุมชนทองถ่ิน 
-นาจะเนนหรือแทรกท่ีขอใดขอหนึ่งคือ มีความ
เ ข า ใ จ วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู ท่ี แ ต ก ต า ง มี
ความสามารถทํางานรวมกัน เนื่องจากสังคม
ชายแดนใตจําเปนตองสรางสมานฉันททางชาติ
พันธุอยางยิ่ง 

-ไมตองปรับปรุงแกไข 

4 
 
 
 
 

ความสัมพันธสอดคลองระหวางหลักสูตรกับการ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสังคม
ประเทศชาติและทองถ่ิน 
-เปนหลักสูตรท่ีสัมพันธกับการตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ 
และทองถ่ิน มีรายวิชาใหมๆ เชน ศิลปะอาเซียน  

-ไดปรับปรุงและเพ่ิมรายวิชาท่ี
เสนอ 

 

5 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
- จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม 

 
-ไมตองปรับปรุงแกไข 

6 โครงสรางหลักสูตร 
-ควรมีวิชาเก่ียวกับการจัดการศิลปกรรมเชน
วิชาการจัดการศิลปกรรมเนื่องจากปจจุบันขาด
บุคลากรท่ีจัดการเปน อาจจะใหนักศึกษาไปศึกษา
สถานประกอบการ เชน เรือกอและ ศึกษาวาแบง
คนทํางานอยางไร มีการบริหารอยางไร มีปญหา
และแกไขอยางไร เพ่ือใหสอดคลองกับหลักสูตร
ตามวัตถุประสงคของ 1.3.4 
 
 

 
-ไดปรับปรุงแกตามขอเสนอแนะ 
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ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 
7 ความเหมาะสมของชื่อรายวิชา และคําอธิบาย

รายวิชาในหลักสูตร  (ฉบับราง)   
- วิชาออกแบบอัตลักษณทองถ่ิน ซ่ึงไมสอดคลอง
กับภาษาอังกฤษ (ทองถ่ิน-Local) 
- วิชาการออกแบบลวดลาย นาจะใช Ornament 
Design, Decorative design สวนมากเขาใจเปน
การออกแบบตกแตง 
- ภาษาอังกฤษวิชา ภูมิปญญาศิลปกรรมพ้ืนถ่ิน
ภาคใต ควรเปนSouthern Folk ภาษาไทยควร
เปน ภูมิปญญาและศิลปกรรมพ้ืนถ่ินภาคใต – 
Southern Folk Art and Wisdom  
- การวาดภาพทิวทัศน นาจะเปน Lanscape 
drawing  
- ออกแบบภาพราง ควรเปนการรางภาพเพ่ือการ
ออกแบบ (sketching for Design) เพราะการ
ออกแบบสื่อความหมายไมชัดเจน 
- เทคโนโลยีวัสดุสําหรับงานออกแบบไมตรงกับ
ภาษาอังกฤษ นาจะเปน Materials technology 
for design 
- วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ ฯ กับ
ภาษาอังกฤษไมสอดคลองกัน 
- วิชาการออกแบบอัตลักษณทองถ่ิน อานแลว
เขาใจยาก (ควรเลี่ยงคําวาอัตลักษณ) เพราะอัต
ลักษณ เ ก่ียวของกับวัฒนธรรมและเลื่อนไหล
มากกวาเอกลักษณ ยามมากท่ีจะออกแบบอัต
ลักษณใหกับสิ่ง ๆ ใดนอกจากตัวมันเองเปนผู
กําหนด อาจใช คําวา ศิลปะลักษณแทน (Art 
identity) หรืออ่ืน ๆ เชน เอกลักษณ 
- วิชาออกแบบอัตลักษณองคกร นาจะเปน 
ออกแบบสัญลักษณองคกร 
- วิชาออกแบบนิเทศฯ ภาษาอังกฤษ ควรเปน 
visual Communication Environment 
- วิชาออกแบบและจัดตัวอักษร ซ่ึงไมสอดคลอง
กับภาษาอังกฤษ 

 
 

-ไดปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

ชื่อ - สกุล ผูทรงคุณวุฒิ  
 รองศาสตราจารย วุฒิ  วัฒนสิน 
 

ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 
1 

 
ชื่อปริญญา 
-เหมาะสมแลว 

 
-ไมตองปรับปรุงแกไข 

 
2 

 
 
 

ปรัชญาหลักสูตร 
-เหมาะสมแลว 

 
-ไมตองปรับปรุงแกไข 

 

3 ความสัมพันธสอดคลองระหวางหลักสูตรกับความตองการ
ของสังคมและชุมชนทองถ่ิน 
-เหมาะสมแลว 

 
 
- ไมตองปรับปรุงแกไข 

4 
 
 
 

ความสัมพันธสอดคลองระหวางหลักสูตรกับการตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสังคมประเทศชาติและ
ทองถ่ิน 
-เหมาะสมแลว 

 
 
 
- ไมตองปรับปรุงแกไข 

5 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
-เห็นดวยกับหลักสูตร 

 
- ไมตองปรับปรุงแกไข 

6 โครงสรางหลักสูตร 
-เห็นดวยกับหลักสูตร 

 
- ไมตองปรับปรุงแกไข 

7 ความสัมพันธของหมวดวิชาเฉพาะดานกับปรัชญาของ
หลักสูตร 
-เหมาะสมแลว 

 
 

-ไมตองปรับปรุงแกไข 
 
 

8 ความเหมาะสมของชื่อรายวิชา และคําอธิบายรายวิชาใน
หลักสูตร  (ฉบับราง)   
- วิชา Photography for design ,Lettering Design , 
Logo Design , Sculpture for Graphic Design นาจะ
เปนแควิชาเลือก 
 
 

 -ไดปรับปรุงแกไข 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

ชื่อ - สกุล ผูทรงคุณวุฒิ  
 รองศาสตราจารยวรสิทธิ์  มุทธเมธา 

ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การ
ปรับปรุง
แกไข 

1 ปรัชญาของหลักสูตร ขอ 1.1 ตั้งระดับไวสูงมาก ในขอความวา มีความชํานาญใน
การคิดคนสรางสรรคนวัตกรรม ควรใชคําวา มีความสามารถสรางสรรคนวัตกรรม 
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร บรรทัดสุดทาย ควรกลาวถึงการตอบสนองความ
ตองการของทองถ่ิน โดยเฉพาะการกลาวเนนถึง ทองถ่ินซ่ึงมีความขัดแยงและรัฐ
ตองสงเสริมเพ่ือการแกไขปญหาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม 

-ไดปรบัปรุง
แกไข 

 

2 โครงสรางของหลักสูตร 
- เหมาะสม 

-ไมตอง
ปรับปรุง
แกไข 

 
3 ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร 

- เหมาะสม 
-ไมตอง
ปรับปรุง
แกไข 

 
4 

 
 

ชื่อและจํานวนของรายวิชาตอความเหมาะสมกับชื่อหลักสูตร 
- เหมาะสม 

-ไมตอง
ปรับปรุง
แกไข 

5 สาระของรายวิชาจากคําอธิบายรายวิชา 
มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
- 2182105 หลักการเขียนภาพ ควรปรับแกไข ศึกษาหลักการและปฏิบัติการเขียน
ภาพ 
- 2182106 จิตรกรรมพ้ืนฐาน ควรปรับแกไข ศึกษาและปฏิบัติงานดานจิตรกรรม
พ้ืนฐาน (เพ่ือใหสอดคลองกับชื่อวิชา ชื่อวิชาจิตรกรรมพ้ืนฐาน แตใชคําวาจิตรกรรม
สากลพ้ืนฐานในท่ีนี้คือ พ้ืนฐานท่ีรวมความหมายของสากล 
- 2182107 ประติมากรรมพ้ืนฐาน มีคําอธิบายท่ีดูแลวขัดแยงกัน กลาวคือ เนน
ความคิดสรางสรรค แตก็ยังมีการเนนความรูเก่ียวกับประติมากรรมเบื้องตน (ดูจาก
ชื่อวิชา นาจะเปนพ้ืนฐานหรือเบื้องตน แตพยายามจะรวม 2 รูปแบบเขาดวยกัน) 
-2182108 ภาพพิมพพ้ืนฐาน มีคําอธิบายท่ีเก่ียวโยงในเชิงมิติของการสรางสรรค ซ่ึง
ในทางปฏิบัติสามารถทําได แตอาจจะไมสามารถสื่อความเขาใจตอคําอธิบาย
รายวิชานี้ สําหรับผูอาน หรือวงวิชาการเม่ือ 
โดยท่ัวไปรายวิชาท่ีเปนพ้ืนฐาน (ซ่ึงใชคําพ้ืนฐาน ตอทาย) นาจะเขียนคําอธิบายไป
ในทิศทางเดียวกัน อยางไรก็ตามสามารถเนนเรื่องท่ีอยากเนน 
 
 
 
 

ปรับปรุง
บางสวน

ตาม
ขอเสนอแน

ะของ
ผูทรงคุณวุฒิ 
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ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การ
ปรับปรุง
แกไข 

 - 2183301 การเขียนภาพประกอบ เพ่ิมเติมคํา ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ
ภาพประกอบดวยเทคนิคตาง ๆ และแกไขคําพิมพผิดโดยคํานึงถึงความงามการสื่อ
ความหมาย 
- 2183313 การออกแบบสิ่ งพิมพ ควรแกไขคําเปน “ระบบการพิมพและ
กระบวนการผลิต” (ในบรรทัดท่ี 2)  
- 2183403 ออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑ ควรแกไขเปน ใหปรากฏบนภาชนะบรรจุ
และหีบหอ และฝกปฏิบัติการออกแบบสรางสรรค สามารถสื่อความหมายไดอยาง
ชัดเจน สวยงาม เหมาะสมกับบรรจุภัณฑแตละประเภท 
- 2183404 ออกแบบโฆษณา ควรแกไขเปน ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของการ
ออกแบบโฆษณา 
- 2183405 ควรตรวจสอบ ชื่อวิชาภาษาไทย เทียบกับภาษาอังกฤษ เพราะ 
Decorative Design จะหมายถึงการออกแบบตกแตงประดับประดา รวมถึง
ลวดลายแตชื่อวิชาและคําอธิบายจะเนนเรื่องลวดลาย นาจะเปน Ornamental 
design  
- 2181201 ชื่อวิชาควรแกไขเปน ประวัติศาสตรศิลปะไทย และเลือกใชคําใดคํา
หนึ่ง “ยุค” หรือ “สมัย” หรือใชคําวา “ยุคสมัย” ตามท่ีใชในรายวิชา 2181204 
- 2182202 การวาดภาพหุนนิ่ง แกไข “วัสดุ” เปน “วัตถุ” และควรปรับคําอธิบาย
เปน เนนบรรยากาศ ความกลมกลืนหรือความโดดเดนขององคประกอบของการจัด
วางดวยวัสดุอุปกรณชนิด 
ตาง ๆ 
-2182203 การวาดภาพคนเหมือน คําอธิบายควรปรับเปน ศึกษาปฏิบัติการวาด
ภาพในลักษณะความถูกตองของกายวิภาค เนนสวนประกอบท่ีสําคัญ เชน ความ
เหมือนและ (ความโดดเดนของหุน) อารมณ บุคลิกลักษณะการแตงกาย กล
วิธีการใชวัสดุ อุปกรณในการวาด (การเนนทักษะควรตัดออกเพราะเปนเรื่อง
รายละเอียดวิธีการสอน)  
- 2182205 จิตรกรรมประยุกต แกไขเปนเทคนิคการเขียนภาพระบายสีลงบนวัสดุ 
(เพ่ิมเติมคําระบายสี) 

ป รั บ ป รุ ง
บ า ง ส ว น
ต า ม
ขอเสนอแน
ะ ข อ ง
ผูทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก ฎ 
ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 
 

 
 

 
 
 
 

 
ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 

 

 ระดับปริญญาตร ี    ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารยประจําหลักสูตร    ศิลปบัณฑิต           สาขาวิชา  การออกแบบศิลปกรรม 
2.  ช่ือ – สกุล                    นางนันทา    โรจนอุดมศาสตร 
3. ตําแหนงทางวิชาการ        รองศาสตราจารย 
4. สังกัด                           ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
         เริ่มรับราชการ  24   มีนาคม  2511  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

กศ.บ. ศิลปศึกษา 2511 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย  

นันทา   โรจนอุดมศาสตร.(2526).ลวดลายตกแตงบานของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดน  
         ภาคใต.ยะลา : สหายการพิมพ. 

 ดลมนรรจน  บากา,นันทา    โรจนอุดมศาสตร,นิคอเละ   ระเดนอาหมัด (2528).ศิลปะมุสลิมในสาม 
                   จังหวัดชายแดนภาคใต.ปตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 
 กฤษดา  กุณฑล,นันทา  โรจนอุดมศาสตร,นิภาภัทร  กุณฑลและทวีวรรณ  ทองนวล.(มปป).  
                    คนไทยในตุมปต.ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 งานสรางสรรค   

2551 : นิทรรศการศิลปะ “งาน มรย.วิชาการ 51” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
                    นิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวงในดวงใจ”  อุทยานการเรียนรูยะลา ( TK Park) 
       2552 : การสรางสรรคดานทัศนศิลป(สิ่งทอ) ชุด The Season Change สูจิบัตร “ศิลปะนิทรรศ”   
          นิทรรศการการถายทอดและเผยแพรองคความรูดานศิลปกรรมศาสตร งาน มรย.วิชาการ 52   
                    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  2553 : งานออกแบบชุดสีสันแหงวสันตฤดู 
                    สูจิบัตร “ทัศนาศิลป”นิทรรศการผลงานทางวิชาการคณาจารยภาควิชาศิลปกรรมศาสตร   
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                    งานออกแบบชุดสีสันแหงคิมหันตฤดู 
                    สูจิบัตร “ทัศนาศิลป”นิทรรศการผลงานทางวิชาการคณาจารยภาควิชาศิลปกรรมศาสตร   
  2554 : ความงามแหงหุบเขาลําพะยา 
            สูจิบัตร “เปน  อยู  คือ”นิทรรศการผลงานทางวิชาการคณาจารยภาควิชาศิลปกรรมศาสตร   
  2555 : ออกแบบผาบาติกชุด “ดอกไมพื้นเมืองในความทรงจาํของฉัน”  
            สูจิบัตร “ศิลปะวิถี” นิทรรศการผลงานทางวิชาการคณาจารยภาควิชาศิลปกรรมศาสตร   
            ภาพถาย ทุงมีนา  สูจิบัตร ASEAN COMMUNITY นิทรรศการศิลปกรรมครูศิลปภาคใต 
 6.2   บทความ  

 ผศ.นันทา  โรจนอุดมศาสตร. 2544 .“ความเปนมาของบาติกในมาเลเซีย.” วารสารวิชาการคณะ 
                  ศิลปกรรมศาสตร สถาบันราชภัฏยะลา ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 : 3 -13  

ผศ.นันทา  โรจนอุดมศาสตร. 2546 .“คติความเชื่อ” วารสารวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร  
            สถาบัน  ราชภัฏยะลา ปท่ี 2 ฉบับท่ี 1 : 35 – 49 
ผศ.นันทา  โรจนอุดมศาสตร. 2547 .“บาติกลายตองหาม” วารสารวิชาการนิทรรศการศิลปกรรม 
            นานาชาติ จังหวัดยะลา : 29 -31 
รศ.นันทา  โรจนอุดมศาสตร. 2551 .“บาติกจิตรกรรม” วารสารวิชาการเนื่องในงานนิทรรศการทัศนศิลป  
             ศาสตราจารยพิเศษอารี  สุทธิพันธ “วันครูศิลปะ” และ “40 ป ศิลปศึกษา” วารสาร 
             ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : 62 – 64 
รศ.นันทา  โรจนอุดมศาสตร. 2552 .บาติก : สัญลักษณของความเปนอิสระและการเปนหนึ่งเดียวของ 
             อินโดนีเซีย สูจิบัตร “ศิลปะนิทรรศ” นิทรรศการการถายทอดและเผยแพรองคความรูดาน 
             ศิลปกรรมศาสตร งาน มรย.วิชาการ 52  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : 56 -62 

   6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 นันทา      โรจนอุดมศาสตร.(2536). การทําผาบาติก.กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร 

                                   .(2547). ลายยาวอ. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. อัดสําเนา. 
                                   .(2548). บาติกลายพิมพ. สงขลา : ชลบุตร. 
                                   .(2549). เทคนิคการยอมสี. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.  
              385 หนา. (เอกสารอัดสําเนา) 
                                   . (2549). บาติกอินโดนีเซีย. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

   453 หนา. (เอกสารอัดสําเนา)  
                                              . (2549). บาติกลายเขียน. สงขลา : ชลบุตร. 
                                              . (2551). ออกแบบลายผา: พับ  มัด ยอม.ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ยะลา. 
                                              .(2553).รายงานการสรางสรรค ชุด สีสันแหงคิมหันตฤดู.ยะลา : 

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. 
                                              .(2553).รายงานการสรางสรรค ชุด สีสันแหงวสันตฤดู.ยะลา :   
                                มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. 
                                              .(2554).รายงานการสรางสรรค ชุด ความงามแหงหุบเขาลําพะยา.

ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. 
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7.  ประสบการณทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณการสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    44  ป  
                      ชื่อวิชา สุนทรียภาพของชีวิต       2(2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา การออกแบบรูปแบบไทย    3(2-2-0) นก. 
 ชื่อวิชา  ภูมิปญญาศิลปกรรมทองถ่ินภาคใต  2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  ทัศนศิลป 3  มิติ    3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  จิตรกรรมไทย    3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  เทคนิคการยอมสี    3(2-2-0) นก. 
 ชื่อวิชา  ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ 3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  บาติกพ้ืนฐาน    3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  วัสดุและเทคนิคทางทัศนศิลป  2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  สุนทรียวิจักษณ    2(2-0-4) นก. 
             7.1.2  ระดับปริญญาโท      ………….   ป  
 ชื่อวิชา ……………………………………………………………………………………………… 
 
     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
 
 
                                                            (ลงชื่อ) ....................................................... เจาของประวัติ 
                                                                   (รองศาสตราจารยนันทา     โรจนอุดมศาสตร) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 

 

 ระดับปริญญาตร ี    ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารยประจําหลักสูตร    ศิลปบัณฑิต           สาขาวิชา  การออกแบบศิลปกรรม 
2.  ช่ือ – สกุล                    นายอับดุลรอซะ  วรรณอาลี 
3. ตําแหนงทางวิชาการ        ผูชวยศาสตราจารย 
4. สังกัด                           ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาตรี มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคล สถ.บ สถาปตยกรรมศาสตร  
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร 
ศศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา  

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 
อับดุลรอซะ  วรรณอาลี,นันทา   โรจนอุดมศาสตร,ศฤงคาร   กิติวินิต และ จิรชยา   ฉวีอินทร .  
                      (2552).ลวดลายและองคประกอบทางศิลปะบนมัสยิดในจังหวัดปตตานี. ยะลา :  
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 อับดุลรอซะ  วรรณอาลี,นันทา   โรจนอุดมศาสตร,เกศรี  ลัดเลีย.(2552).โครงการการศึกษาวิจัยเพ่ือ 
                    จัดทําขอเสนอดานยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีอยูอาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต :  
                    กรณีศึกษาจังหวัดยะลา. ยะลา : การเคหะแหงชาติ. 
    2552 : ผลงาน สหกรณออมทรัพอิบนูอัฟฟาน    1  ชุด   
                     สูจิบัตร “ศิลปะนิทรรศ” นิทรรศการผลงานทางวิชาการคณาจารยภาควิชาศิลปกรรมศาสตร      
    2553 : ผลงาน มัสยิดมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา  1 ชุด  
                      สูจิบัตร “ทัศนาศิลป”นิทรรศการผลงานทางวิชาการคณาจารยภาควิชาศิลปกรรมศาสตร   
   สูจิบัตร “เปน   อยู  คือ”นิทรรศการผลงานทางวิชาการคณาจารยภาควิชาศิลปกรรมศาสตร   
 6.2   บทความ  
   - 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 2547  มัสยิดในโลกมลายู นูซันตรา 
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 2554  เอกสารประกอบการสอนวิชา ทัศนศิลปมุสลิม 
7.  ประสบการณทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณการสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี  ..........15....... ป  
                   ชื่อวิชาสุนทรียภาพของชีวิต      2(2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชาสุนทรียวิจักษณ   2(2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชาเขียนแบบพ้ืนฐาน    3(1-4-4) นก. 
 ชื่อวิชาเขียนแบบพ้ืนฐาน    3(2-2-5) นก. 
  
             7.1.2  ระดับปริญญาโท      ………….   ป  
 ชื่อวิชา ……………………………………………………………………………………………… 
 
     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ  
 
 
                                                             (ลงชื่อ) ....................................................... เจาของประวัติ 
                                                                      (ผูชวยศาสตราอับดุลรอซะ  วรรณอาลี) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 

 

 ระดับปริญญาตร ี    ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารยประจําหลักสูตร    ศิลปบัณฑิต           สาขาวิชา  ออกแบบศิลปกรรม 
2. ช่ือ – สกุล                    นางสาวรุซณี  ซูสารอ 
3. ตําแหนงทางวิชาการ        - 
4. สังกัด                           ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ศษ.บ ศิลปศึกษา 2549 
ปริญญาโท Aligarh Muslim University  MFA Fine Art 2552 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย/งานสรางสรรค 
  2555 : จิตรกรรมชุด “วาวมลายู”  
            สูจิบัตร “ศิลปะวิถี” นิทรรศการผลงานทางวิชาการคณาจารยภาควิชาศิลปกรรมศาสตร   
 6.2   บทความ  

- 
   6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 
7.  ประสบการณทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณการสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    1 ป  
                   ชื่อวิชา  สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา ทัศนศิลป 3 มิติ   3(1-4-4) นก. 
 ชื่อวิชา  นวัตกรรมประติมากรรม 3(1-4-4) นก. 
 ชื่อวิชา  ทัศนศิลปรวมสมัย 2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  วาดเสนพ้ืนฐาน   3(1-4-4) นก. 
 ชื่อวิชา  วาดเสนสรางสรรค 3(1-4-4) นก. 
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 ชื่อวิชา  วัสดุและการสรางสรรคงานประติมากรรม 3(2-2-5) นก.  
 
             7.1.2  ระดับปริญญาโท      ………….   ป  
 ชื่อวิชา ……………………………………………………………………………………………… 
 
     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ  
  - 
 
                                                             (ลงชื่อ) ....................................................... เจาของประวัติ 
                                                                      (นางสาวรุซณี   ซูสารอ) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 

 

 ระดับปริญญาตร ี    ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารยประจําหลักสูตร    ศิลปบัณฑิต           สาขาวิชา  การออกแบบศิลปกรรม 
2.  ช่ือ – สกุล                    นายประทีป   สุวรรณโร 
3. ตําแหนงทางวิชาการ        - 
4. สังกัด                           ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
         เริ่มรับราชการ 1 พฤษภาคม  2540  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี 

ศษ.บ ศิลปศึกษา 2534 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 

กศ.ม ศิลปศึกษา 2548 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานสรางสรรค   

2544 :  นิทรรศการสีน้ํานักศึกษาปริญญาโท มศว.ประสานมิตร กรุงเทพ 
2546 :  นิทรรศการศิลปะ  “ วิถีชีวิตชาวใต” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ปตตานี 
2551 :  นิทรรศการศิลปะ “งาน มรย.วิชาการ 51” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

                     นิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวงในดวงใจ” อุทยานการเรียนรูยะลา ( TK Park) 
       2552 :  การสรางสรรคศิลปะสื่อผสม ชุด จินตภาพจากวัสดุสําเร็จรูป สูจิบัตร “ศิลปะนิทรรศ”   
           นิทรรศการการถายทอดและเผยแพรองคความรูดานศิลปกรรมศาสตร งาน มรย.วิชาการ 52   
                     ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  2553 :  จิตรกรรมเทคนิคผสม ชุด ภาพลักษณมนุษยบริโภคนิยม สูจิบัตร “ทัศนาศิลป”นิทรรศการ
ผลงานสรางสรรคเชิงวิชาการคณาจารยภาควิชาศิลปกรรมศาสตร  2553 
                     จิตรกรรมเทคนิคผสม ชุด จริตมนุษย สูจิบัตร “ทัศนาศิลป”นิทรรศการผลงานสรางสรรคเชิง
วิชาการคณาจารยภาควิชาศิลปกรรมศาสตร  2553 
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  2554 :  ออกแบบสรางสรรคเฟอรนิเจอรดวยเศษวัสดุ สูจิบัตร “เปน  อยู  คือ”นิทรรศการงาน
สรางสรรคเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน คณาจารยภาควิชาศิลปกรรมศาสตร  2554 
  2555 :  การสรางสรรคศิลปะสื่อผสม ชุด ดุลยภาพของความหลากหลาย  สูจิบัตร “ศิลปะวิถี” 
นิทรรศการงานสรางสรรคเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน คณาจารยภาควิชาศิลปกรรมศาสตร  2555 
 
  6.2   บทความ  

 - 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

  
7.  ประสบการณทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณการสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    15  ป  
                   ชื่อวิชา สุนทรียศาสตร    2(2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา การฝกประสบกรณวิชาชีพ    5(350)   นก. 
 ชื่อวิชา  การออกแบบผลิตภัณฑจากเศษวัสดุ 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  ทัศนศิลป 3  มิติ    3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  วาดเสนพ้ืนฐาน    3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา  2(2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา  นวัตกรรมประติมากรรม   3(1-4-4) นก. 
 ชื่อวิชา  วาดเสนสรางสรรค   3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  ทัศนศิลปรวมสมัย   2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  มโนทัศนศิลปะหลังสมัยใหม  2(2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา  วาดเสนพ้ืนฐาน    3(1-4-4) นก. 
 ชื่อวิชา  ศิลปนิพนธ    7(0-21-0) นก. 
 
             7.1.2  ระดับปริญญาโท      ………….   ป  
 ชื่อวิชา ……………………………………………………………………………………………… 
 
     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
 
 
 
                                                                          
                                                               (ลงชือ่)                                 เจาของประวัติ 
                                                                            
                                                                           (นายประทีป    สุวรรณโร) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 

 

 ระดับปริญญาตร ี    ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารยประจําหลักสูตร    ศิลปบัณฑิต           สาขาวิชา  การออกแบบศิลปกรรม 
2.  ช่ือ – สกุล                    นายศฤงคาร  กิติวินิต 
3. ตําแหนงทางวิชาการ        - 
4. สังกัด                           ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
         เริ่มรับราชการ 1 ธันวาคม  2540  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ศ.บ ออกแบบนิเทศศิลป 2540 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร ศ.ม ออกแบบนิเทศศิลป 2548 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานสรางสรรค 

2545 ออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑชุมชน ใหกับกลุมแมบานจ.สมุทรสงคราม 
2546 ออกแบบบรรจุภัณฑ gift set ใหกับเครื่องสําอาง AVON 

ออกแบบอัตลักษณองคกรใหกับบริษัท Loqic  Park 
2547 ออกแบบบรรจุภัณฑใหกับผลิตภัณฑกาแฟ ยี่หอ คาเฟ ดิโอโร (CAFFE D' ORO) 
2550 ออกแบบตราสัญลักษณของคณะวิทยาการจัดการ 
2551 นิทรรศการศิลปะ “งาน มรย.วิชการ 51” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

นิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวงในดวงใจ” อุทยานการเรียนรูยะลา  (TK Park) 
          2552:   การสรางสรรคดานทัศนศิลป (ภาพถาย) เรื่องโลกมาโคร : มหัศจรรยแหงธรรมชาติ  

    สูจิบัตร  “ศิลปะนิทรรศ”  นิทรรศการการถายทอดและเผยแพรองคความรูดาน 
    ศิลปกรรมศาสตร งาน มรย.วิชาการ 2552  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

นิทรรศการศิลปะ “ศรีศิลป ศรีแผนดิน” อุทยานการเรียนรูยะลา (TK Park) 
2553 :  Digittal Print ชุด สื่อ: เด็ก : ยุคโลกาภิวัฒน สูจิบัตร “ทัศนาศิลป” นิทรรศการ   

                    ผลงานสรางสรรคเชิงวิชาการคณาจารยภาควิชาศิลปกรรมศาสตร  2553 
   Typography Design ชุด มนุษย สูจิบัตร “ทัศนาศิลป” นิทรรศการ   

                    ผลงานสรางสรรคเชิงวิชาการคณาจารยภาควิชาศิลปกรรมศาสตร  2553 
ออกแบบตราสัญลักษณของโรตารีจังหวัดยะลา 
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2554 :  นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ศิลปนชายแดนใต   
เทิดไทองคราชันย ๘๔ พรรษา” ณ โคลิเซ่ียมซีนีเพล็กซยะลา  

  ออกแบบสื่อประชาสัมพันธงาน มรย.วิชาการ 54 
รองรอยแหงเวลา สูจิบัตร “เปน  อยู  คือ”นิทรรศการงานสรางสรรคเพ่ือพัฒนาการเรียน 
การสอน คณาจารยภาควิชาศิลปกรรมศาสตร  2554   
ออกแบบครุยวิทยฐานะ (ใหม) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 2555: ถายภาพผลิตภัณฑเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธใหกับน้ําแรธรรมชาติ “มีริน” 
  ออกแบบตราสัญลักษณ “คายวิชาการสานสัมพันธชายแดนใต”  
  ถายภาพผลิตภัณฑเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธใหกับ รานคลูแอนดชิลล(Cool&chill) 
  ออกแบบตราสัญลักษณใหกับสํานักพิมพมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  ออกแบบลายเสื้อ T-shirt ใหกับการจัดเสวนา “ทางออกวิกฤตสถานการณใต” 
  ออกแบบตราสัญลักษณ ใหรานอาหาร “สมศรีคิทเชน”  

   อารมณของทองฟาและแสงตะวัน  สูจิบัตร “ศิลปะวิถี” นิทรรศการงานสรางสรรคเพ่ือ  
          พัฒนาการเรียนการสอน คณาจารยภาควิชาศิลปกรรมศาสตร  2555 

             
7.  ประสบการณทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณการสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    15  ป  
                   ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ืองานออกแบบ  2(2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา การถายภาพดิจิตอล     3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  เทคนิคการถายภาพเพ่ืองานออกแบบ 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาพนิ่งสําหรับงานมัลติมีเดีย  3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  นวัตกรรมการออกแบบ   3(1-4-4) นก. 
 ชื่อวิชา  การออกแบบและจัดตัวอักษร  3(2-2-5  นก. 
 ชื่อวิชา  เทคนิคการสรางสรรคทัศนศิลปดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  คอมพิวเตอรเพ่ืองานทัศนศิลป  3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  ศิลปนิพนธ    7(0-21-0) นก. 
              ชื่อวิชา การฝกประสบกรณวิชาชีพ    5(350)   นก. 
     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ  
  - 
 
                                                            (ลงชื่อ) ....................................................... เจาของประวัติ 
                                                                           (นายศฤงคาร   กิติวินิต) 
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