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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Computer Graphics and Multimedia  

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร :  0708 

ภาษาไทย :  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Computer Graphics and Multimedia  
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย) :  ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมเีดีย) 

ชื่อย่อ (ไทย) :  ศป.บ. (คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :  Bachelor of Fine and Applied Arts (Computer Graphics and Multimedia) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.F.A. (Computer Graphics and Multimedia) 
 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 5.3 ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 

 5.4 การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสติไทยหรือนิสติต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

  ไม่ม ี

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2562 

 6.2  คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม วาระพิเศษ ครั้งที่ 55(9/2561) วันที ่20 ธันวาคม 

พ.ศ. 2561 

 6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร  

      ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที ่14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร          

ในการประชุมครั้งที ่2/2562 วันที ่26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร  

   ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา  2565 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 8.1 นักออกแบบงานกราฟิก 

 8.2 นักออกแบบงานมัลติมีเดีย 

 8.3 นักผลติงานอินเตอรแ์อคทีฟและออกแบบเกม 

 8.4 นักผลิตงานแอนเิมชั่น 

 8.5 นักผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์ 

 8.6 นักผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

 8.7 นักตัดต่อ / นักถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  

 8.8 นักสร้างสรรคฝ์า่ยคอนเซ็ปอาร์ต 
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9.  ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายนคเรศ ชัยแกว้ 35101012xxxxx อาจารย์ ค.อ.ม. 

 

ศ.บ. 

เทคโนโลยกีารออกแบบ

ผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม

ศลิปะไทย 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร 

ลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2556 

 

2542 

2 นายจิรวัฒน์ สุขแก้ว 18105000xxxxx อาจารย์ ค.อ.ม. 

 

ศศ.บ. 

เทคโนโลยกีารออกแบบ

ผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 

การออกแบบเชงิโตต้อบ

และการพัฒนาเกม 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร 

ลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

2560 

 

2554 

3 นายวิสูตร แก่นเมอืง 35602002xxxxx อาจารย์ ศป.ม. 

ศศ.บ. 

นวัตกรรมการออกแบบ 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2556 

2548 

 4 นายอภวิัฒน์ ปันทะธง 15099000xxxxx อาจารย์ ศป.ม. 

ทล.บ. 

ศลิปะและการออกแบบ 

เทคโนโลยกีารพมิพ ์

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ภาคพายัพ 

2555 

2550 

5 นางสาวปิยฉัตร อุดมศรี 15099000xxxxx อาจารย์ ศ.ม. 

ศ.บ. 

ประยุกตศิลปศกึษา 

ศลิปะไทย 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2553 

2549 

6 นางสาวพุทธชาด สัตยาศัย 14099006xxxxx อาจารย์ MFA  

 

วท.บ. 

 

Computer Animation  

 

เทคโนโลยมีัลติมีเดียและ

การสร้างภาพเคลื่อนไหว 

The Art Institute of California, San Francisco, 

USA  

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง 

2557 

 

2555 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  การพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและ

มัลติมีเดียนี ้ได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งมีนโยบาย

เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการ

บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน  

(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 

ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ การขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตในช่วงแผนพัฒนาฯ      

ฉบับที่ 12 จะเน้นการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น 

การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ใน

การขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับการเพิ่มผลติภาพของฐานการผลิตและบริการเดิม

รวมทั้งการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ จากนโยบายดังกล่าว

จะส่งผลใหเ้กิดความต้องการแรงงานคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดียเป็นจ านวนมาก  

ส าหรับสถานการณ์ในด้านอุตสาหกรรมเกมและแอนิเมช่ัน ปัจจุบันมีการผลักดันธุรกิจ

ดิจิทัลคอนเทนท์ซึ่งเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) และเป็นสาขาหนึ่งของครีเอทีฟ 

อีโคโนม ีที่มสี่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มุ่งไทยแลนด์ 4.0 โดยที่ผ่านมามูลค่า

ตลาดอุตสาหกรรมดิจทิัลคอนเทนท์ไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากปี 2558 ที่มมีูลค่าตลาดราว 19,800 

ล้านบาท จนถึงปี 2560 ราว 24,000 ล้านบาท เฉลี่ยปีละประมาณ 10 % และประเมินว่าตั้งแตป่ี 2561 

จะมีมูลค่าราว 26,000 ล้านบาท โดยขับเคลื่อนจากอุตสาหกรรมเกมและแอนิเมชันเป็นหลัก 

 จากสถานการณด์ังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ภาคการศกึษาต้องวางแผนการผลิตบัณฑิตด้าน

คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดียอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงนานาประเทศ เพื่อให้บัณฑิตสามารถ

ท างานได้ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเสรี การพัฒนาหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและ

มัลติมีเดียนี้ จึงมีเป้าหมายเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 

โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นผลิตนักคอมพิวเตอร์กราฟิกและ

มัลติมีเดียที่มีทักษะความช านาญ ควบคู่กับการมีทักษะส่วนบุคคลที่สามารถท างานในสภาพแวดล้อม

ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างด ี
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 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

      มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศที่มีสังคม วัฒนธรรม        

และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น สืบทอดกันมายาวนาน และยังคงมีการอนุรักษ์

กันมาอย่างต่อเนื่อง จากแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาได้สะท้อนให้เห็นการให้

ความส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยควบคู่กับการพัฒนาสังคมและชุมชนในพื้นที่ ตั้งของ

มหาวิทยาลัย ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จึงมุ่งเน้นการบูรณาการ      

การเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

และจากการที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการด้าน    

การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ให้แก่สถานศึกษาในเขตภาคเหนือกว่า 20 แห่ง และได้มีการส ารวจความต้องการหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาของผู้ เรียน พบว่าผู้ เรียนมีความต้องการศึกษาต่อด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก           

และมัลติมีเดียเป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากผู้เรยีนได้มกีารใชเ้ทคโนโลยีสมัยใหม่ในสังคมสื่อ           (Social 

Media)  ที่สามารถโต้ตอบได้หลายทาง มีการสร้างสื่อแอนิเม ชันและเกม รวมทั้งสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย ท้าทายความสามารถในเชิงความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา จึงเป็น

แรงจูงใจในการศึกษาต่อดา้นคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดียของผู้เรยีน  

 จากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมสื่อใหม่และแผน

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งความต้องการศึกษาต่อของผู้เรียนในเขต

ภาคเหนือ จึงได้น ามาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดียที่เน้นทักษะ

ปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความช านาญในวิชาชีพ และมีทักษะทั่วไปที่สามารถปฏิบัติงานในสังคม

และวัฒนธรรมยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย         

จะมุ่งเน้นการให้ผู้เรียนเข้าร่วมสหกิจศึกษาและการฝึกงานภายใต้เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนา

ผูเ้รียนร่วมกับภาคเอกชน ที่เป็นผู้ผลิตสื่อดิจิทัล ผลติรายการโทรทัศน์ และผลติสื่อมัลติมเีดียต่าง ๆ  

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยพะเยามีแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียนอย่างมีความสุข การวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่

เคียงคู่ชุมชน การให้บริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

การท านุบ ารุงภูมปิัญญา ศลิปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล และการบริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยึดมั่นในธรรมมาภิบาล จากแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อมัลติมีเดีย สามารถจัดการเรียนการสอน 

โดยบูรณาการการเรียนการสอน เข้ากับการบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 

เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสนองตอบความต้องการตลาดแรงงานด้านคอมพิวเตอร์
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กราฟิกและสื่อมัลติมีเดียที่มีอัตราความต้องการเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากสังคมสื่อยุคใหม่ การก้าวเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐ       

การผลิตบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อมัลติมีเดียที่มีคุณภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนา

หลักสูตรที่มศีักยภาพและก้าวทันวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมุง่เน้นและส่งเสริมการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ค านึงถึงศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีความ

เป็นเลิศทางวิชาการ และสามารถปฏิบัติหน้าที่และการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพสังคมและ

วัฒนธรรมอันด ี  

 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยพะเยามีปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” โดยการพัฒนา

หลักสูตรการศกึษาต้องมุ่งพัฒนาองค์ความรูท้างวิชาการ และมุ่งให้ผู้เรยีนน าองค์ความรูไ้ปประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อมัลติมีเดีย จึงก าหนด

เป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนน าองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น โดย

บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่น เพื่อตอบสนองปณิธานที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

   

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1  กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

001101  การใชภ้าษาไทย     3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language 

  001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

    Ready English  

  001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง    3(2-2-5) 

    Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(2-2-5) 

    Step UP English 

 002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

    Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 
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  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

    Health and Environmental Management  

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ    3(2-2-5) 

    Arts of Living 

  004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

    Socialized Personality 

  13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

 146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน  3(2-2-5) 

Listening and Speaking in Daily Life 
 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

    229381    คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 

        Computer Graphic for Communication 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  ไม่ม ี

 13.4 การบรหิารจัดการ 

13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปจ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรและได้

ด าเนนิการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีอธิการบดี เป็นประธาน 

คณบดี/ผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ     

ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดี            

ฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน รองคณบดี/รองผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ ท าหน้าที่พัฒนากระบวนการ

เรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปในทิศทาง

เดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหน้าที่ประสานงานจัดการเรียนการสอน 

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552 
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13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

จัดให้มีกลไกและระบบการบริหารจัดการรายวิชาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา โดยการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ คือท าหน้าที่ประสานงาน/

ช่วยประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาและอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชา/คณะวิชาอื่นหรือ

สถาบันภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และการประเมินผลการ

เรียนรู้ของแต่ละรายวิชา รวมทั้งจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนามเพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานของการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552  
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการความรู้ มุง่สูน่ักคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

 

 1.2 ความส าคัญ 

  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมี เดีย             

พัฒนาหลักสูตรเพื่อมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ และความเข้าใจในหลักการของศาสตร์ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารควบคู่ไปกับความรู้  และทักษะปฏิบัติในด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและ

มัลติมีเดีย สามารถน าความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกมาประยุกต์ในกระบวนการที่ใช้การ

ออกแบบอื่น ๆ เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การผลิตชิ้นงาน เครื่องใช้ และรูปแบบกระบวนการผลติ

กราฟิกในเชิงอุตสาหกรรม ใช้หลักแนวคิดของศิลปะและวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นมา

เป็นมาใช้ในการผลิตงานกราฟิก มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและ

เทคโนโลยีส าหรับงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดียได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร สังคมและท้องถิ่น 

 

1.3 วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

เพื่อผลิตบัณฑติพร้อมใช้ ที่มคีุณสมบัติ ดังนี้ 

 1.3.1  ความรู้และทักษะทางด้านการผลิตผลงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อมัลติมีเดีย 

และประยุกต์งานกราฟิกเพื่อใช้ในกระบวนการและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกราฟิก 

 1.3.2 สามารถออกแบบ วิเคราะห ์สร้างสรรคแ์ละวิจารณ์ผลงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและ

สื่อมัลติมเีดียใหม้ีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 

 1.3.3 สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและโปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 1.3.4 มีความสามารถบูรณาการองค์ความรู้ในวิชาชีพตามหลักสูตรและองค์ความรู้จาก

ศาสตร์ดา้นต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานที่มีคุณภาพ  

 1.3.5 มีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และเป็นผู้ที่

ประกอบวิชาชีพด้านการออกแบบหรือการผลิตงานกราฟิกและสื่อมัลติมีเดีย ที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

และรับผิดชอบต่อสังคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. ปรบัปรุงหลักสูตรใหส้อดคลอ้ง 

   กับความต้องการของตลาด 

   และการเปลี่ยนแปลงด้าน

คอมพิวเตอร์กราฟิกและ

มัลติมีเดีย 

1.1 ติดตามความเปลี่ยนแปลง

ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก

และมัลติมีเดียจากสถาน

ประกอบการและข้อมูลอื่น 

1 . 2  ติ ด ต าม แล ะป ร ะ เ มิ น

หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

1.1 รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจสถานประกอบการที่วา่ 

    จา้งบัณฑิตเฉลี่ยอยู่ในระดับดี  

 

1.2 รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจของบัณฑติต่อหลักสูตรเฉลี่ย

อยู่ในระดับดี 

1.3 รายงานผลการประเมินหลักสูตร

โดยคณะกรรมการวิชาการของ

คณะทุก 2 ปี 

2. พัฒนาบุคลากรด้านการ

เรียนการสอนและบริการ

วิชาการให้มีประสบการณ์

จ ากการน าคว าม รู้ ด้ า น

คอมพิวเตอร์กราฟิกและ

มัลติมีเดียไปปฏิบัติงานจรงิ 

2.1 สนับสนุนบุคลากรด้านการ

เรียนการสอนให้บริก าร

วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

2.2 สนับสนุนให้บุคลากรมีการ

อบรมและศึกษาเพิ่มเติมใน

ด้านที่เกี่ยวข้อง 

2.1 บุคลากรในสาขามีปริมาณงาน

ด้านบริการวิชาการไม่นอ้ยกว่า 

     ร้อยละ 20 ภายในระยะเวลา 3 ปี 

2.2 บุคลากรในสาขาเข้าร่วมอบรม  

หรอืสัมมนาคนละ 1 ครั้งต่อปี 

 

3. พัฒนาความสามารถของ

บุคลากรในด้านงานวิจัย 

3.1 สนับสนุนให้บุคลากรระดับ

ปริญญาโทศึกษาต่ อ ใน

ระดับปริญญาเอก 

3.2 สนับสนุนให้บุคลากรขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 

3 .3  สนับสนุ น ให้บุ คลากร

น า เสนอผลงานวิ จั ย ใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

3.บุคลากรในสาขามีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ

ของ สกอ. และยื่นขอต าแหน่งทาง

วิชาการภายในระยะเวลา 5 ปี   

3.2 มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของ

บุ ค ล า ก ร ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ     

นานาชาติอย่างนอ้ยปีละ 1 ผลงาน 

3.3 บุคลากรในสาขาวิชาสามารถ

เข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ในด้านที่

เกี่ยวข้อง 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

    เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2553

และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึาปกติ และ 1 ภาค 

การศกึษามีระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

    ไม่ม ี

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

    ไม่ม ี
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศกึษาต้น  เดือน กรกฎาคม – พฤศจกิายน 

ภาคการศกึษาปลาย เดือน ธันวาคม – เมษายน 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  1. ส าเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

  2. เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

  3. ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท าโดย

ประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

  4. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง

ความประพฤติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศการรับเข้าศกึษาของมหาวิทยาลัย 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยพะเยา 

และประกาศการรับเข้าศกึษาของมหาวิทยาลัย 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

  2.3.1  พืน้ฐานความรู้ของนิสิตที่เข้าศึกษามีความหลากหลายจงึท าให้ผู้สอนต้องใช้เวลาใน

การประเมนิความรู้พื้นฐานของนิสติแตล่ะคนและปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสม 

  2.3.2 ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

  2.4.1 มีการสอนพิเศษเพื่อให้ผูส้อนได้ปรับพืน้ฐานความรู้ของนิสติแรกเข้า  
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  2.4.2 มีการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนที่สง่เสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อให้

เหมาะสมกับผูเ้รียน 

 

 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2562 2563 2564 2565 2566 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2  60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3   60 60 60 

ช้ันปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา     60 60 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดือน 

   1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

10,907,018 

5,907,018 

5,000,000 

11,561,440 

6,561,440 

5,000,000 

12,255,126 

6,255,126 

6,000,000 

12,990,433 

6,990,433 

6,000,000 

13,725,740 

7,990,433 

6,000,000 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

1,400,000 

300,000 

600,000 

300,000 

200,000 

1,600,000 

300,000 

750,000 

300,000 

250,000 

1,700,000 

300,000 

750,000 

400,000 

250,000 

1,800,000 

400,000 

750,000 

400,000 

250,000 

1,900,000 

500,000 

750,000 

400,000 

250,000 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

700,000 

700,000 

600,000 

600,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

4. งบเงินอุดหนุน 1,940,000 2,074,000 2,040,000 2,150,000 2,256,000 

5. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี(สูงสุด) 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 

รวมรายจ่าย 14,989,018 15,877,440 16,741,126 17,682,433 18,623,740 
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2.7 ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรยีน 

                แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

   อื่น ๆ (ระบุ) 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

     เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 120 หนว่ยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2562 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ 

1.2 ศกึษาท่ัวไปเลอืก 

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

30 หนว่ยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  

   2.1 กลุ่มวชิาแกน 

   2.2 กลุ่มวชิาเอกบังคับ 

   2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 

ไม่น้อยกว่า 

72  หน่วยกิต 

84 หน่วยกิต 

24 หนว่ยกิต 

48 หนว่ยกิต 

12 หนว่ยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 

6 หน่วยกิต 

6 หน่วยกติ 

รวม  (หน่วยกิต) 

ไม่น้อยกว่า 

120 หนว่ยกติ 120 หนว่ยกติ 
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3.1.3 รายวิชา 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ  จ านวน    30  หน่วยกิต 

001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English  

3(2-2-5) 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  

Step UP English 

3(2-2-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม  

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environment Management  

3(2-2-5) 

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ  

Arts of Living 

3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า    84  หน่วยกิต 

 วิชาแกน       24 หน่วยกิต  

146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน 

Listening and Speaking in Daily Life 

3(2-2-5) 

229101 การวาดเส้นพื้นฐานส าหรับกราฟิกและมัลติมีเดีย 

Fundamental Drawing for Graphics and Multimedia 

  3(1-4-4) 

229102 พืน้ฐานศิลปะส าหรับกราฟิกและมัลติมีเดีย 

Fundamental Art for Graphics and Multimedia 

3(2-2-5) 
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229112 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 

Computer Graphics Design 

  3(1-4-4) 

229113 ภาพประกอบดิจทิัล 

Digital Illustration 

3(1-4-4) 

229121 การคิดเชิงออกแบบ 

Design Thinking 

3(2-2-5) 

229322 การสรา้งสรรคอ์ินเตอร์แอคทีฟและดิจทิัลคอนเทนต์ 

Interactive and Digital Content Design 

3(1-4-4) 

229411 

 

ผลงานและการน าเสนอ 

Portfolio and Presentation 

3(2-2-5) 

   
 

 

 

 

วิชาเอกบังคับ       48 หน่วยกิต 

229111 ประวัติศาสตร์กราฟิกและมัลติมเีดีย  

History of Graphics and Multimedia 

3(3-0-6) 

229114 คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับสิ่งพิมพ์ 

Computer Graphics for Printing 

3(2-2-5) 

229201 การถ่ายภาพส าหรับกราฟิกและมัลติมีเดีย 

Photography for Graphics and Multimedia 

3(1-4-4) 

229211 การสรา้งโครงเรื่องและออกแบบตัวละคร 

Storyboarding and Character Design  

3(2-2-5) 

229212 กราฟิกและมัลติมีเดียส าหรับเว็บไซต ์  

Graphics and Multimedia for Website 

3(1-4-4) 

229213 ออกแบบนิทรรศการ 

Exhibition Design 

3(2-2-5) 

229221 การขึ้นรูป 3 มติิ 

3D Modeling 

3(1-4-4) 

229222 ดิจทิัลวีดิโอ 

Digital Video 

3(1-4-4) 

229223 การสรา้งภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 

2D Animation 

3(1-4-4) 

 

229301 การออกแบบกราฟิกเชิงขอ้มูล 

Information Graphics Design 

3(2-2-5) 
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229312 การสรา้งสรรคอ์ัตลักษณ์แบรนด์  

Brand Identity Design 

3(2-2-5) 

229321 โมชั่นกราฟิก 

Motion Graphics 

3(1-4-4) 

229391 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5) 

229491 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย  

Computer Graphics and Multimedia Project  

3(2-2-5) 

229492   การฝึกงาน* 

Professional Training 

6 หนว่ยกิต 

229493 สหกิจศึกษา* 

Co-operative Education 

6 หนว่ยกิต 

229494 การเตรียมพรอ้มฝึกประสบการณว์ิชาชีพกราฟิกและมัลติมเีดีย 

Preparation for Computer Graphic and Multimedia Professional 

Experience      

1(0-2-1) 

 

หมายเหตุ :   * ให้นิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

 

วิชาเอกเลือก           12 หน่วยกิต 

229214 กราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อมวลชน  

Universal Graphics and Multimedia Design 

3(2-2-5) 

229311 หัวข้อปัจจุบันด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

Selected Topics in Computer Graphics and Multimedia 

3(2-2-5) 

229313 ความคิดสร้างสรรค์ท้องถิ่นกับนวัตกรรมกราฟิกและมัลติมเีดีย 

Creative Local Community Wisdom and Innovation of Graphics 

and Multimedia Design 

3(1-4-4) 

 

 

229323 

 

การสรา้งสรรคเ์กมเบือ้งต้น 

Basic Game Production 

3(2-2-5) 

229324

  

การสรา้งภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 

3D Animation 

3(1-4-4) 
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229325 การสรา้งดจิทิัลวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์  

Digital Visual Effect 

3(1-4-4) 

229326 การออกแบบเกม 

Graphics for Game Design 

3(1-4-4) 

229327 

 

การสร้างระบบควบคุมส าหรับภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 

Rigging and Controller for 3D Animation 

3(1-4-4) 

 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 

นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศกึษา 

อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

 

3.1.4 แผนการศึกษา  

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 
 

001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

229101 การวาดเส้นพื้นฐานส าหรับกราฟิกและมัลติมีเดีย   

Fundamental Drawing for Graphics and Multimedia 

3(1-4-4) 

229111 ประวัติศาสตร์กราฟิกและมัลติมเีดีย    

History of Graphics and Multimedia  

3(3-0-6)   

229112 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 

Computer Graphics Design 

3(1-4-4) 

 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

229102 พืน้ฐานศิลปะส าหรับกราฟิกและมัลติมีเดีย   

Fundamental Art for Graphics and Multimedia  

3(2-2-5) 

229113 ภาพประกอบดิจทิัล  

Digital Illustration 

3(1-4-4) 

 

229114   คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับสิ่งพิมพ์   

Computer Graphics for Printing 

3(2-2-5) 

 

229121 การคิดเชิงออกแบบ   

Design Thinking 

3(2-2-5) 

 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

229201 การถ่ายภาพส าหรับกราฟิกและมัลติมีเดีย 

Photography for Graphics and Multimedia 

3(1-4-4) 

 

229211 การสรา้งโครงเรื่องและออกแบบตัวละคร 

Storyboarding and Character Design 

3(2-2-5) 

229212 กราฟิกและมัลติมีเดียส าหรับเว็บไซต์  

Graphics and Multimedia for Website 

3(1-4-4) 

229213 ออกแบบนิทรรศการ 

Exhibition Design 

           3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย 

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environment Management 

3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

229221 การขึ้นรูป 3 มติิ 

3D Modeling 

3(1-4-4) 

 

229222 ดิจทิัลวีดิโอ 

Digital Video 

3(1-4-4) 

 

229223 การสรา้งภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 

2D Animation 

3(1-4-4) 

 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน 

Listening and Speaking in Daily Life 

3(2-2-5) 

229321 โมชั่นกราฟิก 

Motion Graphics 

3(1-4-4) 

 

229322 การสรา้งสรรคอ์ินเตอร์แอคทีฟและดิจทิัลคอนเทนต์ 

Interactive and Digital Content Design 

3(1-4-4) 

 

229xxx 

 

วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

 

229xxx 

 

วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย 

229301  การออกแบบกราฟิกเชิงขอ้มูล 

Information Graphics Design 

3(2-2-5) 

 

 

229312 การสรา้งสรรคอ์ัตลักษณ์แบรนด์  

Brand Identity Design 

3(2-2-5)  

229391 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5)  

229xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

  3(x-x-x)  

229xxx 

 

วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

 

 

 รวม 15 หน่วยกิต  

  

ชั้นปีที่  4  

ภาคการศึกษาต้น 

229411 ผลงานและการน าเสนอ 

Portfolio and Presentation  

3(2-2-5) 

 

229491 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย  

Computer Graphics and Multimedia Project  

3(2-2-5) 

229494 การเตรียมพรอ้มฝึกประสบการณว์ิชาชีพกราฟิกและมัลติมเีดีย 

Preparation for Computer Graphic and Multimedia Professional 

Experience      

1(0-2-1) 

 

 

xxxxxx 

 

วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 

 รวม 9(1) หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย 

229492* การฝึกงาน 6  หน่วยกิต     

 Professional Training  

229493* สหกิจศึกษา 6  หน่วยกิต     

 Co-Operative Education  

 รวม 6  หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ *ใหน้ิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

001101 การใช้ภาษาไทย        3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

 การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ

ส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหนา้ การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการ

ใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม 

 Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage, 

identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking 

expression through the use of appropriate Thai  
 

001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม         3(2-2-5)

 Ready English  

 ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ

พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ

การปฏิเสธการเชญิชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร 

การเลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

 English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, 

reading and writing, development of English usage for daily- life including getting acquainted with 

someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, 

conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone 
 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง       3(2-2-5) 

 Explorative English  

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต 

การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน   

การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 

 Skills of English language:  listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and 

English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context 

including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling, 

communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration, 

communication in bad situations and party 
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001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า   3(2-2-5)

 Step UP English  

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้

ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่าน

และถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ

การศกึษาและอาชีพ 

 English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening, 

speaking, reading and writing including e- mail, summarizing from media, news reading and 

sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for 

further study and future careers 

 

002201 พลเมืองใจอาสา        3(2-2-5) 

   Citizen Mind by Citizenship 

 สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความ

กตัญญู พลเมอืงกับประชาธิปไตย จรยิธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

     Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, 

adaptation to social and cultural changing 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม        3(2-2-5) 

 Multicultural Society 

มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุ

วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคม

และวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา  

Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural 

society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’ s 

regional, Phayao and University of Phayao dimensions  

  



24 

 

 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล       3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society 

ความรูพ้ืน้ฐานเทคโนโลยี ฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร ์และระบบเครือขา่ย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ

ดิจทิัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใชโ้ปรแกรมส านักงานอัตโนมัต ิและโปรแกรมประยุกต์เพื่อ

การผลิตสื่อผสม การสบืค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

การสื่อสารในเครือขา่ยสังคมออนไลน์อย่างมจีรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 Fundamentals of technology:  hardware, software and networking, innovation in digital 

economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for 

multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication 

through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation 
 

003202  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม        3(2-2-5) 

 Health and Environmental Management 

 แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ 

การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการ

น้ าในชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

 Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, 

analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation between emotion and 

health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning 

with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and environmental saving 
 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ  3(2-2-5) 

 Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผูอ้ื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวติด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด

เชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

 Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, 

goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency 

economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control 

and management 
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004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา 

ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

 Important of personality, personality development, personality development of physical, 

verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University 

of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context 

 

146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน  3(2-2-5) 

  Listening and Speaking in Daily Life 

    ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รูปแบบประโยค การทักทาย 

การแนะน าตัว การกล่าวลา การตอบรับ การปฏิเสธ การซื้อของ การต่อรองราคา การเชิญ การตอบรับ

และการปฏิเสธค าเชิญ การอวยพร การถามและบอกเส้นทาง การขอความช่วยเหลือ การเสนอความ

ช่วยเหลือ การบอกขั้นตอน  

English listening and speaking skills for communication in daily life, sentence patterns, greetings, 

introducing, sating goodbye, accepting, refucing, purchasing, bargaining, invitation, acceping and rejecting 

invitation, blessing, asking and giving direction, making request, offering help, giving instruction 

 

229101 การวาดเส้นพื้นฐานส าหรับกราฟกิและมัลติมีเดีย    3(1-4-4) 

  Fundamental Drawing for Graphics and Multimedia 

หลักการวาดเส้น การวาดเส้นภาพหุ่นนิ่ง  การวาดเส้นภาพเหมือน การวาดเส้นภาพทิวทัศน์ 

การวาดเส้นสามมิติแบบเพอร์สเพคทีป การวาดเส้นสร้างสรรค์ เทคนิคการลงส ีการประยุกต์การวาดเส้น

มาใช้ในงานออกแบบกราฟิกและมัลติมเีดีย 

Principles of drawing, still life drawing, realistic drawing, landscape drawing, perspective 

drawing, creative drawing, painting techniques , applying drawing for graphics and multimedia 

design 
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229102  พื้นฐานศิลปะส าหรับกราฟกิและมัลติมีเดีย     3(2-2-5) 

  Fundamental Art for Graphics and Multimedia  

  แนวคิดศิลปะ ทัศนธาตุ  สุนทรียภาพทางศิลปะ  ศิลปะวิจารณ์  องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การค้นหาแนวทางสร้างสรรค์เฉพาะบุคคล หลักจิตวิทยาส าหรับนักออกแบบ 

พืน้ฐานศิลปะส าหรับกราฟิกและมัลตมิีเดีย การผสมผสานทักษะทางศิลปะรว่มกับเทคโนโลยี 

Concepts of art, visual elements, aesthetics of art, criticism of art, art composition, color 

theory, indigenous wisdom, self- assess own creative potential, psychology for designer, 

fundamental art for graphics and multimedia, combination of art and technology 

 

229111 ประวัติศาสตร์กราฟิกและมัลติมีเดีย      3(3-0- 6)

  History of Graphics and Multimedia  

     ประวัติศาสตร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ประวัติศาสตร์ศิลปะ

ตะวันออก ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับงานออกแบบกราฟิก ความสัมพันธ์ระหว่างงาน

ออกแบบกราฟิกกับสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมอืง  

 History of western art, history of oriental art, history of graphics and multimedia, 

relationship between cultures and graphics design, relationship between graphics design and social 

context, economics and politics 

 

229112 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก      3(1-4-4) 

 Computer Graphics Design 

 ความรู้เบื้องต้นงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการออกแบบ การสร้างสีและแสงใน

งานคอมพิวเตอร์กราฟิก ศลิปะกับการออกแบบกราฟิก กระบวนการความคดิสร้างสรรคง์านออกแบบ

คอมพิวเตอร์กราฟิก การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปตกแต่งภาพดิจิทัล และสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก 

ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านงานกราฟิกและงาน

มัลติมีเดีย  การน าเสนอผลงานคอมพิวเตอร์กราฟิก  การประยุกต์ใช้งานออกแบบกราฟิกกับงานด้านอื่น ๆ  

 Introduction to computer graphics design, principle of design, color models and tonal 

creation in computer graphics, art and graphics design, creative thinking process for computer 

graphics design, using industrial software tools for editing and create computer graphics, copyright, 

intellectual property, laws and rules for graphics and multimedia professional, computer graphics 

presentation, applying graphics design to other fields 

 

 



27 

 

 

229113 ภาพประกอบดิจทิัล         3(1-4-4) 

  Digital Illustration 

   หลักการออกแบบและวาดภาพประกอบดิจิทัล หลักการเล่าเรื่องด้วยภาพ การวาดภาพ

สิ่งมีชีวิต การวาดภาพสัดส่วนมนุษย์ การวาดภาพสิ่งของ การวาดการ์ตูน การปะติดปะต่อวัตถุต่าง ๆ  

การประยุกต์ศลิปะไทยและศิลปะชาติพันธุ์ในงานภาพประกอบดิจทิัล  การใชซ้อฟตแ์วร์ส าเร็จรูปสร้าง

ภาพประกอบดิจทิัล 

 Principle of digital illustration design and drawing, principle of narrative image, life 

drawing, human figure drawing, objects drawing, cartooning, collaging, applying Thai arts and 

traditional art in digital illustration, use of industrial software for creating digital illustration 

 

229114 คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับสิ่งพมิพ์      3(1-4-4) 

  Computer Graphics for Printing 

 ความรู้ทั่วไปของสื่อสิ่งพิมพ์ ระบบเทคโนโลยีและวัสดุสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการผลิตสื่อ

สิ่งพิมพ์ การจัดองค์ประกอบ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สีในการออกแบบ ระบบกริด การจัดวาง      

เลย์เอาท์ การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับออกแบบสิ่งพิมพ์ การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับ

ออกแบบหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ ประวัติความเป็นมาของตัวอักษร  

 Introduction to printing media design, printing technology and material, printing process, 

composition, printing design, color in design, grid system, layout design, use of industrial printing 

design software tools, use of industrial E-Books design software tools, history of typography 

 

229121   การคิดเชิงออกแบบ   3(2-2-5) 

 Design Thinking  

 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบโดยผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง การออกแบบจาก

ประสบการณ์ผู้ใช้งาน  ความเข้าใจและตีความปัญหา การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างไอเดีย   

การพัฒนาต้นแบบที่เป็นตัวอย่างแนวคิด การทดสอบกับผูใ้ช้งาน 

 Design thinking process, user- centered design, user- experience design, empathize, 

define the problem, creative thinking, getting ideas, developing a prototype, user-experience (UX) 

testing 
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229201 การถ่ายภาพส าหรับกราฟิกและมัลติมีเดีย            3( 1- 4- 4)

 Photography for Graphics and Multimedia 

 ความรู้เบื้องต้นการถ่ายภาพ การท างานของกล้องถ่ายภาพ ส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริม

ของกล้องถ่ายภาพ  ความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงกับการถ่ายภาพ การถ่ายภาพโดยแสงธรรมชาติ  

การถ่ายภาพในห้องสตูดิโอ การใชซ้อฟต์แวรส์ าเร็จรูปตกแต่งภาพ การสื่อความหมายด้วยภาพอย่างมี

ประสิทธิภาพ การประยุกต์การถ่ายภาพส าหรับงานกราฟิกและมัลติมีเดีย การจัดนทิรรศการภาพถ่าย

ขนาดเล็ก  

 Introduction to photography, camera function, camera components and accessories, speed 

shutter and aperture/ f- stop in photography, outdoor photography, studio photography, using 

industrial software tools for editing images, effective storytelling by photographs, applying 

photographic image to graphics and multimedia, mini exhibition photography 

 

229211 การสร้างโครงเรื่องและออกแบบตัวละคร     3(2-2-5) 

  Storyboarding and Character Design  

 เทคนิคและความรู้พื้นฐานงานแอนิเมช่ัน ขั้นตอนการออกแบบการเคลื่อนไหวของตัวละคร

มนุษย์ ขั้นตอนการออกแบบการเคลื่อนไหวของสัตว์และสิ่งของ  วิธีการเล่าเรื่อง ความรูเ้บือ้งตน้ในการ

เขียนบท กระบวนการถ่ายทอดความคิด พื้นฐานทักษะการเล่าเรื่อง การวางโครงเรื่อง การวางแก่น

เรื่อง การสร้างปมขัดแย้งในเรื่อง การเขียนบทสนทนา การสร้างอารมณ์ความรู้สึกในงานเขียน การ

เขียนสตอรีบอร์ด หลักการออกแบบตัวละครส าหรับงานแอนิเมช่ัน สัดส่วนที่เหมาะส าหรับตัวละคร  

การระดมแนวคิดและการสร้างสรรค์บุคลิกลักษณะตัวละคร การแสดงออกถึงลักษณะนิสัยของตัว

ละครในแบบต่าง ๆ  การออกแบบท่าทางตัวละคร การออกแบบฉากประกอบ  

 Fundamental skill of animation productions, process of human character movement, 

process of animal and object movement, storytelling, Introduction to script writing, conveying idea 

process, basic storytelling skills, plot, theme, conflict, dialogue writing, sense and emotion in writing, 

storyboarding, principle of character design, proportions of character, brainstorming ideas and 

initiating characterization, attitude and expression models, posing, cinematic design 
 

229212 กราฟิกและมัลติมีเดียส าหรับเว็บไซต์     3(1-4-4) 

  Graphics and Multimedia for Website 

  ความรูเ้บือ้งตน้การออกแบบเว็บไซต์ องค์ประกอบและโครงสรา้งของเว็บไซต์ การใชส้ีในการ

ออกแบบเว็บไซต์ หลักการออกแบบเว็บไซต์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับเว็บไซต์  การก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปในการสร้างเว็บไซต์ เครื่องมือและกระบวนการพัฒนา

เว็บไซต์ การประยุกต์งานออกแบบกราฟิกและมัลติมเีดียกับการสรา้งเว็บไซต์ 
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 Introduction to website design, website structure and element, using color in website 

design, principles of website design, interaction between user and website, target group, use of 

industrial software for creating website, language, tools and web development procedure, website 

design, applying graphic and multimedia design for creating website 

 

229213 ออกแบบนทิรรศการ        3(2-2-5) 

 Exhibition Design 

 ความรู้เบื้องต้นการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม การชี้น าทาง การสื่อความหมายของสถานที่ 

การสร้างเอกลักษณ์ให้กับสถานที่  ความรู้เบื้องต้นงานออกแบบนิทรรศการ หลักการออกแบบ

นิทรรศการ การประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้เพื่อน าเสนอในการจัดนิทรรศการ งานกราฟิกและมัลติมีเดีย

ในการออกแบบการจัดแสดงผลงานเพื่อส่งเสริมการตลาด เทคนิคการสร้างสรรค์และน าเสนอสื่อศิลปะ

ดิจทิัล ศลิปะการจัดวาง 

 Introduction to environmental design, signage way finding system, interpretation, place 

making, introduction to exhibition design, principle of exhibition design, applying technology for 

presentation in exhibition, graphics and multimedia in display design for marketing promotion, 

creating and presenting digital media arts technique, installation arts 

 

229214 กราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อมวลชน      3(2-2-5) 

 Universal Graphics and Multimedia Design 

 หลักการมีจิตสาธารณะ หลักการของการออกแบบเพื่อมวลชน งานออกแบบเพื่อมวลชนใน

ประเทศไทย การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ การออกแบบกราฟิกและ

มัลติมีเดียส าหรับงานสาธารณสุข การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียส าหรับการศึกษา การออกแบบ

กราฟิกและมัลติมเีดียเพื่อการท่องเที่ยว การออกแบบกราฟิกและมัลติมเีดียเพื่อสิ่งแวดล้อม 

 Principle of public consciousness, universal design in Thailand, principle of universal 

design, graphics and multimedia design for disabled and elderly, graphics and multimedia for public 

health, graphics and multimedia for education, graphics and multimedia for tourism, graphics and 

multimedia for environment 
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229221 การข้ึนรูป 3 มิติ        3(1-4-4) 

  3D Modeling 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงาน 3 มิติ การสร้างวัตถุ การสร้างฉากประกอบ 3 มิติ การใช้

ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปในการออกแบบและขึ้นรูป 3 มิติ การตกแต่งแสงสีให้กับวัตถุ 3 มิติ การใส่พื้นผิว

ให้กับวัตถุ 3 มิติ การประยุกต์ใช้โมเดล 3 มิติกับงานด้านอื่น ๆ 

 Introduction to 3D, 3D object, 3D background modeling, using industrial 3D modeling 

software tools, lighting and coloring 3D objects, texturing 3D objects, applying 3D model to other 

fields 

 

229222 ดิจิทัลวีดิโอ         3(1-4-4) 

  Digital Video  

 ความรู้เบื้องต้นงานดิจิทัลวิดีโอและออดิโอ กระบวนการผลิตดิจิทัลวิดีโอ  การก าหนด

กลุ่มเป้าหมายในงานดิจิทัลวิดีโอ มุมกล้อง การเคลื่อนไหวกล้อง  องค์ประกอบภาพส าหรับงานดิจิทัล

วิดีโอ การจัดแสงส าหรับงานดิจิทัลวิดีโอ การเขียนบทและสตอรีบอร์ดส าหรับงานดิจิทัลวิดีโอ        

การวางแผนการถ่ายท า การบันทึกภาพและเสียง การตัดต่อภาพและเสียง การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป

สร้างงานดิจิทัลวิดีโอ     

 Introduction to digital video, video production process, target group in digital video 

production, camera shot, camera movement, picture composition for video production, lighting for 

video production, script writing and storyboarding for digital video production, production planning, 

digital video capturing and audio recording, digital video editing, using industrial software tools for 

digital video production 

 

229223 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ      3(1-4-4) 

  2D Animation 

 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับ

ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เทคนิคและกระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ การใช้ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มติิ การผลิตงานแอนเิมชั่น 2 มติิ  

 Introduction to 2D animations, related technology for 2D animation, basic of character 

design, storyboarding, 2D character movement,  technique and process of creating 2D animation, 

using industrial 2D animation software tools, 2D animation production 
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229301 การออกแบบกราฟิกเชิงข้อมูล      3(2-2-5) 

 Information Graphics Design 

 ความรู้เบื้องต้นการออกแบบเชิงข้อมูล ประสิทธิภาพการสื่อข้อมูล หลักการออกแบบการ

สื่อสาร หลักการออกแบบเชิงข้อมูลเปรียบเทียบกับงานออกแบบกราฟิก การวิเคราะห์และตีความ

ข้อมูล การสร้างกราฟิกน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแผนที่ แผนผัง และแผนภูมิภาพ การประยุกต์

กราฟิกเชิงข้อมูลกับงานด้านอื่น ๆ  

 Introduction to information design, efficient of convey information, principle of 

communication design, principles of information design contrasted with graphics design, analysis 

and interpretation of information, creating graphics visualization of quantitative data by map, 

diagram and chart formats, applying information graphics to other fields 

 

229311  หัวข้อปัจจุบันด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย   3(2-2-5) 

 Selected Topics in Computer Graphics and Multimedia 
   หัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางด้านเทคนิคสมัยใหม่ในการสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิกและ
มัลติมีเดีย การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบัน หรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้าน

คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม  การวิเคราะห์

แนวโน้ม การประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรม 

 Interesting current topics in Computer Graphic and Multimedia, selecting interesting or 

current topics or case studies related Computer Graphics and Multimedia, presenting, discussing 

and answering question, trend analysis, how to apply to industry 

 

229312 การสร้างสรรค์อัตลักษณ์แบรนด ์      3(2-2-5) 

 Brand Identity Design 

 การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ การออกแบบสัญลักษณ์และตราสินค้า การสื่อสารแบรนด์ ความ

แตกต่างระหว่างแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า กลยุทธ์แบรนด์  ความรู้เบื้องต้นการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ หลักการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑใ์ห้สอดคล้องกับ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

 Identity design, symbol and logo design, brand communication, differences between brand, 

product and trademark, brand strategies, introduction to packaging design, principles of graphics 

design on packaging, packaging development based on consumers’ demand 
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229313 ความคิดสร้างสรรค์ท้องถ่ินกับนวัตกรรมกราฟิกและมัลติมีเดีย    3(1-4-4) 

 Creative Local Community Wisdom and Innovation of Graphics and Multimedia Design 

 งานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการภูมปิัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา

นวัตกรรมกราฟิกและมัลติมีเดีย กระบวนการประยุกต์องค์ความรู้กับภูมปิัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์

ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้รว่มกับงานกราฟิกและมัลติมเีดีย กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

และน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ   

  Local wisdom creative production, local wisdom management and technology for graphics 

and multimedia innovation, local wisdom and related knowledge applying process, environment and 

its relationship to community and the use of multimedia and graphic design, creative thinking 

process and its development and relationship to the range of presentation 

 

229321 โมชั่นกราฟิก         3(1-4-4) 

  Motion Graphics 

 ความรู้เบื้องต้นโมช่ันกราฟิกส าหรับงานอินเตอร์แอคทีฟ กระบวนการสร้างสรรค์งานโมช่ัน

กราฟิก เทคโนโลยีงานโมช่ันกราฟิก การสร้างสรรค์โมช่ันกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ  มิติ เทคนิคพิเศษ

ส าหรับการสร้างสรรค์โมชั่นกราฟิก การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปกับการสร้างสรรค์โมชั่นกราฟิก 

การออกแบบโมชั่นกราฟิกในงานอินเตอรแ์อคทีฟ  

 Introduction to motion graphic for interactive, process of motion graphic creation, motion 

graphic technology, 2D and 3D motion graphic creation, special techniques for motion graphic 

creation, use of industrial software for creating motion graphic, motion graphic in interactive media 

 

229322 การสร้างสรรค์อินเตอร์แอคทฟีและดิจิทัลคอนเทนต์   3(1-4-4) 

  Interactive and Digital Content Design 

  ความรูเ้บือ้งตน้งานอินเตอร์แอคทีฟ  ลักษณะและประเภทของงานอินเตอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย 

และดิจิทัลคอนเทนต์ พฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้สื่อเชิงโต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ การ

ออกแบบอินเตอร์แอคทีฟ การออกแบบอินเตอร์เฟส และดิจิทัลคอนเทนต์ การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป

ส าหรับการออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย และดิจิทัลคอนเทนต์ การประยุกต์ใช้อินเตอร์    

แอคทีฟกับงานด้านอื่น ๆ 

  Introduction to interactive multimedia and digital content design, interactive multimedia 

characteristic and type, behavior of users’  interactive media, interaction between people and 

computers, interactive and digital content design, interface design, use of software packages for 

creating interactive media and digital content, applying interactive multimedia to other fields 
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229323 การสร้างสรรคเ์กมเบื้องต้น         3(1-4-4) 

  Basic Game Production 

 ประวัติความเป็นมาของเกม หลักการออกแบบเกม การออกแบบปฎิสัมพันธ์ของเกม การ

ออกแบบระดับความยากง่ายของเกม ศิลปะของเกม การออกแบบคาแรกเตอร์ในเกม การออกแบบ

ฉากหลังในเกม การจัดการกราฟิกของเกม การจัดการเสียงของเกม ระบบเกมอัจฉริยะ การผลิตเกม

โดยใช้เครื่องมอืและภาษาโปรแกรมอย่างง่าย 

 History of game, concept of game design, game interaction design, game level design, 

art of game, character design in game, background design on game, graphics management on 

game, music management on game, game artificial intelligence, basic game production using tools 

and scripting 

 

229324 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ      3(1-4-4) 

  3D Animation 

 ความรู้เบื้องต้นเกี ่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เทคโนโลยีที่เกี ่ยวข้องกับ

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เทคนิคและกระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ การเคลื่อนไหวของ

ตัวละคร 3 มิติ การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ การผลิต

งานแอนิเมช่ัน 3 มิติ  

Introduction to 3-dimensional animations, related technology for 3D animation, technique 

and process of creating 3D animation, 3D character movement, using industrial 3D animation 

software tools, 3D animation production 

 

229325 การสร้างดจิทิัลวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์       3(1-4-4) 

 Digital Visual Effect 

 ความรู้เบื้องต้นในการสร้างวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์ ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานภาพยนตร์และ

วิชวลเอ็ฟเฟ็กต์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์ เทคนิคการแทรคกิ้งวัตถุ

กับมุมกล้อง เทคนิคการซ้อนภาพเคลื่อนไหว เทคนิคการสร้างวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์รูปแบบต่าง ๆ การใช้

ซอฟต์แวรส์ าเร็จรูปสร้างวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์ การประยุกต์งานวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์กับงานด้านอื่น ๆ 

 Introduction to visual effect, use of cinematic and visual effect language technique and 

process of creating visual effect, tracking technique and camera angles, screen keying techniques, 

visual effect technique, use of software packages creating visual effect, applying visual effect to 

other fields 
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229326  การออกแบบเกม        3( 2- 2- 5)

  Graphics for Game Design 

 เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับสื่ออินเตอร์แอคทีฟในอนาคต สื่ออินเตอร์แอคทีฟกับ      

กลยุทธ์ทางการตลาด  พื้นฐานการสื่อสารการตลาด องค์ประกอบดิจิทัลคอนเทนต์ หลักการ

สร้างสรรค์สื่ออินเตอร์แอคทีฟ พฤติกรรมผู้บริโภคกับงานดิจิทัลคอนเทนต์ การวิจารณ์งานอินเตอร์

แอคทีฟกับดิจทิัลคอนเทนต์  

 Technology and innovation for interactive media in the future, interactive media and 

marketing strategy, fundamental of marketing communication, element of digital content, principle 

of in interactive advertising design, consumer behavior with digital content, interactive digital content 

criticism  

 

229327 การสร้างระบบควบคุมส าหรับภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ    3(1-4-4) 

  Rigging and Controller for 3D Animation 

 พื้นฐานการสร้างระบบควบคุม 3 มิติ การสร้างโครงกระดูกส าหรับตัวละคร 3 มิติ ระบบ

ควบคุมแขนตัวละครจลนศาสตร์แบบไปข้างหน้า ระบบควบคุมแขนตัวละครจลนศาสตร์แบบผกผัน

การผสานกระดูกเข้ากับตัวละคร ระบบควบคุมใบหน้าตัวละคร การเปลี่ยนแปลงรูปทรง 3 มิติ ระบบ

ควบคุมส าหรับภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ การเรนเดอร์และตัดต่อเพื่อสรา้งแอนิเมช่ัน 

Rigging overview, skeleton creation for 3D character, FK ( Forward Kinematic)  and IK 

( Inverse Kinematic)  System, skinning, facial control system, blend shapes, controllers for 3D 

animation, rendering and editing for 3D animation 

  

229381 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 

  Computer Graphic for Communication 

  การออกแบบกราฟิกเพื่อการน าเสนอข้อมูล ความหมายและที่มาของอินโฟกราฟิก ประเภท

ของอินโฟกราฟิก การประยุกต์ใช้อินโฟกราฟิกในการน าเสนอข้อมูล การเลือกใช้สี การเลือกใช้ฟอนต์ 

การจัดพื้นที่งานน าเสนอ 

  Graphic design for presentation, definition and history of infographics, types of 

infographics, Infographics for presentation, color and fonts for presentation, layout for presentation 
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229391 ระเบียบวิธีวจิัย        3(2-2-5) 

  Research Methodology 

  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย หลักการต่าง ๆ ขั้นตอนและวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์กราฟิก

และมัลติมีเดีย การเลือกสรรหัวข้องานวิจัย สมมติฐานในงานวิจัย การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

การสรุปผล ข้อเสนอแนะ การเขียนรายงานและน าเสนอ ผลงานวิจัย 

  Basic of research, principles, executing processes and research methodologies in computer 

graphic and multimedia, selection of research topics, hypothesis in research, gathering and 

analyzing the data, ethic of researchers, conclusion, suggestion, Research report writing, Research 

presentation 

 

229411 ผลงานและการน าเสนอ       3(2-2-5) 

  Portfolio and Presentation  

  เทคนิคการน าเสนอ ทักษะน าเสนอ การสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงาน  การเตรียมความ

พร้อมสมัครงาน การเขียนประวัติย่อผู้สมัครงาน การพูดเพื่อการน าเสนอผลงาน การพัฒนา

บุคลิกภาพส าหรับการน าเสนอ 

 Presentation technique, presentation skills, creative portfolio, preparation for job application, 

resume writing, oral presentation, personality development 

 

229491 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย     3(2-2-5) 

  Computer Graphics and Multimedia Project      

   น าเสนอหัวข้อ  บรรยายผลงาน  อภิปรายงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิกและ

มัลติมีเดีย การพัฒนาโครงงานกราฟิกและมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการ

จัดท าผลงานตามความคิดสร้างสรรค์และความถนัดของตนเอง การน าเสนอโครงงานด้านกราฟิกและ

มัลติมีเดีย 

  Presentation, seminars, projects discussion in computer graphic and multimedia, graphics 

and mult imedia pro ject  development, applying software tools for processing project based on 

creativity and skills, graphics and multimedia project presentation 
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229492 การฝึกงาน                 6 หน่วยกิต 

  Professional Training 

  การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน  

  Training, learning, gaining experience, improving working skills in information technology 

in private or government sectors 

 

229493 สหกิจศึกษา                 6 หน่วยกิต 

  Co-operative Education 

  การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน  

  Working, learning, gaining experience, improving working skills in information technology 

as an apprentice in private or government sectors 

 

229494 การเตรยีมพร้อมฝึกประสบการณ์วชิาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย   1(0-2-1) 

           Preparation for Computer Graphic and Multimedia Professional Experience (ไม่นับหนว่ยกติ) 

     รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม 

การสื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสถานประกอบการ           การพัฒนา

บุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอโครงงาน การฝึกทักษะเฉพาะ

ทางดา้นคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

            Process of professional experience, working places, virtue and morality, communication 

and communication techniques, human relations in workplace, working personality development, 

report writing and presentation techniques, specialist skills training in computer graphic and 

multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

1. เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

2.1 เลข 1  หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 1  

2.2 เลข 2  หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 2  

2.3 เลข 3  หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 3  

2.4 เลข 4  หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 4 

3. เลขในล าดับที่ 5 หมายถึง  หมวดหมู่วิชา 

      3.1 เลข 0  หมายถึง ด้านพืน้ฐาน 

      3.2 เลข 1  หมายถึง ด้านกราฟิก 

      3.3 เลข 2  หมายถึง ด้านมัลติมีเดีย 

      3.4 เลข 9  หมายถึง กลุ่มฝึกวิชาชีพ/การอภปิราย/หัวข้อพิเศษ 

 4. เลขในล าดับที่ 6 หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา โดยเรียงล าดับแยกเฉพาะ 

ของแต่ละหมวดหมู่ยอ่ยของแตร่ะดับช้ันปี  

โดยเลขอนุกรมเริ่มตน้ที่เลข 1 ถึง 9 
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3.2 ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 

 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
 

คุณวุฒ ิ

 

สาขาวิชา 

 

ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

 

ป ี

1 นายนคเรศ ชัยแกว้* 35101012xxxxx อาจารย์ ค.อ.ม. 

 

ศ.บ. 

เทคโนโลยกีารออกแบบ

ผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 

ศลิปะไทย 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร 

ลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2556 

 

2542 

2 นายจิรวัฒน์ สุขแก้ว* 18105000xxxxx อาจารย์ ค.อ.ม. 

 

ศศ.บ. 

เทคโนโลยกีารออกแบบ

ผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 

การออกแบบเชงิโตต้อบและ    

การพัฒนาเกม 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร 

ลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

2560 

 

2554 

3 นายวิสูตร แก่นเมอืง* 35602002xxxxx อาจารย์ ศป.ม. 

ศศ.บ. 

นวัตกรรมการออกแบบ 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2556 

2548 

4 นายอภวิัฒน์ ปันทะธง* 15099000xxxxx อาจารย์ ศป.ม. 

ทล.บ. 

ศลิปะและการออกแบบ 

เทคโนโลยกีารพมิพ ์

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ภาคพายัพ 

2555 

2550 

5 นางสาวปิยฉัตร อุดมศรี* 15099000xxxxx อาจารย์ ศ.ม. 

ศ.บ. 

ประยุกตศิลปศกึษา 

ศลิปะไทย 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2553 

2549 

6 นางสาวพุทธชาด สัตยาศัย* 14099006xxxxx อาจารย์ MFA  
วท.บ. 

 

Computer Animation 

 เทคโนโลยมีัลติมีเดียและการสร้าง

ภาพเคลื่อนไหว 

The Art Institute of California San Francisco, USA  
มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง 

2557 

2555 

7 นางสาวรตนพรรษ สุชาต ิ 16399000xxxxx อาจารย์ MMm  

ศศ.บ. 

Multimedia 

การสื่อสารมวลชน 

Swinburne University of Technology, Australia 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2554 

2550 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
 



39 

 

 

 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 นายนรัิช สุดสังข ์ รองศาสตราจารย์ ค.ด. 

ค.ม.  

ค.อ.บ. 

เทคโนโลยแีละการสื่อสารการศึกษา 

ศลิปศกึษา 

ศลิปอุตสาหกรรม 

2 นางทิพวรรณ ทั่งมั่งมี รองศาสตราจารย์ ปร.ด. 

ศป.ม. 

ศป.บ 

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและสาละวินศึกษา 

จิตรกรรม 

จิตรกรรม 

3 นายนฤพนธ์ คมสัน  อาจารย์ ศป.ม. 

ศศ.บ. 

นฤมติศิลป์ 

ออกแบบบรรจุภัณฑ ์ 

4 นางสาวชญาณิศ ชิงช่วง อาจารย์ ศป.ม. 

ศศ.บ. 

นวัตกรรมการออกแบบ 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์   

ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนัน้ในหลักสูตรจงึมีรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อฝึกใหน้ิสติรู้จัก

การประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา มาใช้กับสภาพการท างานจริง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ 

ด้าน ก่อนออกไปท างานจรงิ โดยหลักสูตรได้จัดให้อยู่ในกลุ่มวชิาการศกึษาทางเลือก 

1. การฝึกงาน จะประกอบไปด้วย 

229492     การฝึกงาน                       6 หน่วยกิต 

2. สหกิจศึกษา จะประกอบไปด้วย 

229493      สหกิจศกึษา            6 หนว่ยกิต 
 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ระสบการณ์ภาคสนามของนสิิต มีดังนี้ 

1. ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการและความ

จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึน้ 

2. บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาทางระบบสารสนเทศและการสื่อสารได้ 

3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ดี 

4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว ให้เขา้

กับสถานประกอบการได้ 

5. มีความกล้าในการแสดงออกและน าความคิดสร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

6. มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะหป์ระมวลผล 

4.2 ช่วงเวลา   

ภาคการศกึษาปลาย  ช้ันปีที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

ข้อก าหนดในการท าโครงงานต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดียมาประยุกต์ใชใ้นการสร้างสรรค์และออกแบบงานด้านกราฟิกแลมัลติมีเดีย 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจ านวนผู้ร่วมโครงงาน 1-3 คน และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและ

ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด  

 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

หัวข้อวิชาโครงงาน จะเป็นหัวข้อที่นิสิตสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถแก้ไข

ปัญหา สามารถคิดวิเคราะห ์ออกแบบและพัฒนาได้โดยสามารถน าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการท าโครงงานได้ 

มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5.2 ผลการเรียนรู้  

นิสิตสามารถท างานเป็นทีม สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการ

สื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด มีความเช่ียวชาญในการใช้เครื่องมือ มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการท า

โครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 

5.3 ช่วงเวลา      

229391 ระเบียบวิธีวิจัย                 ภาคการศกึษาปลาย  ช้ันปีที่ 3   

229491 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย   ภาคการศกึษาต้น ช้ันปีที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

 3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรยีมการ  

มีการก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

โครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ให้นิสิตรายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคอย่าง

ต่อเนื่องตลอดภาคการศกึษา อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศกึษา  

5.6 กระบวนการประเมินผล  

ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการท าโครงงาน สมุดบันทึกการให้ค าปรึกษา  โดย

อาจารย์ที่ปรึกษาและประเมินผลจากผลส าเร็จของโครงงาน โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ใน

เบือ้งตน้และการจัดสอบการน าเสนอที่มอีาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ดา้นบุคลิกภาพ 

   1.1 บุคลิกภาพที่ดี  กล้าแสดงออก 

สามารถท างานภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติได้เป็นอย่างด ี 

1.2 มีความสามารถในการเป็นผู้น า

แ ล ะผู้ ต า ม ไ ด้  โ ด ย ขึ้ น อ ยู่ กั บ

สถานการณ ์

1 . 3  มี ค ว ามสามารถ ใ นก า ร ใ ช้

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

ในการสื่อสาร ตามทันเทคโนโลยี 

และใช้อย่างเหมาะสม 

     

1.1 ส่งเสริมให้นิสิตแต่งกายให้ถูกต้องตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย และจัดการเรียนการสอนที่มุ่ง เน้น

ทางดา้นทฤษฎีและปฏิบัติ โดยจะต้องท าให้นิสิตมีความ

เข้าใจจากทฤษฎีไปสู่การน าไปใช้ในภาคปฏิบัติได้จริง 

1.2 จัดให้มีรายวิชาที่นิสิตต้องท างานร่วมกันเป็นทีมและ

น าเสนอผลงานหนา้ช้ันเรยีน 

1.3 ในการเรียนการสอนต้องสอดแทรกภาษาต่างประเทศ

ในเนื้อหา และจัดให้มีการสื่อสารความคิดผ่านทางการ

พูด และการท ารายงาน เพื่อฝึกฝนการใช้ภาษา อีกทั้ง

ยังต้องน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน 

2.  ด้ า น คุณธ ร รมจ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2 . 1  มีคุณธรรม จริยธรรม และ

จิตส านึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่

แ ล ะ สั ง ค ม  มี ค ว าม เ สี ย ส ล ะ      

อ่อนน้อมถ่อมตน และเป็นผล

เมืองที่ดขีองประเทศชาติ 

   2.2 มีความคิดบวก สามารถปรับตัว 

และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ 

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และมี

ทักษะในการจัดการชีวติ 

     

 

2.1 ส่งเสริม และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพทั้งในห้องเรียน (การเรียนการ

สอน) และนอกห้องเรียน (อาจารย์ที่ปรึกษา และการ

จัดโครงการ) รวมถึงการปลูกฝังจติส านึกที่ดใีนกับนิสติ 

2.2 ส่งเสริม และสอดแทรกหลักการใช้ชีวิต ทั้งภายใน 

(การเรียนการสอน) และภายนอกช้ันเรียน (อาจารย์ที่

ปรึกษา และการจัดโครงการ) ส าหรับการเรียนใน

รายวิชา มอบหมายงานใหน้ิสิตท าเป็นกลุ่ม อีกทั้งต้องมี

รายวิชาที่สนับสนุนให้นิสิตได้ไปหาประสบการณ์จาก

หนว่ยงานภายนอก เชน่ วิชา การฝกึงาน 

3. ด้านภาวะผู้น า 

3.1 คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการ

แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและ

เหมาะสม 

 

     

3.1 ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือ

โครงงานให้นิสิตได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา   

แทนการท่องจ า โดยผ่านการดูแลจากอาจารย์ผู้สอน 

และผูเ้ชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

3.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จัก

แสวงหาความรู้  และพัฒนา

ความรู้ความสามารถของตนเอง

ให้ทันยุคทันสมัย 

3.3 มีความสามารถในการสื่อสาร 

และน าเสนอความคิดของตนเอง

ให้กับผู้อื่นได้เข้าใจ ตามรูปแบบ

ที่เหมาะสม 

3.2 ต้องมีการมอบหมายงานให้นิสิตได้สืบค้นข้อมูล 

รวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียน

และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนิสิตด้วยกัน หรอืให้กับ

ผู้สนใจภายนอก ตลอดจนการให้โจทย์ปัญหาเพื่อให้

นิสิตได้ใช้ความคิดอย่างอิสระในการออกแบบ และ

แก้ไขปัญหา โดยผ่านการควบคุมและแนะน าของ

อาจารย์ผู้สอน 

3.3 มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

น าเสนอผลงานของนิสิต เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความรู้ 

4. ด้านความรู้ 

   4.1 มีความรู้พื้นฐานที่ดีในศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 

มี ค ว าม เ ข้ า ใ จ ในความรู้ แ ล ะ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง

เหมาะสม 

   4 . 2  มี ค ว ามสามารถ ใ นก ารคิ ด

วิเคราะห์ เชื่อมโยง และบูรณา-

การความรู้ เพื่อใช้การเรียนรู้และ

แก้ปัญหาที่เกิดขึน้ 

     

4.1 รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องสร้างพื้นฐานของ

ศาสตร์และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ  มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด  โครงงาน และ

กรณีศึกษาให้นิสิตเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับ

ปัญหาจริง 

4.2 ในการเรียนการสอนต้องฝึกให้นิสิตคิดวิเคราะห์และ

เชื่อมโยงความรู้  ผ่านการตอบค าถาม หรืองานที่

มอบหมายและต้องมีวิชาที่บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้

ศึกษามา เช่นวิชาโครงงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก

และมัลติมีเดีย 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นใน

สังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม

และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

ความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความส าเร็จทางธุรกิจ ผู้พัฒนาและ/หรือผู้ประยุกต์

โปรแกรมจ าเป็นมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ อาจารย์ที่

สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้  เพื่อให้นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม

อย่างนอ้ยตามที่ระบุไว้  

(1) ซื่อสัตย์สุจริต มีวนิัย มีส านึกในความเป็นไทย และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม  

(2) มีทัศนคติที่เปิดกว้าง เคารพสิทธิศักดิ์ศรี ยอมรับแนวคิดของผู้อื่น 

(3) มจีติอาสา จติส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 
 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

        ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า

ช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นิสิตต้องมีความ

รับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มี

ความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้

อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รู้จักเคารพทรัพย์สนิ

ทางปัญญาของผู้อื่น ตระหนักถึงผลกระทบของซอฟต์แวร์ที่มีต่อสังคม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรม จรยิธรรม เชน่ การยกย่องนสิิตที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 
 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

               (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาทีมอบหมาย และ การรว่มกิจกรรม 

               (2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

               (3) ปริมาณการกระท าทุจรติในการสอบ 

               (4) ประเมนิจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นิสิตต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในสาขาคอมพิวเตอร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และ

ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นิสิตต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม 

ดังนัน้มาตรฐานความรูต้้องครอบคลุมสิ่งตอ่ไปนี้ 

  (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา รอบรู้ใน

ศาสตร์ทางศลิปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

(2) มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหา และพัฒนาการด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็น

ระบบ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ่ๆ  

(3) มคีวามรูใ้นทางศิลปะที่ส าคัญกับบริบททางสังคม ภูมปิัญญาและวัฒนธรรม 

(4) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรม

ศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา       

 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติใน

สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา

ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย

การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึก

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 

2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการปฏิบัติของนสิิต ในด้านต่าง ๆ คือ 

      (1) การสอบปฏิบัติ และการส่งชิน้งาน 

      (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3) ประเมนิจากรายงานที่นิสติจัดท า 

(4) ประเมนิจากโครงงานที่น าเสนอ 

(5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชัน้เรียน 

(6) ประเมนิจากรายงานของผู้ประกอบการที่รับนิสิตไปฝกึงานหรอืท าสหกิจศึกษา 
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2.3 ทักษะทางปัญญา 

      2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   นิสิตต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว 

ดังนั้นนิสติจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับ

สาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนิสิต อาจารย์ต้องเน้นให้นิสิตคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา 

วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ า นิสิตต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการ

สอนเพื่อใหเ้กิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

(1) สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวจิารณญาณ 

(2) สามารถวิเคราะห ์สังเคราะห ์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสรา้งสรรค์ 

(3) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ 

(4) มีความคิดสรา้งสรรคแ์ละมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 

 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     (1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใชว้ิทยาการคอมพิวเตอร์ 

   (2) การอภปิรายกลุ่ม 

    (3) ให้นิสติมโีอกาสปฏิบัติจริง 

 

2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญานี้  สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่

ให้นิสิตแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียน

มา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา ไม่ควรมีค าถาม

เกี่ยวกับนิยามตา่ง ๆ 
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

นิสิตต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจาก

สถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะ

ปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้อง

กับคุณสมบัติตา่ง ๆ ต่อไปนีใ้ห้นสิิตระหว่างที่สอนวิชา หรอือาจให้นสิิตไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่

เกี่ยวกับคุณสมบัติตา่ง ๆ ดังนี้ 

(1) มีภาวะผูน้ า เข้าใจบทบาทของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

(2) มคีวามรับผดิชอบต่องานของตนเอง และสามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา 

และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และมีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 
 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

         ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง

ประสานงานกับผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มี

ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ

ความสามารถในการรับผดิชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถท างานกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี 

(2) มคีวามรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

(4) มมีนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 

(5) มภีาวะผู้น า 
 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอรายงานกลุ่มในช้ันเรียน และ

สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของ

ข้อมูลที่ได้ 
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2.5 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       นิสติต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่ าดังนี้ 

(1) สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียน ในการสื่อสารโดยทั่วไปตลอดจนใชว้ิธีการสื่อสาร

ทางศิลปกรรมและน าเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

(2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน หรือ

การน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลขหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับงาน

ศลิปกรรม และมีทักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจท า

ได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นิสิตแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอ

แนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนิสิตในช้ันเรียน อาจมีการวิจารณ์ ในเชิง

วิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนิสิต 
 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมอืทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิต ิที่เกี่ยวข้อง 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ 

การอภิปราย กรณีศกึษาต่าง ๆ ที่มกีารน าเสนอต่อช้ันเรยีน 

 

2.6. สุนทรียภาพ 

2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

นิสิตต้องมีการน าหลักการทางศิลปะเข้ามาช่วยในการออกแบบระบบให้น่าสนใจ ดังนั้นอาจารย์

ต้องมีการสอดแทรกสุนทรียศลิป์ ดังนี้ 

(1) สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน และมี

ความซาบซึง้ในคุณค่าของศลิปะ ดนตรีและวัฒนธรรม 
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2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

ให้นิสิตมีการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบโดยการน าหลักการทางศิลปะมาประยุกต์ มีการ

สอดแทรกศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าไปไปในการเรียนการสอน มีรูปแบบการสอนเพื่อให้มบีรรยากาศการ

เรียนที่ผ่อนคลาย ให้นสิิตสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างอสิระ จะได้เกิดความคิดสรา้งสรรค์ 

 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

ประเมินจากการงานที่ได้รับมอบหมาย และการน าเสนอผลงาน โดยใช้แบบประเมินที่มีหัวข้อ

ด้านสุนทรียศิลป์ 

 

2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

นิสติต้องประกอบอาชีพที่มักจะต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหา

ด้านสุขภาพหรือบุคลิกภาพได้ ดังนั้นอาจารย์ต้องมีการสอดแทรกทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ ดังนี้ 

 (1) มสีุขนิสัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

 (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

          กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการพัฒนาการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยเฉพาะในรายวิชาที่มีปฏิบัติการซึ่งอาจ

ต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน โดยอาจารย์ควรมีเวลาพักให้นิสิตเปลี่ยนอิริยาบถเป็นระยะ 

รวมถึงแนะน าวิธีผ่อนคลายความเมื่อยล้า เช่น การพักผ่อนสายตา การบริหารมือ หรืออาจเรียกนิสิตให้

ลุกขึน้มาแก้ปัญหาหน้าช้ัน อาจให้นสิิตแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา และให้น าเสนอต่อนิสิตในช้ันเรียน หรอื

อาจใชว้ิธีการสอนแบบเกมในบางเนื้อหา  

 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

          ประเมินจากบุคลิกภาพและการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอรายงานกลุ่มในช้ันเรียน 

สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก และการขาดเรียนของนสิิต 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู ้

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความ 

สัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

สื่อสารและ 

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
สุน

ทร
ียภ

าพ
 

7.
 ท
ักษ

ะก
าร
ส่ง

เส
ริม

สุข
ภา

พ
 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 1 2 

001101 การใชภ้าษาไทย  ● ○ ● ● ○ ○ ○ ●    ○ ○ ○   ● ●   
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม ● ●  ● ● ● ●   ● ● ● ● ●   ●    
001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง ● ●  ● ● ● ●   ● ● ● ● ●   ●    
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหนา้ ● ●  ● ● ● ●   ● ● ● ● ●   ●    
002201 พลเมอืงใจอาสา ● ● ● ● ○ ○ ○ ○  ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○   
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม   ● ●  ● ● ● ○ ○ ○  ●  ● ○ ○ ○ ●   
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทัิล  ●  ● ● ● ● ●   ●  ○ ○ ● ●  ○   
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  ● ● ● ● ● ●    ●  ● ● ● ●   ○ ● ○ 
004101 ศิลปะในการด าเนินชวีติ  ●  ● ● ● ● ● ●   ○ ○ ○ ○ ○  ○ ●   
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  ●  ● ● ● ● ● ●   ● ●    ● ● ●  ● 

146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน ○ ○ ● ○ ● ○    ●  ○ ○  ● ○     
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู ้

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความ 

สัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

สื่อสารและ 

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
สุน

ทร
ียภ

าพ
 

7.
 ท
ักษ

ะก
าร
ส่ง

เส
ริม

สุข
ภา

พ
 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 1 2 

229101 การวาดเส้นพื้นฐานส าหรับกราฟกิและมัลตมิเีดีย ●  ● ○  ●     ●  ●     ●  ○ 
229102 พื้นฐานศิลปะส าหรับกราฟิกและมัลตมิเีดีย ●  ● ○  ●     ●  ●     ●  ○ 
229111 ประวัตศิาสตร์กราฟิกและมัลตมิเีดีย ●  ● ●     ○    ○  ○ ○ ○ ○   

229112 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก   ●   ● ●   ●   ○  ● ● ○ ○   

229113 ภาพประกอบดิจิทัล   ●   ● ●   ●   ○  ● ● ○ ○   
229114 คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับสิ่งพิมพ ์ ○  ○ ○ ● ●  ● ●    ○  ● ● ○ ● ○  
229121 การคิดเชงิออกแบบ   ● ●  ●  ● ● ●   ○  ○ ○ ○   ○ 
229201 การถ่ายภาพส าหรับกราฟิกและมัลตมิเีดีย ○  ○ ○ ● ● ●  ● ●    ○ ● ○ ○ ●   
229211 การสร้างโครงเร่ืองและออกแบบตัวละคร   ○ ○ ○ ○ ○     ●  ● ○ ○ ○    
229212 กราฟกิและมลัตมิเีดียส าหรับเว็บไซต์ ○  ○ ○ ● ● ●  ● ●    ○ ● ○ ○ ●   
229213 ออกแบบนทิรรศการ   ○ ○        ● ●  ● ○ ○    

229214 กราฟกิและมัลตมิเีดียเพื่อมวลชน ● ● ○ ○ ○ ○ ○     ● ●  ● ○ ○    

229221 การขึน้รูป 3 มติ ิ ○  ○ ○ ● ●  ● ●    ○  ● ● ○ ●    

229222 ดิจิทัลวดีิโอ ○  ○ ○ ● ●  ● ●    ○  ● ● ○ ● ○  

229223 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มติ ิ ○  ○ ○ ● ●  ● ●    ○  ● ○ ○ ● ○  
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู ้

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความ 

สัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

สื่อสารและ 

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
สุน

ทร
ียภ

าพ
 

7.
 ท
ักษ

ะก
าร
ส่ง

เส
ริม

สุข
ภา

พ
 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 1 2 

229301 การออกแบบกราฟกิเชิงข้อมูล   ○ ○ ○ ○ ○     ●  ●       
229311 หัวขอ้ปัจจุบันดา้นคอมพวิเตอร์กราฟิกและ

มัลติมีเดีย 
 ●  ● ● ● ●    ●  ●  ● ● 

● 
   

229312 การสร้างสรรค์อัตลักษณ์แบรนด ์   ○ ○        ● ●        
229313 ความคิดสร้างสรรค์ท้องถิ่นกับนวัตกรรมกราฟิก

และมัลติมีเดีย ● ● ○ ○ ○ ○ ○     ● ●  ○ ○ 
○ 

   

229321 โมช่ันกราฟิก ○  ○ ● ● ●    ● ●  ○  ● ○ ○ ● ○  
229322 การสร้างสรรค์อินเตอร์แอคทฟีและดจิิทัลคอน

เทนต์ 
 ● ○    ●    ● 

 
○  ● ● 

○ 
   

229323 การสร้างสรรค์เกมเบือ้งต้น ○  ○ ○ ● ● ●    ●  ○  ● ● ○ ●   

229324 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มติ ิ ○  ○ ○ ● ● ●    ●  ○  ● ● ○ ● ○  

229325 การสร้างดจิิทัลวชิวลเอ็ฟเฟ็กต ์ ○  ○ ○ ● ● ●    ●  ○  ● ○ ○ ● ○  

229326 การออกแบบเกม ○  ○ ○ ● ● ●    ●  ○  ● ○ ○ ●   

229327 การสร้างระบบควบคุมส าหรับภาพเคลื่อนไหว 3 มติิ ○  ○ ○ ● ● ●    ●  ○  ● ○ ○ ● ○  

229381 คอมพวิเตอร์กราฟิกเพื่อการสื่อสาร  ● ●    ●     ●  ● ●    ○ ● 
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู ้

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความ 

สัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

สื่อสารและ 

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
สุน

ทร
ียภ

าพ
 

7.
 ท
ักษ

ะก
าร
ส่ง

เส
ริม

สุข
ภา

พ
 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 1 2 

229391 ระเบียบวธีิวิจัย  ● ●  ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ●  ● ● ● 
229411 ผลงานและการน าเสนอ  ● ●    ●     ●  ● ●    ○ ● 
229491 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย  ● ●  ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ● 
229492 การฝกึงาน ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   

229493 สหกิจศกึษา ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   
229494 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชพีกราฟิก

และมัลติมีเดีย ● ● ● 
 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
● 

● 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจน

บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ระเมินภายนอกต้องสามารถตรวจสอบได้ 

 การทวนสอบในระดับรายวิชา ควรจัดให้นิสิตสามารถประเมินการเรียนการสอนในระดับ

รายวิชา โดยมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน โดยผู้

ประเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได้  

 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้ โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถาบันการศึกษาด าเนนิการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

 การก าหนดกลวิธีมาตรฐานของการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยเน้นการท าวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ในการประกอบอาชีพของบัณฑิต และน าผลวิจัยที่ได้มาปรับปรุง

กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

และหนว่ยงานโดยองค์กรในระดับสากล ซึ่งตัวอย่างการวิจัยอาจด าเนินการไปในทิศทางตอ่ไปนี้ 

2.2.1 การส ารวจภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตที่จบการศึกษาในแต่

ละปี ซึ่งประกอบไปด้วยระยะเวลาในการหางานท า ความคิดเห็นต่อความรู้ที่ได้รับจาก

การศกึษา ความสามารถและความมั่นใจของบัณฑติในการประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การสัมภาษณ์หรือการตอบแบบสอบถามของผู้ประกอบการ เพื่อใช้ประเมินความพึง

พอใจที่มีต่อบัณฑิตและการเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาที่

เหมาะสมเชน่ การประเมนิในทุกปี หรอื 2 ปีตอ่ครั้ง เป็นต้น 

2.2.3 การประเมนิต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 

2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ๆ โดยการตอบแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ถึงระดับ

ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบ

การศกึษาและเข้าศกึษาในระดับที่สูงขึน้ในสถานศกึษานั้น ๆ 
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2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ

อาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ 

2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรืออาจารย์พิเศษ ที่ท าการประเมินหลักสูตรต่อ

ความพรอ้มของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ 

และการพัฒนาองค์ความรูข้องนสิิต 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับ

อักษร I หรอือักษร P 

2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

3. มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

4. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม  
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างตอ่เนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษา

เป็นอันดับแรก  

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล 

ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ

สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา ที่ไม่ใช่วิจัยในแนว

คอมพิวเตอร์ศกึษาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศกึษาต่อ ฝกึอบรม ดูงานทางวชิาการ

และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ

การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณแ์ละจัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการประเมินผลใหท้ันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

2.2.1 คณะมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้

และคุณธรรมโดยมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อบริการองคก์รภายในชุมชน  

2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหมเ่ป็นหลัก เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง 

2.2.4 จัดใหอ้าจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ และกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 

2.2.5 ส่งเสริมอาจารย์ให้มกีารพัฒนาด้านวิชาการแบบเป็นรูปธรรม เชน่ การมงีบประมาณ

สนับสนุนผลิตผลงานวิชาการ งบประมาณด้านวิจัย งบประมาณการศกึษาดูงานและ

การเผยแพรผ่ลงาน 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร

ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

และการประกันคุณภาพการศกึษา 

2. บัณฑิต 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลส าหรับหน่วยงาน       

หรือองค์กรที่เป็นนายจ้างของบัณฑิต เพื่อเก็บข้อมูลความสามารถของบัณฑิต เพื่อน าข้อมูลมาเป็น

ส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่าง

แท้จรงิ 

3. นิสิต 

 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ    แก่นสิิต 

3.1.1 คณะพิจารณาแตง่ตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการใหก้ับนิสติทุกคนพร้อม 

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ตอ่นิสิตไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าใน 

การจัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นสิิต 

3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

กรณีที่นสิิตมคีวามสงสัยเกี่ยวกับการประเมนิในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู 

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้   

ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง 

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
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4.1.1 ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและ

มัลติมีเดีย หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและ

มัลติมีเดีย หรอื สาขาที่เกี่ยวข้อง 

          4.1.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีความเข้าใจถึง

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 

          4.1.3 มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

นิสติ และมีประสบการณท์ าวิจัยหรอืประสบการณป์ระกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

    มีระบบการวางแผน การตดิตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร

และผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล 

การรวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุ

เป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

     พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน หรือมีวุฒิ

การศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาโทหรือต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพื่อเรียนเชิญ

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เปิดสอน หรือเสนอต่อคณะกรรมการฯ 

ในการพิจารณาอนุมัต ิและด าเนนิการเรียนเชญิเป็นอาจารย์พิเศษต่อไป 

5. หลักสูตรการเรยีนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

     การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 

โดยคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน      

ผลการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนและคณะฯ ได้รับทราบข้อมูลและ

น าไปปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนต่อไป  

    หลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร ซึ่งจะ

รายงานข้อมูลการด าเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เชน่ อัตราการ

ส าเร็จการศึกษา จ านวนและรอยละของนิสิตที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละป

ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนิสิตตามแผนการศึกษา การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายใน

ภายนอกที่มผีลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะหร์ายวิชาที่มีผลการเรียนผดิปกติ การบริหารหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงแผนการ

ด าเนนิการใหมส่ าหรับปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
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    การประเมนิผู้เรยีน กรณีที่นสิิตมคีวามสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะ

ยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ

รายวิชาได้ ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

การบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนของหลักสูตร เป็นแบบรวมศูนย์โดย

มหาวิทยาลัย/คณะเป็นผูร้ับผดิชอบควบคุมและจัดหาใหม้ีเพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียน

การสอน ประกอบด้วย 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ความจุ 100 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง ณ อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ความจุ 80 ที่นั่ง จ านวน 6 ห้อง ณ อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  

3. หอ้งปฏิบัติการบันทึกเสียง 1 หอ้ง ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4. หอ้งปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง 2 หอ้ง ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5. หอ้งปฏิบัติการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ ์1 หอ้ง ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6. หอ้งปฏิบัติการถ่ายภาพ(สตูดิโอ) 1 หอ้ง ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

      จ านวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือ

จ านวน 62,839 เล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จ านวน 6,844 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์และ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีจ านวนกว่า 100,000 รายการ ซึ่งเกินจ านวนที่ก าหนดโดย ประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544                

นิสติสามารถค้นและจองหนังสือจากเว็บไซตข์องศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา ผา่นระบบเครือข่าย

ออนไลน์ได้ นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นสิิตได้

ค้นคว้างานวิจัยได้ อาทิเช่น ฐานข้อมูล ACM(Association of Computing Machinery) Digital Library, 

IEEE/ IET Electronic Library( ILE) , Science Direct, Emerald แ ล ะ  Computers & Applied Sciences 

Complete เป็นต้น โดยนิสิตสามารถเข้าใช้ผ่านเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยได้เชน่เดียวกัน 
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6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

       ในกรณีที่ตอ้งจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม เนื่องจากทรัพยากรมีไม่เพียงพอ 

หรอืไม่ทันสมัย ด าเนนิการดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของ

หลักสูตร ส ารวจ และวางแผนเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

2. มอบหมายให้อาจารย์ผูส้อนและผูเ้รียนเป็นผู้เสนอรายชื่อสื่อและต าราที่ใช้ในการเรียน

การสอนของรายวิชาต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อการ

วางแผนจัดสรรงบประมาณประจ าปี จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

4. มีห้องสมุดย่อยของคณะเพื่อบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทางให้อาจารย์

และนิสติได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน 

6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

       การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอน ด าเนินการโดย 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการประเมินร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะ ผู้สอน ผู้ใช้ 

และบุคลากรที่รับผดิชอบทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2  

ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 

และ มคอ. 4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ

ภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอน

ให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4     

(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน

แตล่ะปีการศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน 

กลยุทธ์  การสอน หรอื การประเมินผลการเรียนรู้ 

จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน  

มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศ

หรอืค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน    

(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติ

ใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติ

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 11 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 9 9 9 9 9 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน

เรื่องกระบวนการเรียนการสอน วิธีการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์แต่ละคน เพื่อน าไปวางแผนกล

ยุทธ์ในการเรียนการสอนของแตล่ะรายวิชาที่แต่ละคนรับผดิชอบ 

1.1.2 ประเมินผลการสอนโดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดการเรียน

การสอนในแต่ละภาคการศกึษา 

1.1.3 ใช้การสังเกตพฤติกรรมเพื่อประเมินการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมทั้งใน

หอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมาย 

1.1.4 ประเมินจากผลการทดสอบ ไม่ว่าจะเป็น การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค

และการสอบปลายภาค 

1.1.5 ประมวลผลจากการท า มคอ. 4 มคอ. 5 มคอ. 6 รวมถึง การท าวิจัยในช้ันเรียน

ในแต่ละรายวิชาเพื่อประเมินกลยุทธ์การสอนและการวางแนวทางปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 ทะเบียนและประเมินการสอนโดยนิสติทุกปลายภาคการศกึษา โดยส านักประมวลผล 

1.2.2 ประเมินผลจากการท า มคอ. 4 มคอ. 5 มคอ. 6 ผลการเรียนด้านวิชาการและ

พฤติกรรมของนิสติ 

1.2.3 ประเมินจากการวัดสมรรถนะ การท างานระหว่างนิสิตกับนักศึกษาสถาบันอื่น

ในการฝึกงานหรอืสหกิจศึกษา โดยสถานประกอบการเป็นผู้ประเมนิรว่มกับอาจารย์ 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 ประเมินความเห็นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน      

และบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษาไปแล้ว  

 2.2  ประเมินความเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากอาจารย์ที่ท าการสอนในวิชาเอก

ตลอดหลักสูตร 

 2.3  ประเมินความเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากการสุ่มสถานประกอบการที่รับ

บัณฑติเข้าท างาน 
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 2.4  สร้างช่องทางตา่ง ๆ เพื่อรับทราบข้อคิดเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร 

 2.5  ประเมินจากการท า มคอ. 7 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7    

ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแตง่ตัง้จากมหาวิทยาลัย 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการเรียนการสอนในวิ ชาที่

รับผิดชอบตามกลยุทธ์ต่าง ๆ และปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามนโยบายของประเทศเมื่อ

มีการเปลี่ยนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 

4.3 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูล

การประเมินประสิทธิผลการสอน รายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ของนิสิต รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในมิติต่าง ๆ เช่น สังคม วัฒนธรรม 

และธุรกิจ เป็นต้น จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานหลักสูตรประจ าปีเสนอคณบดี 

4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรเพื่อ

วางแผนปรับปรุงการด าเนนิงาน  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  

การศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2561 

และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข 
 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 และหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร  

 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2562 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ 

1.2 ศกึษาท่ัวไปเลอืก 

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  

   2.1 กลุ่มวชิาแกน 

   2.2 กลุ่มวชิาเอกบังคับ 

   2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 

ไม่น้อยกว่า 72  หนว่ยกติ 84 หน่วยกิต 

24 หนว่ยกิต 

48 หนว่ยกิต 

12 หนว่ยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกติ 6 หน่วยกติ 

รวม  (หน่วยกิต) 

ไม่น้อยกว่า 

108 หน่วยกิต 120 หนว่ยกติ 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงในรายวิชา 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    21  หน่วยกิต                   วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    30  หน่วยกิต            

กลุ่มวิชาภาษา                              9  หน่วยกิต                    กลุ่มวิชาภาษา                              12  หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย                       3(3-0-6) 

Thai Language Skills                         

ทักษะการใชภ้าษาไทย ทั้งในด้านการฟัง การ

อ่ า น  ก า รพู ด แ ล ะ ก า ร เ ขี ย น  เ พื่ อ ก า รสื่ อ ส า ร                   

โดยเน้นทักษะการเขียนเป็นส าคัญ 

             Thai language skills in listening, reading, 

speaking and writing for communication emphasizing 

on writing skills 

 ปิดรายวิชา 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                 3(3-0-6) 

Fundamental of English 

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ

และไวยากรณ์ระดับพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในปริบท

ทางวิชาการและปริบทอื่น ๆ 

  English listening, speaking, reading, and writing skills 

and grammar for communicative purposes in 

academic contexts and others 

 ปิดรายวิชา 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา                  3(3-0-6) 

Developmental English                                 

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

และไวยากรณ์ระดับซับซ้อน  เพื่อการสื่อสารในปริบท

ทางวิชาการและปริบทอื่น ๆ 

More complete English listening, speaking, 

reading, and writing skills, and grammar for 

communicative purposes in academic contexts and 

others 

 ปิดรายวิชา 

 

001101    การใชภ้าษาไทย                  3(3-0-6) 

Usage of Thai Language     

การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค 

ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญ

จากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุป

ความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้

ภาษาไทยที่เหมาะสม 

Communicative skill through word, phrase, 

sentence, idiom, and prose in Thai language usage, 

identifying main idea from listening and reading, 

paragraph writing, brief summarizing including 

thinking expression through the use of appropriate 

Thai 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 

 

001102   ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม      3(3-0-6) 

             Ready English   

ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการ

ใ ช้ ภ า ษ า อั ง ก ฤษ ข อ ง ก า รฟั ง  พู ด  อ่ า น  เ ขี ย น                 

การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ 

การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ

ปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการ

วางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การเลือก

ซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

 English vocabulary and grammar, 

fundamental English usage in listening, speaking, 

reading and writing, development of English usage for 

daily- life including getting acquainted with someone, 

accept and decline invitation, direction giving, 

direction asking and direction planning, conversation 

in restaurant, smart shopping and saying goodbye for 

someone 

 

001103   ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง        3(3-0-6) 

             Explorative English  

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน 

เขี ยน  ค าศัพท์ และไวยกรณ์ในการสื่ อสารตาม

สถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผน

การเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต         

การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้

ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน       

การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้า

พักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์    

การสนทนาในงานเลีย้งและการรับประทานอาหารแบบ

ตะวันตก 

 Skills of English language:  listening, 

speaking, reading, and writing, vocabularies and 

English grammar for different situations in 

communication and effectiveness in international 

context including trip planning, flight and 

accommodation booking using internet, international 

phone calling, communication in airport, airport 

announcement, communication in customs and 

immigration, communication in bad situations and 

party 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 

 

 

 

001204   ภาษาอังกฤษกา้วหน้า           3(3-0-6) 

             Step UP English  

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสาร

และสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษใน

การฟัง  พูด  อ่าน เขียน ได้แก่  การเขียนอี เมลล์           

การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว 

การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการน าเสนอ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและอาชีพ 

 English vocabulary related to news and 

media in daily life, English usage for listening, 

speaking, reading and writing including e- mail, 

summarizing from media, news reading and sharing, 

data interpretation from graphs and tables, 

interpretation and information presentation for further 

study and future careers 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                        3  หน่วยกิต                 ปิดกลุ่มวิชาสังคมศกึษา 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

             Civilization  and  Indigenous  Wisdom  

             อารยธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวติ  

ประเพณี  พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

การอนุรักษ์  สืบทอด  และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

            Civilization throughout history, cultural 

evolution, ways of life, traditions, ritual practices, 

beliefs and contribution and development are 

preservative of wisdom 

 ปิดรายวิชา 

003136 พะเยาศกึษา                            3(2-2-5) 

             Phayao Studies  

             พัฒนาการทางประวัติศาสตร์โบราณคดี  

พลวัตทางสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมของจังหวัดพะเยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์

แนวโน้มการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในอนาคต ภายใต้บริบท

โลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน 

            History, archeology, social dynamics, politics, 

economics and culture from the past to present, 

factors influencing the changes, analytical study of the 

sustainable development in the future ; globalization 

and ASEAN communities context 

 

 

 

 

 ปิดรายวิชา 
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กลุ่มวิชาพลานามัย  บังคับเลือก   1 หน่วยกิต                       ปิดกลุ่มพลานามัย 

004150 กอล์ฟ                                    1(0-2-1) 

              Golf  

              ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญ การ

เสรมิสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬากอล์ฟ  

การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกามารยาทของกีฬา

กอล์ฟ 

 History, definition, importance and physical 

fitness for golf, basic skill training, rules and etiquette 

of golf 

 ปิดรายวิชา 

004151   เกม      1(0-2-1) 

   Game 

   ป ร ะ วั ติ  วิ วั ฒ น า ก า ร ค ว า ม เ ป็ น ม า 

ความส าคัญ ความหมาย ทฤษฎีการเล่น เทคนิคการ

เป็นผู้น า การฝึกกิจกรรม ประเภทของเกม เทคนิคการ

สอน ตลอดจนการใช้ เค ร่ืองอ านวยความสะดวก 

อุปกรณ์ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งส่งเสริมการ

ใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

   History, philosophy, definition and 

importance of games, type of games, basic game 

leadership and games participation 

 ปิดรายวิชา 

004152 บรหิารกาย      1(0-2-1) 

 Body Conditioning 

 ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญของการ

บริหารกาย หลักการออกก าลังกาย กิจกรรมการสร้าง

สมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทาง

กาย 

 History, definition and importance of body 

conditioning, principle of exercises, physical fitness 

activities, and physical fitness test 

 ปิดรายวิชา 

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ      1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities 

ป ร ะ วั ติ  ค ว า ม ห ม า ย  ค ว า ม ส า คั ญ                

การเคลื่อนไหวเบื้องต้น ท่าเต้นร าพื้นเมือง และ

วัฒนธรรมการเต้นร าของนานาชาติ 

 History, definition, importance and basic 

movements of folk dances and international folk 

dances 

 

 

 

 

 ปิดรายวิชา 
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004154 ว่ายน้ า                  1(0-2-1) 

 Swimming 

ป ร ะ วั ติ  ค ว า ม ห ม า ย  ค ว า ม ส า คั ญ                

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาว่ายน้ า 

การฝึกทักษะเบื้องต้นและกฎกติกา มารยาทของกีฬา

ว่ายน้ า 

History, definition importance of physical 

fitness, basic skill training, rules and etiquette of 

swimming 

 ปิดรายวิชา 

004155 ลีลาศ                   1(0-2-1) 

             Social Dance 

ป ร ะ วั ติ  ค ว า ม ห ม า ย  ค ว า ม ส า คั ญ               

การเคลื่อนไหวเบื้องต้น รูปแบบการเต้นร าสากลและ

มารยาทของการเต้นร าสากล 

 History, definition, importance, basic 

movement, types, and etiquette of social dances 

 ปิดรายวิชา 

004156 ตะกร้อ      1(0-2-1)   

 Takraw 

ป ร ะ วั ติ  ค ว า ม ห ม า ย  ค ว า ม ส า คั ญ                

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬา

ตะกร้อ การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกามารยาท

ของกีฬาตะกร้อ 

History, definition, importance of physical 

fitness, basic skill training, rules and etiquette of 

takraw 

 ปิดรายวิชา 

004157 นันทนาการ      1(0-2-1) 

 Recreation 

ความหมาย  ขอบข่ายและความส าคัญของ

กิจกรรมนันทนาการในรูปแบบต่าง  ๆ  ตลอดจน

สามารถน ากิจกรรมนันทนาการไปประยุกต์ ใช้ ให้

เหมาะสมและเกิดประโยชน์ 

 History, philosophy, definition and 

importance of recreation, nature of activities and 

recreation participation 

 ปิดรายวิชา 

004158 ซอฟท์บอล      1(0-2-1) 

 Softball 

ป ร ะ วั ติ  ค ว า ม ห ม า ย  ค ว า ม ส า คั ญ                

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาซอฟท์

บอล การฝึกทักษะเบื้องต้น กฎ กติกา มารยาทของกีฬา

ซอฟท์บอล   

History, definition, importance and physical 

fitness for softball, basic skill training, rules and 

etiquette of softball 

 ปิดรายวิชา 
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004159 เทนนิส       1(0-2-1) 

 Tennis 

ป ร ะ วั ติ  ค ว า ม ห ม า ย  ค ว า ม ส า คั ญ                

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาเทนนิส 

การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬา

เทนนิส  

History, definition, importance and physical 

fitness for tennis, basic skill training, rules and 

etiquette of tennis 

 ปิดรายวิชา 

004160 เทเบิลเทนนิส      1(0-2-1) 

 Table Tennis 

ป ร ะ วั ติ  ค ว า ม ห ม า ย  ค ว า ม ส า คั ญ                

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาเทเบิล

เทนนิส การฝึกทักษะเบื้องต้นและกฎกติกา มารยาท

ของกีฬาเทเบิลเทนนิส 

History, definition, importance and physical 

fitness for table tennis, basic skill training, rules and 

etiquette of table tennis 

 ปิดรายวิชา 

004161 บาสเกตบอล                  1(0-2-1) 

 Basketball 

ป ร ะ วั ติ  ค ว า ม ห ม า ย  ค ว า ม ส า คั ญ                

การเสรมิสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับบาสเกตบอล 

การฝึกทักษะเบื้องต้น กฎ กติกา มารยาทของกีฬา

บาสเกตบอล   

History, definition, importance and physical 

fitness for basketball, basic skill training, rules and 

etiquette of basketball 

 ปิดรายวิชา 

004162 แบดมินตัน     1(0-2-1) 

 Badminton 

ป ร ะ วั ติ  ค ว า ม ห ม า ย  ค ว า ม ส า คั ญ                

การเส ริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา

แบดมินตัน การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา 

มารยาทของกีฬาแบดมินตัน 

History, definition, importance and physical 

fitness for badminton, basic skill training, rules and 

etiquette of badminton 

 ปิดรายวิชา 

004163 ฟุตบอล       1(0-2-1) 

 Football 

ป ร ะ วั ติ  ค ว า ม ห ม า ย  ค ว า ม ส า คั ญ                

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาฟุตบอล 

การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬา

ฟุตบอล 

 ปิดรายวิชา 
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History, definition, importance and physical 

fitness for football, basic skill training, rules and 

etiquette of football 

004164 วอลเลย์บอล     1(0-2-1)  

 Volleyball 

 ป ร ะ วั ติ  ค ว า ม ห ม า ย  ค ว า ม ส า คั ญ               

การเสรมิสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับวอลเลย์บอล

การฝึกทักษะเบื้องต้น กฎ กติกา มารยาทของกีฬา

วอลเลย์บอล   

 History, definition, importance and physical 

fitness for volleyball, basic skill training, rules and 

etiquette of volleyball 

 ปิดรายวิชา 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว    1(0-2-1)  

 Art of Self – Defense 

 ป ร ะ วั ติ  ค ว า ม ห ม า ย  ค ว า ม ส า คั ญ               

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับศิลปะการ

ต่อสู้ป้องกันตัว ทักษะเบื้องต้นของศิลปะการต่อสู้

ป้องกันตัว กฎหมายส าหรับการป้องกันตัวและกฎกติกา

มารยาทของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 

 History, definition, importance and physical 

fitness for the art of self–defense, basic skill of the art 

of self– defense, laws for self– defense, rules and 

etiquette of the art of self-defense 

 ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชาบูรณาการ                      8 หน่วยกิต                       กลุ่มวิชาบูรณาการ                          18 หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสุขภาพ   3(3-0-6) 

 Life and Health 

 ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับ

วงจรชีวิต พฤติกรรมและการดูแลสุขภาพของมนุษย์ 

วัยรุ่นและสุขภาพการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและ

นันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต อาหารและสุขภาพ 

ยาและสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การประกัน

สุขภาพ ประกันชีวติ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม การ

ป้องกันตัวจากอุบัติภัย อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติและโรค

ระบาด 

             Integrated knowledge and understanding 

about the life cycle, healthy behavior and human 

health care, adolescence and exercise and recreation 

for health, enrichment of mental health, medicine and 

health, environment and health, health insurance, life 

insurance, accident insurance, and social security, 

protection from danger, accidents, natural disasters 

and communicable diseases  

 ปิดรายวิชา 
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005172 การจัดการการด าเนินชีวติ          3(2-2-5) 

 Living Management 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่

และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัวและสังคม 

การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก       

การติดต่อสื่อสาร การจัดการ ความขัดแย้ง การคิด

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เศรษฐศาสตร์กับการด าเนิน

ชีวติที่ดีและคุณธรรมจรยิธรรม 

 Knowledge and skills relating to role, duty, 

and responsibility as a member of a family and a 

member of a society, adaptation to changes in a global 

society, world communication, conflict management 

resolutions, methods of creative problem solutions, a 

good economy and living conditions and ethics 

 ปิดรายวิชา 

005173 ทักษะชีวติ     2(1-2-3) 

 Life Skills 

             การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก 

การฝึกทักษะการท างานเป็นทีมที่เน้นการเป็นผู้น าและ

เป็นผู้ตามที่ดี การพัฒนาบุคคลให้มีจิตสาธารณะและ

การพัฒนาคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบุคคล 

             Development of personality both mental and 

physical characteristics, practice in team working skills 

focusing on leader and follower roles, development of 

public consciousness and other desirable personal 

characteristics 

 ปิดรายวิชา 

 

002201     พลเมืองใจอาสา                3(3-2-5)                           

               Citizen Mind by Citizenship     

               สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองใน

สังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความกตญัญู 

พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การ

ป รับตั ว เข้ ากับการ เปลี่ ยนแปลงทางสั งคมและ

วัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

               Rights, roles and duties of citizens, 

volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, the 

changing society, cultural appreciation, adaptation to 

social and cultural changing 

 

 

 

 

 

 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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002202    สังคมพหุวัฒนธรรม            3(3-2-5)                             

               Multicultural Society           

               มนุษ ย์กับสั งคม สั งคมพหุวัฒนธรรม      

การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม 

กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก 

อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม

ของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัย

พะเยา  

              Man and society, multicultural society, bias 

and violence management in multicultural society, 

social and cultural trends in global, ASEAN, social and 

cultural diversity of Thailand’ s regional, Phayao and 

University of Phayao dimensions     

 

003102     การสื่อสารในสังคมดิจทิลั    3(3-2-5)                            

               Communication in Digital Society     

               ความ รู้พื้นฐานเทคโนโล ยี ฮา ร์ดแว ร์  

ซอฟต์แวร ์และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ

ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใชโ้ปรแกรม

ส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิต

สื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อ

น ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน การสื่อสารใน

เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

              Fundamentals of technology:  hardware, 

software and networking, innovation in digital 

economy, electronic commerce transaction, office 

automation program and software application for 

multimedia production, search, screening and 

selection data for work and daily life, communication 

through online social networking in accordance with 

ethical and related legal regulation 

 

003201     การจัดการสุขภาพและ       3(3-2-5)                           

               สิ่งแวดล้อม  

               Health and Environment Management  

แนวคิ ดด้ านสุ ขภาพและสิ่ ง แวดล้อม     

ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ 

การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อ

สุ ข ภ าพ  ผลิ ต ภัณฑ์ สุ ข ภ าพ ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น 

ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการ

และการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย 

ภัยธรรมชาติ  การวางแผนและการจัดการน้ าใน
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ชีวิตประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้

พลังงานอย่างประหยัด 

               Concept of health and environment, state 

of health, mental, emotion, health factors, analysis 

and planning of healthy consumption, daily- health 

product, relation between emotion and health, 

recreation and exercise, pandemic, Sexual 

Transmitted Infection, traffic accident, planning with 

accident, natural disaster, water management in daily 

life, waste processing and environmental saving 

 

004101     ศิลปะในการด าเนินชีวติ       3(3-2-5) 

               Art of Living                    

               การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมาย

และการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผูอ้ื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวติ

ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก 

คิดวิเคราะห์ คิดสรา้งสรรค์ การควบคุมและการจัดการ

อารมณ ์

               Inspiration making, goal setting and life 

planning, appreciation in self value and others, goal 

setting in life and planning, fundamental of sufficiency 

economy, lifestyle concept of sufficiency economy, 

thinking system, positive thinking, analytical thinking, 

creative thinking, emotion control and management 

 

004201    บุคลิกภาพและการแสดง      3(2-2-5) 

              ออกในสังคม  

              Socialized Personality  

              ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้าง

บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ 

มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน 

คุณลั ก ษณะที่ พึ ง ป ร ะ ส งค์ ต ามอั ต ลั กษ ณ์ขอ ง

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การ

ปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

              Important of personality, personality 

development, personality development of physical, 

verbal, mind, manner, Thai culture, public 

communication skills, desired traits relating to 

University of Phayao's identity, living in a society, 

self- adaptation in the Thai and global social context 
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วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก   ไม่น้อยกว่า    9 หน่วยกิต                     ปิดรายวชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   3(3-0-6) 

 English for Academic Purposes 

 ทักษะภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการอ่านและ

การเขียนงานวิชาการ การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับสาขาของผู้เรียน 

 English skills emphasizing on reading and 

writing pertaining to students’  academic areas and 

research interest 

 

 ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการ          3(3-0-6) 

              ศึกษาค้นคว้า            

              Information Sciences for Study  

              and Research 

 ความหมาย ความส าคัญและประเภทของ

แหล่งสารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศ การเข้าถึง

สารสน เทศต่ า ง  ๆ  การสื บค้ นสารสน เทศด้ วย

คอมพิวเตอร์ บริการฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ การเลือก การสังเคราะห์และการน าเสนอ

สารสนเทศ ตลอดจนเสริมสร้าง ให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี

และมีนสิัยในการใฝ่หาความรู้  

Meaning and significance of information 

sources, approaches, and database services; 

information technology application, selection, 

synthesis, and presentation of information as well as 

creating positive attitudes and sense of inquiry in 

students 

 ปิดรายวิชา 

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต                      3(3-0-6)                               

 Philosophy for Life 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด

โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการด าเนินชีวิต 

ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผล

ต่อความส าเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติของผู้มีชื่อเสียง 

เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มี

คุณภาพ มีประโยชน์ และคุณค่าต่อสังคม 

Introduction to philosophy, philosophical 

concepts on life and world, philosophy of life, way of 

life, valuable experiences, factors leading to success 

in life and works of outstanding persons as to apply for 

creativity and life enhance 

 ปิดรายวิชา 
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002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม        3(3-0-6)                      

 Language Society and Culture 

 ความ รู้ทั่ วไปเกี่ยวกับภาษา สั งคมและ

วัฒนธรรมไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่มีต่อ

สังคมและวัฒนธรรม วัฒนธรรมในการใชภ้าษาเพื่อการ

สื่อสาร  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของภาษาอัน

เนื่องมาจากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 

 Knowledge about language Thai society 

and culture, relation between language and society 

and language and culture and language change 

caused by social and cultural factors 

 

 ปิดรายวิชา 

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย        3(3-0-6) 

 Thai Performing Arts 

  ลักษณะและคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยแบบ

มาตรฐานและแบบพืน้บ้านเพื่อให้เกิดสุนทรียะในการชม

นาฏศิลป์ไทยประเภทต่าง ๆ 

              The characteristics and values of both Thai 

classical and local dance to enable student to 

understand and have background knowledge of 

different kinds of Thai dance 

 

 ปิดรายวิชา 

002125 ดุรยิางควิจักขณ์                      3(3-0-6)                                           

 Music Appreciation 

 ลั ก ษณ ะ  ค ว า ม ส า คั ญ  พั ฒ น า ก า ร 

อ งค์ ป ร ะกอบทางด้ า นดนต รี  บท เพลง  คี ตกวี  

สุนทรียศาสตร์ทางด้านดนตรีไทย และตะวันตก 

ลักษณะและบทเพลงที่ใช้ในการแสดงดนตรี มารยาทใน

การเข้าฟังดนตรี การวิจารณ์และอภิปรายจากการฟัง

และชมการแสดงดนตรี รวมทั้งบทบาทของดนตรีไทย 

และตะวันตกในสังคมไทยตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

              Musical characteristics, importance of 

music development, musical components, lyrics, music 

composers, aesthetics of Thai and Western music, the 

characteristics and repertoire for musical performance, 

music etiquette, criticism and discussion on the musical 

performance including the roles of Thai and Western 

music in Thai society from the past to the present 

 

 

 

 

 

 ปิดรายวิชา 
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002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 

 Arts in Daily Life 

  ก า ร รั บ รู้ ท า ง ด้ า น ศิ ล ป ก ร ร ม แ ล ะ

สถาปัตยกรรม เพื่อประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจ าวัน

ประกอบด้วย ทัศนศิลป์ หัตถศิลป์  การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์  การออกแบบแฟชั่ น  ศิลปะภาพถ่ าย 

ภาพเคลื่อนไหว การออกแบบการสื่อสาร รวมทั้งความรู้ 

ทางสถาปัตยกรรม ด้าน การประหยัดพลังงาน คติ

ความเชื่อตา่ง ๆ อันจะน าไปสู่การเห็นคุณค่าของรสนิยม

และสุนทรีย์ในการด ารงชีวิตที่สัมพันธ์กับบริบทต่าง ๆ 

ทั้งของไทยและสากล 

 Recognition of the arts and architecture for 

application in daily life, Topics include visual art, 

craftsmanship, product design, fashion design, 

photography, animation and visual communication 

design, Knowledge of architecture in energy- saving 

management, Beliefs concerning appreciation of 

values in taste and aesthetics to live in harmony in 

national and international contexts 

 

 ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบกฎหมายและ

ประเภทของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐาน

ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย

อาญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และกฎหมายที่ เ กี่ ยวข้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

นิสิต 

Fundamental knowledge of legal systems 

and types of laws, human rights and basic rights under 

the constitution, civil and commercial law, criminal 

law, intellectual property law, information technology 

law, law concerning local administration, law on 

natural resources and traditional knowledge 

preservation, an laws concerning contemporary 

phenomenon and student’s quality of life 

 

 

 

 ปิดรายวิชา 
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003132  ไทยและประชาคมโลก   3(3-0-6) 

            Thai and the World Community 

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับสังคมโลก

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อน

สมัยใหม่จนถึงสังคมในยุคปัจจุบัน บทบาทของไทยบน

เวทีโลกและแนวโนม้ในอนาคต 

 Relations between Thailand and the world 

community under changes during various times stating 

from the pre-modern age up to the present, roles of 

Thailand in the world forum and future trends 

 

 ปิดรายวิชา 

003133 วิถีไทย วถิีทัศน์   3(3-0-6) 

 Thai Way and Vision 

ความหมาย ความส าคัญของวิถีไทย วิถีทัศน์ 

พัฒนาการของวิถีไทยสู่ปัจจุบัน ลักษณะเฉพาะและ   

อัตลักษณ์ความเป็นไทย กระบวนการเปลี่ยนแปลง

แนวคิดที่เกี่ยวกับวิถีไทย การด ารงความเป็นไทยในโลก

ปัจจุบัน 

Meaning, significance of Thai ways and 

vision, development of Thai ways up to the present, 

specific features and identity of Thai-ness, the change 

process, concepts regarding 

 

 ปิดรายวิชา 

003135 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม  3(3-0-6) 

 Politics Economy and Society   

  ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม พัฒนาการเมืองไทยและระดับสากล การเมือง

และการปรับตัวของประเทศพัฒนาและก าลังพัฒนา 

ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของโลกาภิวัตน์กับ

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความสัมพันธ์ของระบบ

โลกกับประเทศไทย 

 Meaning and relation among politics, 

economy, and society, Thai and international political 

development, politics and adjustment of developed 

countries, the global economics system, impacts of 

globalization on politics economy and society, relations 

between the world system and Thailand 

 

 

 

 

 

 

 ปิดรายวิชา 
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน  3(3-0-6) 

              Drugs and Chemicals in Daily Life 

 ความรู้ของยาและเคมีภัณฑ์ เคร่ืองส าอาง 

อาหารและยาจากสมุนไพรที่ ใช้ ในชีวิตประจ าวัน           

ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตลอดจนการเลือกใช้และจัดการ

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Basic knowledge of drugs and chemicals 

including cosmetics and herbal medicinal product 

commonly used in daily life and related to health as 

well as their proper selection and management for 

health and environmental safety 

 ปิดรายวิชา 

006144 อาหารและวิถีชวีิต    3(3-0-6) 

 Food and Life Style 

 บทบาทและความส าคัญของอาหารใน

ชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค

อาหารในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและในประเทศไทย 

รวมถึ งอิทธิพลของอารยธรรมต่ างประ เทศต่ อ

พฤติกรรมการบริโภคของไทย เอกลักษณ์และภูมิ

ปัญญาด้านอาหารของไทย  การเลือกอาหารที่

เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย อาหารเพื่อ

สุขภาพ ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร 

อาหารและวิถีชวีิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 

 Roles and importance of food in daily life, 

cultures and consumption behavior around the world 

including the influence of foreign cultures on Thai 

consumption behavior, identity and wisdom of food in 

Thai, proper food selection according to basic needs, 

health foods, information for purchasing food, food and 

life style according in the age of globalization 

 ปิดรายวิชา 

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว    3(3-0-6)     

 Energy and Technology around Us 

 ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี 

การอนุ รักษ์พลังงาน การใช้พลังงานอย่างฉลาด  

ผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม 

ที่มาของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานอื่น ๆ และ  การใช้

พลังงานอย่างถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัย หลักการ

ท างานและการเลือกใช้ระบบปรับอากาศ รถยนต์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน การใช้พลังงานในอนาคต 

การผลิตไฟฟา้จากพลังงานนิวเคลียร์ เทคโนโลยสี าหรับ

รถยนต์ในอนาคต ระบบขนส่งมวลชน การเตรียมความ

พร้อมส าหรับ    การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และการ

ตัดสินใจเลือกใช้อย่างเหมาะสม 

 ปิดรายวิชา 
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Basic knowledge of energy and technology, 

energy conservations, intelligent methods for 

consuming energy, impact of consuming energy on 

environment, source of electricity and other energy, 

proper, economical and safe methods for consuming 

energy, principle of selecting air conditioner and 

vehicle, consuming energy in the future, electricity 

generation by nuclear energy, mass transportation 

system, preparation for changing technology and 

decision making on proper use 

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 

 Science in Daily Life 

 บ ท บ า ท ข อ ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ชี ว ภ า พ 

วิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี      

บูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้ง

ระบบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม สารเคมี 

พลั ง ง านและ ไฟฟ้ า  ก า รสื่ อ ส า รและคมนาคม 

อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ รวมถึงการประยุกต์ใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชวีิตประจ าวัน  

 Role of biological science and physical 

science and integration of earth science in daily life 

organisms, environments, chemical substances, 

energies and electricity, telecommunications, 

meteorology, earth and space including, the 

applications of science and technology in daily life 

 ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์     3(3-0-6) 

 Human Behavior 

แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พื้นฐาน

ทางชีวภาพของพฤติกรรมและประเภทของพฤติกรรม 

ความรู้สึกและการรับรู ้การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรู้

และความจ า การคิดและภาษา เชาว์ปัญญาและการ

ยกระดับเชาว์ปัญญา การจัดการอารมณ์และการสรา้ง

แรงจูงใจ พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม พฤติกรรมอปกติ 

และการวิเคราะห์กรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการ

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

   Concept of human behavior, biology and 

type of behavior, sensation and perception, state of 

consciousness, learning and memory, thinking and 

language, intelligence and intelligence management of 

emotions and development of motivation, human 

social behavior, abnormal behavior, analysis of human 

behavior case studies for application in daily life 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 
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หมวดวิชาเฉพาะ                       91  หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ                  84 หน่วยกิต  

วชิาแกน                                 25  หน่วยกิต วชิาแกน               24  หน่วยกิต  

128221  หลักการตลาด    3(2-2-5) 

 Principles of Marketing 

แนวความคิด  บทบาท และหน้ าที่ ของ

การตลาดที่รวมพฤติกรรมของผู้บริโภค  

การก าหนดตลาดเป้าหมาย การเลือกส่วนแบ่งตลาด 

การวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของตลาดการ

ก าหนดนโยบายการตลาด การเลือกกลยุทธ์การตลาด 

และการจัดการเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

The concept, role and functions of marketing 

including customer behavior, market target, the format 

market, analyze is and forecasting of the market, 

marketing policy, selecting a marketing strategy and 

management of the marketing mix 

 ปิดรายวิชา 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ                 

                                                        3(3-0-6) 

 English for Specific Purposes 

 ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อและ

ประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับ

ศาสตร์ที่นิสิตก าลังศึกษาให้มีความสอดคล้องกับ

ค าศัพท์ 

 English in more specific contexts through 

listening, speaking, reading, and writing skill with 

additions of various speaking and writing topics 

 ปิดรายวิชา 

 

146132 การฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

           Listening and Speaking in Daily Life 

           ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารในชีวิตประจ าวัน รูปแบบประโยค การทักทาย 

การแนะน าตัว การกล่าวลา การตอบรับ การปฏิเสธ 

การซือ้ของ การต่อรองราคา การเชิญ การตอบรับและ

การปฏิเสธค าเชิญ การอวยพร การถามและบอก

เส้นทาง การขอความช่วยเหลือ การเสนอความ

ช่วยเหลือ การบอกขั้นตอน  

             English listening and speaking skills for 

communication in daily life, sentence patterns, 

greetings, introducing, sating goodbye, accepting, 

refucing, purchasing, bargaining, invitation, acceping 

and rejecting invitation, blessing, asking and giving 

direction, making request, offering help, giving 

instruction 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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229101 การวาดเส้นพืน้ฐานส าหรับ          3(1-4-4) 

กราฟิกและมัลติมีเดีย    

Fundamental Drawing for Graphics and     

Multimedia 

หลักการวาดเส้น การวาดเส้นภาพหุ่นนิ่ง  

การวาดเส้นภาพเหมือน การวาดเส้นภาพทิวทัศน์ การ

วาดเส้นสามมิติแบบเพอร์สเพคทีป การวาดเส้น

สร้างสรรค์ เทคนิคการลงสี การประยุกต์การวาดเส้น

มาใชใ้นงานออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 

Principles of drawing, still life drawing, 

realistic drawing, landscape drawing, perspective 

drawing, creative drawing, painting techniques, 

applying drawing for graphics and multimedia design 

229101 การวาดเส้นพืน้ฐานส าหรับกราฟิก   3(1-4-4) 

          และมัลตมิีเดีย 

          Fundamental Drawing for Graphics and  

          Multimedia 

          หลักการวาดเส้น การวาดเส้นภาพหุ่นนิ่ง      

การวาดเส้นภาพเหมือน การวาดเส้นภาพทิวทัศน์     

การวาดเส้นสามมิติแบบเพอร์สเพคทีป การวาดเส้น

สร้างสรรค์ เทคนิคการลงสี การประยุกต์การวาดเส้น

มาใชใ้นงานออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 

           Principles of drawing, still life drawing, 

realistic drawing, landscape drawing, perspective 

drawing, creative drawing, painting techniques, 

applying drawing for graphics and multimedia design 

คงเดมิ 

229221 แนวคิดการออกแบบงานมัลติมีเดีย  3(2-2-5) 

           Concepts of Multimedia Design 

ความ รู้ เบื้องต้นงานออกแบบมัลติมี เดีย 

องค์ประกอบของมัลติมีเดีย  แนวคิดการออกแบบงาน

มัลติมีเดีย เทคนิคและกระบวนการสร้างงานมัลติมีเดีย 

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานมัลติมีเดีย การออกแบบ

จากประสบการณ์ผู้ใช้งาน การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป

ออกแบบงานมัลติมีเดียเบื้องต้น การน าเสนอผลงาน

มัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้งานออกแบบมัลติมีเดียกับ

งานด้านอื่น ๆ 

Introduction to multimedia design, component 

of multimedia, concepts of multimedia design, 

technique and process of creating multimedia, related 

multimedia technology, user experience design, basic 

using industrial multimedia software tools, multimedia 

presentation, applying multimedia design to other fields 

229121 การคิดเชงิออกแบบ                     3(2-2-5) 

           Design Thinking 

           กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบ

โดยผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง การออกแบบจากประสบการณ์

ผู้ใช้งาน  ความเข้าใจและตีความปัญหา การใชค้วามคดิ

สร้างสรรค์ การสร้างไอเดีย การพัฒนาต้นแบบที่เป็น

ตัวอย่างแนวคิด การทดสอบกับผูใ้ชง้าน 

 

           Design thinking process, user- centered 

design, user- experience design, empathize, define 

the problem, creative thinking, getting ideas, 

developing a prototype, user-experience (UX) testing 

ปรับรหัสวิชา ชื่อ 

และค าอธบิาย

รายวิชา 

229323 การน าเสนอผลงานมัลติมีเดีย      3(2-2-5) 

              Multimedia Presentation 

              กระบวนการคิดการน าเสนอ รูปแบบของ

การน า เสนอสื่อมัลติมี เดีย  การสร้างผลงานสื่ อ

มัลติมีเดียเพื่อน าเสนอ การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป

ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ก า ร น า เ ส น อ ผ ล ง า น มั ล ติ มี เ ดี ย             

แอ็คชั่นสคริปต์เบื้องต้นส าหรับการน าเสนอผลงาน

มัลติมีเดีย การสรา้งสรรค์แฟ้มสะสมผลงาน     การพูด

เพื่อการน าเสนอผลงาน การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับ

การน าเสนอ 

               Principle of presentation, type of 

multimedia presentation, multimedia production for 

presentation, using industrial multimedia software 

tools for presentation, basic of action script for 

229411  ผลงานและการน าเสนอ               3(2-2-5) 

            Portfolio and Presentation  

            เ ท ค นิ ค ก า ร น า เ ส น อ  ทั ก ษ ะ น า เ ส นอ             

การสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงาน  การเตรียมความ

พร้อมสมัครงาน การเขียนประวัติย่อผู้สมัครงาน การ

พูดเพื่อการน าเสนอผลงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ

ส าหรับการน าเสนอ 

             Presentation technique, presentation skills, 

creative portfolio, preparation for job application, 

resume writing, oral presentation, personality 

development 

ปรับรหัสวิชา ชื่อ 

และค าอธบิาย

รายวิชา 
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multimedia presentation, creative portfolio, oral 

presentation, personality development for presentation 

229324 การสรา้งสรรค์อินเตอร์แอคทีฟ    3(2-2-5) 

              มัลติมีเดีย 

              Interactive Multimedia Design  

ความ รู้ เ บื้ อ ง ต้ น ง านอิ น เ ตอ ร์ แ อคทีฟ  

ลักษณะและประเภทของงานอินเตอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย 

พฤติกรรมของกลุ่ม ผู้ใช้สื่อเชิงโต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ การออกแบบอินเตอร์แอค

ทีฟ การออกแบบอินเตอร์เฟส การใช้ซอฟต์แวร์

ส าเร็จรูปส าหรับการออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟ

มัลติมีเดีย  การประยุกต์ใช้อนิเตอร์แอคทีฟกับงานด้านอื่น ๆ  

 Introduction to interactive multimedia 

design, interactive multimedia characteristic and 

type, behavior of users’ interactive media, interaction 

between people and computers, interactive design, 

interface design, use of software packages for 

creating interactive media, applying interactive 

multimedia to other fields 

229322 การสรา้งสรรค์อินเตอร์แอคทีฟ      3(1-4-4) 

            และดิจทิัลคอนเทนต์ 

            Interactive and Digital Content Design 

            ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น ง า นอิ น เ ต อ ร์ แ อคที ฟ    

ลักษณะและประเภทของงานอินเตอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย 

และดิจิทัลคอนเทนต์ พฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้สื่อเชิง

โต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ การ

ออกแบบอินเตอร์แอคทีฟ การออกแบบอินเตอร์เฟส 

และดิจทิัลคอนเทนต์ การใชซ้อฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับ

การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟมัลติมีเดียและดิจิทัล

คอนเทนต์ การประยุกต์ใช้อนิเตอร์แอคทีฟกับงานด้านอื่น ๆ  

            Introduction to interactive multimedia and 

digital content design, interactive multimedia 

characteristic and type, behavior of users’ interactive 

media, interaction between people and computers, 

interactive and digital content design, interface 

design, use of software packages for creating 

interactive media and digital content, applying 

interactive multimedia to other fields 

ปรับรหัสวิชา ชื่อ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

และปรับชั่วโมง

บรรยาย/ปฏิบัติ/

การศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 

229391  จรรยาบรรณทางวิชาชีพกราฟิก    1(1-0-2) 

              และมัลติมีเดีย    

 Graphics and Multimedia Professional  

             Ethics 

             ก ารพัฒนาบุ คลิ กภาพส่ วนบุ คคลและ

บุคลิกภาพทางสังคมเพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพ

จริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพด้านงาน

กราฟิกและมัลติมีเดีย ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

ด้านงานกราฟิกและงานมัลติมีเดีย ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สิน

ทางปัญญา กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชพี

ด้านงานกราฟิกและงานมัลติมีเดีย 

Individual personality and social personality 

development for multimedia industry, ethics and 

morality for graphics and multimedia industry, related 

impacts in graphics and multimedia professional, 

copyright, intellectual property, laws and rules for 

graphics and multimedia professional 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 
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วชิาเอกบังคับ                            54  หน่วยกิต วชิาเอกบังคับ                            48  หน่วยกิต  

221120 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น     3(2-2-5)  

 Introduction to Programming 

 ขั้นตอนวิธีเบื้องต้น การเขียนผังงาน แนวคิด

ในการเขียนโปรแกรม ภาษาในการเขียนโปรแกรม ตัว

แปรชนิดข้อมูลและการด าเนินการต่าง ๆ การรับและ

แสดงข้อมูล ค าสั่งควบคุมการท างาน แถวล าดับ 

แนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างและเชิงวัตถุ 

และการประยุกต์การเขียนโปรแกรม ส าหรับทางธุรกิจ

ด้วยภาษาที่ใชใ้นการเขียนโปรแกรม 

 Introduction to algorithms, flowchart, 

concept of programming, programming language, 

variables, data types and operations, data input and 

output, control structures, array, concept of structured 

and object- oriented programming and application 

programming for business with programming 

language 

 

ปิดรายวิชา 

229211 การขึน้รูป 3 มิติ                      3(2-2-5) 

3D Modeling 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงาน 3 มิติ การสร้าง

วัตถุ การสร้างฉากประกอบ 3 มิติ การใช้ซอฟต์แวร์

ส าเร็จรูปในการออกแบบและขึ้นรูป 3 มิติ การตกแต่ง

แสงสีให้กับวัตถุ 3 มิติ การใส่พื้นผิวให้กับวัตถุ 3 มิติ 

การประยุกต์ใช้โมเดล 3 มิติกับงานด้านอื่น ๆ 

          Introduction to 3D, 3D object, 3D background 

modeling, using industrial 3D modeling software tools, 

lighting and coloring 3D objects, texturing 3D objects, 

applying 3D model to other fields 

229221 การขึน้รูป 3 มิติ                      3(1-4-4) 

 3D Modeling  

              ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับงาน 3 มิต ิการสรา้ง

วัตถุ การสร้างฉากประกอบ 3 มิติ การใช้ซอฟต์แวร์

ส าเร็จรูปในการออกแบบและขึ้นรูป 3 มิติ การตกแต่ง

แสงสีให้กับวัตถุ 3 มิติ การใส่พื้นผิวให้กับวัตถุ 3 มิติ 

การประยุกต์ใช้โมเดล 3 มิตกิับงานด้านอื่น ๆ 

           Introduction to 3D, 3D object, 3D background 

modeling, using industrial 3D modeling software tools, 

lighting and coloring 3D objects, texturing 3D objects, 

applying 3D model to other fields 

ปรับรหัสวิชา 

และปรับชั่วโมง

บรรยาย/ปฏิบัติ/

การศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 

229214   การสรา้งสรรค์กราฟิกเพื่อ          3(2-2-5) 

             สิ่งแวดล้อม 

 Environmental Graphics Design 

ความรู้เบื้องต้นการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม 

การชี้น าทาง การสื่อความหมายของสถานที่ การสร้าง

เอกลักษณ์ให้กับสถานที่ ความรู้เบื้องต้นงานออกแบบ

นิทรรศการ หลักการออกแบบนิทรรศการ การประยุกต์

เทคโนโลยีมาใช้เพื่อน าเสนอในการจัดนิทรรศการ งาน

กราฟิกและมัลติมีเดียในการออกแบบการจัดแสดงผล

งานเพื่อส่งเสริมการตลาด เทคนิคการสร้างสรรค์และ

น าเสนอสื่อศลิปะดิจิทัล ศิลปะการจัดวาง 

 Introduction to environmental design, 

signage way finding system, interpretation, place 

making, introduction to exhibition design, principle of 

exhibition design, applying technology for presentation 

229213   การออกแบบนทิรรศการ            3(2-2-5) 

Exhibition Design  

 ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น ก า ร อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ

สิ่งแวดล้อม การชี้น าทาง การสื่อความหมายของ

สถานที่ การสร้างเอกลักษณ์ให้กับสถานที่ ความรู้

เบื้องต้นงานออกแบบนิทรรศการ หลักการออกแบบ

นิทรรศการ การประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้เพื่อน าเสนอ

ในการจัดนิทรรศการ งานกราฟิกและมัลติมีเดียในการ

ออกแบบการจัดแสดงผลงานเพื่อส่งเสริมการตลาด 

เทคนิคการสร้างสรรค์และน าเสนอสื่อศิลปะดิจิทัล 

ศิลปะการจัดวาง 

Introduction to environmental design, signage 

way finding system, interpretation, place making, 

introduction to exhibition design, principle of exhibition 

design, applying technology for presentation in 

ปรับชื่อ  

และรหัสวิชา 
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in exhibition, graphics and multimedia in display 

design for marketing promotion, creating and 

presenting digital media arts technique, installation arts 

exhibition, graphics and multimedia in display design 

for marketing promotion, creating and presenting 

digital media arts technique, installation arts 

229222 การสรา้งภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ    3(2-2-5) 

2D Animation 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหว 

2 มิติ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เทคนิค

และกระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ การใช้ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ การผลิต

งานแอนิเมชั่น 2 มิติ  

 Introduction to 2 D animations, related 

technology for 2 D animation, basic of character 

design, storyboarding, 2 D character movement, 

technique and process of creating 2D animation, using 

industrial 2D animation software tools, 2D animation 

production 

229223 การสรา้งภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ    3(1-4-4) 

2D Animation 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหว 

2 มิติ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เทคนิค

และกระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  การใช้

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 

มิติ การผลิตงานแอนิเมชั่น 2 มิติ  

 Introduction to 2 D animations, related 

technology for 2 D animation, basic of character 

design, storyboarding, 2 D character movement, 

technique and process of creating 2D animation, using 

industrial 2D animation software tools, 2D animation 

production 

ปรับรหัสวิชา 

และปรับชั่วโมง

บรรยาย/ปฏิบัติ/

การศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 

229223 ทฤษฎแีอนิเมชั่น   3(2-2-5) 

 Theory of Animation  

 ความหมายและประวัติความเป็นมาของแอนิ

เมชั่น ประเภทงานแอนิเมชั่น  เทคนิคและความรู้พื้นฐาน

งานแอนิเมชั่น ขั้นตอนการผลิตงานแอนิเมชั่น ขั้นตอน

การออกแบบการเคลื่อนไหวของตัวละครมนุษย์ 

ขั้นตอนการออกแบบการเคลื่อนไหวของสัตว์และสิ่งของ  

วิธีการเล่าเร่ือง  การประยุกต์ใช้งานแอนิเมชั่นกับงาน

มัลติมีเดีย 

 Meaning and history of animation, types of 

animation, fundamental skill of animation productions, 

process of creating animation, process of human 

character movement, process of animal and object 

movement, storytelling, applying animation to 

multimedia 

 

 

ปิดรายวิชา 

229311    กราฟิกและมัลติมีเดียส าหรับ      3(2-2-5) 

              เว็บไซต ์  

  Graphics and Multimedia for Website 

 ความ รู้ เบื้ อ งต้นการออกแบบเว็บไซต์  

องค์ประกอบและโครงสร้างของเว็บไซต์  การใช้สีใน

การออกแบบเว็บไซต์ หลักการออกแบบเว็บไซต์  

ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ ใช้กับ เว็บไซต์  การก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปในการสร้าง

เว็บไซต์ เคร่ืองมือและกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ การ

ประยุกต์งานออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียกับการ

สรา้งเว็บไซต์ 

229212   กราฟิกและมัลติมีเดียส าหรับ      3(1-4-4) 

              เว็บไซต์  

  Graphics and Multimedia for Website 

             ความ รู้ เบื้ อ งต้นการออกแบบเว็บไซต์  

องค์ประกอบและโครงสร้างของเว็บไซต์  การใช้สีใน

การออกแบบเว็บไซต์ หลักการออกแบบเว็บไซต์ 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ ใช้กับเว็บไซต์  การก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปในการสร้าง

เว็บไซต์ เคร่ืองมือและกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ การ

ประยุกต์งานออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียกับการ

สรา้งเว็บไซต์ 

ปรบัรหัสวิชา 

และปรับชั่วโมง

บรรยาย/ปฏิบัติ/

การศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 
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 Introduction to website design, website 

structure and element, using color in website design, 

principles of website design, interaction between user 

and website, target group, use of industrial software 

for creating website, language, tools and web 

development procedure, website design, applying 

graphic and multimedia design for creating website 

 Introduction to website design, website 

structure and element, using color in website design, 

principles of website design, interaction between user 

and website, target group, use of industrial software 

for creating website, language, tools and web 

development procedure, website design, applying 

graphic and multimedia design for creating website 

229312 การสรา้งโครงเรื่องและ             3(2-2-5) 

ออกแบบตัวละคร 

Storyboarding and Character Design  

เทคนิคและความรู้พื้นฐานงานแอนิเมชั่น 

ขั้นตอนการออกแบบการเคลื่อนไหวของตัวละครมนุษย์ 

ขั้นตอนการออกแบบการเคลื่อนไหวของสัตว์และสิ่งของ  

วิธีการเล่า เ ร่ือง ความ รู้ เบื้องต้นในการเขียนบท 

กระบวนการถ่ายทอดความคิด พื้นฐานทักษะการเล่า

เร่ือง การวางโครงเร่ือง การวางแก่นเร่ือง การสร้างปม

ขัดแย้งในเร่ือง การเขียนบทสนทนา การสร้างอารมณ์

ความรู้สึกในงานเขียน การเขียนสตอรีบอร์ด หลักการ

ออกแบบตัวละครส าหรับงานแอนิเมชั่น สัดส่วนที่เหมาะ

ส าหรับตัวละคร  การระดมแนวคิดและการสร้างสรรค์

บุคลิกลักษณะตัวละคร การแสดงออกถึงลักษณะนิสัย

ของตัวละครในแบบต่าง ๆ  การออกแบบท่าทางตัว

ละคร การออกแบบฉากประกอบ  

 Fundamental skill of animation productions, 

process of human character movement, process of 

animal and object movement, storytelling, Introduction 

to script writing, conveying idea process, basic 

storytelling skills, plot, theme, conflict, dialogue 

writing, sense and emotion in writing, storyboarding, 

principle of character design, proportions of character, 

brainstorming ideas and initiating characterization, 

attitude and expression models, posing, cinematic 

design 

229211 การสรา้งโครงเรื่องและ             3(2-2-5) 

ออกแบบตัวละคร 

Storyboarding and Character Design 

เทคนิคและความรู้พื้นฐานงานแอนิเมชั่น 

ขั้นตอนการออกแบบการเคลื่อนไหวของตัวละครมนุษย์ 

ขั้นตอนการออกแบบการเคลื่อนไหวของสัตว์และ

สิ่งของ  วิธีการเล่าเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นในการเขียนบท 

กระบวนการถ่ายทอดความคิด พื้นฐานทักษะการเล่า

เรือ่ง การวางโครงเรื่อง การวางแก่นเร่ือง การสรา้งปม

ขัดแย้งในเร่ือง การเขียนบทสนทนา การสร้างอารมณ์

ความรู้สึกในงานเขียน การเขียนสตอรีบอร์ด หลักการ

ออกแบบตัวละครส าหรับงานแอนิเมชั่น สัดส่วนที่

เหมาะส าหรับตัวละคร  การระดมแนวคิดและการ

สร้างสรรค์บุคลิกลักษณะตัวละคร การแสดงออกถึง

ลักษณะนิสัยของตัวละครในแบบต่าง ๆ  การออกแบบ

ท่าทางตัวละคร การออกแบบฉากประกอบ  

 Fundamental skill of animation productions, 

process of human character movement, process of 

animal and object movement, storytelling, Introduction 

to script writing, conveying idea process, basic 

storytelling skills, plot, theme, conflict, dialogue 

writing, sense and emotion in writing, storyboarding, 

principle of character design, proportions of character, 

brainstorming ideas and initiating characterization, 

attitude and expression models, posing, cinematic 

design 

ปรับรหัสวิชา 

229321 การสรา้งภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ   3(2-2-5) 

3D Animation 

 ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ส ร้ า ง

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ  เทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับ

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เทคนิคและกระบวนการสร้าง

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ การเคลื่อนไหวของตัวละคร 3 

มิติ  การใช้ซอฟต์แว ร์คอมพิว เตอ ร์ ในการสร้าง

ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิต ิการผลิตงานแอนิมชั่น 3 มิติ 

การผลิตงานโมชั่นกราฟิก 3 มิติเบื้องต้น การประยุกต์

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิตกิับงานด้านอื่น ๆ 

229324 การสรา้งภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ   3(1-4-4) 

 3D Animation 

 ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ส ร้ า ง

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ  เทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับ

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เทคนิคและกระบวนการสร้าง

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ การเคลื่อนไหวของตัวละคร 3 

มิติ  การใช้ซอฟต์แว ร์คอมพิว เตอร์ ในการส ร้าง

ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ การผลิตงานแอนิเมชั่น 3 มิติ  

 

ปรับรหัสวิชา 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

และปรับชั่วโมง

บรรยาย/ปฏิบัติ/

การศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 
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Introduction to 3 - dimensional animations, 

related technology for 3D animation, technique and 

process of  creating 3 D animation, 3 D character 

movement, using industrial 3 D animation software 

tools, 3 D animation production, basic 3 D motion 

graphic production, applying 3D animation to other 

fields 

Introduction to 3-dimensional animations, 

related technology for 3D animation, technique and 

process of creating 3 D animation, 3 D character 

movement, using industrial 3 D animation software 

tools, 3D animation production 

229322 ดิจิทัลวีดิโอและออดิโอ 3(2-2-5) 

Digital Video and Audio  

 ความรู้เบื้องต้นงานดิจิทัลวิดีโอและออดิโอ  

กระบวนการผลิตวิดีทัศน์ การก าหนดกลุ่มเป้าหมายใน

ง า น วิ ดี ทั ศ น์  มุ ม ก ล้ อ ง  ก า ร เ ค ลื่ อ น ไห วกล้ อ ง  

องค์ประกอบภาพส าหรับงานวิดีทัศน์  การจัดแสง

ส าหรับงานวิดีทัศน์ การเขียนบทและสตอรีบอร์ด

ส าหรับงานวิดีทัศน์ การวางแผนการถ่ายท า การ

บันทึกภาพและเสียง การตัดต่อภาพและเสียง การ

ออกแบบเสียง การออกแบบสื่อดีวีดี การใช้ซอฟต์แวร์

ส าเร็จรูปสร้างงานวิดีทัศน์   

 Introduction to digital video and audio, video 

production process, target group in video production, 

camera shot, camera movement, picture composition 

for video production, lighting for video production, 

script writing and storyboarding for video production, 

production planning, video capturing and audio 

recording, video and audio editing, sound design, DVD 

creation, using industrial software tools for video 

production 

229222   ดิจิทัลวีดิโอ                             3(1-4-4) 

Digital Video 

ความรู้เบื้องต้นงานดิจิทัลวิดีโอและออดิโอ  

ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ดิ จิ ทั ล วิ ดี โ อ  ก า ร ก า ห น ด

กลุ่มเป้าหมายในงานดิจิทัลวิดี โอ มุมกล้อง การ

เคลื่อนไหวกล้อง  องค์ประกอบภาพส าหรับงานดิจิทัล

วิดีโอ การจัดแสงส าหรับงานดิจิทัลวิดีโอ การเขียนบท

และสตอรีบอร์ดส าหรับงานดิจิทัลวิดีโอ การวางแผน

การถ่ายท า การบันทึกภาพและเสียง การตัดต่อภาพ

และเสียง การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปสร้างงานดิจิทัล

วิดีโอ     

Introduction to digital video, video 

production process, target group in digital video 

production, camera shot, camera movement, picture 

composition for video production, lighting for video 

production, script writing and storyboarding for digital 

video production, production planning, digital video 

capturing and audio recording, digital video editing, 

using industrial software tools for digital video 

production 

ปรับรหัสวิชา   

ชื่อวิชา 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

และปรับชั่วโมง

บรรยาย/ปฏิบัติ/

การศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 

229392 ระเบียบวิธีวิจัย                        3(2-2-5) 

Research Methodology  

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย หลักการ 

ต่าง ๆ ขั้นตอนและวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์กราฟิกและ

มัลติมีเดีย การเลือกสรรหัวข้องานวิจัย สมมติฐานใน

งานวิจัย การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล 

ข้อเสนอแนะ การเขียนรายงานและน าเสนอ ผลงานวิจัย 

 Basic of research, principles, executing 

processes and research methodologies in Computer 

graphic and multimedia, Selection of research topics, 

Hypothesis in research, Gathering and analyzing the 

data, Ethic of researchers, Conclusion, Suggestion, 

Research report writing, Research presentation 

229391 ระเบียบวิธีวิจัย                        3(2-2-5) 

Research Methodology  

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย หลักการ

ต่าง ๆ ขั้นตอนและวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์กราฟิกและ

มัลติมีเดีย การเลือกสรรหัวข้องานวิจัย สมมติฐานใน

งานวิจัย การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล 

ข้อเสนอแนะ การเขียนรายงานและน าเสนอ ผลงานวิจัย 

 Basic of research, principles, executing 

processes and research methodologies in Computer 

graphic and multimedia, Selection of research topics, 

Hypothesis in research, Gathering and analyzing the 

data, Ethic of researchers, Conclusion, Suggestion, 

Research report writing, Research presentation 

 

 

 

ปรับรหัสวิชา 
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229492 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์          3(2-2-5) 

กราฟิก และมัลติมีเดีย  

Computer Graphics and Multimedia Project 

น าเสนอหัวข้อ  บรรยายผลงาน  อภิปราย

งานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิกและมัลติมีเดีย 

การพัฒนาโครงงานกราฟิกและมัลติมี เดีย  การ

ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการจัดท าผลงาน

ตามความคิดสร้างสรรค์และความถนัดของตนเอง การ

น าเสนอโครงงานด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย 

 Presentation, seminars, projects discussion 

in computer graphic and multimedia, graphics and 

multimedia project development, applying software 

tools for processing project based on creativity and 

skills, graphics and multimedia project presentation 

229491 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์          3(2-2-5) 

กราฟิก และมัลติมีเดีย  

Computer Graphics and Multimedia Project 

น าเสนอหัวข้อ  บรรยายผลงาน  อภิปราย

งานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิกและมัลติมีเดีย 

การพัฒนาโครงงานกราฟิกและมัลติมี เดีย การ

ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการจัดท าผลงาน

ตามความคิดสรา้งสรรค์และความถนัดของตนเอง การ

น าเสนอโครงงานด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย 

 Presentation, seminars, projects discussion 

in computer graphic and multimedia, graphics and 

multimedia project development, applying software 

tools for processing project based on creativity and 

skills, graphics and multimedia project presentation 

 

 

 

 

229493    การฝึกงาน 

              Professional Training               6 หน่วยกิต 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน  

 Training, learning, gaining experience, 

improving working skills in information technology in 

private or government sectors 

229492    การฝึกงาน 

              Professional Training              6 หน่วยกิต 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน  

 Training, learning, gaining experience, 

improving working skills in information technology in 

private or government sectors 

229494   สหกิจศกึษา 

             Co-operative Education           6 หน่วยกิต 

การปฏิบัติงาน เรยีนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ในฐานะพนักงานฝกึหัดในสถานประกอบการ องคก์ร

ภาครัฐหรือเอกชน  

 Working, learning, gaining experience, 

improving working skills in information technology as 

an apprentice in private or government sectors 

229493   สหกิจศกึษา 

              Co-operative Education 6 หน่วยกิต 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กร

ภาครัฐหรือเอกชน  

Working, learning, gaining experience, 

improving working skills in information technology as 

an apprentice in private or government sectors 
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229494   การเตรยีมพรอ้มฝกึ                   1(0-2-1) 

ประสบการณ์วชิาชีพคอมพิวเตอร์ 

กราฟิกและมัลติมีเดีย   

Preparation for Computer Graphic and  

Multimedia Professional Experience    

รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม 

การสื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษย

สัมพันธ์ในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ

เพื่อการปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการ

น าเสนอโครงงาน การฝึกทักษะเฉพาะทางด้าน

คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

 Process of professional experience, 

working places, virtue and morality, communication 

and communication techniques, human relations in 

workplace, working personality development, report 

writing and presentation techniques, specialist skills 

training in computer graphic and multimedia 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 

229326   โมชั่นกราฟิก                3(2-2-5) 

Motion Graphics 

ความรู้เบื้องต้นโมชั่นกราฟิกส าหรับงาน

อินเตอร์แอคทีฟ กระบวนการสร้างสรรค์งานโมชั่น

กราฟิก เทคโนโลยีงานโมชั่นกราฟิก การสร้างสรรค์

โมชั่นกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิต ิมิติ เทคนิคพิเศษส าหรับ

การสร้างสรรค์โมชั่นกราฟิก การใช้ซอฟแวร์ส าเร็จรูป

กับการสร้างสรรค์โมชั่นกราฟิก การออกแบบโมชั่น

กราฟิกในงานอินเตอร์แอคทีฟ 

Introduction to motion graphic for 

interactive, process of motion graphic creation, motion 

graphic technology, 2 D and 3 D motion graphic 

creation, special techniques for motion graphic 

creation, use of industrial software for creating motion 

graphic, motion graphic design in interactive media 

229321   โมชั่นกราฟิก                            3(1-4-4) 

Motion Graphics 

ความรู้เบื้องต้นโมชั่นกราฟิกส าหรับงาน

อินเตอร์แอคทีฟ กระบวนการสร้างสรรค์งานโมชั่น

กราฟิก เทคโนโลยีงานโมชั่นกราฟิก การสร้างสรรค์

โมชั่นกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ มิติ เทคนิคพิเศษส าหรับ

การสร้างสรรค์โมชั่นกราฟิก การใช้ซอฟแวร์ส าเร็จรูป

กับการสร้างสรรค์โมชั่นกราฟิก การออกแบบโมชั่น

กราฟิกในงานอินเตอร์แอคทีฟ  

Introduction to motion graphic for 

interactive, process of motion graphic creation, motion 

graphic technology, 2 D and 3 D motion graphic 

creation, special techniques for motion graphic 

creation, use of industrial software for creating motion 

graphic, motion graphic in interactive 

media  

ปรับรหัสวิชา 

ปรับชั่วโมง

บรรยาย/ปฏิบัติ/

การศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 

229313    การสรา้งสรรค์อัตลักษณแ์บรนด์  3(2-2-5) 

Brand Identity Design 

การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ การออกแบบ

สัญลักษณ์และตราสินค้า การสื่อสารแบรนด์ ความ

แตกต่างระหว่าง  แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และเคร่ืองหมาย

การค้า กลยุทธ์แบรนด์ ความรู้เบื้องต้นการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ หลักการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์  

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้บริโภค  

229312   การสรา้งสรรค์อัตลักษณ์แบรนด์  3(2-2-5) 

             Brand Identity Design  

การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ การออกแบบ

สัญลักษณ์และตราสินค้า การสื่อสารแบรนด์ ความ

แตกต่างระหว่าง  แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และเคร่ืองหมาย

การค้า กลยุทธ์แบรนด์ ความรู้เบื้องต้นการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ หลักการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์  

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้บริโภค  

ปรับรหัสวิชา 
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Identity design, symbol and logo design, 

brand communication, differences between brand, 

product and trademark, brand strategies, introduction 

to packaging design, principles of graphics design on 

packaging, packaging development based on 

consumers’ demand 

Identity design, symbol and logo design, 

brand communication, differences between brand, 

product and trademark, brand strategies, introduction 

to packaging design, principles of graphics design on 

packaging, packaging development based on 

consumers’ demand 

วชิาเอกเลือก                            12  หน่วยกิต วชิาเอกเลือก                      12  หน่วยกิต ยุบรวมกลุ่มวิชา

ทั้งหมด 

กลุ่มวิชาอินเตอร์แอคทีฟและเกม   

229325    การสรา้งสรรค์เกมเบือ้งต้น       3(2-2-5) 

Basic Game Production  

ประวัติความเป็นมาของเกม หลักการ

ออกแบบเกม การออกแบบปฎิสัมพันธ์ของ เกม         

การออกแบบระดับความยากง่ายของเกม ศิลปะของ

เกม การออกแบบคาแรกเตอร์ในเกม การออกแบบฉาก

หลังในเกม การจัดการกราฟิกของเกม การจัดการเสียง

ของเกม  ระบบเกมอัจฉริยะ  การผลิตเกมโดยใช้

เคร่ืองมือและภาษาโปรแกรมอยา่งง่าย 

History of game, concept of game design, 

game interaction design, game level design, art of 

game, character design in game, background design 

on game, graphics management on game, music 

management on game, game artificial intelligence, 

basic game production using tools and scripting 

229323    การสรา้งสรรค์เกมเบือ้งต้น       3(2-2-5) 

Basic Game Production 

ประวัติความเป็นมาของเกม หลักการ

ออกแบบเกม การออกแบบปฎิสัมพันธ์ของเกม        

การออกแบบระดับความยากง่ายของเกม ศิลปะของ

เกม การออกแบบคาแรกเตอร์ในเกม การออกแบบฉาก

หลังในเกม การจัดการกราฟิกของเกม การจัดการเสียง

ของเกม  ระบบเกมอัจฉริยะ  การผลิตเกมโดยใช้

เคร่ืองมือและภาษาโปรแกรมอยา่งง่าย 

History of game, concept of game design, 

game interaction design, game level design, art of 

game, character design in game, background design 

on game, graphics management on game, music 

management on game, game artificial intelligence, 

basic game production using tools and scripting 

ปรับรหัสวิชา 

229326   โมชั่นกราฟิก                           3(2-2-5) 

 Motion Graphics 

ความรู้เบื้องต้นโมชั่นกราฟิกส าหรับงาน

อินเตอร์แอคทีฟ กระบวนการสร้างสรรค์งานโมชั่น

กราฟิก เทคโนโลยีงานโมชั่นกราฟิก การสร้างสรรค์

โมชั่นกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิต ิมิติ เทคนิคพิเศษส าหรับ

การสร้างสรรค์โมชั่นกราฟิก การใช้ซอฟแวร์ส าเร็จรูป

กับการสร้างสรรค์โมชั่นกราฟิก การออกแบบโมชั่น

กราฟิกในงานอินเตอร์แอคทีฟ  

Introduction to motion graphic for 

interactive, process of motion graphic creation, motion 

graphic technology, 2 D and 3 D motion graphic 

creation, special techniques for motion graphic 

creation, use of industrial software for creating motion 

graphic, motion graphic in interactive media 

 

229321    โมชั่นกราฟิก   3(1-4-4) 

              Motion Graphics 

              ความรู้เบื้องต้นโมชั่นกราฟิกส าหรับงาน

อินเตอร์แอคทีฟ กระบวนการสร้างสรรค์งานโมชั่น

กราฟิก เทคโนโลยีงานโมชั่นกราฟิก การสร้างสรรค์

โมชั่นกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ มิติ เทคนิคพิเศษส าหรับ

การสร้างสรรค์โมชั่นกราฟิก การใช้ซอฟแวร์ส าเร็จรูป

กับการสร้างสรรค์โมชั่นกราฟิก การออกแบบโมชั่น

กราฟิกในงานอินเตอร์แอคทีฟ  

 Introduction to motion graphic for 

interactive, process of motion graphic creation, motion 

graphic technology, 2 D and 3 D motion graphic 

creation, special techniques for motion graphic 

creation, use of industrial software for creating motion 

graphic, motion graphic in interactive media 

 

 

 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับชั่วโมง

บรรยาย/ปฏิบัติ/

การศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 
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229327   อนิเตอรแ์อคทีฟกับดิจทิัล           3(2-2-5) 

              คอนเทนต์  

              Interactive Digital Content  

เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับสื่ออินเตอร์

แอคทีฟในอนาคต สื่ออินเตอร์แอคทีฟกับ     กลยุทธ์

ท า งการตลาด   พื้ น ฐานการสื่ อสารการตลาด 

องค์ประกอบดิจิทัลคอนเทนต์ หลักการสร้างสรรค์สื่อ

อินเตอร์แอคทีฟ พฤติกรรมผู้บริโภคกับงานดิจิทัลคอน

เทนต์ การวิจารณ์งานอินเตอร์แอคทีฟกับดิจิทัลคอน

เทนต์  

Technology and innovation for interactive 

media in the future, interactive media and marketing 

strategy, fundamental of marketing communication, 

element of digital content, principle of in interactive 

advertising design, consumer behavior with digital 

content, interactive digital content criticism 

 

ปิดรายวิชา 

235013    แนวคิดและการเขียนโปรแกรม    3(2-2-5) 

              เชิงวัตถ ุ    

Object-Oriented Concepts and 

Programming 

แนวคิดเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบด้วยยูเอ็มแอล แบบจ าลองยูสเคส แบบจ าลองเชิง

โครงสร้าง แบบจ าลองเชิงพฤติกรรม การเขียน

โปรแกรมเชิงวัตถุ ภาษาในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

คลาส วัตถุ คุณลักษณะ วิธี การห่อหุ้มและการซ่อน

ข้อมูล การรับทอด การพ้องรูป ส่วนต่อประสาน 

Concept of object-oriented, system analysis 

and design with UML, USE-CASE model, structural 

model, behavioral model, object- oriented 

programming, object oriented programming language, 

class, object, attribute, method, encapsulation and 

information hiding, inheritance, polymorphism, 

interface 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 
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229491 หัวข้อปัจจุบนัด้านคอมพิวเตอร์       3(2-2-5) 

           กราฟิกและมัลติมีเดีย 

 Selected Topics in Computer Graphics and  

 Multimedia  

หั วข้อปั จจุบั นที่ น่ าสนใจทางด้ าน เทคนิค

สมัยใหม่ในการสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิกและ

มัลติมีเดีย การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่ เป็น

ปัจจุบัน หรือกรณีศกึษาที่เกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์

กราฟิกและมัลติมีเดีย การน าเสนอ การอภิปราย และ

การตอบข้อซักถาม การวิ เคราะห์แนวโน้ม การ

ประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรม 

Interesting current topics in Computer Graphic 

and Multimedia, selecting interesting or current topics 

or case studies related Computer Graphics and 

Multimedia, presenting, discussing and answering 

question, trend analysis, how to apply to industry 

229311 หัวข้อปัจจุบันด้านคอมพิวเตอร์       3(2-2-5) 

           กราฟิกและมัลติมีเดีย 

Selected Topics in Computer Graphics and  

Multimedia  

หัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางด้านเทคนิค

สมัยใหม่ในการสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิกและ

มัลติมีเดีย การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น

ปั จ จุ บั น  ห รื อ ก ร ณี ศึ ก ษ าที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ด้ า น

คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย การน าเสนอ การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถาม การวิเคราะห์แนวโนม้ 

การประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรม 

Interesting current topics in Computer 

Graphic and Multimedia, selecting interesting or 

current topics or case studies related Computer 

Graphics and Multimedia, presenting, discussing and 

answering question, trend analysis, how to apply to 

industry 

ปรับรหัสวิชา 

กลุ่มวิชาสื่อสร้างสรรค ์   

229313  การสรา้งสรรค์อัตลักษณ์แบรนด์    3(2-2-5) 

 Brand Identity Design  

การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ การออกแบบ

สัญลักษณ์และตราสินค้า การสื่อสารแบรนด์ ความ

แตกต่างระหว่าง  แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และเคร่ืองหมาย

การค้า กลยุทธ์แบรนด์ ความรู้เบื้องต้นการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ หลักการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์  

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้บริโภค  

Identity design, symbol and logo design, 

brand communication, differences between brand, 

product and trademark, brand strategies, introduction 

to packaging design, principles of graphics design on 

packaging, packaging development based on 

consumers’ demand 

229312   การสรา้งสรรค์อัตลักษณแ์บรนด์  3(2-2-5) 

             Brand Identity Design  

การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ การออกแบบ

สัญลักษณ์และตราสินค้า การสื่อสารแบรนด์ ความ

แตกต่างระหว่าง  แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และเคร่ืองหมาย

การค้า กลยุทธ์แบรนด์ ความรู้เบื้องต้นการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ หลักการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์  

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้บริโภค  

Identity design, symbol and logo design, 

brand communication, differences between brand, 

product and trademark, brand strategies, introduction 

to packaging design, principles of graphics design on 

packaging, packaging development based on 

consumers’ demand 

 

ปรับรหัสวิชา 

229314  กราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อมวลชน   3(2-2-5) 

 Universal Graphics and Multimedia Design 

หลักการมีจิตสาธารณะ หลักการของการ

ออกแบบเพื่อมวลชน งานออกแบบเพื่อมวลชนใน

ประเทศไทย การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อผู้

พิการและผู้สูงอายุ การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

ส าหรับงานสาธารณสุข การออกแบบกราฟิกและ

มัลติมีเดียส าหรับการศึกษา การออกแบบกราฟิกและ

มัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว 

229214  กราฟิกและมลัติมีเดียเพื่อมวลชน   3(2-2-5) 

 Universal Graphics and Multimedia Design 

หลักการมีจิตสาธารณะ หลักการของการ

ออกแบบเพื่อมวลชน งานออกแบบเพื่อมวลชนใน

ประเทศไทย การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อผู้

พิการและผูสู้งอายุ การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

ส าหรับงานสาธารณสุข การออกแบบกราฟิกและ

มัลติมีเดียส าหรับการศึกษา การออกแบบกราฟิกและ

มัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว 

ปรับรหัสวิชา 



109 

 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 

Principle of public consciousness, universal 

design in Thailand, principle of universal design, 

graphics and multimedia design for disabled and 

elderly, graphics and multimedia for public health, 

graphics and multimedia for education, graphics and 

multimedia for tourism 

Principle of public consciousness, universal 

design in Thailand, principle of universal design, 

graphics and multimedia design for disabled and 

elderly, graphics and multimedia for public health, 

graphics and multimedia for education, graphics and 

multimedia for tourism 

229315  ความคิดสรา้งสรรค์ท้องถิ่นกับ      3(2-2-5) 

            นวัตกรรมกราฟิกและมัลตมิีเดีย 

            Creative Local Community Wisdom and             

Innovation of Graphics and Multimedia  

Design  

งานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา

นวัตกรรมกราฟิกและมัลติมีเดีย กระบวนการประยุกต์

องค์ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ชุมชน

และสิ่งแวดล้อมเพื่อใชร่้วมกับงานกราฟิกและมัลติมีเดีย 

กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และน าเสนอ

ด้วยรูปแบบต่าง ๆ   

Local wisdom creative production, local 

wisdom management and technology for graphics and 

multimedia innovation, local wisdom and related 

knowledge applying process, environment and its 

relationship to community and the use of multimedia 

and graphic design, creative thinking process and its 

development and relationship to the range of 

presentation 

 

229313  ความคิดสรา้งสรรค์ท้องถิ่นกับ      3(1-4-4) 

            นวัตกรรมกราฟิกและมัลตมิีเดีย 

            Creative Local Community Wisdom and             

Innovation of Graphics and Multimedia  

Design 

งานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา

นวัตกรรมกราฟิกและมัลติมีเดีย กระบวนการประยุกต์

องค์ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ชุมชน

และสิ่ ง แวดล้อมเพื่ อ ใช้ ร่ วมกับงานกราฟิกและ

มัลติมีเดีย กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ

น าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ   

Local wisdom creative production, local 

wisdom management and technology for graphics and 

multimedia innovation, local wisdom and related 

knowledge applying process, environment and its 

relationship to community and the use of multimedia 

and graphic design, creative thinking process and its 

development and relationship to the range of 

presentation 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับชั่วโมง

บรรยาย/ปฏิบัติ/

การศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 

229316  แอนิเมชั่นแบบดั้งเดิม                  3(2-2-5) 

 Traditional Animation  

             ประวัติงานแอนิเมชั่น สรา้งแอนิเมชั่นโดยการ

ท าสมุดดีด  การวาดลงบนฟิล์มโดยตรง  การวาดบน

กระจก แอนิเมชั่นเม็ดทราย แอนิเมชั่นแบบสต็อปโมชั่น

แบบต่าง ๆ  เช่น เคลยแ์อนิเมชั่น คัตเอาท์แอนิเมชั่น พิก

ซิลเลชั่น การประยุกต์งานแอนิเมชั่นแบบดั้งเดิมกับงาน

กราฟิกและมัลติมีเดีย 

               History of animation, flip book, drown on 

film animation, paint on glass animation, sand 

animation, stop motion such as clay animation, cutout 

animation, pixilation, applying traditional animation to 

graphics and multimedia fields 

 

 

ปิดรายวิชา 
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229328   การสรา้งดิจิทัลวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์    3(2-2-5) 

              Digital Visual Effect 

ความรู้เบื้องต้นในการสร้างวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์ 

ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานภาพยนตร์และวิชวลเอ็ฟ

เฟ็กต์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างวิชวล

เอ็ฟเฟ็กต์ เทคนิคการแทรคกิง้วัตถุกับมุมกล้อง เทคนิค

การซ้อนภาพเคลื่อนไหว เทคนิคการสร้างวิชวลเอ็ฟ

เฟ็กต์รูปแบบต่าง ๆ เช่น ระเบิด พายุ ไฟ ควัน การใช้

ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปสร้างวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์ การประยุกต์

งานวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์กับงานด้านอื่น ๆ 

Introduction to visual effect, use of cinematic 

and visual effect language technique and process of 

creating visual effect, tracking technique and camera 

angles, screen keying techniques, visual effect 

technique such as bomb, storm and smoke effects, use 

of software packages creating visual effect, applying 

visual effect to other fields 

229325   การสรา้งดิจิทัลวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์    3(1-4-4) 

              Digital Visual Effect 

ความรู้เบื้องต้นในการสร้างวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์ 

ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานภาพยนตร์และวิชวลเอ็ฟ

เฟ็กต์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างวิชวล

เอ็ฟเฟ็กต์ เทคนิคการแทรคกิง้วัตถุกับมุมกล้อง เทคนิค

การซ้อนภาพเคลื่อนไหว เทคนิคการสร้างวิชวลเอ็ฟ

เฟ็กต์รูปแบบต่าง ๆ การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปสร้าง

วิชวลเอ็ฟเฟ็กต์ การประยุกต์งานวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์กับ

งานด้านอื่น ๆ 

Introduction to visual effect, use of 

cinematic and visual effect language technique and 

process of creating visual effect, tracking technique 

and camera angles, screen keying techniques, visual 

effect technique, use of software packages creating 

visual effect, applying visual effect to other fields 

ปรับรหัสวิชาและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

ปรับชั่วโมง

บรรยาย/ปฏิบัติ/

การศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 

229413   การสรา้งสรรค์ภาพยนตรเ์บือ้งต้น 3(2-2-5) 

Basic Film Production 

ความรู้เบื้องต้นงานภาพยนตร์ ความส าคัญ

ของสื่อภาพยนตร์  ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์สากล 

วิวัฒนาการของสื่อภาพยนตร์ในประเทศไทย ประเภท

ของภาพยนตร์ อุปกรณ์ที่ เกี่ ยวข้องกับการถ่ าย

ภาพยนตร์ กระบวนการงานถ่ายท าภาพยนตร์ การสื่อ

ความหมายในภาพยนตร์   สุนทรียศาสตร์ในภาพยนตร์  

บทบาทสื่อภาพยนตรต์่องานกราฟิกและมัลติมีเดีย 

Introduction to film production, importance 

of film, history of universal film, Thai film evolution, 

types of film, related tools for film production, film 

production process, storytelling in film, aesthetics in 

film, roles of film in graphic and multimedia field 

 

ปิดรายวิชา 

229321  การสรา้งภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ      3(2-2-5) 

3D Animation 

ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ส ร้ า ง

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ  เทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับ

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เทคนิคและกระบวนการสร้าง

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ การเคลื่อนไหวของตัวละคร 3 

มิติ  การใช้ซอฟต์แว ร์คอมพิว เตอ ร์ ในการสร้าง

ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิต ิการผลิตงานแอนิมชั่น 3 มิติ 

การผลิตงานโมชั่นกราฟิก 3 มิติเบื้องต้น การประยุกต์

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิตกิับงานด้านอื่น ๆ 

229324     การสรา้งภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ   3(1-4-4) 

3D Animation  

ค ว าม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ ก า รส ร้ า ง

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ  เทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับ

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เทคนิคและกระบวนการสร้าง

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ การเคลื่อนไหวของตัวละคร       

3 มิติ  การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการสร้าง

ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ การผลิตงานแอนิเมชั่น       

3 มิต ิ 

 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

ปรับชั่วโมง

บรรยาย/ปฏิบัติ/

การศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 
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Introduction to 3 - dimensional animations, 

related technology for 3D animation, technique and 

process of creating 3 D animation, 3 D character 

movement, using industrial 3 D animation software 

tools, 3 D animation production, basic 3 D motion 

graphic production, applying 3D animation to other 

fields 

               Introduction to 3-dimensional animations, 

related technology for 3D animation, technique and 

process of creating 3 D animation, 3 D character 

movement, using industrial 3 D animation software 

tools, 3D animation production 

 229326     การออกแบบเกม                    3(1-4-4) 

Graphics for Game Design  

เทคโนโล ยีและนวัตกรรมส าห รับสื่ อ

อินเตอร์แอคทีฟในอนาคต สื่ออินเตอร์แอคทีฟกับ     

กลยุทธ์ทางการตลาด  พื้นฐานการสื่อสารการตลาด 

องค์ประกอบดิจิทัลคอนเทนต์ หลักการสร้างสรรค์สื่อ

อินเตอร์แอคทีฟ พฤติกรรมผู้บริโภคกับงานดิจิทัลคอน

เทนต์  การวิจารณ์งานอินเตอร์แอคทีฟกับดิจิ ทัล      

คอนเทนต์  

Technology and innovation for interactive 

media in the future, interactive media and marketing 

strategy, fundamental of marketing communication, 

element of digital content, principle of in interactive 

advertising design, consumer behavior with digital 

content, interactive digital content criticism 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 229327     การสรา้งระบบควบคุมส าหรับ    3(1-4-4) 

               ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 

Rigging and Controller for 3D Animation 

พื้นฐานการสร้างระบบควบคุม 3 มิติ      

การสร้างโครงกระดูกส าหรับตัวละคร 3 มิติ ระบบ

ควบคุมแขนตัวละครจลนศาสตร์แบบไปข้างหน้า ระบบ

ควบคุมแขนตัวละครจลนศาสตร์แบบผกผันการผสาน

กระดูกเข้ากับตัวละคร ระบบควบคุมใบหน้าตัวละคร 

การเปลี่ยนแปลงรูปทรง 3 มิติ ระบบควบคุมส าหรับ

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิการเรนเดอร์และตัดต่อเพื่อสรา้ง

แอนิเมชั่น 

Rigging overview, skeleton creation for 3D 

character, FK ( Forward Kinematic)  and IK ( Inverse 

Kinematic)  System, Skinning, Facial control system, 

blend shapes, controllers for 3D animation, rendering 

and editing for 3D animation 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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ภาคผนวก ค 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
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ภาคผนวก ง 

 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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สรุปรายงานผลการประชุมวิพากษ์หลักสูตรครั้งที่ 1 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

วันที่ 20 พฤศจกิายน 2561 

โดยท าการวิพากษ์หลักสูตรผา่นระบบไปรษณีย์ 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ  ทั่งมั่งมี 

ประธานหลักสูตรศลิปดุษฎีบัณฑติ 

ภาควิชาศลิปะและการออกแบบ คณะวิจติรศลิป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. หมวดที่ 4  ข้อ 2.7.3 การประเมินจากบุคลิกภาพ และการแสดงออกของนิสิต... เสนอ ตัด  “ รวมถึง

สุขภาพ” ออก เพราะสุขภาพเป็นสิ่งที่ไม่สามารถน ามาวัดและประเมินผลได้โดยอาจารย์   นิสิตบางคน

อาจมโีรคประจ าตัวติดตัวมาแตก่ าเนิด ถือได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัย ดังนัน้จงึขอเสนอให้พิจารณาตัดออก  

2. หมวดที่  6 ควรระบุการส่งเสริมอาจารย์ให้มีการพัฒนาด้านวิชาการแบบเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

เช่น การมีงบประมาณสนับสนุนผลิตผลงานวิชาการ  งบประมาณด้านวิจัย งบประมาณด้านการศึกษา

ดูงาน เผยแพร่ผลงาน  เป็นต้น 
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สรุปรายงานผลการประชุมวิพากษ์หลักสูตรครั้งที่ 2 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 

โดยท าการวิพากษ์หลักสูตรผา่นระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

โดย นายชาคริต ข่วงการิณ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. การขอเปิดหลักสูตร มีภาพรวมของหลักการและเหตุผล รวมถึงการออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมดี 

2. เพิ่มเตมิการสอนวิชาเกี่ยวข้องกับ Real-Time Graphics 

3. เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจวิชาที่เกี่ยวข้องกับสายงาน เช่น ระบบการท างานของกระบวนการ

กราฟิก จนถึงการผลิตช้ินงาน เพื่อให้ประสานงานกับทีมอื่นได้อย่างถูกต้อง 

4. เพิ่มสนบัสนุนให้เพิ่มเติมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษในสายงานกราฟิก เพื่อการน าความรู้ไป

ปฏิบัติในสากล และ ประชาคมอาเซียน 

 

โดยสรุปแล้ว (ร่าง)ที่น ามาให้พิจารณามีความเหมาะสมดี แตม่ีรายละเอียดที่ควรแก้ไขปรับปรุง

ซึ่งได้ระบุไว้ใน(ร่าง)ที่สง่มาแล้ว 
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สรุปรายงานผลการประชุมวิพากษ์หลักสูตรครั้งที่ 3 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรก์ราฟิกและมัลติมีเดีย 

วันที่ 12 ธันวาคมคม 2561 

โดยท าการวิพากษ์หลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โดย อ.นิรัช สุดสังข์ 

ภาควิชาศลิปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ในค าอธิบายรายวิชาควรตัดค าวา่ “เบือ้งต้น” ออกทุกค าอธิบายรายวิชา 

2. คุณวุฒิการศกึษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ควรระบุสาขาวิชาที่จบ

ด้วย “ ขสา าอะไร” 

3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน ให้ ดไป  ูมคอ. 1 ศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ ปรับใหต้ามเกณฑ์ 

4. พิจารณา มคอ .1 สาขาศิลปกรรมบัณฑติ ประกอบการท า curriculum mapping 

5. ปรับภาษาในการเขียนวัตถุประสงค์หลังสูตร 

6. ปรับภาษาในการเขียนค าอธิบายรายวิชา 

โดยท าการวิพากษ์หลักสูตรผา่นระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

โดย คุณนิธิศ สิรวิรกมล  

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย (Thai PBS) 

โดยมีข้อคดิเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรดังนี้ 

 

ข้อคิดเห็นสนับสนุนเห็นด้วยกับหลักสูตรกศึกษาทางด้านงานกราฟิกและมัลติมีเดียที่พบเห็นจาก

ประสบการณ์การท างานมักจะมีจุดด้อยในเรื่องภาษาอังกฤษเป็นส่วนมาก และยังถือเป็นการผลิต

บัณฑติให้พร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้ 

2. การเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในหลักสูตรนั้นส าคัญยิ่ง เพื่อที่จะส่งเสริม

ให้บัณฑิตสามารถสร้างสรรค์งานอันเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะเป็นที่ยอมรับ เมื่อเข้าสู่การท างานจริงใน

ตลาดที่มกีารแขง่ขันทางด้านความคดิสร้างสรรค ์ความแปลกใหม่ ค้อนค้างสูงในปัจจุบัน 
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ภาคผนวก จ 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

นายจิรวัฒน์  สุขแก้ว 

Jirawat Sookkaew 

ชื่อ-สกุล    นายจิรวัฒน์ สุขแก้ว 

รหัสประจ าตัวประชาชน  18105000xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานที่ท างาน   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

สถานที่ติดตอ่ได้สะดวก  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 2319, 2330 

Email    jirawat.so@up.ac.th 

ประวัติการศกึษา 

พ.ศ. 2560 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑติ (การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร    

พ.ศ. 2554 ศลิปศาสตรบัณฑติ (การออกแบบเชงิโต้ตอบและการพัฒนาเกม)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร                                   

 

ผลงานวิจัย 

จิรวัฒน์ สุขแก้ว. การศึกษารูปแบบการเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  . วิจัย

และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยราชฏัชเลย. 

23 กุมพาพันธ์ 2561. หนา้ 2613-2696. 

Jirawat Sookkaew1, Panomporn Dokprakhon2. Hospitality for E-sport tourism in Thailand. 

                     International Conference in Tourism, Business and Social Sciences (ICTBS  2018) 

“A Changing World and Business Adaptation” 29-30 November 2018, 

Bangkok,Thailand Dhurakij Pundit University: pp 626-635 
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ประวัติ 

นายนคเรศ ชัยแก้ว 

Nakharet Chaikaew 

 

ชื่อ-สกุล นายนคเรศ ชัยแก้ว 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35101012xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

สถานที่ติดตอ่ได้โดยสะดวก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 2319, 2330 

Email nakharet.ch@up.ac.th 

ประวัติการศกึษา  

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑติ (เทคโนโลยีการออกแบบ

ผลติภัณฑอ์ุตสาหกรรม)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร    

ศลิปบัณฑติ (ศลิปะไทย)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

          พ.ศ. 2556 

 

 

          พ.ศ. 2542 

 

ผลงานวิจัย 

พัชราพัชร ์เปี้ยวทุ่งน้อย, ศกยภพ ประเวทย์จติร,์ ปานจติร ์หลงประดิษฐ์, นคเรศ ชัยแก้ว, (2561), 

การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลองค์ความรูท้างด้านกฎหมายการค้าออนไลน์, 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ครั้งที่ 3,18-20  กรกฎาคม 2561,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

รัตนโกสินทร์,วิทยาเขตวังไกลกังวล,91-99 
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ประวัติ 

นางสาวปิยฉัตร อุดมศรี 

Piyachat Udomsri 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวปิยฉัตร อุดมศรี 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15099000xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

สถานที่ติดตอ่ได้โดยสะดวก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 2319, 2330 

Email udomcolor@hotmail.com 

ประวัติการศกึษา 

พ.ศ. 2553 

 

          พ.ศ. 2549 

           

           

 

ศลิปมหาบัณฑติ (ประยุกตศลิปศกึษา)  

มหาวิทยาลัยศลิปากร กรุงเทพมหานคร 

ศลิปบัณฑติ (ศลิปะไทย)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ผลงานวิจัย 

อภวิัฒน์ ปันทะธง, ปิยฉัตร อุดมศรี (2560) โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลติภัณฑว์ิสาหกิจชุมชน  

   อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา, การประชุมทางวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6.  

   26-27 มกราคม 2560, 308-309 

ผลงานสร้างสรรค์ 

ปิยฉัตร อุดมศรี นิทรรศการ Art Camp ประจ าปี 2561 ของกองส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์

ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์”(กองทุนฯ) ณ หอศิลป์แห่งชาติ 

ถนนเจา้ฟ้า ในระหวา่งวันที่ 5 – 30 กันยายน 2561 

ปิยฉัตร อุดมศรี นิทรรศการ โครงการ CRRU International Conference and Art Work Shop 2018 : 

Lanna Identity, Thai Identity & International Identity”  ณ ส านกัศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2561  
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ปิยฉัตร อุดมศรี นิทรรศการศิลปกรรม Art Camp ประจ าปี 2560 โดย กองทุนส่งเสริมการศึกษาฯ   

มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผน่ดิน" ณ หอ

ศลิป์  พิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติ ถนนเจา้ฟ้าระหว่างวันที่ 6 - 30 กันยายน 2560 

ปิยฉัตร อุดมศรี นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 88 พรรษา 3/33 โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ร่วมกับ คณะวจิติรศลิป์ มช ณ.หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน กรุงเทพมหานคร ระหว่าง

วันที่ 24 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2559 
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ประวัติ 

นางสาวพุทธชาด สัตยาศัย 

Puttachad Sattayasai 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวพุทธชาด สัตยาศัย 

รหัสประจ าตัวประชาชน 14099006xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

สถานที่ติดตอ่ได้โดยสะดวก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 2319, 2330 

E-mail puttachad.sa@up.ac.th 

ประวัติการศกึษา  

Master of Fine and Applied Arts (Computer Animation) 

The Art Institute of California, San Francisco, USA 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว) 

มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

 

พ.ศ. 2557 

 

พ.ศ. 2555   

 

 

ผลงานวิจัย  

ยืนยง กันทะเนตร ภูมินทร์ นววิโรจน์ และพุทธชาด สัตยาศัย. (7 กันยายน 2561). ระบบสารสนเทศเพื่อ 

  การบริหารจัดการ สบืค้นและคน้คืนขอ้มูลหอพักบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา.  

ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี 

และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตขอนแก่น. ขอนแก่น. 1311-1318. 
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ประวัติ 

นางสาวรตนพรรษ สุชาติ 

Ratanapat Suchat 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวรตนพรรษ สุชาติ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 16399000xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

สถานที่ติดตอ่ได้โดยสะดวก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 2319, 2330 

E-mail ratanapat.su@up.ac.th 

ประวัติการศกึษา 

พ.ศ. 2554 

   

 

Master of Multimedia (Multimedia) 

Swinburne University of Technology, Australia 

ศลิปศาสตรบัณฑติ (การสื่อสารมวลชน) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

พ.ศ. 2550   

 

           

 

ผลงานวิจัย 

Ratanapat Suchat.  The creation of 2.5D Animation for Children Self-Discipline Development   

                    (2018).  The International Conference on Digital Arts, Media and Technology ( ICDAMT  

                      2018) 3rd; 25 – 28 February 2018; Chiang Rai, Thailand; 122-126. 

รตนพรรษ สุชาติ และ เชาวน์ ปอแก้ว. การพัฒนาสารานุกรมกว๊านพะเยา. วารสารมนุษยศาสตร์และ 

            สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560; 122-132. 

Ratanapat Suchat, Chaow Porkaew. Participatory Development of Encyclopedia of Kwan Phayao 

          ( 2015) .  The International Conference on Digital Arts, Media and Technology     

                   (ICDAMT 2016) 1st; 17 – 20 February 2016; Chiang Rai, Thailand; 352-356. 
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ประวัติ 

นายวิสูตร แก่นเมือง 

Wisoot Kaenmueang 

 

ชื่อ-สกุล นายวิสูตร แก่นเมอืง 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35602002xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

สถานที่ติดตอ่ได้โดยสะดวก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 2319, 2330 

E-mail wisoot.ka@up.ac.th 

ประวัติการศกึษา 

พ.ศ. 2556  

  

 

ศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการออกแบบ)  

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 

ศลิปศาสตรบัณฑติ (การออกแบบบรรจุภัณฑ์)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

          พ.ศ. 2548   

 

 

ผลงานวิจัย  

วิสูตร แก่นเมือง. (2562). การเก็บข้อมูลวัตถุโบราณแสดงในหอวัฒนธรรมนิทัศน ์วัดศรีโคมค า  

ในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อการอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์.การประชุมวิชาการ

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8. 24-25 มกราคม 2562, มหาวิทยาลัยพะเยา.   

Wisoot Kaenmueang. (2018). The graphic symbol design of medicine usage to promote use  

properly. CRRU International Conference and Art Work Shop 2018:Lanna  

Identity, Thai Identity & International Identity, No.1, June, 2018. 

วิสูตร แก่นเมือง. (2558). การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 

   ในอ าเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 4. 

   29-30 มกราคม 2558,มหาวิทยาลัยพะเยา. 94-95. 
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ประวัติ 

นายอภิวัฒน์ ปันทะธง 

Apiwat Puntatong 

 

ชื่อ-สกุล นายอภิวัฒน์ ปันทะธง 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15099000xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

สถานที่ติดตอ่ได้โดยสะดวก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

Email apiwat.pu@up.ac.th 

ประวัติการศกึษา 

พ.ศ. 2555 

 

 

ศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศลิปะและการออกแบบ)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

เทคโนโลยีบัณฑติ (เทคโนโลยีการพิมพ์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภาคพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

พ.ศ. 2550 

 

 

          

ผลงานวิจัย 

อภิวัฒน์ ปันทะธง,(2561) แนวความคิดการออกแบบอินโฟกราฟิกในการเพิ่มคุณภาพการเรียนรูใ้นชุมชน,

  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ”พะเยาวิจัยครั้งที่ 8” 24-25 มกราคม 2562,  

มหาวิทยาลัยพะเยา. 352-353 

อภิวัฒน์ ปันทะธง, ปิยฉัตร อุดมศรี (2560) โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลติภัณฑว์ิสาหกิจชุมชน  

   อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา, การประชุมทางวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6.  

   26-27 มกราคม 2560, 308-309 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 

ล าดบั ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ชม./ปีการศกึษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 นายจิรวัฒน์ สุขแก้ว 18105000xxxxx ค.อ.ม. 

 

ศศ.บ. 

เทคโนโลยกีารออกแบบ

ผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 

การออกแบบเชงิโตต้อบและการพฒันาเกม 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้า

คุณทหาร ลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

360 360 360 360 360 

2 นายนคเรศ ชัยแกว้ 35101012xxxxx ค.อ.ม. 

 

ศ.บ. 

เทคโนโลยกีารออกแบบ

ผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 

ศลิปะไทย 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้า

คุณทหาร ลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

360 360 360 360 360 

3 นางสาวปิยฉัตร อุดมศรี 15099000xxxxx ศ.ม. 

ศ.บ. 

ประยุกตศิลปศกึษา 

ศลิปะไทย 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

360 360 360 360 360 

4 นางสาวรตนพรรษ สุชาติ 16399000xxxxx MMm  

 

ศศ.บ. 

Multimedia  

 

การสื่อสารมวลชน 

Swinburne University of 

Technology, Australia  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

360 360 360 360 360 

5 นายวิสูตร แก่นเมอืง 35602002xxxxx ศป.ม. 

ศศ.บ. 

นวัตกรรมการออกแบบ 

การออกแบบบรรจุภัณฑ ์

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

6 

 

 

 

นางสาวพุทธชาด สัตยาศัย 14099006xxxxx MFA  

 

วท.บ. 

Computer Animation  

 

เทคโนโลยมีัลติมีเดียและการสร้าง

ภาพเคลื่อนไหว 

The Art Institute of California San 

Francisco, USA  

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง 

360 360 360 360 360 

7 นายอภวิัฒน์ ปันทะธง 15099000xxxxx ศป.ม. 

ทล.บ. 

ศลิปะและการออกแบบ 

เทคโนโลยกีารพมิพ ์

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 

ภาคพายัพ 

360 360 360 360 360 
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