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โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  134 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

สาระบังคับศึกษาทัว่ไป 26 หน่วยกติ 
สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  3 หน่วยกติ 
บังคับ 3 หน่วยกติ 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   2(2-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development 
872-000 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์   1(1-0-2) 
 Benefit of Mankinds   
หรือ 
117-101 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย ์   3(3-0-6) 
 King’s Philosophy and the Benefit of Mankind 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติที่สันติ  3 หน่วยกติ 
เลือก 3 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี 
117-103 จิตววิฒัน์และคิด-ท า-น า-สุข   3(3-0-6) 
 New Consciousness and Living a Peaceful Life 
117-105   จิตววิฒัน์และชีวติท่ีดี   3(3-0-6) 
 New Consciousness and Happy and Peaceful Life 
สาระที ่1 และ สาระที ่2    
เลือก 3 หน่วยกติ  
993-172 จิตสาธารณะในภาวะวกิฤต   1(1-0-2) 
 Social Engagement in Crisis 
 



196-101 ความเป็นพลเมือง   2(2-0-4) 
 Citizenship 
หรือ   
117-102 ความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะ   3(3-0-6) 
 Citizenship and Public Consciousness 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการกบัการคิดเชิงระบบ  3 หน่วยกติ 
เลือกรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 
รูปแบบที ่1  บังคับ  จ  านวน  1  หน่วยกิต 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ   1(1-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship   
เลือก 2 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี 
117-115 การคิดและการตดัสินใจ   2(2-0-4) 
 Thinking and Decision Making   
262-202 การคิดเปล่ียนชีวิต   2(2-0-4) 
 Thinking for Life Changing 
747-102 ขอ้มูลน้ีมีค าตอบ   2(2-0-4) 
 Answering Questions with Data 
รูปแบบที ่2  บังคับ    3  หน่วยกติ 
117-104   การคิดสู่การเป็นผูป้ระกอบการ   3(3-0-6) 
 Thinking  to Entrepreneurship 
สาระที ่4 การอยุ่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทลั  4 หน่วยกติ 
บังคับ จ านวน 2 หน่วยกิต 
117-116 การรู้เท่าทนัดิจิทลั   2(2-0-4) 
 Digital Environment Literacy 
เลือก 2 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี 
299-104 รู้คิด รู้เท่าทนั   2(2-0-4) 
 Values of the Wise and Deliberation 
724-106 เกาะติดกระแสวทิยาศาสตร์สมยัใหม่   2(2-0-4) 
 Current Issues in Modern Science 
724-107 การบริโภคสีเขียว   2(2-0-4) 
 Green Consumptions 
 
 



สาระที ่5 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  2 หน่วยกติ 
เลือก  2 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี  
746-102 สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์   2(2-0-4) 
 Smart Math for Smart Life 
746-103 ฟินแมท   2(2-0-4) 
 Finmath 
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร  6 หน่วยกติ 
บังคับ 4 หน่วยกติ 
417-101 ไฮ-อิงลิช   2(2-0-4) 
 Hi ! English 
417-102 เพน็แอนด์โพสต ์   2(2-0-4) 
 Pen and Post 
เลือก 2 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี 
411-101 ภาษาไทย ภาษาเธอ   2(2-0-4) 
 Thai Language Your Language 
411-102 สนทนาภาษาไทย 4.0   2(2-0-4) 
 4.0 Thai Conversation 
สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา                             เลือก 2 หน่วยกติ 
จากสองสาระหรือสาระใดสาระหน่ึง 
สุนทรียศาสตร์ จากรายวชิาต่อไปน้ี 
125-101 หตัถกรรมสร้างสรรค ์   1(1-0-2) 
 Creative Craft 
277-103 สวยดว้ยเศษวสัดุ   1(1-0-2) 
 Craft Appreciation 
277-104 การ์ตูนหรรษา   1(1-0-2) 
 Cartoon Appreciation 
411-103 สีสันบนัเทิงคดี   1(1-0-2) 
 Colorful Fiction 
412-123 ศิลปะแดนมงักร   1(1-0-2) 
 Chinese Art 
413-242 เสน่ห์มลาย ู   1(1-0-2) 
 Malay Enchantment 
 



415-140 เปิดประตูสู่ญ่ีปุ่น   1(1-0-2) 
 What’s Japan 
416-146 ท่องแดนกิมจิ   1(1-0-2) 
 Get to Know Korea 
437-111 ศิลปะบ าบดั   1(1-0-2) 
 Arts Therapy 
910-114 เพลินเพลงมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   1(1-0-2) 
 PSU Songs Appreciation 
กฬีา จากรายวชิาต่อไปน้ี 
117-118 โยคะ   1(1-0-2) 
 Yoga 
281-204 ลีลาศ   1(0-2-1) 
 Social Dance 
281-205 กิจกรรมประกอบจงัหวะ   1(0-2-1) 
 Rhythmic Activities 
281-207 บาสเกตบอล   1(0-2-1) 
 Basketball 
281-209 วอลเลยบ์อล   1(0-2-1) 
 Volleyball 
281-210 แฮนดบ์อล   1(0-2-1) 
 Handball 
281-215 เทเบิลเทนนิส   1(0-2-1) 
 Table Tennis 
281-216 แบดมินตนั   1(0-2-1) 
 Badminton 
281-219 วา่ยน ้า   1(0-2-1) 
 Swimming 
281-220 เปตอง   1(0-2-1) 
 Petongue 
281-223 มวยไทย   1(0-2-1) 
 Thai Boxing 
281-225 เทควนัโด   1(0-2-1) 
 Taekwondo 



281-226 ไอกิโด   1(0-2-1) 
 Aikido 
281-227 ยโูด   1(0-2-1) 
 Judo 
910-111 ร าไทยเพื่อสุขภาพ   1(1-0-2) 
 Thai Dance for Health 
910-112 โขนเพื่อพฒันาร่างกายและจิตใจ   1(1-0-2) 
 Khon for Personality Development 
910-113 แจส๊ดา้นซ์   1(1-0-2) 
 Jazz Dance 
(2) สาระเลือกศึกษาทัว่ไป เลือกจากรายวชิาสาระต่าง ๆ ดงัน้ี    4 หน่วยกติ 
สาระสุนทรียศาสตร์ 
125-102 มหศัจรรยแ์ห่งภูมิปัญญา   2(2-0-4) 
 Miracle of Wisdom 
425-101 วฒันธรรมน าชม   2(2-0-4) 
 Culture Guide 
สาระความเป็นพลเมือง 
196-103 ภาวะผูน้ าและการจดัการ   2(2-0-4) 
 Leadership and Management 
437-201 จริยศาสตร์กบัความรับผิดชอบต่อสังคม   2(2-0-4) 
 Ethics and Social Responsibility 
สาระอยู่อย่างเท่าทัน 
748-108 ธรรมชาติบ าบดั   2(2-0-4) 
 Natural Therapy 
สาระการคิดเชิงระบบ 
276-101 การมองภาพแบบองคร์วม   2(2-0-4) 
 Holistic View 
437-202 คิดอยา่งเฉลียว เขา้ใจอยา่งฉลาด   2(2-0-4) 
 Smart Thought, Clever Understanding 
สาระภาษาและการส่ือสาร การคิดเชิงระบบ สุนทรียศาสตร์ 
263-123 การถ่ายภาพเพื่อการท่องเท่ียวในต่างแดน   2(2-0-4) 
 Photography for Abroad Travelling 
 



สาระภาษาและการส่ือสาร 
412-201 หนีห่าว จงกว๋อ   2(2-0-4) 
 Ni Hao Zhong Guo 
413-213 มาเลยอ์อนทวัร์   2(2-0-4) 
 Malay on Tour 
415-203 เซยไ์ฮสไตลค์าวาอ้ี   2(2-0-4) 
 Say Hi Style Kawaii 
416-125 อนัยองฮาเชโย โคเรีย   2(2-0-4) 
 Annyeonghaseyyo Korea 
417-191 พฒันาการอ่าน   2(2-0-4) 
 Reading Development 
417-193 บนัเทิงศึกษาภาษาองักฤษ   2(2-0-4) 
 English Edutainment 

2. หมวดวชิาเฉพาะ  98 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาพืน้ฐานคณะ  6 หน่วยกติ 
872-100 วทิยาการส่ือสาร   3(3-0-6) 
 Communication Sciences 
872-200 การจดัการความรู้และทกัษะการคิดเชิงวพิากษ์   3(3-0-6) 
 Knowledge Management and Critical Thinking Skills  
2.2 กลุ่มวชิาบังคับ  62 หน่วยกติ 
873-111 การเขียนภาพร่างเพื่อการออกแบบ    3(2-2-5) 
 Drawing for Design  
873-112 องคป์ระกอบศิลป์และทฤษฎีสี    3(2-2-5) 
 Art Composition and Colors Theory  
873-113 คอมพิวเตอร์กราฟิก    3(2-2-5) 
 Computer Graphics  
873-211 การคิดสร้างสรรคเ์พื่อการออกแบบส่ือ    2(2-0-4) 
 Creative Thinking for Media Design  
873-212 ประวติัศาสตร์การออกแบบ    1(1-0-2) 
 Design History  
873-213 การออกแบบกราฟิก 1    3(2-2-5) 
 Graphics I  
 



873-214 ภาพยนตร์   3(2-2-5) 
 Movies 
873-215 การเล่าเร่ืองและการส่ือสารดว้ยภาพ   3(2-2-5) 
 Storytelling and Visual Communication  
873-216 การจดัการธุรกิจการออกแบบ   3(2-2-5) 
 Design Business Management  
873-217 การออกแบบกราฟิก 2   3(2-2-5) 
 Graphics II  
873-218 การออกแบบมีเดียเชิงโตต้อบ    3(2-2-5) 
 Interactive Multimedia Design  
873-219 แอนิเมชนั 2 มิติ   3(2-2-5) 
 2D Animation  
873-311 การออกแบบกราฟิก 3    3(2-2-5) 
 Graphics Design III  
873-312 สัมมนาในงานนวตักรรมการออกแบบส่ือ    3(3-0-6) 
 Seminar in Media Design Innovation  
873-313 การสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ    3(2-2-5) 
 3D Computer Modeling   
873-314 วธีิวจิยัเพื่อการออกแบบส่ือ    2(2-0-4) 
 Media Design Research Methodology  
873-315 การออกแบบสร้างสรรคแ์ละการผลิตส่ือ    4(1-6-5) 
 Media Design and Production  
873-316 เตรียมสหกิจศึกษา 1   ไม่นบัหน่วยกิต 
 Preparation for Cooperative Education I  (2 คาบ/สัปดาห์) 
873-411 ศิลปนิพนธ์    6(0-18-0) 
 Thesis  
873-412 เตรียมสหกิจศึกษา 2   ไม่นบัหน่วยกิต 
 Preparation for Cooperative Education II  (2 คาบ/สัปดาห์) 
873-413 ภาษาองักฤษส าหรับงานออกแบบส่ือและน าเสนอ    2(2-0-4) 
 English for Media Design and Presentation       
873-414 สหกิจศึกษา    6(0-36-0) 
 Cooperative Education 
 



2.3 กลุ่มวชิาเอกเลือก                     ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 
870-200 ภาษาองักฤษหรรษา 1  ไม่นบัหน่วยกิต 
 English for Fun I  (2 คาบ/สัปดาห์) 
870-300 ภาษาองักฤษหรรษา 2  ไม่นบัหน่วยกิต 
 English for Fun II  (2 คาบ/สัปดาห์) 
870-400 ภาษาองักฤษหรรษา 3  ไม่นบัหน่วยกิต 
 English for Fun III  (2 คาบ/สัปดาห์) 
873-221 เขียนแบบเพื่อการออกแบบ    3(2-2-5) 
 Sketching for Design  
873-222 การเขียนภาพประกอบ   3(2-2-5) 
 Illustration  
873-223 การจดัตวัอกัษรขั้นสูง    3(2-2-5) 
 Advanced Typography  
873-224 การ์ตูนและการ์ตูนเร่ือง    3(2-2-5) 
 Cartoon and Comics  
873-225 การออกแบบบรรจุภณัฑ ์   3(2-2-5) 
 Package Design  
873-226 การออกแบบเพื่อชุมชน    3(2-2-5) 
 Design for Community   
873-227 การเขียนบทภาพยนตร์และบทภาพ   3(2-2-5) 
 Script Writing and Storyboarding  
873-321 แอนิเมชนั 3 มิติ    3(2-2-5) 
 3D Animation  
873-322 การออกแบบนิทรรศการ    3(2-2-5) 
 Display and Exhibition Design  
873-323 การออกแบบภาพกราฟิกเคล่ือนไหว    3(2-2-5) 
 Motion Graphics 
873-324 การถ่ายภาพและการจดัแสง    3(2-2-5) 
 Photography and Lighting  
873-325 วชิวลเอฟเฟ็กต ์   3(2-2-5) 
 Visual Effect  
873-326 การออกแบบร่วมสมยั    3(2-2-5) 
 Contemporary Design  



873-327 การออกแบบกราฟิกส่ิงแวดลอ้ม    3(2-2-5) 
 Environmental Graphic Design  
873-421 ภูมิปัญญาและศิลปะพื้นถ่ินเพื่อการออกแบบ   3(2-2-5) 
 Wisdom and local art for Design  
873-422 การออกแบบมลัติมีเดียเชิงโตต้อบขั้นสูง   3(2-2-5) 
 Advanced Interactive Multimedia Design    

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวทิยาลยัอ่ืน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
วชิาศึกษาทัว่ไป 
117-103 จิตววิฒัน์และคิด-ท า-น าสุข  3(3-0-6) 
117-102 ความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะ 3(3-0-6) 
117-116 การรู้เท่าทนัดิจิทลั  2(2-0-4) 
746-102 สมาร์ตแมท สมาร์ตไลน์  2(2-0-4) 
417-101 ไฮ-อิงลิช  2(2-0-4) 
วชิาเลือกสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา*** 2 
วชิาพืน้ฐานคณะ 
872-100 วทิยาการส่ือสาร 3(3-0-6) 
วชิาเอกบังคับ 
873-111 การเขียนภาพร่างเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 

  รวม 20  

ภาคการศึกษาที ่2 
วชิาศึกษาทัว่ไป 
117-104 การคิดสู่การเป็นผูป้ระกอบการ  3(3-0-6) 
299-104 รู้คิด รู้เท่าทนั* 2(2-0-4) 
724-107 การบริโภคสีเขียว*  2(2-0-4) 
417-102 เพน็แอนด์โพสต ์ 2(2-0-4) 
411-102 สนทนาภาษาไทย 4.0**  2(2-0-4) 
วฃิาเลือกสาระการเรียนรู้เลือกศึกษาทัว่ไป**** 4 
วชิาเอกบังคับ 
873-112 องคป์ระกอบศิลป์และทฤษฎีสี 3(2-2-5) 
873-113 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 

  รวม 19  
 
*  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป สาระท่ี 4 การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนัและการรู้ดิจิทลั เลือก 2 หน่วยกิต 
** หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร เลือก 2 หน่วยกิต 
***    หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา เลือก 2 หน่วยกิต สามารถเลือกจากสองสาระหรือสาระใดสาระหน่ึง 
**** หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป สาระเลือกศึกษาทัว่ไป เลือกจากรายวิชาสาระต่างๆท่ีก าหนด จ านวน 4 หน่วยกิต 

 



  
ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 
วชิาพืน้ฐานคณะ 
872-200 การจดัการความรู้และทกัษะการคิดเชิงวพิากษ ์ 3(3-0-6) 
วชิาเอกบังคับ  
873-211 การคิดสร้างสรรคเ์พื่อการออกแบบส่ือ 2(2-0-4) 
873-212 ประวติัศาสตร์การออกแบบ  1(1-0-2) 
873-213 การออกแบบกราฟิก 1  3(2-2-5) 
873-214 ภาพยนตร์ 3(2-2-5) 
873-215 การเล่าเร่ืองและการส่ือสารดว้ยภาพ 3(2-2-5) 
วชิาเอกเลือก 3 

  รวม 18  

ภาคการศึกษาที ่2 
วชิาศึกษาทัว่ไป 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2(2-0-4) 
872-000 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1(1-0-2) 
วชิาเอกบังคับ 
 873-216 การจดัการธุรกิจการออกแบบ 3(2-2-5) 
873-217 การออกแบบกราฟิก 2  3(2-2-5) 
873-218 การออกแบบมีเดียเชิงโตต้อบ 3(2-2-5) 
873-219 แอนิเมชนั 2 มิติ 3(2-2-5) 
วชิาเอกเลือก 6 

  รวม 21  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
วชิาเอกบังคับ 
873-311 การออกแบบกราฟิก 3 3(2-2-5) 
873-312 สัมมนาในงานนวตักรรมการออกแบบส่ือ 3(3-0-6) 
873-313 การสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ 3(2-2-5) 
วชิาเอกเลือก 6 
วชิาเลือกเสรี 3 

  รวม 18  

ภาคการศึกษาที ่2 
วชิาเอกบังคับ 
873-314 วธีิวจิยัเพื่อการออกแบบส่ือ 2(2-0-4) 
873-315 การออกแบบสร้างสรรคแ์ละการผลิตส่ือ 4(1-6-5) 
873-316 เตรียมสหกิจศึกษา 1  ไม่นบัหน่วยกิต 
  (2 คาบ/สัปดาห์) 
วชิาเอกเลือก 9 
วชิาเลือกเสรี 3 

  รวม 18  

 
ปีที ่4 

ภาคการศึกษาที ่1 
วชิาเอกบังคับ 
873-411 ศิลปนิพนธ์ 6(0-18-0) 
873-412 เตรียมสหกิจศึกษา 2 ไม่นบัหน่วยกิต 
  (2 คาบ/สัปดาห์) 
873-413 ภาษาองักฤษส าหรับงานออกแบบส่ือและน าเสนอ 2(2-0-4) 
วชิาเอกเลือก 6 

  รวม 14  

ภาคการศึกษาที ่2 
วชิาเอกบังคับ 
873-414 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 

  รวม 6  



               
                                                                                                                                                                                                                                                                         

เอกสาร 2-5 
 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมินผล 
                      
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบส่ือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
     

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO 1 :  Communication  
ส่ือสารโดยใชภ้าษาองักฤษและส่ือ
ในการน าเสนอได ้
1.1 รู้เท่าทนัส่ือ 
1.2 ส่ือสารภาษาองักฤษได ้
1.3 น าเสนองานออกแบบไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
1.4 ตระหนกัรู้ถึงผลกระทบจาก
การส่ือสารผา่นส่ือต่างๆ 
1.5 แสวงหาความรู้รอบตวั ทนัโลก
และกระแสสงัคม 

1. ปฏิบติัการเปิดรับส่ือและข่าวสารประเภท 
ต่าง ๆ 
2. จดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษท่ีเนน้การฝึกทกัษะทั้ง 4 ของการ
ส่ือสารในระหวา่งผูเ้รียนผูส้อน  
3. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหน้กัศึกษา
สามารถพูดเขียน วิเคราะห์และแสดงความ
คิดเห็นจากส่ือท่ีน าเสนอ 
4.  ฝึกปฏิบติัการฟังจากส่ือประเภทต่าง ๆ  
5. ฝึกเขียนเพ่ือการส่ือสารในรายงานกลุ่มและ
รายงานเด่ียว 
6. ฝึกใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ขอ้มูล
และน าเสนอ 

1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
2. ทกัษะในการเขียนรายงาน 
3. ใบงาน 
4. ทกัษะในการพูด 
5. ทกัษะการน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ความสามารถในการใชท้กัษะ
ทางคณิตศาสตร์ และสถิตเพ่ือ
อธิบายผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
7. ประเมินจากรายงานและ
รูปแบบการน าเสนอ ดว้ยส่ือ
เทคโนโลยี 
8.  การสงัเกตพฤติกรรม 

PLO 2 :  Technology  
ใชเ้ทคโนโลยีไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั 
2.1 ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การออกแบบ 
2.2 เช่ียวชาญการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2.3  กา้วทนัการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีโลก 

1. มอบหมายงานท่ีผูเ้รียนตอ้ง ตอ้งใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเขา้ถึงเกบ็
วิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือการน าเสนอ 
2. จดัหอ้งปฏิบติัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานขอ้มูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีจ าเป็น
ใหน้กัศึกษาเขา้ถึงไดต้ลอดเวลา 
3. ท าการคน้ควา้อิสระและศิลปนิพนธ์  
4. จดักระบวนการคน้ควา้วิเคราะห์ขอ้มูล
เบ้ืองตน้เก่ียวกบังานออกแบบ 

1. ประเมินจากผลการน าเสนอ
รายงาน  
2. ประเมินตนเองและประเมินซ่ึง
กนัและกนั 
3. สงัเกตพฤติกรรมในการเรียน 
4. ประเมินบณัฑิตและผูจ้า้งงาน 

PLO 3 : Creativity  
ออกแบบส่ือโดยใชค้วามคิด
สร้างสรรค ์และประยกุตใ์ชภู้มิ
ปัญญาทอ้งถ่ินในงานออกแบบ 
3.1 วิพากษศิ์ลปะและการออกแบบ 
3.2 ฝึกหดัการสร้างสรรคง์าน
ออกแบบโดยใชค้วามรู้ดา้นศิลปะ
และการออกแบบ 

1.เนน้กระบวนการคน้ควา้ วิเคราะห์เพ่ือให้
นกัศึกษาเขา้ใจกระบวนการออกแบบและ
สามารถปรับปรุงแกไ้ขงานออกแบบในระหวา่ง
ขั้นตอนการออกแบบไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
2.บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบติัการใช้
โปรแกรมดา้นการออกแบบ 

1.ประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้จาก
ความสามารถของนกัศึกษาในการ
วิเคราะห์ออกแบบและการใช้
เคร่ืองมือปฏิบติังานไดเ้หมาะสม 
2.ประเมินความรู้จากผลงานของ
นกัศึกษาและกระบวนการคิด
สร้างสรรคผ์ลงานท่ีน าเสนออย่าง
ถูกตอ้งและเป็นระบบ 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 3.3 อธิบายการสร้างสรรคส่ื์อ

ประเภทต่างๆ 
3.4 เรียนรู้ดา้นการออกแบบตลอด
ชีวิต 
3.5 คิดสร้างสรรคเ์พ่ือการออกแบบ
  
PLO 4 :  Apply   
ใชเ้ทคนิคต่างๆในการออกแบบส่ือ 
และประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน
ในงานออกแบบ 
4.1 ใชค้วามรู้ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
และโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ
ประยกุตใ์นการออกแบบส่ือ
ประเภทต่างๆ 
4.2 มีหลกัการและเหตุผลในการ
ตดัสินใจ 
4.3 วิเคราะห์ขอ้มูลและเทรนดก์าร
ออกแบบ 
4.4 วิเคราะห์ทศันะส่ือสาร  
4.5 ออกแบบส่ือไดอ้ยา่ง
สร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ  
ประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินใน
งานออกแบบ  

1.ใชก้ารเรียนการสอนโดยเนน้กรณีศึกษา (case 
study) ใชส้ถานการณ์จ าลองดา้นการออกแบบ
ในการเรียนการสอน 
2.จดัการเรียนรู้โดยการน าปัญหามาเป็น
ตวักระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
3.จดัหอ้งคอมพิวเตอร์ท่ีมีโปรแกรมประยกุต์
ทางดา้นการออกแบบท่ีทนัสมยั 

1.ประเมินความรู้จากผลงานของ
นกัศึกษาและกระบวนการคิด
สร้างสรรคผ์ลงานท่ีน าเสนออย่าง
ถูกตอ้งและเป็นระบบ 

PLO 5 :  Value  
สร้างนวตักรรมการออกแบบส่ือ 
ท่ีมีมูลค่าและคุณค่า 
5.1 คิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้มูล
อยา่งเป็นระบบเพ่ือสร้างนวตักรรม
การออกแบบส่ือ 
5.2 สร้างสรรคง์านออกแบบอย่าง
เป็นระบบ 
5.3 ช่วยเหลือสงัคมดว้ยความ 
เตม็ใจ 
5.4 สร้างประสบการณ์ในการ 
ฝึกปฏิบติังานดา้นการออกแบบ 
5.6 สร้างเครือข่ายดา้นการ
ออกแบบ 

1. มอบหมายใหน้กัศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึก
การเป็นผูน้ า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ
และปฏิสมัพนัธ์ ระหวา่งกนั และ/หรือน าเสนอ
หนา้ชั้นเรียน 
2. มอบหมายงานรายบุคคลและงานกลุ่มให้
นกัศึกษาติดตามส่ือข่าวสารอยา่งต่อเน่ืองจาก
แหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ 
3. เสนอผลงานโดยการจดับอร์ดนิทรรศการ 
4. ศึกษาภาคสนามและน าผลการศึกษา
ภาคสนามมาจดัแสดงและอภิปรายในชั้นเรียน 
5. ทศันศึกษาและมอบหมายงานใหส้รุปผลเป็น
กลุ่ม 
6. จดัสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาให ้นกัศึกษา
รวมกลุ่มกนัแกไ้ขปัญหา 
7. มอบหมายงานรายบุคคล 

1.  สงัเกตพฤติกรรมและการ 
แแสดงออกของนกัศึกษาขณะท า
กิจกรรมกลุ่ม 
2.  ประเมินความสม ่าเสมอของการ
เขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. ประเมินความรับผิดชอบใน
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. ประเมินการท างานกลุ่ม 
5. ประเมินการน าเสนอผลงาน
กลุ่ม 
6. จดัโอกาสใหเ้พ่ือนร่วมชั้น
ประเมินการท างานกลุ่ม 
7. จดัใหมี้แบบทดสอบความรู้จาก
การทศันศึกษา 
8. การประเมินผลการฝึกงานโดย



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล สถานประกอบการ 

PLO 6 : Integrity  
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพดา้นการ
ออกแบบ 
6.1 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพดา้น
การออกแบบ 
6.2 ประเมินกระบวนการออกแบบ  
(Pre-Production,Production, Post-
Production) ตามหลกัวิชาชีพ 

1. เนน้การเขา้ชั้นเรียน การตรงต่อเวลา ความ
ซ่ือสตัยแ์ละความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย และการแต่งกายใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลยั 
2. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ 
กรณีตวัอยา่ง สถานการณ์จ าลองและส่ือต่างๆ 
3. มอบหมายงานกลุ่มและหรืองานรายบุคคล
ใหคิ้ดท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชนแ์ก่เพ่ือน
มนุษย ์
4. มอบหมายงานกลุ่มหรืองานรายบุคคลให้
ศึกษาบุคคลท่ีมีความเสียสละและจิตสาธารณะ
ต่อสงัคม 
5. เขา้ร่วมกิจกรรมในวนัถือประโยชนข์อง
เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง (เช่น ใหคิ้ดค าขวญั
และจดัท าโปสเตอร์เก่ียวกบัความเสียสละและ
จิตสาธารณะท่ีถูกตอ้งและดีงาม) 
6. อบรมจริยธรรม/บรรยายและน าเสนอ
กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เช่น การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมี
วตัถุประสงคไ์ม่สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ  
เป็นตน้) 

1. ประเมินจากการเขา้ชั้นเรียน
สม ่าเสมอ การตรงต่อเวลาของ
นกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียนการ 
เขา้ร่วมกิจกรรม ความซ่ือสตัยแ์ละ
การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรง
เวลา 
2. ประเมินจากการมอบหมายงาน
เด่ียวและงานกลุ่มท่ีมีการคน้หา
ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดย
จะตอ้งมีการอา้งอิงท่ีมาของขอ้มูล
อยา่งครบถว้น 
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. สงัเกตจากพฤติกรรมการเรียน 
5. ประเมินจากการท างานกลุ่มและ
ผลงานของกลุ่ม 
6. ประเมินจากคะแนนจิตพิสยั 

 
 



เอกสาร 2-3 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

คณะวทิยำกำรส่ือสำร 
สำขำวชิำนวตักรรมกำรออกแบบส่ือ 

 
หมวดวชิำศึกษำทัว่ไป 
สำระศำสตร์พระรำชำและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 
001-102 ศำสตร์พระรำชำกบักำรพฒันำทีย่ัง่ยืน 2(2-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development 
 ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลกัการทรงงาน หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึงพฒันา การพฒันาตามศาสตร์พระราชา และการพฒันาอยางย ัง่ยืน  
การวิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีระดบับุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดบั
ทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ 
 Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency; work 
principles, understanding and development of the King’s philosophy and sustainable development; an 
analysis of application of the King’s philosophy in the area of interest including individual, business or 
community sectors in local and national level 
872-000 ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
 Benefit of Mankinds  
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้ เนน้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการเขา้ใจ 
เขา้ถึง พฒันา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย ์  
 Knowledge integration activities, with emphasis on sufficiency economy philosophy, work 
principle for benefit of mankind  
สำระควำมเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นติ 
117-103 จิตววิฒัน์และคิด-ท ำ-น ำสุข 3((3)-0-6) 
 New Consciousness and Living a Peaceful Life  
 การมีสติ  การท าจิตให้สงบและเห็นความสงบของจิต การประยุกต์ใช้สติในการเรียนและท า
กิจกรรมต่างๆ น าสติไปใคร่ครวญดูความคิดและอารมณ์  เข้าใจการเปล่ียนแปลงของอารมณ์ มีความสุข 
มีการแบ่งปัน คุณค่าของชีวิตและความเป็นมนุษย ์การรู้จกัและเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น เจตคติท่ีดี การเขา้ใจ
และยอมรับความแตกต่างทางวฒันธรรม  ความคิด ความเช่ือและค่านิยม การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานทาง
จริยธรรม ทักษะการส่ือสารอย่างสันติและทักษะพหุวฒันธรรม การจัดการความขัดแยง้และสันติวิธี  
เพื่อประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดแนวทางการด าเนินชีวติท่ีเป็นสุขและสันติ  



 Consciousness, mind calmness and apprehension of peace; able to emply consciousness in 
studying and conduction activities, including cogitating upon thought and emotion; able to understand 
change in emotional state, being happy, learning to share and acknowledging value of life and humanness; 
self-perception and understand others; having positive attitude; understand and accept differences in 
culture, idea belief and value; state of coexistence with ethics, peaceful communication skill and 
multiculturalism skill; conflict management and non-violent method to apply into the state of living life in 
happiness and peace 
117-102 ควำมเป็นพลเมืองและจิตสำธำรณะ 2((2)-0-4) 
 Citizenship and Public Consciousness  
 แนวคิด หลกัการ คุณสมบติัและความส าคญัของความเป็นพลเมืองภายใตห้ลกัการประชาธิปไตย
ในระดบัชุมชน สังคมโลกและสังคมออนไลน์ (สังคมเสมือน) การเคารพกฎหมาย ความรับผดิชอบต่อสังคม 
ความเท่าเทียมทางสังคม แนวคิดและหลกัการของการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้ การช่วยเหลือดูแลสุขภาพแก่
บุคคลอ่ืนและการปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพจากสถานการณ์จ าลอง บ าเพญ็ประโยชน์กบัผูอ่ื้นโดยใชห้ลกัการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้และการช่วยเหลือดูแลสุขภาพ  
 Concept, principle, qualification and importance of citizenship under the democracy principle in 
community, global and online society (virtual society) levels; abide by the law, social responsibility, 
equality, concept and principle of cardiopulmonary resuscitation, healthcare aid for others, and simulation 
of cardiopulmonary resuscitation demonstration; outreach to others by employing basic cardiopulmonary 
resuscitation and healthcare methods 
สำระกำรเป็นผู้ประกอบกำรกับกำรคิดเชิงระบบ 
001-103 ไอเดียสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 1((1)-0-2)  
 Idea to Entrepreneurship  
 การเป็นผูป้ระกอบการ  การประเมินสภาพแวดลอ้มธุรกิจ  การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ  การ
จดัท าแนวคิดธุรกิจดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่  
 Introduction to new entrepreneur creation; business environment opportunity analysis; using 
business models with modern business tools  
117-104 กำรคิดสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร 3((3)-0-6) 
 Thinking  to Entrepreneurship  
 ความหมายและความสัมพนัธ์ของการคิดขั้นสูงกบัการเป็นผูป้ระกอบการ การพฒันาทกัษะการคิด
ขั้นสูง การใชข้อ้มูลและการประเมินสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจเพื่อการตดัสินใจหาทางเลือกอยา่งเท่าทนัโลก
บนพื้นฐานคุณธรรม การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการพฒันาแนวคิดในการใชชี้วิตอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 
การจดัท าแนวคิดธุรกิจดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่  



 Definition and relation of higher order thinking with entrepreneurship: development of higher 
order thinking; use of data and evaluation of business environment for making decision  deliberately on 
alternatives based on ethics, searching for business opportunity and perspective development of balanced 
and sustainable living; developing business ideas with modern business tool  
117-115 กำรคิดและกำรตัดสินใจ 2((2)-0-4) 
 Thinking and Decision Making  
 หลกัการและกระบวนการคิดของมนุษย ์ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร 
ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล กระบวนการตดัสินใจ กระบวนการแสวงหาความรู้ การรู้เท่าทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และการประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนั  
 Principles and processes of systematic thinking; creative thinking; data and information analysis; 
logic and reasoning; decision-making process; search of knowledge; literacy and application of social and 
environmental changes  
262-202 กำรคิดเปลีย่นชีวติ 2((2)-0-4) 
 Thinking for Life Changing  
 ความหมายและความส าคญัของการคิดขั้นสูง การพฒันาทกัษะการคิดขั้นสูง การใชข้อ้มูลเพื่อการ
ตดัสินใจหาทางเลือกอยา่งเท่าทนัโลกบนพื้นฐานคุณธรรม  การพฒันาแนวคิดในการใชชี้วติอยา่งสมดุลและ
ย ัง่ยนื  
 Definitions and significance of higher-order thinking; development of higher-order thinking 
skills; use of information promoting alternative perspectives for wise decision-making based on morals; 
conceptual development of  balanced and sustainable life  
747-102 ข้อมูลนีม้ีค ำตอบ 2((2)-0-4) 
 Answering Questions with Data  
 การตั้ งค  าถามในประเด็นท่ีสนใจ การหาข้อมูลจากส่ิงรอบตัวและข่าวสารในชีวิตประจ าวนั 
สถานการณ์ปัจจุบัน การจดัการและการจ าแนกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
แหล่งเรียนรู้หลากหลาย และใชท้ฤษฎีสถิติเบ้ืองตน้ วธีิการสรุปผล เทคนิคการน าเสนอ  
 Developing interesting research questions; primary data collection;  data management and 
classification; modern technology in data analysis; varied learning sources; basic statistics; drawing 
conclusions from data; data presentation techniques  
 
 
 
 
 



สำระกำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทัน และกำรรู้ดิจิทลั 
117-116   กำรรู้เท่ำทันดิจิทลั 2((2)-0-4) 
 Digital Environment Literacy  
 เทคโนโลยีอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ จริยธรรมและกฎหมายในสังคมไซเบอร์ แนวคิดและ
ความส าคญัของส่ือและข่าวสารในยุคดิจิทลั ภูมิทศัน์การส่ือสารสมยัใหม่ ผลกระทบจากส่ือและพฤติกรรม
การส่ือสารในส่ือดิจิทลั  สิทธิส่วนบุคคลและการละเมิด ภูมิสารสนเทศและผลกระทบดา้นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติเพื่อการด าเนินชีวิต การสืบคน้และการเขา้ถึงสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง การใช้สารสนเทศเพื่อการ
แสวงหาความรู้ตลอดชีวติ การอา้งอิง และการน าเสนอสารสนเทศ  
 Technology; artificial Intelligence; cyber ethics and regulations; concepts and significance of 
media and information in digital age; modern communication landscape; media impacts; communication 
behaviors in digital media; private right and violation; access to information; use of information for 
lifelong learning; citation; information presentation  
299-104 รู้คิด รู้เท่ำทนั 2((2)-0-4) 
 Values of the Wise and Deliberation  
 กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์  ความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากผลกระทบของ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
 Scientific thinking process; progress in science and technology; impacts of science and 
technology on way of life; economy, society and environment; preventing and solving problem  arising 
from science and technology impact  
724-106 เกำะติดกระแสวทิยำศำสตร์สมัยใหม่ 2((2)-0-4) 
 Current Issues in Modern Science  
 พฒันาการดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต รูปแบบการใชเ้ทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพื่อการรู้เท่าทนัสถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม สถานการณ์
ปัจจุบนัของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมในระดบัชุมชน ภูมิภาค และระดบั
สากล ประเด็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่ในปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีก าลงัเป็นท่ีน่าสนใจหรือมีผลกระทบต่อมนุษย ์ส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล้อม กฎหมาย 
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม  
 Science and technology development for enhancing quality of life; IT applications in science, 
technology, energy and environment; scientific and technological advancement; communal, regional and 
international innovations; modern scientific and technological issues related to or with impacts on society, 
politics, economy, natural resources, humans, living organisms and environment  
   



724-107 กำรบริโภคสีเขียว 2((2)-0-4) 
 Green Consumptions  
 ชีวติท่ีดีในร้ัวมหาวทิยาลยัเชิงนิเวศ (Eco-university) มิติส่ิงแวดลอ้ม (ทรัพยากรธรรมชาติ พลงังาน 
เทคโนโลยี ของเสีย และเศรษฐสังคม) และการปรับตวัให้ทนักบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงเพื่อสร้างความ
สมดุลแห่งชีวิต นิเวศพฒันาเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตอย่างย ัง่ยืน การปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัการพฒันา
เมืองส่ิ งแวดล้อมย ั่งยืน  (green and sustainable city) นวัตกรรมสี เขียวและการเลือกใช้ผ ลิตภัณฑ ์ 
ภูมิสารสนเทศเพื่อการเตือนภยัธรรมชาติ รู้เท่าทนัเทคโนโลยีการส่ือสารและการน าเสนอขอ้มูลข่าวบน
พื้นฐานของพหุวฒันธรรม  
 Happy life in eco-university; environmental  dimensions (natural resources, energy, technology, 
waste and socioeconomic) adjustment under globalization changing for balanced  life; eco-development 
for sustainable development of quality of life;  adaptations to sustainable and green city development; 
green innovation and product selection; application of basic GIS for natural disaster warning system; 
dynamic globalization and critical media literacy in multicultural society  

สำระกำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
746-102 สมำร์ตแมท สมำร์ตไลฟ์ 2((2)-0-4) 
 Smart Math for Smart Life  
 การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั เช่น การให้เหตุผลปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ  การจดัการตารางเวลา การดูแลสุขภาพ  การจดัการการเงินส่วนบุคคล และการเลือกซ้ือสินคา้  
 Application of mathematical knowledge in everyday life: explanation of natural phenomena, 
schedule management, health care, personal financial management and shopping 

สำระภำษำและกำรส่ือสำร 
ภำษำองักฤษ 
 417-101 ไฮ-องิลชิ 2((2)-0-4) 
 Hi! English  
 การฝึกสนทนาภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั ฝึกทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษอย่างถูกตอ้ง 
เรียนรู้ทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษผา่นส่ือท่ีหลากหลาย เช่น การ์ตูน นิทาน บทเพลง ภาพยนตร์ และบท
บรรยายสั้น ๆ   
 Practice of English conversation in daily life; practice of English pronunciation; learning English 
through media such as English cartoons, fairy tales, songs, movies and short descriptions 
 
 
 



ภำษำไทย 
411-101 ภำษำไทย ภำษำเธอ 2((2)-0-4) 
 Thai Language Your Language  
 ภาษากับการน าเสนอความรู้สึกนึกคิดด้วยการเขียนท่ีมุ่ งสัมฤทธิผลของการส่ือสารตาม
วตัถุประสงค์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์การส่ือสาร  การรับสารดว้ยการอ่านเพื่อจบัใจความ 
สรุปความ และมีวจิารณญาณในการน าไปใชป้ระโยชน์  
 Language and presentation of ideas through written communication appropriate with different 
situation for the achievement of communicative objectives ; culture of Thai language usage ; practice of 
correcting defective message in communication ; receiving information by reading for main ideas, 
summarizing, and criticizing for learning and living application  
411-102 สนทนำภำษำไทย 4.0 2((2)-0-4) 
 4.0 Thai Conversation  
 ภาษากบัการน าเสนอความคิดดว้ยการพูดอยา่งมีขั้นตอนตามวตัถุประสงคต่์างๆ และเหมาะสมกบั
บริบททางสังคมวฒันธรรม และสถานการณ์การส่ือสาร  บุคลิกภาพและอวจันภาษาเพื่อสัมฤทธิผลในการพูด 
การรับสารดว้ยการฟังเพื่อคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนรู้และการ
ด าเนินชีวติได ้  
 Language and expression of ideas via appropriate use of verbal communication process in 
accordance with socio-cultural contexts and situations under different objectives; personality and 
nonverbal language for speaking achievement; listening for information critically for learning and living 
application  
สำระสุนทรียศำสตร์และกฬีำ 
สุนทรียศำสตร์ 
125-101 หัตถกรรมสร้ำงสรรค์ 1((1)-0-2) 
 Creative Craft  
 การคิด การใชท้กัษะ และการจดัการภูมิปัญญา หตัถกรรมทอ้งถ่ิน การผลิตผลงานสร้างสรรค ์เกิด
นวตักรรมน าไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
 Thoughts, skills, and knowledge management of local handicraft; creative work and innovation 
for value creation and economic value  
277-103 สวยด้วยเศษวสัดุ 1((1)-0-2) 
 Craft Appreciation  
 การน าวสัดุเหลือใชม้าประดิษฐเ์พื่อใหเ้กิดความสวยงามและน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั
 Creative use of  waste material  
   



277-104 กำร์ตูนหรรษำ 1((1)-0-2) 
 Cartoon Appreciation  
 การวาดรูปการ์ตูนเบ้ืองตน้และน าการ์ตูนไปตกแต่งบนของใชใ้นชีวติประจ าวนั  
 Drawing cartoons for beginners; decorative cartoons  
411-103 สีสันบันเทิงคดี 1((1)-0-2) 
 Colorful Fiction  
 ความเขา้ใจโลกและชีวติ ความจรรโลงใจ คุณค่าดา้นความงาม สังคม และวฒันธรรมผา่นงาน
สร้างสรรคท่ี์ใชภ้าษาในรูปแบบต่างๆ เช่น นวนิยาย เร่ืองสั้น บทเพลง บทละคร  
 Life experience, inspiration, aesthetic, social and cultural appreciation through novels, short 
stories, songs, and plays  
412-123 ศิลปะแดนมังกร 1((1)-0-2) 
 Chinese Art  
 ศิลปวฒันธรรมจีนดา้นต่าง ๆ เช่น การตดักระดาษ ศิลปะการเขียนพูก่นัจีน ลูกคิด ศิลปะการชงชา 
และอาหารจีน เป็นตน้  
 Chinese art and culture such as paper cutting, the art of Chinese Calligraphy, abacus, the art of 
tea and food  
413-242 เสน่ห์มลำยู 1((1)-0-2) 
 Malay Enchantment  
 ชนชาติ ประเพณี วฒันธรรมของชาวมลายใูนประเทศไทยและอาเซียน  
 Race, culture and traditions Malay in Thailand and ASEAN  
415-140 เปิดประตูสู่ญีปุ่่น 1((1)-0-2) 
 What’s Japan  
 สังคม วฒันธรรมญ่ีปุ่นและศิลปะดา้นต่างๆ ฝึกวเิคราะห์ขอ้แตกต่างระหวา่งสังคมญ่ีปุ่นและ
สังคมไทย  
 Japanese Society; culture and art in many aspects; analyzing the difference between Thai society 
and Japanese society  
416-146 ท่องแดนกมิจิ 1((1)-0-2) 
 Get to Know Korea  
 ศิลปวฒันธรรมเกาหลีดา้นต่าง ๆ เช่น การท าอาหารเกาหลี วฒันธรรมการร่ายร าดั้งเดิมของชาว
เกาหลี กระแสเกาหลี และ การพบักระดาษต่าง ๆ  เป็นตน้  
 Korean Art and Culture: Korean Cooking, Korean Traditional Dance, Korean Wave, fole paper
  
   



437-111 ศิลปะบ ำบัด 1((1)-0-2) 
 Arts Therapy  
 กระบวนการสร้างสรรคศิ์ลปะเพื่อพฒันาสุขภาวะทางอารมณ์และสติปัญญา การบริหารจดัการ
ความรู้สึก การแสดงออกและส่ือสารดว้ยวธีิการท่ีสร้างสรรค ์เสริมสร้างความมัน่ใจในตวัเองและพฒันาการ
ตระหนกัรู้ในตวัตนในระดบัลึกซ้ึง  
 Arts and creative activities for improve emotional and mental well-being. Learn to manage the 
feelings, expression and communication in more positive way. Increasing self-confident and develop a 
greater self-awareness    
910-114 เพลนิเพลงมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  1((1)-0-2) 
 PSU Songs Appreciation  
 ประวติัความเป็นมา คุณค่า  การวจิารณ์ และสุนทรียะของบทเพลงมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
การขบัร้องบทเพลงมหาวทิยาลยัโดยอาศยัวธีิการร้องเพลงต่างๆ  
 Background; value; criticism and appreciation of PSU’s song; singing PSU’s song in difference 
way  
กฬีำ 
117-118 โยคะ 1((1)-0-2) 
 Yoga  
 ความรู้และทกัษะโยคะ  การออกก าลงักายดว้ยโยคะ  การประยกุตใ์ชโ้ยคะไปสู่การออกก าลงักาย
เพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวนั  
 Knowledge and yoga skill, exercise with yoga, applying yoga to promote health in daily life  
281-204 ลลีำศ 1((0)-2-1) 
 Social Dance  
 ทกัษะเบ้ืองตน้และมารยาทในการลีลาศ  เพลงท่ีใชใ้นการลีลาศ เนน้การฝึกปฏิบติั  
 Basic social dance skills and etiquette; social dance music; emphasis on practice  
281-205 กจิกรรมประกอบจังหวะ 1((0)-2-1) 
 Rhythmic Activities  
 ความรู้เก่ียวกบักิจกรรมประกอบจงัหวะ ทกัษะในการเคล่ือนไหวประกอบจงัหวะ เพลงท่ีใชใ้น
กิจกรรมประกอบจงัหวะ เนน้การฝึกปฏิบติั  
 Knowledge of rhythmic activities; rhythmic movement skills; music for rhythmic activities; 
emphasis on practice  
 
  
  



281-207 บำสเกตบอล 1((0)-2-1) 
 Basketball  
 ความรู้และทกัษะกีฬาบาสเกตบอลเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั  
 Basic basketball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition 
281-209 วอลเลย์บอล 1((0)-2-1) 
 Volleyball  
 ความรู้และทกัษะกีฬาวอลเล่ยบ์อลเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั  
 Basic volleyball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition 
281-210 แฮนด์บอล 1((0)-2-1) 
 Handball  
 ความรู้และทกัษะกีฬาแฮนด์บอลเบ้ืองตน้  วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกา และการแข่งขนั  
 Basic handball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition 
281-215 เทเบิลเทนนิส 1((0)-2-1) 
 Table Tennis  
 ความรู้และทกัษะกีฬาเทเบิลเทนนิสเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั  
 Basic table tennis knowledge and skills; teaching methods; practical drill; rules and competition 
281-216 แบดมินตัน 1((0)-2-1) 
 Badminton  
 ความรู้และทกัษะแบดมินตนัเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั  
 Basic badminton knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition 
281-219 ว่ำยน ำ้ 1((0)-2-1) 
 Swimming  
 ความรู้และทกัษะกีฬาวา่ยน ้าเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
 Basic swimming knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition 
281-220 เปตอง 1((0)-2-1) 
 Petongue  
 ความรู้และทกัษะกีฬาเปตองเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
 Basic petongue knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition 
281-223 มวยไทย 1((0)-2-1) 
 Thai Boxing  
 ความรู้และทกัษะกีฬามวยไทยเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั  
 Basic This boxing knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and 
competition  



281-225 เทควนัโด 1((0)-2-1) 
 Taekwondo  
 ความรู้และทกัษะกีฬาเทควนัโดเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั  
 Basic taekwondo knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition 
281-226 ไอกโิด 1((0)-2-1) 
 Aikido  
 ความรู้และทกัษะกีฬาไอกิโดเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั  
 Basic aikido knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and Competition 
281-227 ยูโด 1((0)-2-1) 
 Judo  
 ความรู้และทกัษะกีฬายโูดเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั  
 Basic judo knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and Competition  
910-111 ร ำไทยเพ่ือสุขภำพ 1((1)-0-2) 
 Thai Dance for Health  
 ทกัษะเบ้ืองตน้ส าหรับการร าไทย เพลงและจงัหวะ การจดัองคป์ระกอบการเคล่ือนไหวท่าร าไทย
ประกอบดนตรีเพื่อน าไปใชส่้งเสริมสุขภาพ  
 Basic Skills of Thai dance; music and rhythm.; choreography of Thai dance movement with 
Music for promoting health  
910-112 โขนเพ่ือพฒันำร่ำงกำยและจิตใจ 1((1)-0-2) 
 Khon for Personality Development  
 ความเป็นมา องคป์ระกอบการแสดงโขน การพฒันาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และบุคลิกภาพผา่น
ทกัษะการฝึกหดัโขนและตวัละครโขนชนิดต่าง ๆ  
 Background and elements of Khon performance; development of mind, body, emotions, and 
personality through Khon practice and the character  
910-113 แจ๊สด้ำนซ์ 1((1)-0-2) 
 Jazz Dance  
 ทกัษะเบ้ืองตน้และการจดัองคป์ระกอบการเคล่ือนไหวส าหรับการเตน้แจส๊ดา้นซ์ และออกแบบท่า
เตน้ประกอบเพลงเพื่อส่งเสริมสุขภาพและนนัทนาการ  
 Basic skills and composition for Jazz dance; choreography with music for promoting health and 
recreation  
  
 
 



สำระเลือกศึกษำทัว่ไป 
สำระสุนทรียศำสตร์ 
125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญำ   2((2)-0-4) 
 Miracle of Wisdom  
 การเรียนรู้และเห็นคุณค่าของวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การบูรณาการใหเ้หมาะสมกบัการ
เปล่ียนแปลงของสังคม  
 Learning and appreciation of local culture and wisdom; integration with social changes  
425-101 วฒันธรรมน ำชม   2((2)-0-4) 
 Culture Guide  
 ความตระหนกั และช่ืนชมในมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การบูรณาการความรู้ทาง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมกบัการน าชมการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม  
 Appreciation of cultural heritage and local wisdom; knowledge integration with cultural tourism 

สำระควำมเป็นพลเมือง 
196-103 ภำวะผู้น ำและกำรจัดกำร   2((2)-0-4) 
 Leadership and Management  
 แนวคิด ทฤษฎี กรณีศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้ า  ลกัษณะบทบาทผูน้ าและผูต้าม ผูน้ าการเปล่ียนแปลง  
ผูน้ าการสร้างสรรค ์สมรรถนะการท างาน การสร้างทีมงานและการท างานเป็นทีม  หลกัการและทฤษฎีการ
จดัการการจดัการเชิงกลยทุธ์  แนวทางการพฒันาทกัษะการเป็นผูน้ า และการบริหารจดัการตามหลกัการเพื่อ
ความส าเร็จ  
 Concepts and theories of leadership; characteristics and roles of leaders and followers; change 
leaders; creative leaders; competency; team building and team work; principles and theories of strategic 
management; leadership development; success-oriented management  
437-201 จริยศำสตร์กบัควำมรับผดิชอบต่อสังคม   2((2)-0-4) 
 Ethics and Social Responsibility  
 แนวคิด ทฤษฎี ความส าคญั  จริยศาสตร์ในการท างานเพื่อสังคม  การสร้างอตัลกัษณ์นกัศึกษา 
ความรับผดิชอบต่อตนเอง  สังคมและส่ิงแวดลอ้มผา่นกิจกรรมเพื่อสังคม  
 Concepts; theories; significance; ethics in social work; identity construction; self, social and 
environmental responsibilities through social activities  
สำระอยู่อย่ำงรู้เท่ำทนั 
724-108 ธรรมชำติบ ำบัด 2((2)-0-4) 
 Natural Therapy  
 แนวคิดเก่ียวกบัธรรมชาติบ าบดัเพื่อคุณภาพชีวติท่ีดี ทางเลือกในการปฏิบติัเพื่อสุขภาพ ป่าบ าบดั 
ดนตรีบ าบดั โยคะ สมุนไพรในชีวติประจ าวนั ผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติ  



 Natural therapy for healthy life; alternative health practice: forest therapy, music therapy, yoga, 
herb, natural products  
สำระกำรคิดเชิงระบบ 
276-101 กำรมองภำพแบบองค์รวม 2((2)-0-4) 
 Holistic View  
 การแสวงหาความรู้รอบตวัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวติประจ าวนั ความสามารถมองภาพแบบองคร์วม การ
รู้เท่าทนัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางสังคมพหุวฒันธรรม และคาดการณ์ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 
กระบวนการคิดวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณลกัษณะ การเลือกใชข้อ้มูลสารสนเทศเพื่อการ
ตดัสินใจแกปั้ญหา และน าเสนอขอ้มูลบนพื้นฐานคุณธรรม  
 Knowledge acquisition in daily life; holistic view; literacy of changes in multicultural societies 
and consequences; qualitative and quantitative analysis; choosing information sources for problem solving; 
ethical considerations in data presentation  
437-202 คิดอย่ำงเฉลยีว เข้ำใจอย่ำงฉลำด 2((2)-0-4) 
 Smart Thought, Clever Understanding  
 การจดัการปัญหาเชิงมโนทศัน์ เขา้ใจขอ้โตแ้ยง้ของขั้วความคิดท่ีแตกต่าง มองเห็นขอ้เด่นขอ้ดอ้ย
ของขั้วความคิด ใชค้วามคิดของตนเพื่อสร้างค าอธิบายได ้ การใชเ้หตุผลประเมินสถานการณ์ โลกทศัน์ท่ีไม่
รู้จกัมาก่อน  เขา้ใจตนเอง  
 Conceptual resolution, understanding,  understanding of polarized and different point of view,  
recognizing the advantages and the disadvantages of different opinions, constructing student own ideas, 
logical assessment of real situation, unknown  worldview, self-understanding  

สำระภำษำและกำรส่ือสำร  กำรคิดเชิงระบบ สุนทรียศำสตร์ 
263-213 กำรถ่ำยภำพเพ่ือกำรท่องเทีย่วในต่ำงแดน 2((2)-0-4) 
 Photography for Abroad Travelling  
 การใชเ้ทคโนโลยใีนการถ่ายภาพ การจดัการไปต่างประเทศดว้ยตนเองอยา่งประหยดั โดยการใช้
เทคโนโลยใีนการแสวงหาขอ้มูลเพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้จากการท่องเท่ียว การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้
ขณะเดินทาง และการประเมินผลการจดัการเดินทางไปท่องเท่ียวในต่างแดน  
 Utilize of photographic technology using information technology for  accessing and selecting a 
travel management information, how to deal with uncomfortable situation while traveling, travel summary 
and evaluation  
 
 
 
 



สำระภำษำและกำรส่ือสำร 
412-201 หนีห่ำว จงกว๋อ 2((2)-0-4) 
 Ni Hao Zhong Guo  
 การถ่ายเสียงภาษาจีนกลางดว้ยอกัษรโรมนั การฝึกออกเสียงพยญัชนะสระ และวรรณยุกต ์การ
สนทนาในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัชีวติประจ าวนั  
 Pinyin romanization of Chinese phonemes; pronunciation drills of consonants, vowels and tones; 
Practice of listening and speaking skills on daily life topics  
413-213 มำเลย์ออนทวัร์  2((2)-0-4) 
 Malay on Tour  
 ภาษามลายท่ีูเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในสถานการณ์ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ  
 Malay for tourism in Thailand and foreign countries  
415-203 เซย์ไฮสไตล์คำวำอี ้ 2((2)-0-4) 
 Say Hi Style Kawaii  
 ฝึกสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้ ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเองและเร่ืองราวใกลต้วั พร้อมเรียนรู้
ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม วถีิญ่ีปุ่น เร่ืองราวและสถานการณ์ปัจจุบนัของประเทศญ่ีปุ่นผา่นส่ือท่ี
หลากหลาย  
 Basic Japanese conversation; talking about personal information and related topics;  learning 
Japanese traditions, cultures, and ways of living; current events in Japan through multimedia  
416-125 อนัยองฮำเชโย โคเรีย  2((2)-0-4) 
 Annyeonghaseyyo Korea  
 การฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ การฟังพูด อ่าน และเขียน ฝึกออกเสียงใหถู้กตอ้ง ชดัเจน และฝึก
สนทนาภาษาเกาหลีท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัผา่นซีรีส์และเพลงภาษาเกาหลี  
 Practice of four language skills: listening, speaking, reading, and writing; Korean conversation in 
daily life through Korean series and music  
417-191 พฒันำกำรอ่ำน  2((2)-0-4) 
 Reading Development  
 การสร้างนิสัยในการอ่าน  ทกัษะการอ่านโดยทัว่ไป ฝึกการอ่านและสรุปความขอ้เขียนชนิดต่างๆ 
ในระดบัความยากของศพัทป์ระมาณ 3,000 ค  าข้ึนไป (หมายเหตุ ไม่เปิดใหน้กัศึกษาวชิาเอก-โท ภาษาองักฤษ
ชั้นปีท่ี 2-4)  
 Developing good reading habits; general reading skills; practice of reading a wide range of texts; 
minimum reading level: 3,000 words (Note: not offered to 2 nd through 4th year English majors and 
minors)  
   



417-193 บันเทงิศึกษำภำษำองักฤษ  2((2)-0-4) 
 English Edutainment  
 การเรียนรู้ทกัษะภาษาองักฤษ โดยใชกิ้จกรรมและส่ือบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหผู้เ้รียนได้
ความรู้และมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ  
 English skills learning through a variety of activities and other entertainment media to enhance 
students’ knowledge as well as attitudes towards language learning  

หมวดวชิำเฉพำะ                                              
กลุ่มวชิำพืน้ฐำนคณะ                                          
872-100 วทิยำกำรส่ือสำร  3(3-0-6) 
 Communication Sciences  
 แนวคิดการส่ือสารและการส่ือสารเชิงบูรณาการ ภูมิทศัน์การส่ือสารและเทคโนโลยีการส่ือสาร
สมยัใหม่ ความส าคญัของขอ้มูลข่าวสารและสารสนเทศประเภทและรูปแบบการส่ือสาร ความคิดสร้างสรรค์
ในงานส่ือสารท่ีสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบของการส่ือสารต่อบุคคลและ
สังคม การฝึกทกัษะการส่ือสารเชิงบูรณาการ  
 Concepts of communication and integrated communication; landscape of communication and 
new communication technologies; importance of news and information; types and forms of 
communication; creativity in communication related to  economic and social changes; impacts of 
communication on individuals and society; integrated communication skills training 
872-200 กำรจัดกำรควำมรู้และทกัษะกำรคิดเชิงวพิำกษ์  3(3-0-6) 
 Knowledge Management and Critical Thinking Skills  
 หลกัการ กระบวนการและกลยทุธ์การจดัการความรู้ทางการส่ือสาร 
เชิงบูรณาการ การแลกเปล่ียนความรู้และชุมชนนกัปฏิบติั กระบวนการส่ือสารในท่ีสาธารณะ หลกัการและ
กระบวนการคิดเชิงวพิากษ ์แนวทางการพฒันาความคิดเชิงวพิากษ ์กระบวนการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์
และสังคม เคร่ืองมือและเทคโนโลยเีพื่อการส่ือสาร 
 Principles, processes and strategies of knowledge management for integrated communication; 
knowledge sharing and communities of practice;  public communication process; principles and processes 
of critical thinking; guideline for developing critical thinking;  scientific  and social problem solving 
processes; tools and technologies for communication  
 
 
 
 



กลุ่มวชิำบังคับเอก                                                         
 873-111 กำรเขียนภำพร่ำงเพ่ือกำรออกแบบ  3(2-2-5) 
 Drawing for Design  
 ทฤษฎี หลกัการ วธีิการ และปฏิบติัการเขียนภาพร่าง การถ่ายทอดธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มใน
ลกัษณะรูปร่างและรูปทรงการวาดโครงสร้างและน ้าหนกัลายเส้น การก าหนดความเขม้ของแสง เงา และ
ระยะของวตัถุจากรูปทรงเรขาคณิตสู่รูปทรงท่ีมีความซบัซอ้นเพื่อประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบ  
 Theories, principles, method and practice of drawing and shading; drawing shapes and forms 
inspired by nature and environment; structure drawing and line weight; determining light geometric with 
complex shapes to apply for a design  
873-112 องค์ประกอบศิลป์และทฤษฎีสี  3(2-2-5) 
 Art Composition and Colors Theory  
 หลกัการ ทฤษฎีดา้นองคป์ระกอบศิลป์และสี ความสมดุลและความสัมพนัธ์ของรูปร่างวตัถุ รูปทรง
ในพื้นท่ีวา่ง พื้นผวิ การสร้างแนวคิดและการน าเสนอในบริบทของการออกแบบ  
 Principles, theories of art composition and colors; balance and relationship between object forms 
and shapes in space and surface; conceptualization and presentation in the context of design  
873-113 คอมพวิเตอร์กรำฟิก  3(2-2-5) 
 Computer graphics  
 หลกัการความแตกต่างของภาพกราฟิกแบบ 2 มิติ ภาพกราฟิกแบบ เวกเตอร์ และบิตแมป ประเภท
และคุณลักษณะการสร้างและตกแต่งภาพกราฟิก ฝึกปฏิบัติออกแบบและผลิตผลงานโดยใช้โปรแกรม
ประยกุตท์างดา้นการออกแบบกราฟิกขั้นพื้นฐาน  
 Principles of 2D graphic differences; Vector and Bitmap graphics; types and characteristics of 
creating and decoration graphics; practice of design and production using basic graphic design applications 
873-211 กำรคิดสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรออกแบบส่ือ  2(2-0-4) 
 Creative Thinking for Media Design  
 หลกัการ ความคิดสร้างสรรค ์การสร้างความคิดและแรงบนัดาลใจในการออกแบบส่ือ ก าหนด
แนวความคิด และการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาสร้างสรรคใ์นการออกแบบ พฒันาแนวความคิดริเร่ิมและ
จินตนาการในเชิงสร้างสรรคเ์พื่องานออกแบบท่ีมีความโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์  
 Principles, creative thinking, creating ideas and inspiration in media design, conceptual and 
applying local wisdom for creating designs; development of creative initiative and imagination for 
distinctive and unique designs  
  
 
  



873-212 ประวตัิศำสตร์กำรออกแบบ  1(1-0-2) 
 Design History  
 ประวติัความเป็นมา ทฤษฎี และหลกัการเบ้ืองตน้ของการออกแบบกราฟิก ภาพยนตร์ และ
แอนิเมชนั ยคุของศิลปะและประวติัศาสตร์โลกท่ีส่งผลต่อการออกแบบ  
 History, theories and basic principles of graphic design, movies and animation; the era of art and 
world history affecting designs  
873-213 กำรออกแบบกรำฟิก 1  3(2-2-5) 
 Graphic Design I  
 ความหมาย ววิฒันาการของตวัอกัษรโรมนัและไทย ประเภท รูปแบบของการพฒันาตวัอกัษร 
ทกัษะการสร้างตวัอกัษรประดิษฐ ์การออกแบบตวัอกัษร การจดัวางและเลือกใชต้วัอกัษรในการออกแบบส่ือ
ต่างๆ ความชดัเจนในการส่ือความหมายเพื่อใชใ้นงานออกแบบอยา่งสร้างสรรค ์  
 Definition, evolution of Thai and Roman letterforms, types of letterforms development, 
calligraphy skills, letterforms design, typography and selection of letterforms in different media designs; 
explicit meaning for creative design works 
873-214 ภำพยนตร์ 3(2-2-5) 
 Movies  
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการสร้างส่ือภาพยนตร์ หลกัการและกระบวนการผลิตภาพยนตร์ การหยบิ
ยกประเด็นสังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ขั้นตอนการเตรียมงานก่อนการถ่ายท า ขั้นตอนการถ่ายท า ขั้นตอน
หลงัการถ่ายท า และการใชโ้ปรแกรมประยกุตส์ าหรับการผลิตส่ือภาพยนตร์  
 Introduction to movie making; principles and movie making process, social issues and local 
culture raised, pre-production, production and post-production processes; using applications for movie 
production  
873-215 กำรเล่ำเร่ืองและกำรส่ือสำรด้วยภำพ  3(2-2-5) 
 Storytelling and Visual Communication  
 ทฤษฎีการส่ือสารและการเล่าเร่ือง เพื่อการออกแบบเบ้ืองตน้ ความหมายความส าคญั หลกัการ
ส่ือสาร วิวฒันาการ องค์ประกอบ วตัถุประสงค์ ประเภท การผลิตภาพเพื่อการส่ือสาร การสร้างภาพ สี 
องคป์ระกอบ ภาพถ่าย และสารสนเทศกราฟิก ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวคิดและเน้ือหาและแบบจ าลองการ
ส่ือสาร การวิเคราะห์กระบวนการเล่าเร่ืองจากภูมิปัญญาและอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน เพื่อส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ 
และอิทธิพลของการส่ือสารท่ีมีผลต่อสังคม การประยกุตใ์ชใ้นงานออกแบบ  
 Communication theories, storytelling for preliminary design, definition, importance, principles, 
the evolution of communication, elements, objectives, types production of images for communication, 
creating color images, composition, photos and information graphic; relationship between content concepts 



and communication models; analysis of storytelling, local wisdom and identity for communication in 
different forms; effect of communication on society, application of communication in design  
873-216 กำรจัดกำรธุรกจิกำรออกแบบ  3(2-2-5) 
 Design Business Management  
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ หลกัการและกระบวนการจดัการธุรกิจ การออกแบบ ประเภทของ
ธุรกิจการออกแบบ ความรู้พื้นฐานและหนา้ท่ีทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด โครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจ
การออกแบบ  การสับเปล่ียนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วางแผนทรัพยากรขององคก์ารและการจดัการลูกคา้
สัมพนัธ์ กฎหมายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จรรยาบรรณทางธุรกิจการออกแบบ  
 Introduction to business; principles and processes of design business management; types of 
design businesses; knowledge and business function; economics; marketing; structure of design 
businesses; electronic data switching; organizations resource planning and customer relationship 
management; electronic business law; design business ethics  
873-217 กำรออกแบบกรำฟิก 2  3(2-2-5) 
 Graphics II  
 การเลือกใช้ภาพ สร้างภาพ การจดัหน้าประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์กระบวนการผลิตงานพิมพ์ สามารถ
ออกแบบผลิตส่ิงพิมพ์และส่ิงพิมพ์ดิจิทัลจากโปรแกรมประยุกต์ทางด้านการออกแบบกราฟิกขั้นสูง  
การออกแบบกราฟิกเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ดา้นการส่ือสารและการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์
และส่ือดิจิทลั  
 Selection of images, image creation, layout of print media; print production process, to be able  
to design print and digital publications with advanced graphic design applications, graphic design for 
communication and public relations purposes in the form of print and digital media  
873-218 กำรออกแบบมีเดียเชิงโต้ตอบ  3(2-2-5) 
 Interactive Multimedia Design  
 หลกัการและองคป์ระกอบของมลัติมีเดียการใชเ้คร่ืองมือและโปรแกรมประยกุตส์ าหรับการผลิต
มลัติมีเดียเชิงปฏิสัมพนัธ์การออกแบบมลัติมีเดีย บนหนา้จอท่ีมีขนาดหลากหลายการประยกุตใ์ชน้วตักรรม
มลัติมีเดียในงานออกแบบและสร้างสรรคส่ื์อ  
 Principles and elements of multimedia; application of tools and program for interactive 
multimedia production; multimedia design on various screen sizes; application of multimedia innovation in 
design and creation works  
 
 
 
 



873-219 แอนิเมชัน 2 มิติ 3(2-2-5) 
 2D Animation  
 หลกัการและทฤษฎีเก่ียวกบัแอนิเมชนั พฒันาการและกระบวนการสร้างงานแอนิเมชนัในรูปแบบ 
2 มิติ การออกแบบตวัละคร ฉาก การจดัองค์ประกอบภาพ เสียงส าหรับงานแอนิเมชัน การแอนิเมท และ
เทคนิคพิเศษส าหรับงานแอนิเมชนั  
 Principles and theories of animation; development and process of creating 2D animation; 
character design, scene, composition, sounds for animation, animated and special techniques in animation 
works  
873-311 กำรออกแบบกรำฟิก 3  3(2-2-5) 
 Graphics Design III  
 การประยุกต์งานกราฟิกกับการท าแคมเปญส่ือสารเพื่อการโฆษณา การใช้ส่ือดิจิทัลเพื่อการ
โฆษณา การวิเคราะห์รูปแบบของสินคา้ การตลาด ก าหนดแนวทางในการออกแบบให้เหมาะสมกบัส่ือ
ประเภทต่างๆ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด  
 Application of graphics for advertising campaigns; use of digital media in advertising; product 
analysis, market, guidelines to design proper media under specified conditions  
873-312 สัมมนำในงำนนวตักรรมกำรออกแบบส่ือ  3(3-0-6) 
 Seminar in Media Design Innovation  
 แนวความคิดด้านงานออกแบบ ตลอดจนส ารวจความเคล่ือนไหวของงานออกแบบต่างๆ  
ในปัจจุบนั ภูมิปัญญาและอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน รวมถึงกฎหมายและจริยธรรมในงานออกแบบส่ือ การเขียน
โครงการสัมมนาเพื่อการด าเนินการจดัการสัมมนาเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ ผลงาน
ออกแบบ หรือประเด็นปัญหาท่ีส่งผลต่องานออกแบบ เพื่อใหเ้กิดมุมมอง และแนวคิดท่ีหลากหลาย  
 Concepts of design; survey of current situation of media design works; local wisdom and 
identity; laws and ethics in media design; writing seminar project to conduct a seminar, exchange opinions, 
criticize design works, and issues affecting design to extend views and various concepts  
873-313 กำรสร้ำงแบบจ ำลอง 3 มิติ  3(2-2-5) 
 3D Computer Modeling   
 แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีเก่ียวกบัสร้างโมเดลและการจ าลองภาพ 3 มิติดว้ยโปรแกรมประยกุต ์3 
มิติ หลกัการข้ึนโมเดลจ าลองการใส่ลาย พื้นผวิ การจดัแสง การเรนเดอร์ การสแกน และการพิมพ ์3 มิติ เพื่อ
ใชใ้นงานออกแบบและสร้างสรรคส่ื์อ  
 Basic concepts and theories of 3D computer modeling and simulation used 3D applications; 
principles of pattern model, surface, lighting and rendering, 3D scaning and printing in media design and 
creation  
   



873-314 วธีิวจัิยเพ่ือกำรออกแบบส่ือ  2(2-0-4) 
 Media Design Research Methodology  
 แนวคิด ทฤษฎี หลกัการวจิยั ศึกษาประเด็นดา้นงานออกแบบส่ือกราฟิก มลัติมีเดีย ส่ือออฟไลน์ 
ส่ือออนไลน์ รวมทั้งภูมิปัญญาและอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน ก าหนดปัญหาการวจิยั เคร่ืองมือการวจิยัและการ
ทดสอบ ตลอดจนสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั การเขียนรายงาน ส าหรับงานวจิยัทางการออกแบบและการน าเสนอ
 Concepts, theories and principles of research; study of graphic, multimedia, online and offline 
media, local wisdom and identity; defining research questions; research instruments and testing; statistics 
in research; report writing for research in design and presentation  
873-315 กำรออกแบบสร้ำงสรรค์และกำรผลติส่ือ  4(1-6-5) 
 Media Design and Production  
 การบูรณาการความรู้และทกัษะการออกแบบและการผลิตส่ือทั้งส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือมลัติมีเดีย และส่ือ
ออนไลน์ การวางแผน การบริหารจดัการ การผลิต และการน าเสนอ จริยธรรมในการออกแบบและ
สร้างสรรคส่ื์อ  
 Integration of knowledge, design skills and production of print, multimedia and online media; 
planning, management, production and presentation; ethics in media design and creation 
873-316 เตรียมสหกจิศึกษำ 1 ไม่นับหน่วยกติ 
 Preparation for Cooperative Education I (2 คำบ/สัปดำห์) 
 แนวคิด ความส าคญัและรูปแบบสหกิจศึกษา หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การเลือกสถานประกอบการ การเขียนจดหมายสมคัรงาน การ
สัมภาษณ์งาน การพฒันาบุคลิกภาพและทกัษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ความรู้พื้นฐานและทกัษะการท างานในองคก์าร 
 ไม่มีหน่วยกิต การมีส่วนร่วมอยา่งนอ้ย 80% การวดัและประเมินผลใชส้ัญลกัษณ์ S และ U  
 Concepts, importance and forms of cooperative education; rules and process of cooperative 
education; preparation for working such as selection of a suitable workplace, application letter and resume 
writing, job interview techniques, personality development and effective communication in Thai and 
English, basic knowledge and competency for organization 
 No credits earned, 80% attendance required. Measurement and evaluation using S and U  
873-411 ศิลปนิพนธ์  6(0-18-0) 
 Thesis  
 ศึกษา ประเด็นดา้นงานออกแบบ ความเคล่ือนไหวของงานออกแบบต่างๆ ในปัจจุบนั รวมทั้งภูมิ
ปัญญาและอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน น าเสนอหวัขอ้นวตักรรมการออกแบบส่ือท่ีนกัศึกษาสนใจและพฒันาผลงาน
ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาและน าเสนอผลการศึกษาหรือผลงาน  



 A study on design issues, design trends, local wisdom and identity; presentation topic on media 
design innovation and developing a piece of work under academic supervision, and presentation 
873-412 เตรียมสหกจิศึกษำ 2  ไม่นับหน่วยกติ 
 Preparation for Cooperative Education II (2 คำบ/สัปดำห์) 
 การเตรียมความพร้อมทั้ งในด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพในสายงานด้านการออกแบบ   
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ แนวทางการจัดท าและน าเสนอโครงงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
การประเมินผลการปฏิบติังาน 
 ไม่มีหน่วยกิต การมีส่วนร่วมอยา่งนอ้ย 80% การวดัและประเมินผลใชส้ัญลกัษณ์ S และ U  
 Preparation of knowledge and professional skills in design; professional ethics; project proposal 
and performance report; job performance evaluation 
 No credits earned, 80% attendance required. Measurement and evaluation using S and U  
873-413 ภำษำองักฤษส ำหรับงำนออกแบบส่ือและน ำเสนอ  2(2-0-4) 
 English for Media Design and Presentation  
 ภาษาองักฤษในงานออกแบบส่ือ ค าศพัทพ์ื้นฐานในงานออกแบบและสร้างสรรคส่ื์อ การฟังเพื่อจบั
ใจความส าคญั การพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น และบทสนทนาในวชิาชีพดา้นการออกแบบ ทกัษะการสืบคน้
ขอ้มูลเพื่อใชเ้ป็นแหล่งทรัพยากร และอา้งอิงทางการออกแบบ   
 English for media design, vocabularies in media design and creation; listening for main ideas; 
speaking to express opinions and conversation in media design profession; data searching skills as design 
resources and references  
873-414 สหกจิศึกษำ  6(0-36-0) 
 Cooperative Education  
 การปฏิบติังานเตม็เวลาในลกัษณะพนกังานชัว่คราวในหน่วยงานของรัฐสถานประกอบการเอกชน 
หรือชุมชน ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  
 Full-time job training as a temporary employee in government, private sectors or communities 
for a semester  

กลุ่มวชิำเลือกเอก                                           
870-200 ภำษำองักฤษหรรษำ 1 ไม่นับหน่วยกติ 
 English for Fun I (2 คำบ/สัปดำห์) 
 ค าศพัทพ์ื้นฐาน บทสนทนาเร่ืองต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั เช่น การซ้ือของ อาหาร กีฬา และบนัเทิง 
การอ่านขอ้ความสั้น เช่น ป้าย ประกาศ ฉลากสินคา้ 
 ไม่มีหน่วยกิต การมีส่วนร่วมอยา่งนอ้ย 80% การวดัและประเมินผลใชส้ัญลกัษณ์ S และ U 
  



 Basic vocabulary; everyday dialogues on various topics: shopping, food, sports, and 
entertainment; reading short messages: signs, announcements, product labels  
 No credits earned, 80% attendance required. Measurement and Evaluation using S and U  
870-300 ภำษำองักฤษหรรษำ 2 ไม่นับหน่วยกติ 
 English for Fun II (2 คำบ/สัปดำห์) 
 ส านวนและค าแสลงในชีวติประจ าวนั การฝึกการฟังจากส่ือมวลชนประเภทต่าง ๆ เช่น โฆษณา 
ภาพยนตร์ เพลง การเขียนบนัทึกและขอ้ความสั้น 
 ไม่มีหน่วยกิต การมีส่วนร่วมอยา่งนอ้ย 80% การวดัและประเมินผลใชส้ัญลกัษณ์ S และ U  
 Everyday expressions and slang; practice of listening to mass media in different forms: 
advertising, films and songs; journal and short message writing  
 No credits earned, 80% attendance required. Measurement and Evaluation using S and U  
870-400 ภำษำองักฤษหรรษำ 3 ไม่นับหน่วยกติ 
 English for Fun III (2 คำบ/สัปดำห์) 
 การเนน้ทกัษะการพูดและการเขียน ค าศพัท ์ส านวน และการจ าลองสถานการณ์ในการท างาน  
เช่น การน าเสนอขอ้มูล การแสดงความคิดเห็น การสัมภาษณ์ การกรอกใบสมคัรงาน การเขียนและโตต้อบ
จดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 ไม่มีหน่วยกิต การมีส่วนร่วมอยา่งนอ้ย 80% การวดัและประเมินผลใชส้ัญลกัษณ์ S และ U  
 Emphasis on speaking and writing skills; vocabulary, expressions and role playing in working 
context: data presentation, opinion expression, interview, application form filling-out; letter and electronic 
mail correspondence 
 No credits earned, 80% attendance required. Measurement and Evaluation using S and U  
873-221 เขียนแบบเพ่ือกำรออกแบบ  3(2-2-5) 
 Sketching for Design  
 หลกัการเขียนแบบและสัดส่วนของวตัถุส่ิงของ โดยเนน้ทศันมิติ ความถูกตอ้งของ โครงสร้าง 
รูปทรง ระยะ แสงและเงา โดยสามารถเลือกใช ้อุปกรณ์อยา่งเหมาะสม  
 Principles of sketching and proportion objects emphasizing on accuracy of perspective structure, 
shapes, distance, lighting and shadow, to be able to select proper tools  
873-222 กำรเขียนภำพประกอบ  3(2-2-5) 
 Illustration  
 หลกัการและทฤษฎีแสง เงา สีและบรรยากาศในการเขียนภาพประกอบ การวิเคราะห์เน้ือหาและ
การพฒันาเร่ือง การสร้างภาพประกอบดว้ยเทคนิคทาง คอมพิวเตอร์และเทคนิคพิเศษต่างๆ  
 Principles and theories of light, shadow, colors and atmosphere in illustration; content analysis 
and story development; creating illustrations by using computer graphics and decorative techniques  



   
873-223 กำรจัดตัวอกัษรข้ันสูง  3(2-2-5) 
 Advanced Typography  
 รูปแบบตวัอกัษรไทยและตวัอกัษรโรมนัต่างๆ การออกแบบและการจดัตวัอกัษรโดยค านึงถึง
บริบทการน าไปใช ้รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัอกัษรท่ีใชใ้นการออกแบบจดัตวัอกัษรในพื้นท่ีต่างๆ 
โปรแกรมประยกุตเ์พื่อการออกแบบตวัอกัษร  
 Thai and Roman letterforms; typography and design in context of use; relationship between their 
use in typographic design in different areas; application for typography  
873-224 กำร์ตูนและกำร์ตูนเร่ือง 3(2-2-5) 
 Cartoon and Comics  
 ความเป็นมาของการ์ตูนและการ์ตูนเร่ือง หลกัการเขียนภาพและการพฒันาเน้ือหาการ์ตูน แนวคิด 
การออกแบบ การวาดภาพและการน าเสนอการ์ตูนและการ์ตูนเร่ือง  
 History of cartoon and comics; principles of drawing and content development; concept, design, 
drawing and presentation of cartoon and comics  
873-225 กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์  3(2-2-5) 
 Package Design  
 ทฤษฎีและการฝึกปฎิบติัการออกแบบบรรจุภณัฑ์ระดบัสากล ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลิตภณัฑ ์
บรรจุภณัฑ ์การจดัแสดง ผูใ้ช ้และการตลาด การศึกษาบริบทของการผลิตท่ีมีอยูแ่ละเทคโนโลยเีขา้มาใหม่ 
เพื่อการพฒันาไปสู่กระบวนการออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานอุตสาหกรรม  
 Theories and practice of international package design, relationship between products, packaging, 
product display, users and market; studying the context of current production and new production 
technology to develop packaging design process to meet industry standards  
873-226 กำรออกแบบเพ่ือชุมชน   3(2-2-5) 
 Design for Community   
 ความหมายของการออกแบบเพื่อสังคม หลกัการและทฤษฎีการเก็บขอ้มูล การลงพื้นท่ีจริงเพื่อ
การศึกษาปัญหา การพฒันาการออกแบบเพื่อแกปั้ญหาท่ีมีอยูใ่นชุมชน  หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของนกั
ออกแบบต่อสังคม  
 Definition of social design; principles and theories of data collection; fieldwork to study 
problems, design development to solve problems in communities; duties and responsibilities of designer to 
society  
 
 
   



873-227 กำรเขียนบทภำพยนตร์และบทภำพ 3(2-2-5) 
 Script Writing and Storyboarding   
 องค์ประกอบ กระบวนการ ค าศัพท์เฉพาะทาง และรูปแบบท่ีเหมาะสมของ การเขียนบท  
การออกแบบตวัละครและการเขียนบทภาพ การวางโครงเร่ืองกระบวนการน าเสนอในขั้นก่อนการผลิต 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวความคิดเชิงสร้างสรรคเ์บ้ืองตน้ กบัการเขียนบท การออกแบบบุคลิกตวัละคร และ
การเขียนบทภาพ    
 Elements, process, terminology and proper format for script writing; character design and 
storyboarding, plot, pre-production process, relationship between basic creative concepts and script 
writing, character design and story boarding 
873-321 แอนิเมชัน 3 มิติ  3(2-2-5) 
 3D Animation  
 เทคนิคและกระบวนการสร้างแอนิเมชนั 3 มิติ การข้ึนโมเดลตวัละครและฉาก การก าหนดอารมณ์ 
การใส่กระดูกก าหนดท่าทางการเคล่ือนไหวการจดัแสง การประมวลผลภาพโดยใช้โปรแกรมประยุกต์
ส าหรับการสร้างส่ือ 3 มิติ  
 Techniques and process of creating 3D animation; character modeling and scene; mood setting; 
bone implants to determine gestures; lighting; image processing, application for 3D animation  
873-322 กำรออกแบบนิทรรศกำร  3(2-2-5) 
 Display and Exhibition Design  
 ทฤษฎีและการออกแบบ การจดันิทรรศการประเภทต่างๆ การจดัแสดงสินคา้ การก าหนดรูปแบบ
แผนผงับริเวณ ต าแหน่ง ทิศทาง ฯลฯ ปฏิบติัการออกแบบ การจดัและตกแต่งนิทรรศการ การจดัแสงในงาน
นิทรรศการ  
 Theories and design, various types of exhibition design, product display, area setting, 
positioning, directions, and etc.; design practice, exhibition arrangement and decoration, lighting in 
exhibitions  
873-323 กำรออกแบบภำพกรำฟิกเคล่ือนไหว  3(2-2-5) 
 Motion Graphics  
 ทฤษฎีการสร้างสารสนเทศกราฟิก การออกแบบสารสนเทศเชิงสร้างสรรคใ์นรูปแบบดิจิทลั 
หลกัการและเทคโนโลยขีองภาพเคล่ือนไหว การทดลองการส่ือสารดว้ยภาพเคล่ือนไหวในระบบดิจิทลั  
 Theory of information graphic, creative information design in digital forms; principles and 
technology of motion pictures; experiment of motion pictures as a communication medium in digital 
system  
  
  



873-324 กำรถ่ำยภำพและกำรจัดแสง  3(2-2-5) 
 Photography and Lighting  
 การจดัแสงถ่ายภาพในสตูดิโอ การถ่ายภาพเชิงทดลอง การวิเคราะห์สัญศาสตร์ในภาพถ่าย การใช้
เทคนิคคอมพิวเตอร์ในกระบวนการผลิตภาพถ่ายสร้างสรรค ์  
 Studio lighting; experimental photography; semiotics in photography; application of computer 
techniques in creative photo productions 
873-325 วชิวลเอฟเฟ็กต์  3(2-2-5) 
 Visual Effect  
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการสร้างวิชวลเอฟเฟ็ก เทคนิคและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์เพื่อใช้ในการ
สร้างงานวชิวลเอฟเฟ็กตใ์นงานส่ือดิจิตอล และภาพยนตร์  
 Introduction to visual effect creation; techniques and application of devices to create visual 
effects in digital media and movies  
873-326 กำรออกแบบร่วมสมัย  3(2-2-5) 
 Contemporary Design  
 หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และลกัษณะการออกแบบร่วมสมยั การเลือกใช้วสัดุ เทคโนโลยี และ
วิธีการผลิตท่ีเช่ือมโยงกบับริบทของสังคมไทย การบูรณาการอตัลกัษณ์ของสังคมไทยในการออกแบบและ
การสร้างสรรคส่ื์อ  
 Principles, concepts, theories and characteristics of contemporary design; selection of materials, 
technology and production methods in Thai social context; integration of social identities to media design 
and creation  
873-327 กำรออกแบบกรำฟิกส่ิงแวดล้อม  3(2-2-5) 
 Environmental Graphic Design  
 การประยุกต์การออกแบบกราฟิกส าหรับพื้นท่ีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การใช้
องค์ประกอบการออกแบบกราฟิก การก าหนดต าแหน่งและทิศทาง การตกแต่ง การใช้วสัดุ และระบบป้าย
สัญลกัษณ์ การจดัวางตวัอกัษรการใชภ้าพถ่าย ภาพประกอบ ในพื้นท่ีต่างๆ  
 Application of graphic design for interior and exterior environment; application of graphic 
elements; positioning and directions; decoration; material used and signage systems; typography; photos, 
illustration according to area environment  
 
 
 
 
   



873-421 ภูมิปัญญำและศิลปะพืน้ถิ่นเพ่ือกำรออกแบบ  3(2-2-5) 
 Wisdom and Local Art for Design  
 แนวความคิดและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การเลือกวสัดุ กรรมวิธีการผลิต เอกลกัษณ์ทางการออกแบบ 
ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการออกแบบและการส่ือสาร การประยกุตใ์ชค้วามรู้ของชุมชนในการออกแบบส่ือประเภท
ต่างๆ  
 Notion of wisdom and local wisdom; selection of materials, manufacturing process; identity 
design affecting communication and design; application of community knowledge in different media 
design  
873-422 กำรออกแบบมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบข้ันสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Interactive Multimedia Design 
หลกัการแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการออกแบบมลัติมีเดียปฏิสัมพนัธ์โดยใชค้วามคิดเชิงสร้างสรรค ์ การ
วเิคราะห์และออกแบบประสบการณ์ของมลัติมีเดียปฏิสัมพนัธ์ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้และการพฒันาส่ือ
มลัติมีเดียเชิงปฏิสัมพนัธ์ขั้นสูง 
Principles, concepts and theories of interactive multimedia design using creative thinking; analysis and 
experience design of interactive multimedia according to user needs, and development of advanced 
interactive multimedia  
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