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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะ/ภาควิชา  :  ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
  รหัสหลักสูตร 25470181100698 
  ภาษาไทย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการออกแบบ  
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Design  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ภาษาไทย ชื่อเต็ม ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบ) 
    ชื่อย่อ ศป.บ. (การออกแบบ) 
  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Fine and Applied Arts (Design) 
    ชื่อย่อ B.F.A. (Design) 

3. วิชาเอก      
 แบบเอกเดี่ยว 

1) วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)  
2) วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Design) 
3) วิชาเอกออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น (Textile and Fashion Design) 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า  130  หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มคอ. 1) 
  5.2 ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรปริญญาตรีกึ่งวิชาชีพ 
  5.3 ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
  5.4 การรับเข้าศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถ
สื่อสารภาษาไทยได้ดี 



 

 

                                                                                                                    
 

  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
  5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว     
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   

6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560  
 6.3 การพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

       1) คณะกรรมการประจ าคณะ  
          ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 
      2) คณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย  
          ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 
      3) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย   
          ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14  มกราคม  2560 
      4) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 
          ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25  กุมภาพันธ์ 2560 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน พ.ศ. 2562   

8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา  
8.1 นักออกแบบผลิตภัณฑ์  
8.2 นักออกแบบนิเทศศิลป์  
8.3 นักออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น  
8.4 นักออกแบบเซรามิก  
8.5 อาจารย์ นักวิชาการด้านการออกแบบ นักวิจัยและพัฒนาด้านการออกแบบในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ

และเอกชน  
8.6 นักออกแบบอิสระ และวิชาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ  

9.  ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดั
บ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ี
ส าเร็จ 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) 
1 

นางสาวปิยะนันท์  กรินรักษ์ 
 

ศิลปประยุกต์
มหาบัณฑิต 

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

พ.ศ.2
549 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
บัณฑิต 

ศิลปอุตสาหกรรม  พ.ศ.2
541 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 



 

 

                                                                                                                    
 

2 
นางสาวขนิษฐา  ขันค า Master of Fine 

Arts 

Design 
(Ceramics) 

พ.ศ.2
557 

Visva-Bharati 
University, India 

ศิลปบัณฑิต เครื่องเคลือบดินเผา พ.ศ.2
555 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

3 นายเสกสันต์  ศรีสันต์ 
 

ศิลปประยุกต์
มหาบัณฑิต 

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  

พ.ศ.2
549 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

ออกแบบนิเทศศิลป์  พ.ศ.2
541 

ศูนย์กลางสถาบัน
เทคโนโลยี        
ราชมงคลคลองหก 

วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Design) 
4. 

นายชัยบพิธ  พลศรี 
 

ศิลปประยุกต์
มหาบัณฑิต 

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

พ.ศ.2
550 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ศิลปศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ พ.ศ.2
545 

มหาวิทยาลัย     
ราชภัฎบุรีรัมย ์

5 นายชูเกียรติ พิทักษ์พรพัลลภ 
 
 
 

ศิลปกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต 

นฤมิตศิลป์ พ.ศ. 
2555 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 

นฤมิตศิลป์ พ.ศ.2
552 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

6 นางสาวเทพิญ  แก้ววรสูตร ศิลปประยุกต์
มหาบัณฑิต 

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

พ.ศ.2
554 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ศิลปศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ พ.ศ.2
547 

สถาบัน             
ราชภัฎสวนดสุิต 

วิชาเอกออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น (Textile and Fashion Design) 

7 
นายกฤษดา  รัตนางกูร 
 

ศิลปกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต 

นฤมิตศิลป์ พ.ศ. 
2554 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

เทคโนโลยีสิ่งทอ
และแฟชั่น 

พ.ศ.2
546 

สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล  วิทยาเขต
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.กัญญา  จึงวิมุติพันธ์ 
 

ศิลปประยุกต์ดุษฎี
บัณฑิต 

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  

พ.ศ.2
550 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

Master of social 
Science 

Environmental 
Planning 

พ.ศ.2
543 

RMIT University  
Melbourne,  
Australia  

สถาปัตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิต 

สถาปัตยกรรม  พ.ศ.2
539 

มหาวิทยาลัยขอนแก่
น 



 

 

                                                                                                                    
 

 
9 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สิทธิชัย  สมานชาต ิ

Doctor of 
Philosophy  

Design (Textile) พ.ศ.2
550 

Visva-Bharati 
University, India 

Master of Fine 
Arts 

Design (Textile) พ.ศ.2
545 

Visva-Bharati 
University, India 

ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา พ.ศ.2
532 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอนในที่ตั้งหลัก  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาใน 
     การวางแผนหลักสูตร 
     สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในวางแผน
หลังสูตรประกอบไปด้วย  1) สถานการณ์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ  2) สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรม มีรายละเอียดดังนี้ 
     การวางแผนหลักสูตร 
     11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้มีการมุ่งเน้น
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน ด้วยการเน้นพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย พัฒนา 
และนวัตกรรม ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการควบคู่กับการเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มที่ก าลังจะเข้าสู่
ตลาดแรงงานและกลุ่มที่อยู่ในตลาดแรงงานในปัจจุบัน และเพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่าน
จากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่ๆ  การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รูปแบบการด าเนินธุรกิจ ทั้งรวมถึงการใช้นวัตกรรมส าหรับการ
พัฒนาสินค้าและบริการทั้งในระดับพ้ืนบ้านจนถึงระดับสูง ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
ในวงกว้าง การพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองต่างๆ กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม
ให้ทั่วถึงและเป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจ  รายได้จากพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ทั้งตอนใน  ตามแนวจุดชายแดนหลัก 
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  การกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน จังหวัดและเมือง
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืนภายในประเทศ ทั้งนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยจะต้อง
ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการสร้างสังคมผู้ประกอบการ  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ
อย่างจริงจังเพ่ือสร้างผลตอบแทนจากทุนและศักยภาพทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่า
ในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศกัมพูชา สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา เวียดนาม 
และประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนอ่ืนๆ (ASEAN Community) จากการศึกษาข้อมูลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ



 

 

                                                                                                                    
 

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งแสดงถึงสถานการณ์ของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่อการวางแผนและ
ก าหนดทิศทางหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ดังนี้  

1) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในหลักสูตรที่เน้นทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในด้าน 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างนวัตกรรม และการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพตนเองได้     
ตลอดชีวิต 

2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในหลักสูตรให้มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างธุรกิจ
หรือเครือข่ายความร่วมมือ ด้วยแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy)  
   
     11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
           โครงสร้างประชากรไทยจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  โดยนับจากปี พ.ศ. 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจ านวนสูงสุดและเริ่มลดลง 
อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว การเข้าสู่กลุ่มประเทศ
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community – AC) การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะเป็นแนวทาง 
การพัฒนาส าคัญส าหรับประเทศไทยในช่วงต่อจากนี้ไปเป็นความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนทางเศรษฐกิจ  
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาทางสังคม สิ่งแวดล้อม และความร่วมมือด้านความมั่นคงในมิติต่างๆ ในทุกกรอบ   
ความร่วมมือทั้งระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลก ทั้งนี้การส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในทุกด้าน  
ให้เป็นบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยและการสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า  
การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
รวมทั้งการน ากฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานสากลทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและบริการ สิทธิแรงงาน  
ความเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ความโปร่งใสและอ่ืนๆ มาเป็นแนวปฏิบัติและบังคับใช้ส าหรับ 
ประเทศไทย ประเด็นด้านการเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นทั้งต้นทุน   
ในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประชาชนยังมีผลสืบเนื่องต่อการตื่นตัวด้านจิตส านึกทางสังคมอยู่
เป็นระยะ การถ่ายเทวัฒนธรรมประเพณีของประชาชนในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนที่มีความเกี่ยวเนื่อง
นับเป็นกลุ่มเครือญาติทางวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์มานับเนื่องแต่อดีต เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความ
ร่วมมือที่ดีในการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรม และคติความเชื่อร่วมกันของภูมิภาคอุษาคเนย์และ 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  ซึ่งนับว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ส าคัญซึ่งสามารถน ามาสู่การพัฒนาต่อยอดในด้านการ
สร้างสรรค์งานออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ จากการศึกษาแนวโน้มสถานการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ในด้านสังคมและวัฒนธรรมนั้น หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาการออกแบบ ได้ตระหนักถึง
และน ามาวางกรอบความคิดของหลักสูตรดังนี้ 
           1)  การพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรม        ทั้งของ
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมร่วมของภูมิภาคอุษาคเนย์และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพ่ือน าไปพัฒนาต่อยอดการสร้างสรรค์
งานออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           2) การพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรให้มีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม ในประเด็นด้านการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับงานออกแบบ 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 



 

 

                                                                                                                    
 

     12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
           ในทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทย 
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาศักยภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
           ดังนั้นเพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความพร้อมกับการเปลี่ยนในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว จึงมีจ าเป็นที่ 
ต้องสร้างบัณฑิตให้มีความสามารถท่ีมีศักยภาพ  และมีความสามารถหลากหลายเพ่ือให้มีความพร้อมในการแข่งขัน
เข้าสู่ตลาดแรงงาน หลักสูตรมีการพัฒนารายวิชาใหม่รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงในมิติด้านการออกแบบอย่างยั่งยืน เพ่ือมวลชน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
บริบทสังคมและวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านเศษฐกิจสร้างสรรค์ โดยอาศัยรากเหง้าทางวัฒนธรรมในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพท้ังในด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม  
     12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
            การผลิตบัณฑิตด้านการออกแบบนี้ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มี 
คุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมน าความรู้ คิดเป็น ท าเป็น และด ารงชีวิตบนพ้ืนฐานพอเพียงส่วน 
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพันธกิจในการมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความ
รอบรู้ทางวิชาการ มีคุณธรรมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมทั้งมุ่งสร้างและบูรณาการองค์ความรู้ 
ทางด้านวิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือน ามาพัฒนาการออกแบบรับใช้ชุมชนในวิถีสังคมใหม่ของอีสาน 
และลุ่มน้ าโขง ดังนั้นหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพ่ิมเติมรายวิชาให้ทันสมัยมากยิ่งข้ึน ทั้งนี้ก็เพ่ือมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ
ด้านความรู้และทักษะในวิชาชีพทางด้านการออกแบบ 
  
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
     13.1 รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่น ามาบรรจุในหลักสูตรนี้ : มีรายวิชาที่ต้องเรียนในหลักสูตรอื่น ได้แก่ รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
     13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอื่นน าไปใช้ : ไม่มี  
     13.3 การบริหารจัดการ :  แนวทางในการบริหารหลักสูตรแบ่งเป็น 
  13.3.1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียน
การสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการ  จัดการเรียนการสอนโดย
คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 
และคณะวิชาอ่ืน ๆ ที่เปิดสอนรายในวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 
  13.3.2) หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเอก กลุ่มวิชาเอกบังคับ และกลุ่มวิชาเอกเลือก 
จัดการเรียนการสอนโดยคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  13.3.3) หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศให้สามารถเลือกเป็นรายเป็นวิชาเลือกเสรีได้จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 



 

 

                                                                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 2 ข้อมลูเฉพาะของหลักสตูร 
 

1. ความส าคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ความส าคัญของหลักสูตร  
               ด้วยปัจจัยความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบันที่ถูกขับเคลื่อนด้วยกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อบริบทใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความม่ันคง และด้านการบริหารจัดการใน
ภาครัฐและธรรมาภิบาลน ามาสู่แผน การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาการออกแบบ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มุ่งเน้นการเรียนการสอนวิชาชีพเฉพาะด้านที่ตอบสนองต่อการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน    
ในการพัฒนากระบวนการความคิดเชิงสร้างสรรค์ (creative thinking) และความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation) 
เพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (product design) รวมถึงการเรียนรู้บริบททางวัฒนธรรมประเพณีของไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศประเทศไทยในพัฒนาความม่ันคงด้านรายได้แก่ส่วนภูมิภาคด้วยเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (creative economy) 
 การศึกษาในด้านการออกแบบจ าเป็นต้องมีการศึกษารากฐานทางศิลปวัฒนธรรมในอดีต น าไปสู่การ
พัฒนาด้านการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ การตลาด เครื่องมือและเทคโนโลยีในระบบอุตสาหกรรม มิติด้านการ
ออกแบบอย่างยั่งยืน เพ่ือมวลชนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน และ
แนวโน้มในอนาคต ซึ่งจะเป็นปัจจัยน าไปสู่การการออกแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม การสร้างทักษะและประสบการณ์
ในกระบวน   การคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติให้ช านาญจ าเป็นต้องสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง เพื่อสร้างความ
แตกต่างในการหาช่องทางให้ได้มาซึ่งโอกาสในการแข่งขันและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกแขนง ให้สอดคล้องกับสังคมการ



 

 

                                                                                                                    
 

ท างานภายใต้กรอบข้อตกลงเขตการค้าเสรีในอนาคต รวมทั้งพัฒนาตนเองให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสังคม
และวัฒนธรรมเพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมต่อไป 
 ดังนั้นหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
ของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการปรับปรุงขอบเขตเนื้อหา
รายวิชาต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีของประเทศไทย 
เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศใน
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งระดับผู้ประกอบการขนาดย่อม (SMEs) ผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(startup) และเศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy) 
 

1.2 ปรัชญาของหลักสูตร  
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพด้านการออกแบบแขนงต่างๆ ในระบบการ

ผลิตที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและระบบอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนเพื่อมวลชนโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
สร้างมูลค่าเพ่ิมสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม บนรากฐานทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นลุ่มน้ าโขง มีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
 
 
  1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
            1.3.1 มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการด้านการออกแบบ ตระหนักถึงการออกแบบใน
ระบบอุตสาหกรรม และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการออกแบบได้อย่างเหมาะสม  
 1.3.2 สามารถสืบค้นข้อมูล ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา 
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการออกแบบได้อย่างเหมาะสม 

 1.3.3 มีคุณธรรม จริยธรรมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 1.3.4 สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

  1.4 คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
1.4.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

รู้จักกาลเทศะ 
1.4.2 ด้านความรู้ เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
1.4.3 ด้านทักษะทางปัญญา  มีทักษะการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงเหตุผล  ประยุกต์ใช้

ความรู้ในการแก้ไขปัญหาได้ สร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมได้ 
1.4.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ มีทักษะการท างานเป็นทีม

และรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน  มีทัศนคติเชิงบวก พร้อมที่จะรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน  มีจิตส านึกรักท้องถิ่นและ
สังคม 

1.4.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้เท่าทัน 
และประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและสังคมการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน  มีมนุษยสัมพันธ์  



 

 

                                                                                                                    
 

และมีทักษะการสื่อสารดี  ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ดี 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง : ระยะเวลา ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 

2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 ตัวบ่งชี้/หลักฐาน 
2.1.1 แผนการบริหารหลักสูตร 
พัฒนาระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร 
        

1) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
2) มีการก ากับให้มีอาจารย์ที่
รับผิดชอบหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้  
1) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน 9 คน ตลอดระยะเวลาที่
เปิดหลักสูตร 
หลักฐาน 
1) มีค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

2.1.2 แผนการบริหาร 
การบริหารงบประมาณ ทรัพยากร
การเรียนการสอน 

1) จัดหาต ารา ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาเพ่ิมข้ึน 
2) เตรียมพร้อมวัสดุฝึกรายวิชาให้
พร้อมต่อการใช้งาน 

ตัวบ่งชี้  
1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน
การจัดชื้อหนังสือต ารา  จากที่
ได้รับการสนับสนุนในส่วนส านัก
วิทยบริการ 
2) ในรายวิชาได้วัสดุที่เพียงพอต่อ
การใช้งานในรายวิชา 
หลักฐาน 
1) บันทึกข้อความเสนอความ
ต้องการวัสดุในรายวิชา 
2) บันทึกขอสั่งชื้อหนังสือต ารา  
จากทีได้รับการสนับสนุนในส่วน
ส านักวิทยบริการ 

2.1.3 แผนการบริหารคณาจารย์  1) ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ใหม่ 
ที่จบตรงสาขาวิชาที่เปิดสอน 
2) อาจารย์ใหม่ได้รับการอบรม
ด้านทักษะการสอน การวัด
ประเมินผล 
3) ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงาน
วิชาการ ต ารา สื่อ และนวัตกรรม 
 

ตัวบ่งชี้   
1) อาจารย์ใหม่มีคุณวุฒิตรงสาขา 
2) อาจารย์ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
3) อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน จ านวน 9 ผลงาน/ปี 
หลักฐาน 
1) จ านวนผลงานวิชาการ 
2) รายงานผลการด าเนินงาน 
 

2.1.4 แผนการบริหารบุคลากร 1) ส่งเสริมให้บุคลากรสนับสนุน ตัวบ่งชี้  



 

 

                                                                                                                    
 

สนับสนุน เพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการ
ปฏิบัติงาน 
2) บุคลากรสนับสนุนมีส่วนร่วมใน
การให้บริการ 

1) บุคลากรสนับสนุนได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2) บุคลากรสนับสนุนมีส่วนร่มใน
การด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
หลักฐาน 
1) รายงานผลการด าเนินงาน 
2) รายงานความก้าวหน้าหรือ
รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการ
บริการวิชาการ 

2.1.5 แผนการพัฒนานักศึกษา 1) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
และมีส่วนร่วมในการจัดท า
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆของ
คณะฯ 
2) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการประกวดผลงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในระดับชาติ
และนานาชาติ 
 

ตัวบ่งชี้  
1) จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการต่างๆ ที่จัดโดยภาควิชาฯ 
อย่างน้อยร้อยละ 50 
2) รางวัลจากการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 
หลักฐาน 
1) รายงานผลระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา 
2) ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
3) รางานผลด าเนินงาน 

2.1.6 แผนการสนับสนุนและการให้
ค าแนะน านักศึกษา 

1) มีการควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
2) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้นักศึกษาทุกคน 

ตัวบ่งชี้  
1) อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
จ านวน 3 ท่าน / ชั้นป ี
2) อาจารย์ที่ปรึกษาในการท า
กิจกรรมจ านวน 5 ท่าน 
หลักฐาน 
1) ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
2) รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรม 

2.1.7 แผนความต้องการของ
ตลาดแรงงานสังคมและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

1) ประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้
บัณฑิตภายใน 5 ปี 
2) วิพากษ์หลักสูตรโดยนักศึกษา
บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตัวบ่งชี้  
1) ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้างภายใน 
5 ปี อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 80  
2) ผลการวิพากษ์หลักสูตร โดย
นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตอยู่ใน
เกณฑ์ร้อยละ 80  



 

 

                                                                                                                    
 

หลักฐาน 
1) รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้าง 
2) รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
โดยนักศึกษา  บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 3  
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน  

ระบบทวิภาค 1 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าภาคละ 15 สัปดาห์   
  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน :  ไม่มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน  
  1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค :  ไม่มีการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค    
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
  2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
       วัน – เวลาราชการ   ภาคต้น   ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม   
             ภาคปลาย  ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 



 

 

                                                                                                                    
 

  2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา : ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
หมวด 2 ดังนี้ 

       1)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   
       2)  ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตาม 

ค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจ าคุก  เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
        3)  ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา  เพราะมีกรณีท าความผิดทางวินัย 
        4)  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา/ 
ข้อจ ากัดของนักศึกษา 

ขาดพ้ืนฐานความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษ และ
ทักษะด้านคณิตศาสตร์ 
พ้ืนฐานทักษะการวาดและออกแบบ 

1. ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม 
พ้ืนฐานความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
ร่วมกับโครงการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดขึ้น
เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์ 

2. คณะจัดโครงการเตรียมความพร้อมพ้ืนฐานความรู้
และทักษะการวาดและออกแบบ  โครงการค่ายเพาะ
ศิลป์   

 
 
 
 
 
 

 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ภาคปกติ ปีละ 65 คน 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีที่ 1 65 65 65 65 65 

ชั้นปีที่ 2 - 65 65 65 65 

ชั้นปีที่ 3 - - 65 65 65 



 

 

                                                                                                                    
 

ชั้นปีที่ 4 - - - 65 65 

รวมจ านวนนักศึกษา 65 130 195 260 260 

จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 

- - - 65 65 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน   
      งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากเงินรายได้ในคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ไม่น าค่าสิ่งก่อสร้างมาค านวณ)       
      2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าบ ารุงการศึกษา 2,280,100    3,261,600    3,563,600    3,926,000  3,926,000  

ค่าลงทะเบียน 7,383,900 10,562,400  11,540,400  12,714,000    12,714,000  

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  653,000    600,000    600,000   600,000    600,000  

เงินบริจาค 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

บริการวิชาการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวมรายรับ 11,070,000 14,914,000 16,304,000 17,840,000 17,840,000 

 

 

   
 

2.6.2  งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2561 2562 2563 2564 2565 



 

 

                                                                                                                    
 

1.  เงินเดือนและค่าจ้างประจ า(เดิม) 6,891,969 7,796,639 9,379,005 9,894,779 10,441,963 

2.  อัตราที่ต้องการใหม่ เงินเดือน 
และค่าจ้างอัตราที่ต้องการใหม่ 

 730,800  365,400  

3.  ค่าจ้างชั่วคราว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

4.  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,222,500 1,333,636 1,400,000 1,700,000 1,700,000 

5.  ค่าหนังสือ วารสาร และต ารา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

6.  ค่าเงินอุดหนุน 187,524.71 190,000 200,000 250,000 250,000 

7.  ค่าใช้จ่าย อ่ืน ๆ 401,578 420,000 430,000 600,000 600,000 

รวมทั้งสิ้น 8,803,571 10,571,075 11,509,005 12,910,179 13,091,963 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัว 44,462.48 44,792.69 48,766.97 49,654.53 50,353.71 

* หมายเหตุ  จ านวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 64,000 
บาทต่อปี 

2.6.3 ความคุ้มทุนของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
       จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา และการเปรียบเทียบระหว่างประมาณการรายรับ

ประมาณการรายจ่าย ค่าจ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน พบว่า การค านวณ
ประมาณการรายรับจากการจัดเก็บค่าเทอมแบบเหมาจ่ายโดยเริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   (ปีการศึกษา 2558) 
เป็นต้นไป โดยน าประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายมาเปรียบเทียบกัน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ รายการ ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 



 

 

                                                                                                                    
 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 
ประมาณ
การรายรับ 

11,070,000 14,914,000 16,304,000 17,840,000 17,840,000 

2 
ประมาณ
การรายจ่าย  

8,803,571 10,571,075 11,509,005 12,910,179 13,091,963 

รายรับสูงกว่า
รายจ่าย  

2,266,429 4,342,925 4,794,995 4,929,821 4,748,037 

 
  พบว่าในระยะ 5 ปี คณะฯ จะมีประมาณการรายจ่ายต่ ากว่าประมาณการรายรับ ซึ่งส่งผลให้คณะฯ 
สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาทั้งทางด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น โดยมีการบริหารจัดการแบบไม่เกินดุล เนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรร่วมกับคณะ/
หน่วยงานอื่นด้วย จากการประเมินและวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร สามารถสรุปได้ดังนี้ 
                  1) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปีในการผลิตนักศึกษาในหลักสูตร  64,000 บาท/ ปี 
                  2) ประมาณการรายจ่ายดังกล่าวได้ประมาณการจากปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 
                  3) จุดคุ้มทุนของหลักสูตรอยู่ที่จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าแต่ละชั้นปีคงอยู่ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 92.31 
ของแผน 

2.7 ระบบการศึกษา  แบบชั้นเรียน 
           

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย     
     1) มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษา  

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 11 ข้อ 54 -58 และประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 
               2) มีระบบลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 11 ข้อ 54 - 56   

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  

แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา  ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                    
 

 

  3.1 หลักสูตร 
       3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130  หน่วยกิต 
      3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1) ปริญญาตรีทางวิชาการ 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา จ านวนหน่วยกิต 
1. หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป   

 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มภาษา จ านวน 15 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์    จ านวน 6 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี          
และการจัดการ   

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

1.4 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชา
เฉพาะ 

 ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน         64 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเอก จ านวน 30 หน่วยกิต 
     2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน 15 หน่วยกิต 
     2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชา
เลือกเสรี   

 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร    

 รายวิชาในหลักสูตรก าหนดรหัสและจ านวนชั่วโมงของรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
เรื่องก าหนดรหัสรายวิชา หน่วยกิต และจ านวนชั่วโมง พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

1) รหัสรายวิชา  ประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว   
ตัวที่หนึ่งและสอง    หมายถึง   คณะ/หลักสูตร 
ตัวที่สามและสี่  หมายถึง  ภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุ่มวิชา/สาขา/สาขาวิชา  
ตัวที่ห้า          หมายถึง  ระดับของวิชา 
ตัวที่หก           หมายถึง  หมวดวิชา หรือกลุ่ม หรือล าดับที่ของรายวิชา 
ตัวที่เจ็ด          หมายถึง  ล าดับที่ของวิชา   

2)  ความหมายของตัวเลข ดังนี้ 
(ก) ตัวเลขตัวที่หนึ่งและสอง เป็นตัวเลขก าหนดรหัสประจ าคณะหรือหลักสูตร ดังนี้ 

20   หมายถึง  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(ข) ตัวเลขตัวที่สามและสี่ เป็นตัวเลขแสดงภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุ่มวิชา/สาขา/สาขาวิชา  

       01   หมายถึง  สาขาการออกแบบ 
(ค) ตัวเลขตัวที่ห้า เป็นตัวเลขแสดงระดับของวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 



 

 

                                                                                                                    
 

       1 และ 2  หมายถึง  วิชาชั้นต้นในระดับปริญญาตรี 
       3 และ 4  หมายถึง  วิชาชั้นสูงในระดับปริญญาตรี ที่มีระยะเวลา

การศึกษาหลักสูตร 4 ปี หรือหมายถึงวิชาชั้นกลางในหลักสูตรที่มีระยะเวลามากกว่า 4 ปี 
(ง) ตัวเลขตัวหกและเจ็ด เป็นตัวเลขแสดงหมวดวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือล าดับที่ของรายวิชาในคณะ/

หลักสูตร  
ตัวเลขหลักท่ี 6   1 หมายถึง  กลุ่มวิชาแกน 

   2 หมายถึง  กลุ่มวิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ 
   3 หมายถึง  กลุ่มวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ 
   4 หมายถึง  กลุ่มวิชาเอกออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 

5 หมายถึง  กลุ่มวิชาเอกเลือกออกแบบผลิตภัณฑ์ 
6 หมายถึง  กลุ่มวิชาเอกเลือกออกแบบนิเทศศิลป์ 
7 หมายถึง  กลุ่มวิชาเอกเลือกออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 

ตัวเลขหลักท่ี 7  หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา เริ่มตั้งแต่ 1 ถึง 9 
 

3.1.4 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
     หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบ  มีรายวิชาตามโครงสร้าง 
หลักสูตร ดังนี้  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                    ไม่น้อยกว่า 30     หน่วยกิต 

    1.1 กลุ่มภาษา        รวม  15     หน่วยกิต 

 ก. กลุ่มภาษาไทย        จ านวน       3     หน่วยกิต 

1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)            3(3-0-6) 
 

 ข. กลุ่มภาษาต่างประเทศ     รวม    12     หน่วยกิต 
  ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีทั่วไป     จ านวน   12     หน่วยกิต 

 กรณีที่ 1 คณะ/หลักสูตรเลือกภาษาอังกฤษ    จ านวน   12     หน่วยกิต 
  1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ        จ านวน       6     หน่วยกิต 
1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)               3(3-0-6) 
1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II)              3(3-0-6) 
 

 1.2 ภาษาอังกฤษเลือก                   จ านวน      6     หน่วยกิต 
  กลุ่มภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic Group)   จ านวน    3     หน่วยกิต 
1421 224 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              3(3-0-6) 
              (English for Humanities and Social Sciences) 
 

  กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก (Non-Academic Group )       จ านวน     3     หน่วยกิต   
1421 216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเดินทาง (English for Travel)              3(3-0-6) 
1421 217 ภาษาอังกฤษจากสื่อ (English through Media)              3(3-0-6) 



 

 

                                                                                                                    
 

1421 218 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation)           3(3-0-6) 
 
    1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์       รวม      6     หน่วยกิต 

 ก. กลุ่มทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ     บังคับเลือก   3     หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจ านวน 1 รายวิชาจ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
1406 111 ความสุขในชีวิต (Happiness in Life)                 3(3-0-6) 
1431 101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ (Man and Aesthetics)               3(3-0-6) 
1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม (Philosophy in Life and Society)            3(3-0-6) 
1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล (Man and Reasoning)               3(3-0-6) 
1435 100 ดนตรีกับชีวิต (Music and Life)                3(3-0-6) 
1438 100 ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์ (Arts for Emotional Refinement)             3(3-0-6) 
1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร (Man and Communication)              3(3-0-6) 
 

ข. กลุ่มพลเมือง โลก และการอยู่ร่วมกัน     บังคับเลือก     3     หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจ านวน 1 รายวิชาจ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
1432 103 วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture)                3(3-0-6) 
1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)                3(3-0-6) 
2001 104 ศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง (Arts and Culture Mekong Basin)           3(3-0-6) 
2100 101 กฎหมายที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันส าหรับพลเมือง               3(3-0-6) 
              (Important Laws in Daily Life for a Civilian)   
 

    1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ   ไม่น้อยกว่า     6     หน่วยกิต 
 ก. กลุ่มสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม           บังคับเลือกไม่น้อยกว่า     3     หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
1013 001 การดูแลสุขภาพและทักษะชีวิต (Health Care and Life Skills)             3(3-0-6) 
1100 109 วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต (Physical Science and Life)               3(3-0-6) 
1100 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life)              3(3-0-6) 
 ข. กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ      บังคับเลือก   3     หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจ านวน 1 รายวิชาจ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน              3(3-0-6) 
              (Information Technology and its Applications in Daily Life) 
1700 104 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)                                                      3(3-0-6) 
1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน (Financial Life Skills)                                          3(3-0-6) 
1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)                                                   3(3-0-6)   
 

    1.4 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป      รวม     3     หน่วยกิต 
   ให้หลักสูตรหลักพิจารณารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปที่ไม่ใช่รายวิชาในศาสตร์/สาขาหลัก  
เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียน จ านวน 3 หน่วยกิต  
 



 

 

                                                                                                                    
 

 ก. ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ  
ภาษาลาว 
1412 101 ภาษาลาว 1 (Lao I)                 3(2-2-5) 
ภาษาเวียดนาม 

1413 101 ภาษาเวียดนาม 1 (Vietnamese I)               3(2-2-5) 
ภาษาเขมร 

1414 101 ภาษาเขมร 1 (Khmer I)                3(2-2-5) 
ภาษาญี่ปุ่น 

1416 101 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese I)                3(2-2-5) 
 

 ข. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  
1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม (Man and Civilization)           3(3-0-6) 
1432 101 วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)           3(3-0-6) 
1432 102 วัฒนธรรมอีสาน (Isan Culture)           3(3-0-6) 
1441 103 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)               3(3-0-6) 
1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย (Contemporary Culture)           3(3-0-6) 
1446 101 ศิลปะการด าเนินชีวิต (Arts of Living)            3(3-0-6) 
1447 103 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy)           3(3-0-6) 
1447 104 โลกภาพยนตร์ (Movie World)                 3(3-0-6) 
1449 100 มนุษย์กับการท่องเที่ยว (Man and Tourism)           3(3-0-6) 
1449 101 การจัดการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน                  3(3-0-6) 
     (Tourism Management in ASEAN Region) 
1507 100 สังคมกับสุขภาพ (Society and Health)           3(3-0-6) 
 

 ค. กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
1100 108 กลและของเล่นวิทยาศาสตร์ (Science Magic and Toys)                 3(3-0-6) 
1100 114 คณิตศาสตร์เพ่ือความม่ันคงของชีวิต (Mathematics for Stability in Life)               3(3-0-6)  
1100 115 คณิตศาสตร์เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21                  3(3-0-6) 
     (Mathematics for Skill Development in the 21st Century) 
1100 128 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน                    3(3-0-6) 
     (Household Electrical Appliance in Daily Life) 
1100 134 พลังงานและชีวิต (Energy and Life)                    3(3-0-6) 
1100 135 ดาราศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Astronomy in Daily Life)                    3(3-0-6) 
1100 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Science in Daily Life)             3(3-0-6) 
1100 151 พลังของการคิด (Power of Thinking)                   3(3-0-6) 
1439 104 การดูแลสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Maintenance)               3(2-2-5)   
1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย (Age - appropriate Health Care)                3(3-0-6) 
 



 

 

                                                                                                                    
 

 ง. กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ 

1100 116 ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล (Life Safety in Digital Age)           3(3-0-6) 
1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business Management)                                  3(3-0-6) 
1701 102 การจัดการชีวิต (Life Management)                                                        3(3-0-6) 
1704 120 การจัดการธุรกิจเพ่ือสังคมในบริบทนานาชาติ                                                      3(3-0-6) 
              (Social Enterprise Management in International Context) 

 
 
 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า  94     หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน      จ านวน      64     หน่วยกิต 

2001 101  การวาด 1 (Drawing I)                  2(1-2-3) 
2001 102  การวาด 2 (Drawing II )                   2(1-2-3) 
2001 103  ทฤษฎีและการวิเคราะห์การออกแบบ (Theories and Analysis of Design)            2(1-2-3) 
2001 104  การเขียนแบบพ้ืนฐาน (Basic Design Drafting)                     3(2-2-5) 
2001 111  คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ 1 (Computer for Design I)                  3(2-2-5) 
2001 112  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2 (Computer for Design II)                  3(2-2-5) 
2001 113  ประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบ (History of Art and Design)           3(3-0-6) 
2001 114  องค์ประกอบศิลป์ (Art Composition)                  2(1-2-3) 
2001 115  เทคนิคการน าเสนอผลงาน (Presentation Technique)                   2(1-2-3) 
2001 116  พ้ืนฐานการออกแบบกราฟิก (Basic Graphic Design)                  3(2-2-5) 
2001 205  ปฏิบัติการโรงงาน 1 (Workshop Practice I)                   3(2-2-5) 
2001 206  ปฏิบัติการโรงงาน 2 (Workshop Practice II)                   3(2-2-5) 
2001 210  วัสดุเพื่อการออกแบบ (Materials for Design)                   2(2-0-4) 
2001 211  การยศาสตร์เพ่ือการออกแบบ (Ergonomics for Design)                   3(2-2-5) 
2001 212  ภูมิปัญญางานช่างลุ่มน้ าโขง                           3(2-2-5) 
               (Wisdom of Handicraft of Mekong River Basin)            
2001 312  การถ่ายภาพเพ่ืองานออกแบบ (Photography for Design)                   3(2-2-5) 
2001 313  การตลาดเพ่ืองานออกแบบ (Marketing for Design)                  2(2-0-4) 
2001 314  การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ (Product Display)                                  3(2-2-5) 
2001 315  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์           2(2-0-4) 
               (Entrepreneurship and Creative Business)           
2001 316  การฝึกงาน (Practical Training)                  2(0-6-0) 
2001 411  ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการออกแบบ (Research Methodology for Design)                     3(3-0-6) 
2001 412  สัมมนาทางการออกแบบ  (Seminar in Design)            2(2-0-4) 



 

 

                                                                                                                    
 

2001 413  ศิลปนิพนธ์ (Art Thesis)          8(0-16-8) 
   2.2 กลุ่มวิชาเอก      จ านวน   30     หน่วยกิต 

                 1.) วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
                     1.1)  วิชาเอกบังคับ              จ านวน   15     หน่วยกิต 
2001 221  ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 (Product Design I)                        3(2-2-5) 
2001 222  ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 (Product Design II)                        3(2-2-5) 
2001 323  ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 (Product Design III)                        3(2-2-5) 
2001 324  ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 (Product Design IV)                        3(2-2-5) 
2001 425  ออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 (Product Design V)                        3(2-2-5) 
 

                     1.2)  วิชาเอกเลือก              จ านวน   15     หน่วยกิต 

2001 251  เครื่องเคลือบดินเผาขั้นพื้นฐาน (Basic Ceramics)                       3(2-2-5) 
2001 252  เขียนแบบผลิตภัณฑ์ (Product Drawing)                        3(2-2-5) 
2001 353  การออกแบบรองเท้า (Shoes Design)                                                                3(1-4-4) 
2001 354  ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม (Creativity Innovation)                      3(2-2-5) 
2001 455  การออกแบบผลิตภัณฑ์ลุ่มน้ าโขงร่วมสมัย                          3(2-2-5) 
               (Contemporary Mekong River Basin Product Design)  
 

                 2.) วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์  
                     2.1)  วิชาเอกบังคับ    จ านวน   15     หน่วยกิต 

2001 231 ออกแบบนิเทศศิลป์ 1 (Visual Communication Art Design I)                      3(2-2-5) 
2001 232 ออกแบบนิเทศศิลป์ 2 (Visual Communication Art Design II)                      3(2-2-5) 
2001 333 ออกแบบนิเทศศิลป์ 3 (Visual Communication Art Design III)                      3(2-2-5) 
2001 334 ออกแบบนิเทศศิลป์ 4 (Visual Communication Art Design IV)                      3(2-2-5) 
2001 435 ออกแบบนิเทศศิลป์ 5 (Visual Communication Art Design V)                      3(2-2-5) 
 

                     2.2)  วิชาเอกเลือก    จ านวน    15     หน่วยกิต 
2001 261  ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)                          3(2-2-5) 
2001 262  ทฤษฎีและเทคนิคการใช้สีเพื่องานนิเทศศิลป์                        3(2-2-5) 
              (Color Theory and Techniques for Visual Communication Art Design)  
2001 363  การออกแบบสื่อโสตทัศน์เพ่ือการโฆษณา                          3(2-2-5) 
              (Design for Visual Media and Advertising) 
2001 364  การออกแบบสื่อดิจิทัล (Digital Media)                         3(2-2-5) 
2001 365  การวาดในระบบดิจิทัล (Digital Painting)                        3(2-2-5) 

 

                 3.) วิชาเอกออกแบบส่ิงทอและแฟชั่น  
                     3.1)  วิชาเอกบังคับ     จ านวน   15     หน่วยกิต 
2001 241  ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 1 (Textile and Fashion Design I)                      3(2-2-5) 



 

 

                                                                                                                    
 

2001 242  ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 2 (Textile and Fashion Design II)                      3(2-2-5) 
2001 343  ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 3 (Textile and Fashion Design III)                      3(2-2-5) 
2001 344  ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 4 (Textile and Fashion Design IV)                      3(2-2-5) 
2001 445  ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 5 (Textile and Fashion Design V)                      3(2-2-5) 
                     3.2)  วิชาเอกเลือก    จ านวน  15     หน่วยกิต 
2001 271  ประวัติศาสตร์สิ่งทอและแฟชั่น (Textile and Fashion History)                      3(3-0-6) 
2001 272  สิ่งทออีสานกับเทคโนโลยีพ้ืนถิ่น                          3(2-2-5) 
               (Isan Textiles and Local Technology)  
2001 373  การตัดเย็บเพ่ืองานแฟชั่น (Sewing for Fashion)                        3(2-2-5) 
2001 374  เทคนิคสิ่งทอในเอเชีย (Textile Techniques in Asia)                       3(2-2-5) 
2001 475  การจัดแสดงผลงานสิ่งทอและแฟชั่น (Textile and Fashion Presentation)                  3(2-2-5) 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือก
เรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

3.1.5  แผนการศึกษา 
 1) วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) 

ชั้นปีที่  1  (First Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป XXXX XXX กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 

XXXX XXX กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการ 3(3-0-6) 
XXXX XXX กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

2001 101  การวาด 1 (Drawing I)    2(1-2-3) 
2001 111  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1 (Computer for Design I)               3(2-2-5) 

2001 113  ประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบ  
               (History of Art and Design)  

3(3-0-6) 

2001 114  องค์ประกอบศิลป์ (Art Composition) 2(1-2-3) 
รวม (Total) 19 หน่วยกิต 

 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 



 

 

                                                                                                                    
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 1421 102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I)  3(3-0-6) 
XXXX XXX กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์    3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

2001 102  การวาด 2 (Drawing II)  2(1-2-3) 
2001 104  การเขียนแบบพ้ืนฐาน (Basic Design Drafting)    3(2-2-5) 
2001 112  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2 (Computer for Design II)         3(2-2-5) 
2001 115  เทคนิคการน าเสนอผลงาน (Presentation Technique)  2(1-2-3) 

รวม (Total) 16  หน่วยกิต 

 



 

 

                                                                                                                    
 

ชั้นปีที่  2  (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 1421 103  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II)  3(3-0-6) 
เฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

2001 116  พ้ืนฐานการออกแบบกราฟิก (Basic Graphic Design) 3(2-2-5) 
2001 205  ปฏิบัติการโรงงาน 1 (Workshop Practice I)  3(2-2-5) 
2001 210  วัสดุเพื่อการออกแบบ (Materials for Design)  2(2-0-4) 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 2001 221  ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 (Product Design I)   3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 2001 251  เครื่องเคลือบดินเผาขั้นพื้นฐาน (Basic Ceramics)  3(2-2-5) 

รวม (Total) 17  หน่วยกิต 

 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 1421 224 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
              (English for Humanities and Social Sciences) 

3(3-0-6) 

1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
              (Thai Language for Communication)    

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

2001 206  ปฏิบัติการโรงงาน 2 (Workshop Practice II)  3(2-2-5) 
2001 211  การยศาสตร์เพ่ือการออกแบบ (Ergonomics for Design)  3(2-2-5) 
2001 103  ทฤษฎีและการวิเคราะห์การออกแบบ  
               (Theories and Analysis of Design) 

2(1-2-3) 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 2001 222  ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 (Product Design II)  3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 2001 252  เขียนแบบผลิตภัณฑ์ (Product Drawing) 3(2-2-5 ) 

รวม (Total) 20  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                    
 

 
 
 

ชั้นปีที่  3  (Third Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป XXXX XXX กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการ 3(3-0-6) 
XXXX XXX กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก (Non-Academic Group)     3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

2001 313  การตลาดเพ่ืองานออกแบบ (Marketing for Design) 2(2-0-4) 
2001 312  การถ่ายภาพเพ่ืองานออกแบบ  
               (Photography for Design)  

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 2001 323  ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 (Product Design III) 
  

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 2001 353  การออกแบบรองเท้า (Shoes Design)  3(2-2-5) 
เลือกเสรี XXXX XXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม (Total) 20  หน่วยกิต 

 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-
ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

2001 315  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์  
               (Entrepreneurship and Creative Business) 

2(2-0-4) 

2001 314  การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ (Product Display)                 3(2-2-5) 
2001 212  ภูมิปัญญางานช่างลุ่มน้ าโขง  
               (Wisdom of Handicraft of Mekong River Basin)  

3(2-2-5) 

2001 316  การฝึกงาน (Practical Training)*  2(0-6-0 ) 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 2001 324  ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4  (Product Design IV)  3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 2001 354  ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม    

               (Creativity Innovation) 
3(2-2-5) 



 

 

                                                                                                                    
 

รวม (Total) 16 หน่วยกิต 
* หมายเหตุ รายวิชา 2001 316 การฝึกงาน (Practical Training) นักศึกษาออกฝึกงานในภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่  3 

 
 
 
 

ชั้นปีที่  4  (Fourth Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
เฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

2001 411  ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการออกแบบ   
              (Research Methodology for Design) 

3(2-2-5) 

2001 412  สัมมนาทางการออกแบบ   
               (Seminar in Design) 

2(1-2-3) 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 2001 425  ออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 (Product Design V) 3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 2001 455  การออกแบบผลิตภัณฑ์ลุ่มน้ าโขงร่วมสมัย   

       (Contemporary Mekong River Basin Product Design) 
3(2-2-5) 

เลือกเสรี XXXX XXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
รวม (Total) 14  หน่วยกิต 

 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

2001 413 ศิลปนิพนธ์ (Art Thesis) 8(0-16-8) 

รวม (Total) 8  หน่วยกิต 

   



 

 

                                                                                                                    
 

2)  วิชาเอกการออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Design) 
ชั้นปีที่  1  (First Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป XXXX XXX กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์    3(3-0-6) 
XXXX XXX กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการ 3(3-0-6) 
XXXX XXX กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

เฉพาะ 
หมวดวิชาแกน 

2001 101  การวาด 1 (Drawing I)    2(1-2-3) 
2001 111  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1 (Computer for Design I)               3(2-2-5) 

2001 113  ประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบ  
               (History of Art and Design)  

3(3-0-6) 

2001 114  องค์ประกอบศิลป์ (Art Composition) 2(1-2-3) 
รวม (Total) 19 หน่วยกิต 

 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 1421 102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I)  3(3-0-6) 
XXXX XXX กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 

เฉพาะ 
หมวดวิชาแกน 

2001 102  การวาด 2 (Drawing II)  2(1-2-3) 
2001 104  การเขียนแบบพ้ืนฐาน (Basic Drawing) 3(2-2-5) 
2001 112  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2 (Computer for Design II)         3(2-2-5) 
2001 115  เทคนิคการน าเสนอผลงาน (Presentation Technique)  2(1-2-3) 

รวม (Total) 16  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                    
 

 
 

ชั้นปีที่  2  (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 1421 103  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6) 
เฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

2001 116  พ้ืนฐานการออกแบบกราฟิก (Basic Graphic Design) 3(2-2-5) 
2001 205  ปฏิบัติการโรงงาน 1 (Workshop Practice I)  3(2-2-5) 
2001 210  วัสดุเพื่อการออกแบบ (Material for Design)  2(2-0-4) 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 2001 231  ออกแบบนิเทศศิลป์ 1  
               (Visual Communication Art Design I)        

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 2001 261  ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)   3(2-2-5) 
รวม (Total) 17  หน่วยกิต 

 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-
ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 1421 224 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
              (English for Humanities and Social Sciences) 

3(3-0-6) 

1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
              (Thai Language for Communication)    

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

2001 206  ปฏิบัติการโรงงาน 2 (Workshop Practice II)  3(2-2-5) 
2001 211  การยศาสตร์เพ่ือการออกแบบ (Ergonomics for Design) 3(2-2-5) 
2001 103  ทฤษฎีและการวิเคราะห์การออกแบบ 
               (Theories and Analysis of Design)  

2(1-2-3) 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 2001 232  ออกแบบนิเทศศิลป์ 2 
               (Visual Communication Art Design II) 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 2001 262  ทฤษฎีและเทคนิคการใช้สีเพื่องานนิเทศศิลป์ 
(Color Theory and Techniques for Visual Communication Art 

3(2-2-5) 



 

 

                                                                                                                    
 

Design) 
รวม (Total) 20  หน่วยกิต 

 
 

ชั้นปีที่  3  (Third Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป XXXX XXX กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการ 3(3-0-6) 
XXXX XXX กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก (Non-Academic Group)     3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

2001 313  การตลาดเพ่ืองานออกแบบ (Marketing for Design) 2(2-0-4) 
2001 312  การถ่ายภาพเพ่ืองานออกแบบ (Photography for Design)  3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 2001 333  ออกแบบนิเทศศิลป์ 3   
               (Visual Communication Art Design III) 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 2001 363  การออกแบบสื่อโสตทัศน์เพ่ือการโฆษณา            
              (Design for Visual Media and Advertising) 

3(2-2-5) 

รวม (Total) 20  หน่วยกิต 

 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

2001 315  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์  
              (Entrepreneurship and Creative Business) 

2(2-0-4) 

2001 314  การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ (Product Display)                 3(2-2-5) 
2001 212  ภูมิปัญญางานช่างลุ่มน้ าโขง  
               (Wisdom of Handicraft of Mekong River Basin) 

3(2-2-5) 

2001 316  การฝึกงาน (Practical Training)*  2(0-6-0 ) 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 2001 334  ออกแบบนิเทศศิลป์ 4  

               (Visual Communication Art Design IV) 
3(2-2-5) 



 

 

                                                                                                                    
 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 2001 364  การออกแบบสื่อดิจิทัล (Digital Media)  3(2-2-5) 
เลือกเสรี XXXX XXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม (Total) 16 หน่วยกิต 
* หมายเหตุ รายวิชา 2001 316  การฝึกงาน (Practical Training) นักศึกษาออกฝึกงานในภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่  3 
 
  
 

ชั้นปีที่  4  (Fourth Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
เฉพาะ กลุ่มวิชาแกน 

2001 411  ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการออกแบบ   
              (Research Methodology for Design) 

3(2-2-5) 

2001 412  สัมมนาทางการออกแบบ   
               (Seminar in Design) 

2(1-2-3) 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 2001 435  ออกแบบนิเทศศิลป์ 5  
               (Visual Communication Art Design V) 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 2001 365  การวาดในระบบดิจิทัล (Digital Painting) 3(2-2-5) 
เลือกเสรี XXXX XXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม (Total) 14  หน่วยกิต 
 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

2001 413 ศิลปนิพนธ์ (Art Thesis) 8(0-16-8) 

รวม (Total) 8  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) วิชาเอกการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น (Textile and Fashion Design) 
ชั้นปีที่  1  (First Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป XXXX XXX กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์    3(3-0-6) 
XXXX XXX กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการ 3(3-0-6) 
XXXX XXX กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

2001 101  การวาด 1 (Drawing I)    2(1-2-3) 
2001 111  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1 (Computer for Design I)               3(2-2-5) 

2001 113  ประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบ  
               (History of Art and Design)  

3(3-0-6) 

2001 114  องค์ประกอบศิลป์ (Art Composition) 2(1-2-3) 
รวม (Total) 19 หน่วยกิต 

 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 1421 102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I)  3(3-0-6) 
XXXX XXX กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์    3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

2001 102  การวาด 2 (Drawing II )  2(1-2-3) 
2001 104  การเขียนแบบพ้ืนฐาน (Basic Drawing)    3(2-2-5) 
2001 112  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2 (Computer for Design II)         3(2-2-5) 



 

 

                                                                                                                    
 

2001 115  เทคนิคการน าเสนอผลงาน (Presentation Technique)  2(1-2-3) 

รวม (Total) 16  หน่วยกิต 

 
 

  



 

 

                                                                                                                    
 

ชั้นปีที่  2  (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 1421 103  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6) 
เฉพาะกลุ่มวิชา
แกน 

2001 116  พ้ืนฐานการออกแบบกราฟิก (Basic Graphic Design) 3(2-2-5) 
2001 205  ปฏิบัติการโรงงาน 1 (Workshop Practice I)  3(2-2-5) 
2001 210  วัสดุเพื่อการออกแบบ (Material for Design) 2(2-0-4) 

กลุ่มวิชาเอก
บังคับ 

2001 241  ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 1  
               (Textile and Fashion Design I) 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 2001 271  ประวัติศาสตร์สิ่งทอและแฟชั่น  
               (Textile and Fashion History) 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 17  หน่วยกิต 

 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 1421 224 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
              (English for Humanities and Social Sciences) 

3(3-0-6) 

1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
              (Thai Language for Communication)    

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

2001 206  ปฏิบัติการโรงงาน 2 (Workshop Practice II)  3(2-2-5) 
2001 211  การยศาสตร์เพ่ือการออกแบบ (Ergonomics for Design) 3(2-2-5) 
2001 103  ทฤษฎีและการวิเคราะห์การออกแบบ  
               (Theories and Analysis of Design) 

2(1-2-3) 

กลุ่มวิชาเอก
บังคับ 

2001 242 ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 2  
              (Textile and Fashion Design II)             

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 2001 272  สิ่งทออีสานกับเทคโนโลยีพ้ืนถิ่น  
               (Isan Textiles and Local Technology)           

3(2-2-5) 

รวม (Total) 20  หน่วยกิต 
 



 

 

                                                                                                                    
 

 
 
 

ชั้นปีที่  3  (Third Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป XXXX XXX กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการ
จัดการ 

3(3-0-6) 

XXXX XXX กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก (Non-Academic Group)     3(3-0-6) 
เฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

2001 313  การตลาดเพ่ืองานออกแบบ (Marketing for Design) 2(2-0-4) 
2001 312  การถ่ายภาพเพ่ืองานออกแบบ  
               (Photography for Design)  

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 2001 343  ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 3  
               (Textile and Fashion Design III) 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 2001 373  การตัดเย็บเพ่ืองานแฟชั่น (Sewing for Fashion)  3(2-2-5) 
รวม (Total) 20  หน่วยกิต 

 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

2001 315  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์  
              (Entrepreneurship and Creative Business) 

     2(2-0-4) 

2001 314  การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ (Product Display)                 3(2-2-5) 
2001 212  ภูมิปัญญางานช่างลุ่มน้ าโขง  
(Wisdom of Handicraft of Mekong River Basin) 

3(2-2-5) 

2001 316  การฝึกงาน (Practical Training)*  2(0-6-0 ) 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 2001 344  ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 4  

               (Textile and Fashion Design IV) 
3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 2001 374  เทคนิคสิ่งทอในเอเชีย  (Textile Techniques in Asia) 3(2-2-5) 



 

 

                                                                                                                    
 

เลือกเสรี XXXX XXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
รวม (Total) 16 หน่วยกิต 

* หมายเหตุ รายวิชา 2001 316  การฝึกงาน (Practical Training) นักศึกษาออกฝึกงานในภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่  3  
 
 
 

ชั้นปีที่  4  (Fourth Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
เฉพาะกลุ่มวิชา
แกน 

2001 411  ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการออกแบบ   
              (Research Methodology for Design) 

3(2-2-5) 

2001 412  สัมมนาทางการออกแบบ   
               (Seminar in Design) 

2(1-2-3) 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 2001 445  ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 5  
               (Textile and Fashion Design V) 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 2001 475 การจัดแสดงผลงานสิ่งทอและแฟชั่น  
              (Textile and Fashion Presentation) 

3(2-2-5) 

เลือกเสรี XXXX XXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
รวม (Total) 14  หน่วยกิต 

 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

2001 413 ศิลปนิพนธ์ (Art Thesis) 8(0-16-8) 

รวม (Total) 8  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.6  ค าอธิบายรายวิชา   

ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มภาษา         

ก. กลุ่มภาษาไทย         

1411 101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)         3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
      รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
       ภาษากับการสื่อสาร ภาษากับความคิด ศิลปะการใช้ภาษาไทย การอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียน 
แสดงความคิดเห็น  การเขียนรายงาน 
        Language and communication and thoughts;  art of using Thai language;  text 
analysis;  writing to express ideas;  report writing  

ข. กลุ่มภาษาต่างประเทศ     รวม   12     หน่วยกิต
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีทั่วไป       12     หน่วยกิต
 กรณีที่ 1 คณะ/หลักสูตรเลือกภาษาอังกฤษ     12     หน่วยกิต    
  1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ            6     หน่วยกิต 

1421 102   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)                3(3-0-6) 
       รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
       รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
       การเข้าใจบทพูดและข้อเขียนภาษาอังกฤษท่ีสั้นๆ และชัดเจน สื่อสารด้วยภาษาท่ีมีโครงสร้างไม่
ซับซ้อนเกี่ยวกับตนเอง บุคคล สถานที่ และสิ่งของ 
       Comprehending short and clear spoken and written English;  using simple English to 
communicate about oneself, people, places and things 
 

1421 103  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II)           3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
      รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี 
       การเข้าใจบทพูดและข้อเขียนภาษาอังกฤษ สื่อสารด้วยภาษาท่ีมีโครงสร้างซับซ้อนขึ้นในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน และอาชีพต่าง ๆ 



 

 

                                                                                                                    
 

       Comprehending spoken and written English;  using more complex English to 
communicate about daily life and career-related topics 
 
  



 

 

                                                                                                                    
 

 1.2 ภาษาอังกฤษเลือก                          6     หน่วยกิต 
กลุ่มภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic Group)       3     หน่วยกิต  

1421 224   ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            3(3-0-6) 
        (English for Humanities and Social Sciences) 
       รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
       รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
       การจบัใจความส าคัญของบทพูด อ่านเข้าใจข้อมูล สื่อสารและแลกเปลี่ยนความเห็น เขียนระดับย่อ
หน้าในบริบทมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
       Identifying the main points of spoken English;  reading for information;  
communicating and exchanging opinions;  paragraph writing in humanities and social science 
contexts 

 กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก (Non-Academic Group )               3     หน่วยกิต  

1421 216   ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง (English for Travel)                      3(3-0-6) 
       รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
       รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน      :  ไม่มี 
       การจับใจความส าคัญของบทพูด อ่านเข้าใจข้อมูล สื่อสารและแลกเปลี่ยนความเห็น เขียนระดับย่อ
หน้าในบริบทการเดินทาง 
       Identifying the main points of spoken English;  reading for information;  
communicating and exchanging opinions;  paragraph writing based on traveling contexts 
 

1421 217  ภาษาอังกฤษจากสื่อ (English through Media)            3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
      รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน        :  ไม่มี 
      การจับใจความส าคัญของบทพูด อ่านเข้าใจข้อมูล สื่อสารและแลกเปลี่ยนความเห็น เขียนในระดับย่อ
หน้าจากสื่อที่เลือกสรร 
      Identifying the main points of spoken English;  reading for information;  
communicating and exchanging opinions;  paragraph writing based on selected media 
 

1421 218  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation)             3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
      รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน        :  ไม่มี 
      การจับใจความส าคัญของบทพูด อ่านเข้าใจข้อมูล สื่อสารและแลกเปลี่ยนความเห็น เขียนระดับย่อ
หน้าเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
      Identifying the main points of spoken English;  reading for information;  
communicating and exchanging opinions;  paragraph writing for career preparation 
 



 

 

                                                                                                                    
 

  
 
ภาษาลาว 
1412 101  ภาษาลาว 1 (Lao I)                         3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
      ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาวพ้ืนฐานส าหรับผู้ที่เริ่มเรียน การออกเสียง 
ตามหลักสัทศาสตร์  ไวยากรณ์เบื้องต้น  รูปประโยคพ้ืนฐาน  การฟังและการพูดโดยใช้บทสนทนาในชีวิตประจ าวัน
ในสถานการณ์ต่างๆ  การอ่าน การเขียนประโยคพ้ืนฐาน และค าศัพท์ไม่น้อยกว่า 300 ค า  
      Lao for beginners;  listening, speaking, reading, and writing skills;  basic pronunciation;  
basic grammar, simple sentences;  listening and speaking practice in a wide range of situation;  
writing 2 types of alphabets;  reading and writing simple sentences;  learning a minimum of 300 
vocabulary words 
 

ภาษาเวียดนาม 
1413 101  ภาษาเวียดนาม 1 (Vietnamese I)                       3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
      ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเวียดนามพ้ืนฐานส าหรับผู้ที่เริ่มเรียน การออก
เสียงภาษาเวียดนามส าเนียงฮานอยตามหลักสัทศาสตร์  ไวยากรณ์เบื้องต้น  รูปประโยคพ้ืนฐาน  การฟังและการ
พูดโดยใช้บทสนทนาในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ  การอ่าน การเขียนประโยคพ้ืนฐานด้วยอักษร ก๊วกหงือ 
(QuocNgu) และค าศัพท์ไม่น้อยกว่า 300 ค า  
      Vietnamese for beginners;  listening, speaking, reading, and writing skills;  basic 
pronunciation;  basic grammar, simple sentences;  listening and speaking practice in a wide 
range of situation;  writing 2 types of alphabets;  reading and writing simple sentences using 
QuocNgu;  learning a minimum of 300 vocabulary words 
 

ภาษาเขมร 
1414 101  ภาษาเขมร 1 (Khmer I)               3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :    ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :    ไม่มี 
      ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรพื้นฐานส าหรับผู้ที่เริ่มเรียน การออกเสียง 
ตามหลักสัทศาสตร์  ไวยากรณ์เบื้องต้น  รูปประโยคพ้ืนฐาน  การฟังและการพูดโดยใช้บทสนทนาในชีวิตประจ าวัน
ในสถานการณ์ต่างๆ  การอ่าน การเขียนประโยคพ้ืนฐาน และค าศัพท์ไม่น้อยกว่า 300 ค า 
      Khmer for beginners;  listening, speaking, reading, and writing skills;  basic 
pronunciation;  basic grammar, simple sentences;  listening and speaking practice in a wide 



 

 

                                                                                                                    
 

range of situation;  writing 2 types of alphabets;  reading and writing simple sentences;  learning 
a minimum of 300 vocabulary words 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาญี่ปุ่น 
1416 101  ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese I)                        3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   ไม่มี 
      ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานส าหรับผู้ที่เริ่มเรียน การออกเสียง 
ตามหลักสัทศาสตร์  ไวยากรณ์เบื้องต้น  รูปประโยคพ้ืนฐาน  การฟังและการพูดโดยใช้บทสนทนาในชีวิตประจ าวัน
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  การเขียนตัวอักษร 2 ประเภท คือ ฮิรางานะ (Hiragana) และคาตาคานะ (Katakana)  
การอ่าน การเขียนประโยคพ้ืนฐาน และค าศัพท์ไม่น้อยกว่า 300 ค า 
      Japanese for beginners;  listening, speaking, reading, and writing skills;  basic 
pronunciation;  basic grammar, simple sentences;  listening and speaking practice in a wide 
range of situation;  writing 2 types of character including Hiragana, and Katakana;  reading and 
writing simple sentences;  learning a minimum of 300 vocabulary words 
 

2. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์       รวม      6     หน่วยกิต 

 ก. กลุ่มทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ             บังคับเลือก     3     หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจ านวน 1 รายวิชาจ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
1406 111  ความสุขในชีวิต (Happiness in Life)               3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      มโนทัศน์และขอบเขตของความสุข มิติของความสุข ชีวิตกับความหมาย ชีวิตที่มีความสุขในอดีต และ
ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของโลกทัศน์ความสุขในสังคมตะวันตก การเปลี่ยนแปลงของโลกทัศน์ความสุขในสังคม
ตะวันออก ความสุขในบริบทของความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม การสร้างความสุขในชีวิต การดูแล
สุขภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมของความสุข กิจกรรมยามว่างและงานอดิเรก การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ 
การแก้ปัญหาส่วนบุคคล การจัดการชีวิตให้มีความสุข การวางแผนชีวิต ความสมดุลระหว่างกิจส่วนตัวกับกิจของ
สังคม 
      Concepts and scope of happiness;  dimensions of happiness;  life and meanings;  
happy life in the past and the present, change of happiness worldviews in the Western society, 
change of happiness worldviews in Eastern society;  happiness in the context of socio-cultural 
diversity;  how to be happy;  health care;  arrangement of happy environments, leisure and 
hobbies; mental health reinforcement;  resolutions for individual problems;  life management 
for happiness, planning life;  balance between individual and social affairs    
 



 

 

                                                                                                                    
 

1431 101   มนุษย์กับสุนทรียภาพ (Man and Aesthetics)              3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   ไม่มี 
      รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน  :   ไม่มี           
      สุนทรียภาพในธรรมชาติ สุนทรียภาพจากสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน  ประเภทของศิลปะ สุนทรียภาพ 
ในทัศนศิลป์ สุนทรียภาพในศิลปะการแสดง สุนทรียภาพในวรรณกรรม สุนทรียภาพในคีตศิลป์ตะวันตก   
สุนทรียภาพในคีตศิลป์ไทยร่วมสมัย         
      Aesthetics in natural objects;  aesthetics in man-made objects;  aesthetics in art;  
forms of art;  aesthetics in visual art;  aesthetics in performing art;  aesthetics in literary works;  
aesthetics in western music;  aesthetics in Thai contemporary music  
 

1431 102  ปรัชญากับชีวิตและสังคม (Philosophy in Life and Society)           3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      ความหมาย ลักษณะ ขอบเขตของแนวคิดทางปรัชญา ประเด็นส าคัญทางอภิปรัชญา ทฤษฎีความรู้     
จริยศาสตร์ ปรัชญาชีวิตของคนไทยกับมุมมองของศาสนาต่างๆ  
      Definition, characteristics, and scope of philosophy;  important issues in metaphysics, 
epistemology, ethics;  Thai philosophy with different religious perspectives   

1431 110  มนุษย์กับการใช้เหตุผล (Man and Reasoning)              3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเหตุผล ลักษณะและรูปแบบการใช้เหตุผล การประเมินการอ้างเหตุผล 
ข้อบกพร่องของการใช้เหตุผล การอ่านวิเคราะห์บทความ 
      Relationship between man and reason;  characteristics and patterns of reasoning;  
assessment of reasoning;  logical fallacies;  analytical reading of articles 
 

1435 100  ดนตรีกับชีวิต (Music and Life)                3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      องค์ประกอบของดนตรี  ความสัมพันธ์ของดนตรีที่มีต่อมนุษย์ ดนตรีกับสุขภาพในมิติองค์รวม ดนตรี
กับชีวิตประจ าวัน ดนตรีกับศาสนาและพิธีกรรม  จุดมุ่งหมายและหน้าที่ของดนตรีที่มีต่อวิถีชีวิตและสังคม 
      Elements of music;  relationship between music and humans;  music and health;  
music in daily life;  music in religions and ceremonies;  purposes and functions of music in 
livelihood and society 

1438 100  ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์ (Arts for Emotional Refinement)                    3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      ความหมายของศิลปะ  สุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ  ลักษณะของศิลปะแขนงต่างๆ  วิธีการประยุกต์ใช้



 

 

                                                                                                                    
 

ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์  กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์  
       Meanings of art;  artistic aesthetics;  characteristics art forms;  applications of arts for 
emotional refinement;  creative art activities for emotional refinement 
 
 
 
 
 
 
 
1447 200  มนุษย์กับการสื่อสาร (Man and Communication)                       3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      ความส าคัญและความจ าเป็นของการสื่อสาร กระบวนการ องค์ประกอบ รูปแบบ และเครื่องมือ          
ในการสื่อสารของมนุษย์ จิตวิทยาและบริบททางสังคมของการสื่อสาร  หน้าที่และบทบาทของการสื่อสารในสังคม
สมัยใหม่ การสืบค้นสารสนเทศ และการน าเสนอข้อมูลเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 
      Importance and need for communication;  processes, elements, forms and tools of 
human communication;  psychology and contexts of communication;  functions and roles of 
communication in modern society;  search of information;  utilization of information for 
communicative purposes 

 ข. กลุ่มพลเมือง โลก และการอยู่ร่วมกัน  
1432 103  วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture)               3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาค
อาเซียนสมัยแรกเริ่มถึงปัจจุบัน การรับอารยธรรมอินเดียและจีน อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนต่อกลุ่มคน
ในอาเซียน การเข้ามาของชาวตะวันตกและอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกต่อชุมชนอาเซียน อาเซียนและ     
ความเปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จุดก าเนิดของอาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมการกินอยู่และภูมิปัญญา อาเซียนหลังสงครามเย็น 
      ASEAN geography, natural resources, societies and cultures from past to present;  
adoption of Indian and Chinese cultures;  influences of Chinese and Indian cultures on ASEAN 
peoples;  Western powers in ASEAN countries and their cultural influences on ASEAN societies;  
Post World War II changes;  establishment of ASEAN;  social and cultural diversities;  traditional 
livelihood and wisdom;  ASEAN after Cold War 

1441 100  มนุษย์กับสังคม (Man and Society)                         3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 



 

 

                                                                                                                    
 

      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา บริโภคนิยมกับโลกาภิวัตน์ เพศสถานะ กฎหมาย สิทธิและหน้าที่
พลเมือง ชาตินิยม การเมืองการปกครอง สังคมไทยและสังคมโลก 
       Introduction to Sociology;  consumerism and globalization;  gender;  law;  civil rights;  
nationalism;  governance;  Thai society and the world 
 

1443 200  กฎหมายกับสังคม (Law and Society)               3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      แนวความคิดเบื้องต้น ทฤษฎีทางด้านกฎหมายกับสังคม สิทธิ กระบวนการจัดท ากฎหมาย องค์กร 
ที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย  กฎหมายกับการควบคุมสังคม กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิเคราะห์กฎหมาย
และการบังคับใช้กฎหมายในสังคม 
  Basic concepts and theories of Law and  society;  Rights;  law making  process;  the 
organizations of law;  law and social control;  law and social change;  analysis of law and law 
enforcement 

2001 104  ศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง (Mekong Basin Arts and Culture)                    3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      ความหมายและคุณค่าของศิลปะ งานช่าง ภูมิปัญญากับบริบททางสังคมวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง นิเวศ
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์โบราณคดีสุวรรณภูมิ พัฒนาการทางสังคมด้านประวัติศาสตร์ เครือญาติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม ศิลปะพ้ืนถิ่นไทย วิถีชีวิตผู้คน เอกลักษณ์ คติความเชื่อ 

Meaning and value of art, crafts, wisdom;  Mekong socio-cultural contexts; Landscape 
ecological culture;  Ancient history case suvarnabhumi;  The development of social history;  
Relatives of art and culture;  Art vernacular Thailand;  Ways of life;  identities;  belief 

2100 101   กฎหมายที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันส าหรับพลเมือง                        3(3-0-6) 
       (Important Laws in Daily Life for a Civilian)    
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ระบบกฎหมาย กฎหมายลักษณะบุคคล สิทธิ กฎหมายว่าด้วยนิติ
กรรม กฎหมายทรัพย์และทรัพย์สิน กฎหมายลักษณะหนี้ กฎหมายลักษณะละเมิด กฎหมายลักษณะครอบครัว 
เอกเทศสัญญาในชีวิตประจ าวัน กฎหมายอาญา กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง การระงับข้อพิพาท
และกระบวนการยุติธรรมของไทย   
      Introduction to law;  legal systems;  law on person, rights;  law on juristic acts, law 
on things and property;  law on obligations;  law on wrongful acts;  law on family;  specific 
contracts in daily life;  criminal law;  constitutional law and administrative law;  dispute 
resolution and Thai justice system 



 

 

                                                                                                                    
 

2300 111  สันติวิธีในสังคม (Peace in Society)                        3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      ความหมายของสันติวิธี สันติภาพ ความขัดแย้ง/ไม่สันติจากธรรมชาติและมนุษย์ แนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวกับความขัดแย้ง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี จริยธรรมในการแก้ไขความขัดแย้ง และการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 
      Meaning of peace, non-violence, conflict in natural and human;  theories and 
concepts of conflict;  living peacefully in society;  nonviolence as an ethic and a technique for 
conflict resolution 

2300 112   การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย (Public Administration and Thai Society)          3(3-0-6)  
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      แนวคิดเก่ียวกับการบริหารรัฐกิจ การบริหารจัดการแบบดั้งเดิม การบริหารจัดการแนวใหม่ การ
บริหารจัดการที่ดี การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการอย่าง
ยั่งยืน การบริหารรัฐกิจและสังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน กรณีศึกษาการบริหารสังคมไทยที่ล้มเหลว กรณีศึกษา 
การบริหารสังคมไทยที่ประสบผลส าเร็จ กรณีศึกษาจากประเทศในอาเซียน กรณีศึกษาจากประเทศในเอเชีย 
กรณีศึกษาจากประเทศในยุโรป ความท้าทายของการบริหารสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์         

Concept about public administration;  classical of administration, new administration, 
good administration, moral and sufficiency economy administration and sustainable 
administration;  administration of Thailand from the past to the present;  case study of failure 
Thai society administration;  case study of successful Thai society administration;  case study of 
ASEAN;  case study of Asia;  case study of Europe;  challenge of Thai society administration at 
globalization era 

2300 113  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน (Thai-ASEAN Relations)           3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      การก่อตั้งอาเซียน โครงสร้างของอาเซียน วิถีอาเซียน การพัฒนากลไกความร่วมมือในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ข้อริเริ่มประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม การบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน ผลของประชาคมอาเซียน
ต่อประเทศไทย 
      Formation of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) structure of the 
Association;  ASEAN way;  development of political, economic, social and cultural 
cooperative mechanisms;  initiatives on ASEAN community;  ASEAN Economic Community-AEC,  
ASEAN Political-Security Community-APSC, ASEAN Socio-Cultural Community- ASCC  
Integration to ASEAN Community;  effecting of ASEAN Community on Thailand 



 

 

                                                                                                                    
 

2300 114  พลเมืองศึกษา (Civil Education)                        3(3-0-6)
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      พลเมืองศึกษา ประชาธิปไตย การสร้างตัวตนของพลเมือง ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจการภาครัฐ 
บทบาทสังคมแบบพหุนิยม อิสรภาพและการพ่ึงพาตนเอง ความเท่าเทียมกันในสังคม การยอมรับความหลากหลาย
และความแตกต่าง สิทธิมนุษยชน ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย 
      Civic education, democracy, civic empowerment, social responsibility, public affairs, 
pluralist society, freedom and self-reliance, social equality, accepting diversity, human rights and 
an understanding in political participation in a democratic system  
 
 
 
 
 
 
 

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ   ไม่น้อยกว่า     6     หน่วยกิต
 ก. กลุ่มสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม            บังคับเลือกไม่น้อยกว่า     3     หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้    
 

1013 001  การดูแลสุขภาพและทักษะชีวิต (Health Care and Life Skills)           3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      สุขภาพและปัญหาสุขภาพในสังคมไทย การดูแลและการส่งเสริมสุขภาพบุคคล การออกก าลังกาย 
อารมณ์และการจัดการอารมณ์ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภัยทางเพศและการป้องกัน
ภัยทางเพศ ทักษะชีวิตที่จ าเป็นเพื่อด ารงชีวิต พฤติกรรมการใช้ยาในสังคมไทย การใช้ยาในชีวิตประจ าวัน การ
บริโภคอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร ความร้อนและพลังงานของร่างกาย วิทยาศาสตร์การมีความสุขในชีวิต  
      Health and health problems in Thai society;  health care and health promotion;  
exercise;  emotion and emotional management;  sexual risk behavior and sexual transmitted 
disease, sexual danger and prevention;  important life skill for living;  behavior of drug 
consumption in Thai society;  drug consumption;  food consumption for health; food safety;  
heat and body energy, sciences of happiness in life 

1100 109  วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต (Physical Science and Life)                     3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 



 

 

                                                                                                                    
 

      ธรรมชาติและพัฒนาการของวิทยาศาสตร์กายภาพ ปรากฏการณ์ท้องฟ้า วิทยาศาสตร์ของโลก  
ปรากฏการทางฟิสิกส์และการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน พลังงานกับชีวิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ืออนาคต เคมีในชีวิตประจ าวัน  โลกของพอลิเมอร์และพลาสติก เคมีอาหาร ชั้นบรรยากาศของโลก และมลพิษ
ทางอากาศ  การป้องกันและการจัดการกับขยะอันตราย  
      Nature and development of physical sciences;  celestial phenomena; earth science;  
physical phenomena and the usage in daily life;  energy and life;  science and technology for 
future earth’s atmosphere and air pollution;  the world of polymers and plastics, preventing 
and manipulating the common hazardous wastes 

1100 147  สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life)                              3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      แนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม   การสืบค้นหาข้อมูลสิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พลังงาน และพลังงานทดแทน มลพิษและสารพิษอันตรายในชีวิตประจ าวัน สภาวะโลกร้อน  การจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน  บทบาทเยาวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม  โครงงานจิตอาสาสร้างส านึก
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรม 
      Concepts of environment;  search for environment information;  ecosystems and 
biodiversity;  energy and sustainable energy;  pollutants and hazardous waste in life;  climate 
change;  environmental management and sustainable development; roles of youth in 
environmental management, environmental volunteer project and activities 
 ข. กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ  
 

กลุ่มวิชาบังคับ                                                           ไม่น้อยกว่า     3     หน่วยกิต 
 

1011 001  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน            3(3-0-6) 
       (Information Technology and Its Applications in Daily Life) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      แนวคิดและแนวโน้มเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศ กระบวนการจัดการสารสนเทศ การประยุกต์ใช้
สารสนเทศที่มีประโยชน์กับชีวิตและสังคม ความปลอดภัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามกฎหมายและจริยธรรม 
อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
      Concepts and trends of data and information;  information management process;  
information applications benefiting daily life and society;  security;  information usage 
conforming to laws and ethics;  Internet and basic computer networks 
 

1700 104  การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)                                                 3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 



 

 

                                                                                                                    
 

      ความรู้เบื้องต้นในการท าธุรกิจ คุณลักษณะของผู้ประกอบการ การท าแผนธุรกิจ  การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดออนไลน์ การสร้างธุรกิจ การวิเคราะห์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจ การวางแผนด้านการเงิน 
การจัดท าบัญชีเบื้องต้น การรู้จักวิเคราะห์ตนเอง และท าธุรกิจอย่างพอเพียง                                              

      Basic knowledge of business;  characteristics of entrepreneurs; business plan;              
e-commerce;  on-line marketing;  business establishment;  business analysis;  business 
management;  financial planning;  fundamental accounting;  self-analysis;  sufficiency base 
business operation 
 

1703 110  ทักษะชีวิตทางการเงิน (Financial Life Skills)                                               3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      ความหมายและความส าคัญของการบริหารการเงินส่วนบุคคล กระบวนการวางแผนการเงินส่วน
บุคคล ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการพัฒนาอาชีพ การจัดการหนี้สิน  
การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันภัย การจัดการความเสี่ยง  การวางแผนภาษี การวางแผน 
เพ่ือการเกษียณ การพฒันาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล 
      Meaning and importance of personal financial management, personal financial 
planning process, economic system, sufficiency economy, application in daily life and career 
development;  debt management, investment planning, insurance planning, risk management, 
tax planning, planning for retirement, developing the quality of personal life  
 
 
 
 
1708 200  เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)                                     3(3-0-6)   
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      หลักการและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง โลกาภิวัตน์กับเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทภาครัฐ  กับการ
พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิต การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความรู้  การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธเศรษฐศาสตร์ การผลิตและการกระจายผลผลิตภายใต้บริบทเศรษฐกิจ
พอเพียงและพุทธเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
      Principles and concept of Sufficiency Economy;  globalization and Sufficiency 
Economy;  roles of government in development according to Sufficiency Economy guideline;  
way of life;  the application of Sufficiency Economy;  knowledge management;  human resource 
development;  Sufficiency Economy and  Buddhist Economics;  production and distribution of 



 

 

                                                                                                                    
 

products under Sufficiency Economy and Buddhist Economics context;  sustainable 
development  
 

4. กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป        รวม    3     หน่วยกิต 

 ก. ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ สามารถเลือกรายวิชาภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศจากกลุ่มภาษา ข. กลุ่มภาษาต่างประเทศ 

 ข. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

1432 100  มนุษย์กับอารยธรรม (Man and Civilization)              3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      ความหมายของอารยธรรม พัฒนาการส าคัญทางอารยธรรมหลักของมนุษย์ในพ้ืนที่   และช่วงเวลา
ต่าง ๆ   สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในเมโสโปเตเมีย อียิปต์ กรีก โรมัน จีน  
และอินเดีย การสร้างระบบการเมืองแบบจักรวรรดิ การสร้างจักรวรรดิ ศาสนากับอารยธรรม อิทธิพลของอารย
ธรรมตะวันตกต่อโลกตะวันออก การแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุค
จักรวรรดินิยมตก การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคร่วมสมัย  
      Definition of civilization;  important developments of major civilizations in different 
geographical areas and periods;  natural environments and human settlements in Mesopotamia, 
Ancient Egypt, Ancient Greece, Ancient Roman, China, and India; rise of the empire political 
system, religions and civilizations;  influences of Western civilizations on the Eastern world;  
exchanges and interactions between western and eastern civilizations;  age of Western 
Imperialism;  changes in the contemporary world 
 
 
 
 
 
 

1432 101  วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)                3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      พัฒนาการของวัฒนธรรมและสังคมไทย เครื่องมือการวิเคราะห์จากมรดกภูมิปัญญาของไทย หัวข้อที่
อยู่ในความสนใจเกี่ยวกับทางเลือกของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
       Development of Thais ocietyandculture;  analytical tools from Thai intellectual 
heritage;  selected topics of interest related to alternative solutions amidst social, economic, 
and cultural changes 
 

1432 102  วัฒนธรรมอีสาน (I-san Culture)                         3(3-0-6) 



 

 

                                                                                                                    
 

      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิประเทศ และทรัพยากรทางธรรมชาติของภาคอีสาน  กลุ่มคนในภาค
อีสาน สังคมและวัฒนธรรมของภาคอีสานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี สมัยอิทธิพลเขมรโบราณ 
สมัยล้านช้างสมัยรัตนโกสินทร์  ศิลปกรรมภาคอีสาน  ศาสนาและความเชื่อของผู้คนในภาคอีสาน  เศรษฐกิจ 
ภาคอีสาน  อาหารการกินของคนอีสาน  ศิลปะการแสดงอีสาน การแต่งกายของคนอีสาน 
       Geography and regional characteristics of I-san;  peoples in I-san;  I-san society and 
culture in Prehistoric times;  Dvaravati period, I-san during the times of the ancient Khmer’s 
influence, LanXang period, Rattanakosin period;  art of I-san;  religions and beliefs of I-san 
people;  I-san economy food consumption of I-san people;  performing arts of I-san 
traditional dress of I-san  

 

1441 103  นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)                        3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      ความเข้าใจปัญหาสังคม  การเป็นผู้เปลี่ยนแปลงสังคม การสร้างมูลค่าให้แก่สินค้า การสร้างนวัตกรรม 
โดยชุมชน เครือข่ายความร่วมมือ การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย การสร้างนวัตกรรมทางสังคม การพัฒนาสังคม 
กิจการเพ่ือสังคม หรือธุรกิจเพ่ือสังคม การสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน  
      Understanding of social problems;  being an agent for social change;  creating added 
value to products;  innovation from community;  networking; innovation from research;  social 
innovation;  social development;  social enterprise;  strengthening small and micro community 
enterprise 

 

 
 
 
 
 
 
 
1441 104  ประชากรศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Demography in Daily Life)                    3(3-0-6) 

      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 

      ทฤษฎีที่ส าคัญทางประชากรศาสตร์   แหล่งข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ส ามะโนประชากร 
องค์ประกอบทางประชากรศาสตร์ ภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะการตาย การย้ายถิ่น ผู้สูงอายุ นโยบายด้าน
ประชากรศาสตร์  ปัญหาประชากรในปัจจุบัน    



 

 

                                                                                                                    
 

       Demographic theory;  population data source;  census; demographic 
composition;  fertility;  mortality;  migration;  elderly people;  population policy;  current 
population issues  
 

1442 100  วัฒนธรรมร่วมสมัย (Contemporary Culture)              3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม กับดักทางความคิดในการท าความเข้าใจวัฒนธรรม  
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ และความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมร่วมสมัยในเรื่อง 
ประเพณี ศาสนา ความเชื่อ ชาติ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมสมัยนิยม วัฒนธรรมบริโภค สื่อ เพศวิถี 
       Concepts of culture;  misunderstanding on cultural perspectives;  cultural changes;  
analysis of contemporary cultural phenomena and cultural relationships concerning issues, 
traditions, religions, beliefs, nation, ethnicity, popular culture;  consumer culture; media;  
sexuality 
 

1445 100  พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society)              3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      แนวคิด พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่าง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทย พลวัต
ทางเศรษฐกิจไทย วิกฤตทางเศรษฐกิจไทย วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ และยูโรโซน นโยบายประชา
นิยม พลวัตการเมืองไทย ชาตินิยม รัฐประหาร การเมืองประชานิยม พลวัตสังคมไทย การท้องในวัยเรียน และ 
การอยู่ก่อนแต่งของนักศึกษา เพศวิถี ศัลยกรรม พลวัตทางวัฒนธรรมของไทย การแต่งกาย การคลั่งดารา นักร้อง
เกาหลี โทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีต่าง ๆ  
      Concepts, development and relationship between Thai politics, economics, society 
and culture; dynamics of Thai economics; Thai economic crisis, hamburger and Eurozone crisis, 
populism economy;  dynamics of Thai politics;  nationalism; coup d'état;  populism politics;  
dynamics of Thai society;  teen mom and cohabitation;  gender plastic surgery;  dynamics of 
Thai culture;  clothing;  Korean idol mania;  mobile phone and technology 
 

 
 
 
 
 
 
1446 101  ศิลปะการด าเนนิชีวิต (Arts of Living)               3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 



 

 

                                                                                                                    
 

      การส ารวจตัวเอง รู้จักตัวเองจากมุมมองของบุคคลอ่ืน การคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล ความเข้าใจในชีวิต   
ศิลปะการสื่อสาร  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพและ     
มารยาทสังคม กระบวนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
       Self exploration;  knowing yourself through others’ perspectives;  logical analysis;  
understanding of life;  communication;  roles and responsibilities to the family and society;  
personality;  development and social etiquette;  efficient and happy work process  
 

1447 103  การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy)                    3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      ความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อในบริบทสังคมข้อมูลข่าวสาร ผลกระทบจากสื่อ ทักษะและ
องค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อ หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อ หลักการหลีกเลี่ยงสื่อท่ีก่อโทษต่อ
ตนเองและสังคม ในรูปแบบต่างๆ 
      Importance of media literacy in the context of information-driven society;  impacts of 
media;  skills and components of media analysis;  principles and access of information;  
avoidance of media with negative impacts on self and society 
 

1447 104  โลกภาพยนตร์ (Movie Worlds)               3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      ค าจ ากัดความ บทบาทและหน้าที่ของภาพยนตร์ ประเภท รูปแบบ ประวัติ พัฒนาการของภาพยนตร์
องค์ประกอบการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ การวิจารณ์ หลักการประเมินสุนทรีย์ของภาพยนตร์ที่ส่งผลต่อ       
การด ารงชีวิตและสังคม 
      Definitions;  roles and functions of films; genre, style, history, develop film;  elements 
of film creation;  film criticism;  principles of aesthetic evaluation in films effects of life and 
society 
 

1449 100  มนุษย์กับการท่องเที่ยว (Man and Tourism)              3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      เหตุผลที่มนุษย์ต้องเดินทางท่องเที่ยว ประโยชน์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว สถานที่และการจัดการ       
การท่องเที่ยว ลักษณะที่ดีของนักท่องเที่ยว การเป็นเจ้าบ้านที่ดีของมนุษย์ ผลกระทบและกรณีศึกษาการท่องเที่ยว 
      Reasons for man travelling;  benefits of tourism;  tourist destinations and tourism 
management;  characteristics of a good tourist;  being a good host;  impact and case studies of 
tourism 

 

 
 



 

 

                                                                                                                    
 

1449 101  การจัดการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน                3(3-0-6) 
       (Tourism Management in ASEAN Region) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      บทบาท ความส าคัญของการจัดการท่องเที่ยว ผลกระทบที่เกิดขึ้น  แนวโน้มของการจัดการท่องเที่ยว    
ในอาเซียน และกรณีศึกษา  
      Roles and importance of tourism management;  impacts;  trend of tourism 
management in ASEAN and case studies 
 

1507 100  สังคมกับสุขภาพ (Society and Health)                        3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อสถานะสุขภาพของประชาชน โครงสร้างและสภาพแวดล้อมทางสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองที่ส่งผลต่อสถานะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ แนวคิดและแนวทางการจัดการ
ด้านสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุขที่แตกต่างกันไปตามบริบทของความเชื่อ วัฒนธรรม ค่านิยม           
ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
      Social factors related to health status Scio-economic, cultural, political structure and 
environment which impacted on health status and behavior concepts and practices about 
health and health service system in difference context of culture, belief, value, socio-economic 
system  
 

 ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
1100 108  กลและของเล่นวิทยาศาสตร์ (Science Magic and Toys)                     3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      กลวิทยาศาสตร์และของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน หลักการการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์ 
เคมี และชีวภาพ ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาไทยและอาเซียน  การน าหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ใน 
การแสดงของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 
      Science magic and scientific toys in daily life;  principles of physical, chemical and 
biological changes;  scientific toys from Thai and Asian wisdoms;  applying science principles in 
demonstrating scientific toys 
 

1100 114  คณิตศาสตร์เพื่อความม่ันคงของชีวิต (Mathematics for Stability of Life)           3(3-0-6)  
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี   
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานของคณิตศาสตร์และสถิติ พื้นฐาน 
การวางแผนทางการเงิน ตัวแบบคณิตศาสตร์ทางธุรกิจ  



 

 

                                                                                                                    
 

      Mathematics in daily life;  reasonable decisions based on Mathematics and Statistics;  
fundamental financial planning;  business mathematical modellings 
 
1100 115  คณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21                     3(3-0-6) 
      (Mathematics for Skill Development of in the 21st century) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      บทบาทของคณิตศาสตร์  ทักษะชีวิต วินัยและการพัฒนาตนเอง อุปนิสัยของผู้ประสบความส าเร็จ  
การตั้งเป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย คณิตศาสตร์กับการจัดการในชีวิต การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์
เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
      Roles of mathematics;  life skills;  self-discipline and development; habits of 
successful people, setting goals, success, indicators;  mathematics and life management;  
applying mathematics for skill development   
 

1100 128  การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน                      3(3-0-6)
      (Household Electrical Appliance in Daily Life)  
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      แหล่งก าเนิดของไฟฟ้า ทฤษฎีพ้ืนฐานทางไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า หลักการ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด  
      Electrical sources;  basic principles of electricity and electric circuits;  principles, 
theories and applications;  energy saving household appliances;  safety and energy saving 
 

1100 133  รังสีในชีวิตประจ าวัน (Radiation in Everyday Life)             3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      ชนิดและแหล่งก าเนิดของรังสี  รังสีในสิ่งแวดล้อม  ปริมาณรังสี  ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต มาตรฐาน 
ความปลอดภัยสากลส าหรับการป้องกันรังสี  การประยุกต์ใช้รังสีในงานด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตร
และการผลิตพลังงาน  กรณีศึกษาการป้องกันอันตรายจากรังสีจากอุบัติเหตุทางรังสี  
      Types  and radiation sources;  environmental radiation;  radiation dose;  biological 
effect of radiation;  international safety standards for radiation protection;  radiation  application 
in industries, medicals, agricultures and power plants;  case studies of radiation protection  in 
radiation accidents 
 

1100 151  พลังของการคิด (Power of Thinking)                      3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 



 

 

                                                                                                                    
 

      พลังของการคิดและการน าไปใช้ประโยชน์  จิตตปัญญาศึกษา  การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การ
คิดอย่างแบบองค์รวม  การคิดวิเคราะห์  โครงงาน การเขียนรายงาน และการน าเสนอ 
      Power of thinking and benefits;  contemplative education;  creativity and innovative;  
system thinking;  critical thinking;  mini-project, report writing, and presentation 
 
 
1100 135  ดาราศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Astronomy in Daily Life)               3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี         
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      ประวัติดาราศาสตร์ โลก การบอกต าแหน่งดาว การเคลื่อนที่ประจ าวัน เวลาทางดาราศาสตร์ การดู
ดาว แผนที่ดาว ระบบสุริยะ อุปราคา ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง อุกกาบาตและฝนดาวตก (ผีพุ่งไต้) เหตุการณ์และ
ความเชื่อ ทางดาราศาสตร์  
      History of astronomy;  earth;  position of stars;  diurnal motion;  astronomical time;  
star gazing;  star map;  solar system;  eclipses;  asteroids;  comets;  meteorite and shooting stars;  
astronomical events and belief 
 

1100 141  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Sciences in Daily Life)            3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      ลักษณะส าคัญของวิทยาศาสตร์ ประเภทของวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทและความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีชีวภาพ สารเคมี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีกับการด ารงชีวิตประจ าวัน ความเข้าใจปรากฏการณ์
ธรรมชาติด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
      Important characteristics of science;  types of science;  scientific methods;  science 
attitude;  development of science;  types and reliability of scientific data;  effects of biosciences 
and biotechnology, chemicals, computer and technology on human life;  understanding of 
natural phenomena by science knowledge   
 

1100 146  ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                   3(3-0-6) 
      (Biodiversity and Climate Change) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      เหตุปัจจัยและสถานการณ์ท่ีเป็นหลักฐานในปัจจุบันของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
ความหลากหลายทางชีวภาพที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสภาพภูมิอากาศ ทั้งในระบบนิเวศบนบก น้ าจืด น้ าทะเล 
ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับโลก การสูญพันธุ์  การกลายพันธุ์  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่   
ผลต่อการผลิตอาหารและสินค้าเกษตร  แนวทางแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล  ระดับชาติ และนานาชาติ 



 

 

                                                                                                                    
 

      Causes and present evidences of climate change, causes;  present evidences;  effects 
on local, regional and global biodiversity including terrestrial, fresh water and marine 
ecosystems, biological extinction and mutation, epidemic;  emerging diseases, effects on food  
and agricultural produce, solutional approaches at personal, local and international levels 
 

 
 
 
 
 
1100 148  ชีวิตกับจุลินทรีย์ (Life and Microorganisms)             3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   ไม่มี 
      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในชีวิตประจ าวัน ลักษณะและโครงสร้างของจุลินทรีย์ในธรรมชาติ  
ราในชีวิตประจ าวัน ยาปฏิชีวนะจากจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  
พิษจากจุลินทรีย์และการถนอมอาหาร จุลินทรีย์กับการเกษตร จุลินทรีย์ก่อโรคและอาวุธชีวภาพ จุลินทรีย์กับ
พลังงาน จุลินทรีย์กับคุณภาพน้ า จุลินทรีย์บ าบัดของเสีย จุลินทรีย์ตัดต่อพันธุกรรม การน าจุลินทรีย์มาใช้
ประโยชน์  
      Basic knowledge about microorganisms in daily life;  characteristics and structures of 
microorganisms in nature;  fungi in daily life;  antibiotics based on  microorganisms;  
microorganisms related to food and drink industries;  poisons from microorganisms and food 
prevention;  microorganisms for agriculture;  pathogens;  microorganisms related energy and 
water;  microorganisms for waste treatments, genetically modified microorganisms;  utilization of 
microorganisms 
 

1100 134  พลังงานและชีวิต (Energy and Life)                      3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
       ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต รูปแบบของพลังงาน 
พลังงานไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก ผลกระทบของการใช้พลังงาน การอนุรักษ์
พลังงาน การใช้พลังงานอย่างฉลาดและปลอดภัย   
       Basic knowledge of energy;  relationship between energy and living;  forms of energy, 
electrical energy, renewable energy, alternative energy;  effects of energy consumption;  energy 
conservation;  uses of energy intelligently and safely 
 

1439 104  การดูแลสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Maintenance)            2(2-2-5)   
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 



 

 

                                                                                                                    
 

      ความหมาย  ขอบข่าย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย  การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย  การประเมิน และทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องต้นในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การเล่นกีฬา
ประเภทบุคคล  และประเภททีม  การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา การน าความรู้ 
เรื่องสมรรถภาพทางกายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
      Definition, scope, basic knowledge of physical fitness;  enhancement of physical 
fitness;  evaluation and test of physical fitness;  basic skills in exercising for health;  individual 
and team sports;  prevention of injuries from exercising for health and sports;  applying 
knowledge of physical fitness in daily life   
 

 
 
 
1502 100  การดูแลสุขภาพตามวัย (Age - appropriate Health Care)                     3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      บทน าการดูแลสุขภาพตามเพศและวัย  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ การปฏิสนธิ  
การก าหนดเพศทารกและการก าเนิดทารก พัฒนาการและความผิดปกติของทารกในครรภ์ การเปลี่ยนแปลง 
ทางสรีระและการดูแลสุขภาพในแต่ละช่วงอายุได้แก่ มารดาขณะตั้งครรภ์ ทารก มารดาหลังคลอด  
เด็กวัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยเจริญพันธุ์ วัยทอง และวัยสูงอายุ การให้วัคซีน โรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ์และ 
การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค การวางแผนครอบครัวและการคุมก าเนิด  โรคพันธุกรรมที่พบบ่อย ภาวการณ์มีบุตร
ยากและวิธีพิเศษส าหรับการแก้ปัญหา จิตวิทยาพัฒนาการ 
      Introduction to age-appropriated health care;  anatomy and physiology of human 
reproductive system;  fertilization, sex determination and childbirth;  prenatal developments 
and defects, physiological changes and health care for pregnancy, new born and mother, pre-
school, school ages, adolescents, adults, golden age and the elderly;  vaccination;  sexually 
transmitted diseases and prevention;  family planning and birth control;  common genetic 
disorders;  infertility and treatments;  developmental psychology 
 

1503 100  ยาในชีวิตประจ าวัน (Drugs in Daily Life)                       3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      พฤติกรรมการใช้ยาในสังคมไทย  แหล่งข้อมูลทางยาและสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รูปแบบ
ยาเตรียมและการออกฤทธิ์ของยาต่อร่างกาย เทคนิคการใช้ยาแบบต่างๆ สิทธิผู้บริโภคและค าประกาศสิทธิผู้ป่วย 
ประเภทของร้านยาและร้านยาคุณภาพ ยาสามัญประจ าบ้าน  สมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สมุนไพรในการ
สาธารณสุขมูลฐานและสมุนไพรในบัญชียาจากสมุนไพรยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ  ยาที่ใช้ในระบบ       
ทางเดินอาหาร ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง  ยาคุมก าเนิดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงาม  เวชส าอาง
และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพอาหารเพื่อสุขภาพ 



 

 

                                                                                                                    
 

      Behaviors of drug consumption in Thai society;  information sources for drugs and 
health;  first aids;  drug formulations and drug actions in body;  drug application techniques;  
consumer rights and declaration of patient’s rights;  types of drug stores and quality drug stores;  
nonprescription drugs;  herbs in daily life, herbs in primary health care and in list of herbal 
medicinal products;  drugs for respiratory system;  drugs for gastrointestinal system;  drugs for 
skin diseases;  birth control drugs;  herbs and products for health and beauty;  cosmeceuticals 
and health supplement products;  foods for health 
 

1503 102  สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม (Herbs for Health and Beauty)                    3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      ประเภทและลักษณะของเครื่องส าอางชนิดต่างๆ ประโยชน์และโทษของเครื่องส าอางที่ผลิตจาก
สารเคมีและสมุนไพรเพื่อเสริมสุขภาพและความงาม สิวและผลิตภัณฑ์รักษาสิว อาหารเสริมสุขภาพและสปา 
เครื่องส าอางที่ใช้ในช่องปาก ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดูแลเส้นผม ผลไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดจากการใช้เครื่องส าอางอย่างไม่
ถูกต้อง การเลือกใช้เครื่องส าอาง  การเก็บรักษาอย่างถูกวิธี 
      Types and characteristics of various cosmetic products advantages and  
disadvantages of chemicals and herbal extracts in health and beauty products acne and acne 
treatment products dietary supplement products and spa, oral care products, hair care products  
adverse  effects associated with misuse of cosmetics selection and storage of cosmetic products 
 

1903 101  ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skills and Adolescent Health)                    3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      ธรรมชาติการเจริญเติบโตของวัยรุ่น พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น การส่งเสริมพัฒนาการ 
ด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น ปัญหาสุขภาพ แนวทางการป้องกัน การดูแลสุขภาพตนเองของวัยรุ่นและทักษะชีวิตส าคัญ 
ที่จ าเป็นเพื่อด ารงชีวิตของวัยรุ่น 
      Nature of adolescent growth;  adolescent development;  vpromotion of adolescent 
development;  health problem;  guideline for protection;  self - health care of adolescence and 
important life skill for adolescent living 

 

1903 102  พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ (Behavior and Safety Sex)            3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      บทบาททางเพศและพฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความ
รักและการเลือกคู่ ความผิดปกติทางเพศ รักร่วมเพศ ศาสตร์และศิลป์ของการปฏิบัติเพ่ือความสุขทางเพศ            
ภัยทางเพศและการป้องกันภัยทางเพศ การสื่อสารทางเพศและกฎหมายที่เก่ียวข้องทางเพศ  
      Gender role and sexual behavior;  sexual risk behavior and sexual transmitted 
disease;  love and partner selection gender disorder  homosexuality science and art of 



 

 

                                                                                                                    
 

appropriate practice of sexual happiness;  sexual danger and prevention sexual communication 
and sexual related laws 

 

 ข. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
1100 116  ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล (Life Safety in a Digital Age)           3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล  การเล่นเกม การเล่นเกมอย่างปลอดภัยและชาญฉลาด ความรู้ในโลกดิจิทัล 
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โปรแกรมการเรียนรู้เชิงบันเทิง ความปลอดภัยในยุคดิจิทัล  ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการ
ใช้คอมพิวเตอร์และการรักษา 
      Living a digital age;  game playing, safe and smart game playing;  digital knowledge 
for life-long learning;  edutainment;  safety in a digital age;  computer-induced health problems 
and treatments 
 

 
 
 
 
1700 100  การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business Management)                           3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      แนวคิด และแนวปฏิบัติด้านการจัดการสมัยใหม่เพ่ือการประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ ประเภท
องค์การธุรกิจ รูปแบบการจัดตั้งองค์การธุรกิจ แหล่งที่มาของเงินทุนและเอกสารทางการเงิน การบริหารงาน
กิจกรรมธุรกิจขององค์การ ด้านการจัดการ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การผลิต การเงินและการบัญชี 
อิทธิพลสภาพแวดล้อมต่อธุรกิจและกลยุทธ์เพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ  
      Concepts and modern managerial practices for business application;  forms of 
business ownership;  sources of funds and financial documents;  business activities operations 
such as management;  marketing;  human resource management;  operation;  finance and 
accounting;  influences of business environment and business strategies for business decision 
making 

 

1701 102  การจัดการชีวิต (Life Management)                                                         3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      การจัดการชีวิต การจัดการความมั่นคงในชีวิต การสร้างสมดุลชีวิต การใช้ชีวิตในสังคม 
การจัดการเพศสัมพันธ์ การใช้หลักศาสนาในการจัดการชีวิต การเป็นผู้น า 
      Life management; life security;  financial management and investment, life balancing 
life in a society sexual relation management religion for life, leadership 



 

 

                                                                                                                    
 

 

1704 120  การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมในบริบทนานาชาติ                                                  3(3-0-6) 
      (Social Enterprise Management in International Context) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี 
      ความหมายและแนวคิดการท าธุรกิจเพ่ือสังคม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและการจัดการธุรกิจ    
ในบริบทนานาชาติ ด้านการผลิต การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน และการจัดการระบบข้อมูล 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการธุรกิจแต่ละด้านเชื่อมโยงกับการท าประโยชน์เพื่อสังคมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและสังคมอย่างยั่งยืน   
      Meaning and concept of social enterprise;  fundamental of business and business 
management in international context, including production, marketing, human resource, finance, 
and information system managements;  social responsibility;  business management in each 
functions for social benefit and responsibility;  evaluating social impact, building sustainability 
relationship between business and society  
 

 
 
 
 
 
หมวดวิชาเฉพาะ  

ก. กลุ่มวิชาแกน         94     หน่วยกิต 

2001 101  การวาด 1 (Drawing I)               2(1-2-3) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   ไม่มี   
      การวาดเส้นพื้นฐานด้วยเทคนิคดินสอหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ในลักษณะสองมิติและสามมิติ  การข้ึนรูปจาก
เรขาคณิต การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ แสง เงา และพ้ืนผิวของวัตถุ พื้นฐานการเขียนภาพผลิตภัณฑ์  
      Basic two dimensional and three dimensional drawing techniques with pencils and 
other tools;  geometry construction drawing;  art composition;  light, shadow, texture 
arrangement as basics of product design drawing 
 

2001 102  การวาด 2 (Drawing II)               2(1-2-3) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   2001 101  การวาด 1  
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   ไม่มี  
      การวาดเส้นในลักษณะสองมิติและสามมิติ เทคนิคการใช้สีและอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือน าเสนอผลงานการ
ออกแบบสร้างสรรค์  
      Two dimensional and three dimensional drawing;  techniques of using colors and 
tools for presentation of creative designs 



 

 

                                                                                                                    
 

 

2001 103  ทฤษฎีและการวิเคราะห์การออกแบบ (Theories and Analysis of Design)           2(1-2-3)  
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   ไม่มี   
      ทฤษฎีการออกแบบเบื้องต้น อิทธิพลที่ส่งผลต่องานด้านออกแบบจากอดีตถึงปัจจุบัน  แนวโน้มการ
ออกแบบในอนาคต การพัฒนารูปแบบแนวคิดด้านการออกแบบจากทฤษฎีและหลักการออกแบบเบื้องต้น   
      Basic design theories;  influence of design from the past and present;  future trends 
of design;  development of design concept based on design theory and basic design principles  
 

2001 104  การเขียนแบบพ้ืนฐาน (Basic Design Drafting)                    3(2-2-5)    
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   ไม่มี  
      ทฤษฎี หลักการ อุปกรณ์ ในการเขียนแบบสองมิติและสามมิติ การก าหนดมาตราส่วนขนาดของ
ผลิตภัณฑ์ การเขียนแบบภาพฉาย การเขียนแบบทัศนียภาพ การเขียนแบบผลิตภัณฑ์รูปทรงเรขาคณิต   
      Theories, principles, tools for two dimensional and three dimensional drawing;  scale 
drawing of product;  orthographic projection drawing;  perspective drawing;  products with 
geometric shapes drawing 
 

 
 
 
 
 
2001 111  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1 (Computer for Design I)                    3(2-2-5)                   
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี  
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี  
      การตกแต่งภาพ ออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบสองมิติ การน าเสนอผลงานการ
ออกแบบ 
      Photo retouch;  graphic design by two dimensional graphics program;  design 
presentation 
  

2001 112  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2 (Computer for Design II)                     3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   2001 111 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1  
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี  
      โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางด้านสามมิติเพ่ือการออกแบบ การสร้างผลงานจ าลองด้วยโปรแกรม
สามมิติ การน าเสนอผลงานการออกแบบ 
      Three dimensional computer programs for design;  model making with three 
dimensional programs; design presentation  
 



 

 

                                                                                                                    
 

2001 113  ประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบ (History of Art and Design)                   3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี  
      ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ อิทธิพลทางสังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่มีผลต่อ
พัฒนาการด้านการออกแบบยุคก่อนและหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
      History of art and design;  influences of society, culture and technology on design 
development before and after industrial revolution  
 

2001 114  องค์ประกอบศิลป์ (Art Composition)              2(1-2-3) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี  
      องค์ประกอบพ้ืนฐานการออกแบบ จุด เส้น สี พื้นผิว ขนาด สัดส่วน ฝึกทักษะการออกแบบทาง
ทัศนศิลป์โดยการสร้างจุดสนใจ ความกลมกลืน ความขัดแย้ง สัดส่วน ทฤษฎีสีเพ่ือประยุกต์ใช้กับงานออกแบบ 
      Basic design components including dots, lines, colors, texture, sizes, proportions;    
training skills in visual art design focusing on creation of focused point, perfect blends, contrast, 
proportion, color theories for application in product design 
 

2001 115  เทคนิคการน าเสนอผลงาน (Presentation Technique)           2(1-2-3) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี  
      การร่างภาพเบื้องต้น การร่างภาพไอโซเมตริค การเขียนภาพทัศนียภาพ หลักการใช้สีแบบต่างๆ การ
จัดวางรูปแบบการน าเสนอแนวความคิดเบื้องต้น การน าเสนอผลงานด้วยวาจา ภาพนิ่ง และมัลติมีเดีย  สื่อประสม  
      Basic sketch;  isometric;  perspective;  principles of using colors;  composition for 
design;   oral, photo and multimedia presentation  
 
2001 116  พื้นฐานการออกแบบกราฟิก (Basic Graphic Design)           3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี  
      การออกแบบกราฟิก 2 มิติ การจัดองค์ประกอบงานออกแบบ กระบวนการคิดและสร้างสรรค์กราฟิก
บนผลิตภัณฑ์ คอมพิวเตอร์กราฟิก ทฤษฎีสีที่ใช้ในงานกราฟิก 
      Two dimensional graphic design;  design composition;  creative thinking process;  
graphic on product;  computer graphic, color theory for graphic design 
 

2001 205  ปฏิบัติการโรงงาน 1 (Workshop Practice I)                               3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี  
      ความปลอดภัยในโรงงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุไม้ คุณสมบัติของไม้แปรรูป ไม้แผ่น ไม้ไผ่ 
เทคนิคการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกลงานไม้ การท าข้อต่องานไม้ การตกแต่งสีผิวงานไม้ เทคนิคการใช้



 

 

                                                                                                                    
 

เครื่องจักรกลงานไม้  การออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้อย่างง่าย  การฝึกปฏิบัติงานในอาคารปฏิบัติการ 
      Factory safety;  Introduction to wood, properties of processed wood, wood planks, 
bamboo wood;  tool using techniques and machine for wood work;  producing woodworking 
joints;  coloring and finishing woodwork;  techniques of using machines for woodwork;  design 
and create simple wood products;  factory practice 
 

2001 206  ปฏิบัติการโรงงาน 2 (Workshop Practice II)            3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :   2001 205 ปฏิบัติการโรงงาน 1  
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :   ไม่มี  
      หลักปฏิบัติงาน ข้อบังคับและระเบียบของโรงงาน ระบบของโรงงาน การรักษาความปลอดภัย
เครื่องจักรต่างๆ เครื่องมือ ระบบการวัดละเอียด  การใช้เครื่องกลประกอบการปฏิบัติงาน หลักการเชื่อมไฟฟ้า
เบื้องต้น  การน าวัสดุชนิดอื่นมาผสมรวมกับงานโลหะเพ่ือใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์  การฝึกปฏิบัติงานใน
อาคารปฏิบัติการ 
      Practices, rules and regulations of the factory;  the factory system of plant security;   
machines and equipment;  systems of accurate measurements;  the use of machines;  
principles of basic arc welding;  techniques of mixing metals with other materials to be used in 
product design;  factory practice 
 

2001 210  วัสดุเพื่อการออกแบบ (Materials for Design)            2(2-0-4) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี  
      คุณสมบัติของวัสดุประเภทโลหะ อโลหะ วัสดุสังเคราะห์ เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน 
ข้อดี ข้อเสียของวัสดุ  
      Properties of metal, non-metal, synthetic materials; current industrial production 
technology, good - poor qualification of materials 

 

 
 
2001 211  การยศาสตร์เพื่อการออกแบบ (Ergonomics for Design)                      3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี  
      ร่างกายมนุษย์ โครงสร้างและหน้าที่ การท างานของร่างกายมนุษย์และความสัมพันธ์ระหว่างร่างกาย
มนุษย์กับการออกแบบ 
      Human body, structure and function of human body;  workings of human body;  
relation between human body and design 
 

2001 212  ภูมิปัญญางานช่างลุ่มน้ าโขง                3(2-2-5) 
      (Wisdom of Handicraft of Mekong River Basin) 



 

 

                                                                                                                    
 

      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี  
      พัฒนาการ แนวคิด สุนทรียภาพ ทฤษฎีแห่งภูมิปัญญางานช่างกับวิถีชีวิตผู้คนในบริบททางสังคม
วัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง 
      Development, concepts, aesthetics;  wisdom theory of handicraft work in relation to 
people’s livelihood in sociocultural context of the Mekong region 
 

2001 312  การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบ (Photography for Design)                     3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี  
      เครื่องมืออุปกรณ์การถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ การจัดแสง เทคนิคในการถ่ายภาพภายใน
และภายนอก ถ่ายภาพเพ่ือการสร้างสรรค์  น าเสนอผลงานภาพถ่าย 
      Photographic equipment;  composition, lighting, techniques in indoor and outdoor 
photography;  creative photography;  photo presentation 
 

2001 313  การตลาดเพื่องานออกแบบ (Marketing for Design)                     2(2-0-4) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี  
      ตลาดและการตลาด แนวโน้มทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด เครื่องมือทางการตลาด การตลาด
ประยุกต์ การตลาดดิจิทัล พฤติกรรมผู้บริโภค วิจัยผู้บริโภค การน าพฤติกรรมผู้บริโภคไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการ
ออกแบบ โดยค านึงถึงสิทธิผู้บริโภค 
      Market and marketing;  marketing trends;  marketing strategy;  marketing tools;  
applied marketing;  digital marketing;  consumer behavior;  consumer research;  design based on 
consumer behavior and consumer rights 
 

 
 
 
 
 
 
2001 314  การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ (Product Display)                      3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี  
      ประวัติ ความส าคัญ รูปแบบและประเภทของการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดแสดง  
การตกแต่งหน้าร้าน งานกราฟิกในการจัดแสดงและตกแต่ง การน าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ 
      History, importance, styles and types of product display;  materials and equipment 
for window display;  graphic design for display and decoration;  presentation styles 



 

 

                                                                                                                    
 

 

2001 315  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์             2(2-0-4) 
      (Entrepreneurship and Creative Business) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :   ไม่มี  
      การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การตลาดดิจิทัล ต้นแบบธุรกิจ แผนธุรกิจ จรรยาบรรณการประกอบ
ธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า อนุสิทธิบัตร 
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  
      Opportunity seeking for business;  digital marketing;  business model;  business plan;  
business ethics; entrepreneurship;  intellectual property;  copyright, trademark, petty patent, 
patent of product design 
 

2001 411  ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการออกแบบ  (Research Methodology for Design)             3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   ไม่มี  
      ความรู้เบื้องต้นและกระบวนการท างานวิจัย การพัฒนาและก าหนดหัวข้องานวิจัยเพ่ือการออกแบบ  
การวิเคราะห์ตัวอย่างงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือการเขียนโครงการวิจัยและโครงการศิลปนิพนธ์ 
      Basic knowledge and principle of research methodology;  research topic 
development for design;  literature review for research proposal and art thesis 
 

2001 412  สัมมนาทางการออกแบบ  (Seminar in Design)            2(1-2-3) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   ไม่มี 
      การเลือกและรวบรวมความรู้ด้านการออกแบบ การวิเคราะห์  การสรุปองค์ความรู้  การน าเสนอ 
เพ่ือการออกแบบและศิลปนิพนธ์ 
      Selecting and reviewing design knowledge;  analysis;  summarizing  of knowledge;  
presentation to design and art thesis 
 
 
 
 
 
 
2001 413  ศิลปนิพนธ์ (Art Thesis)                       8(0-16-8) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  
      2001 425 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 (Product Design V)                            หรือ 
      2001 435 ออกแบบนิเทศศิลป์ 5 (Visual Communication Art Design V)  หรือ 
      2001 445 ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 5 (Textile and Fashion Design V)  



 

 

                                                                                                                    
 

      และ 2001 411  ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการออกแบบ  (Research Methodology for Design) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   ไม่มี  
      ปัญหาและความเป็นไปได้ของโครงการศิลปนิพนธ์ ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษาหาข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบ การน าเสนอผลงานการออกแบบ การเผยแพร่ผลงาน 
      Problems and possibilities of thesis project;  scope of study;  data collection, 
methods and data analysis for design work;  presentation of design works and publication 
 

2001 316  การฝึกงาน (Practical Training)              2(0-6-0) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   ไม่มี  
      การฝึกงานในสถานประกอบการของรัฐหรือเอกชนทางสาขาวิชาออกแบบ ไม่น้อยกว่า 315 ชั่วโมง
โดยความเห็นชอบจากคณะ 
      Internship in government or private sectors in field of design; not less than 315 
hours, under faculty's approval 
 

 ข. กลุ่มวิชาเอก       ไม่น้อยกว่า  30     หน่วยกิต 
  1.) วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์                                         

 1.1)  กลุ่มวิชาเอกบังคับ    ไม่น้อยกว่า  15     หน่วยกิต 
 

2001 221  ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 (Product Design I)                      3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   ไม่มี  
      หลักการ ขั้นตอนและแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์  หลักการสร้างความคิดสร้างสรรค์  ปฏิบัติการ
ออกแบบร่าง การออกแบบผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กท่ีไม่มีระบบกลไก เน้นรูปทรง รูปร่าง สีสัน และประโยชน์การใช้
งาน  ของตกแต่ง ของเล่นไม่มีกลไก ของประดับร่างกาย การน าเสนอผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
      Principles, procedures and methods of product design;  principles of creative 
thinking;  sketching practice;  product design of small items without mechanic, emphasizing 
shapes, colors and utilities such as decoration, non-mechanical toys and body accessories;  
presentations of product design  
 

2001 222  ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 (Product Design II)                      3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  2001 221 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี  
      การพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบ แบบร่างผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก มีระบบ
กลไกอย่างง่าย ไม่ซับซ้อน เน้นรูปทรง สีสัน กราฟิก ประโยชน์ใช้สอยและกายภาพเชิงกล น าเสนอผลงานการ
ออกแบบ ออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล 
      Development of design concepts;  product - sketching practice;  product design of 
small item with simple and uncomplicated mechanic, emphasizing shapes, colors, utilization 



 

 

                                                                                                                    
 

and ergonomics;  presentations of design;  universal design             
 

2001 323  ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3  (Product Design III)                      3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   2001 222 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   ไม่มี  
      ทฤษฎีและค้นคว้าข้อมูลประกอบการออกแบบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามาออกแบบ จิตวิทยาผู้บริโภค 
การตลาดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือและเครื่องใช้ 
น าเสนอผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
      Theories and product design research;  information analysis for design;  consumer 
psychology;  product design marketing, household product design;  devices and appliances;   
presentations of product design  
 

2001 324  ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4  (Product Design IV)                      3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   2001 323 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   ไม่มี  
      การค้นคว้าข้อมูลผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม วัสดุ กระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิต  ปฏิบัติการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือความยั่งยืน การน าเสนอผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
      Review research on green products;  materials;  production process and technology; 
practice of sustainable product design;  presentations of product design  
 

2001 425  ออกแบบผลิตภัณฑ์ 5  (Product Design V)                      3(2-2-5)  
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   2001 324 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   ไม่มี        
      การวางแผนค้นคว้าวิจัย ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน  เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
      Research planning;  innovative product design and development for sustainability,     
eco - friendly products, society and local culture 
 

1.2)  กลุ่มวิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า  15     หน่วยกิต 

2001 251  เครื่องเคลือบดินเผาขั้นพื้นฐาน (Basic Ceramics)                                           3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี  
      ความหมาย ประวัติ ประเภท  วัตถุดิบ กระบวนการผลิต หลักการออกแบบ  การฝึกขึ้นรูปด้วยมือ 
การข้ึนรูปอิสระ การขึ้นรูปแบบขด การขึ้นรูปแบบแผ่นและการข้ึนรูปด้วยแป้นหมุน  การตกแต่งชิ้นงานเซรามิค 
      Definition, history, types, raw materials;  manufacturing process;  principles of design; 
hand froming practice including coiling  slab and wheel throwing;  ceramic decorations 
     

 



 

 

                                                                                                                    
 

 
2001 252  เขียนแบบผลิตภัณฑ์  (Product Drawing)                      3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   ไม่มี  
      หลักการเขียนแบบสองมิติและสามมิติของผลิตภัณฑ์ เครื่องประดับ ของเล่น เครื่องมือเครื่องใช้
เฟอร์นิเจอร์ การเขียนแบบเพ่ือการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ การท าต้นแบบ หุ่นจ าลอง  
      Drawing principle of two dimensional and three dimensional products for jewelry, 
toys, tools, furniture;  computer drawing for manufacturing;  making prototypes and models 
 

2001 353  การออกแบบรองเท้า (Shoes Design)             3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   ไม่มี  
      ประวัติความเป็นมาของรองเท้า  ทฤษฎี หลักการวาดและการออกแบบรองเท้า การยศาสตร์เท้า วัสดุ 
การสร้างรองเท้าต้นแบบ 
      History of shoes;  theory, principles of shoes drawing and design;  feet ergonomics; 
materials;  making shoes prototypes 
 

2001 354  ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม  (Creativity Innovation)                     3(2-2-5)  
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   ไม่มี  
      การสร้างแนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเชิงนวัตกรรม ทักษะความคิดแบบต่างๆ การท าแผนที่
ความคิด การน าแผนที่ความคิดมาใช้ในงานออกแบบ การสร้างสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม 
      Creative design thinking for innovation;  thinking skills, mind mapping skill, apply 
mind mapping skill to design;  creating innovative invention 
 

2001 455  การออกแบบผลิตภัณฑ์ลุ่มน้ าโขงร่วมสมัย             3(2-2-5) 
      (Contemporary Mekong River Basin Product Design)  
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :   ไม่มี  
      เอกลักษณ์ รูปแบบ คติความเชื่อ ปรัชญาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่นในบริบทลุ่มน้ าโขง  
ในวิถีสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย 
      Identity, form, belief, philosophy approach to local product design in the 
contemporary Mekong River Basin context 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                    
 

 
 
 
 
 
 

  2.) กลุ่มวิชาเอกการออกแบบนิเทศศิลป์  
 2.1)  กลุ่มวิชาเอกบังคับ    ไม่น้อยกว่า  15     หน่วยกิต 

2001 231  ออกแบบนิเทศศิลป์ 1 (Visual Communication Art Design I)          3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   ไม่มี  
      ทักษะการออกแบบกราฟิก ความหมาย ความส าคัญ ความรู้และทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณา  
การโฆษณาประเภทต่างๆ  กระบวนการคิดและสุนทรียภาพ 
      Graphic design skills;  definition;  importance;  basic knowledge and theory of 
advertising;  various types of advertising, thinking process and aesthetics 
 

2001 232  ออกแบบนิเทศศิลป์ 2 (Visual Communication Art Design II)          3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   2001 231 ออกแบบนิเทศศิลป์ 1  
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   ไม่มี  
      สื่อสิ่งพิมพ์ในงานโฆษณา หน้าที่ในการสื่อสาร รูปแบบการผลิตและข้อจ ากัดในการใช้งานสื่อสิ่งพิมพ์  
ความคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณา 
      Print media advertising;  role of communication;  creation and limitation of printing 
media, creative thinking in advertising 
 

2001 333  ออกแบบนิเทศศิลป์ 3  (Visual Communication Art Design III)                   3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   2001 232 ออกแบบนิเทศศิลป์ 2 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   ไม่มี  
      ความหมาย ความส าคัญ บทบาทและลักษณะของสื่อในระบบดิจิทัล  การวิเคราะห์  วางแผน 
ออกแบบและน าเสนอสื่อในระบบดิจิทัล 
      Definition, importance, role and nature of digital media system;  analysis, planning, 
design and presentation of digital media system 
 

2001 334  ออกแบบนิเทศศิลป์ 4 (Visual Communication Art Design IV)          3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   2001 333 ออกแบบนิเทศศิลป์ 3   
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   ไม่มี  
               การออกแบบสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ในรูปแบบสื่อ แอนิเมชั่น โมชั่นกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ การเผยแพร่
ผลงานผ่านระบบสื่อออนไลน์ 
               Designing of digital media content in form of animation and motion graphic media of 
two dimensional and three dimensional works;  published work through online system 
 

2001 435  ออกแบบนิเทศศิลป์ 5 (Visual Communication Art Design V)          3(2-2-5) 



 

 

                                                                                                                    
 

      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   2001 334 ออกแบบนิเทศศิลป์ 4 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   ไม่มี  
      การวางแผนค้นคว้าวิจัยเพ่ือการออกแบบนิเทศศิลป์เชิงนวัตกรรม และการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน  
สังคมร่วมสมัยและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
      Research planning;  innovative visual communication art design, and development 
for sustainability, contemporary society local culture 
 

2.2)  กลุ่มวิชาชีพเลือก    ไม่น้อยกว่า  15     หน่วยกิต
2001 261  ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)                               3(2-2-5)   
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   ไม่มี  
      ความหมาย บทบาท หน้าที่ เทคโนโลยีและวัสดุการผลิตบรรจุภัณฑ์  โครงสร้างบรรจุภัณฑ์   
กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 2 มิติ และ 3 มิติ การท าต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 
      Definition, role, technology and material for packaging;  packaging structure;  two 
dimensional and three dimensional graphic design for packaging;  packaging prototype 
 

2001 262  ทฤษฎีและเทคนิคการใช้สีเพื่องานนิเทศศิลป์                               3(2-2-5) 
      (Color Theories and Techniques for Advertising Design) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :   ไม่มี  
      ความหมาย  ความส าคัญของทฤษฎีสี  หลักการใช้สีในงานนิเทศศิลป์ การผลิตงานนิเทศศิลป์ 
      Definition and importance of color theories;  principle of using color in visual 
communication;  production of visual communication 
 

2001 363  การออกแบบสื่อโสตทัศน์เพื่อการโฆษณา                     3(2-2-5)  
      (Design for Visual Media and Advertising) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :   ไม่มี  
      กระบวนการออกแบบและผลิตสื่อโสตทัศน์กับงานนิเทศศิลป์ ความส าคัญของการออกแบบโฆษณา
ประเภทสิ่งพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
      Media and visual communication design and production process;  importance of 
advertising design for publishing, radio, television and electronic media  
 

2001 364  การออกแบบสื่อดิจิทัล (Digital Media)             3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   ไม่มี  
      หลักการผลิตสื่อดิจิทัลมีเดีย การน าเสนอ การเผยแพร่ผลงานผ่านระบบออนไลน์ 
      Principle of production method on digital media;  presentation;  published works 



 

 

                                                                                                                    
 

through online system 
 

2001 365  การวาดในระบบดิจิทัล (Digital Painting)                      3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   ไม่มี  
      ความเป็นมาและความส าคัญของงานวาดในระบบดิจิทัล อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในปัจจุบัน เครื่องมือการ
ท างานเบื้องต้นในระบบดิจิทัล  เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพประกอบ จากแสง รูปแบบ รูปทรง ลวดลายในศิลปะ
ท้องถิ่น 
      Background and importance of digital painting;  current tools;  basic tools for  
preliminary work in digital system;  creating technique for illustrations  
 

  3.) กลุ่มวิชาเอกการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น  
   3.1)  กลุ่มวิชาชีพบังคับ    ไม่น้อยกว่า  15     หน่วยกิต
2001 241  ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 1 (Textile and Fashion Design I)          3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   ไม่มี  
      ความรู้เบื้องต้นด้านแฟชั่น  การร่างหุ่นแฟชั่น  การวาดเครื่องแต่งกาย  การวาดภาพคอลเลคชั่น
เครื่องแต่งกาย การออกแบบลายผ้า เทคนิคการลงสีสิ่งทอและแฟชั่น 
      Introduction to fashion design;  fashion illustration;  clothing drawing; clothing 
collection drawing;  fabric pattern design;  textile and fashion coloring techniques 
 

2001 242  ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 2 (Textile and Fashion Design II)          3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   2001 241 ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 1  
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   ไม่มี  
      กระบวนการออกแบบแฟชั่น การสร้างแรงบันดาลใจ การใช้สี แนวโน้มแฟชั่น วัสดุ การสร้างเทคนิค
บนสิ่งทอ นวัตกรรมเทคนิคสิ่งทอ  การท าโครงร่างเงา ผู้บริโภค แบบร่างสมบูรณ์ การแต่งหน้าท าผม 
      Fashion design process;  inspiration, color, fashion trend;  material, technical textiles;  
innovative textiles;  silhouette;  target group;  final sketch;  hair and make-up styling   
 

2001 343  ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 3 (Textile and Fashion Design III)          3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   2001 242 ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 2 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   ไม่มี  
การสร้างแบบตัดพ้ืนฐาน  แบบตัดท่อนบน แบบตัดท่อนล่าง แบบตัดแขนเสื้อ แบบตัดปกเสื้อ แบบตัดสูท การ
ประยุกต์แบบตัด  การสร้างแบบตัดด้วยคอมพิวเตอร์ เทคนิคผ้า 
Basic pattern;  patterns on top part, patterns on bottom part, sleeve pattern, collar pattern, suit 
pattern;  apply pattern;  computer-designed pattern;  textile techniques 
 

2001 344  ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 4 (Textile and Fashion Design IV)          3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  2001 343 ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 3 



 

 

                                                                                                                    
 

      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   ไม่มี  
      การสร้างตราสินค้าสิ่งทอและแฟชั่น การวิเคราะห์ตราสินค้า ธุรกิจสิ่งทอแฟชั่น แนวโน้มสิ่งทอแฟชั่น  
การวางแผนการตลาดแฟชั่น การจัดการคอลเลคชั่น 
      Textile and fashion branding;  branding analysis;  textile and fashion business;  
fashion trend;  fashion marketing planning;  collection management 
 

2001 445  ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 5 (Textile and Fashion Design V)          3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  2001 344 ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 4 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี  
      การวางแผนค้นคว้าวิจัยเพ่ือการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่นเชิงนวัตกรรม การพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน  
สังคมร่วมสมัย วัฒนธรรมท้องถิ่น 
      Research planning;  innovative textile and fashion design, and development for 
sustainability, contemporary society local culture 
 

   3.2)  กลุ่มวิชาชีพเลือก     ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2001 271  ประวัติศาสตร์สิ่งทอและแฟชั่น (Textile and Fashion History)          3(3-0-6) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี  
      ประวัติศาสตร์สิ่งทอและแฟชั่น วิวัฒนาการการแต่งกาย ประวัติศาสตร์แฟชั่นตะวันตก ประวัติศาสตร์
แฟชั่นไทย แนวคิดของนักออกแบบแฟชั่น 
      History of textile and fashion;  clothing evolution;  history of western fashion;  history 
of Thai fashion;  fashion design concept 
 

2001 272  สิ่งทออีสานกับเทคโนโลยีพื้นถิ่น              3(2-2-5) 
      (Isan Textiles and Local Technology) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี  
      สิ่งทออีสาน วัสดุเส้นใย เครื่องทอผ้าและอุปกรณ์ สีย้อมธรรมชาติ เทคโนโลยีการทอผ้าและการ
ออกแบบลวดลายผ้าอีสาน งานออกแบบสิ่งทอร่วมสมัยในอีสาน ศึกษาดูงานผ้าอีสานในแหล่งเรียนรู้พ้ืนถิ่น 
      Isan textiles;  fiber materials;  looms and tools;  natural dye;  weaving technology 
and motif designs of Isan textiles;  contemporary textile designs in Isan;  visiting study for Isan 
textile in local study centers 
 

2001 373  การตัดเย็บเพื่องานแฟชั่น (Sewing for Fashion)                   3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี  
      วัสดุและอุปกรณ์การตัดเย็บ  การตัดเย็บเบื้องต้น  การตัดเย็บเครื่องแต่งกายท่อนบน การตัดเย็บ
เครื่องแต่งกายท่อนล่าง การสร้างสรรค์เทคนิคการตัดเย็บ การตัดเย็บในระบบอุตสาหกรรม  



 

 

                                                                                                                    
 

      Material and equipment for sewing;  basic sewing;  sewing for top part;  sewing for 
bottom part;  creative sewing technique;  sewing for industrial system 

2001 374  เทคนิคสิ่งทอในเอเชีย (Textile Techniques in Asia)           3(2-2-5) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี  
      เทคนิคสิ่งทอในเอเชีย สิ่งทอที่ไม่ใช้กี่ ผ้าทอบนกี่ ผ้าเขียนและพิมพ์ การย้อม การปัก การตกแต่ง 
      Textile techniques in Asia;  non-loom textiles;  loom-woven textiles;  painted and 
printed textiles;  dyeing;  embroidery, embellishment 
 
 
 
 

2001 475  การจัดแสดงผลงานสิ่งทอและแฟชั่น             3(2-2-5)  
      (Textile and Fashion Presentation) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี  
      การจัดแสดงผลงานสิ่งทอและแฟชั่น  การจัดแสดงสินค้าหน้าร้าน  การถ่ายภาพสิ่งทอและแฟชั่น   
การจัดแฟชั่นโชว์  การวางแผน  การคัดเลือกนางแบบ เวทีทางเดิน แสงและเสียง  
      Textile and fashion presentation;  window display, textile and fashion photography;  
organizing fashion show;  planning;  model casting;  stage runway;  light and sound 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                    
 

3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 
ล าดับ 

ที ่
ต าแหน่งทางวิชาการ          

ชื่อ-นามสกุล 
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ี
ส าเร็
จ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1  นางสาวปิยะนันท์  กรินรักษ์ ศิลปประยุกต์
มหาบัณฑิต 

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

พ.ศ.2
549 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคการศึกษาต้น 
2001 204 : 8 ชม./ 
สัปดาห์  40 ชม./ 
ภาค 
2001 425 : 10 ชม./ 
สัปดาห์ 50 ชม./ ภาค 
2001 321 : 10 ชม./ 
สัปดาห์  80 ชม./ภาค 
2001 354 : 8 ชม./ 
สัปดาห์  64 ชม./ภาค 
รวม 4 วิชา : 36 ชม./
สัปดาห์/ 234 ชม./
ภาค 
ภาคการศึกษาปลาย 
2001 103 : 8 ชม./ 
สัปดาห์  64 ชม./ภาค 
2001 322 : 10 ชม./ 
สัปดาห์ 80 ชม. /ภาค 
2001 413 : 5ชม. / 
สัปดาห์ 15 ชม. /ภาค 
2001 316 : 6 ชม. / 
สัปดาห์270 ชม./ภาค 
รวม 1 วิชา : 1 ครั้ง / 
7  ชม. / ภาค 
รวม 4 วิชา : 30 ชม. /
สัปดาห์ / 166 ชม. / 
ภาค 

ภาคการศึกษาต้น 
2001 323  :  
9 ชม./ สัปดาห์ 150 
ชม./ ภาค 
2001 353 :  
9 ชม./ สัปดาห์ 150 
ชม./ ภาค 
รวม 2 วิชา : 18 ชม./
สัปดาห์/  
300 ชม./ ภาค 
ภาคการศึกษาปลาย 
2001 252  :  
9 ชม./ สัปดาห์ 150 
ชม./ ภาค 
2001 104  :  
9 ชม./ สัปดาห์ 150 
ชม./ ภาค 
2001 324  :  
9 ชม./ สัปดาห์ 150 
ชม. /ภาค 
2001 316  :  
6 ชม./ สัปดาห์ 270 
ชม./ภาค 
รวม 4 วิชา :  
33 ชม./สัปดาห์/ 720  
ชม./ ภาค 

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
บัณฑิต 

ศิลปอุตสาหกรรม พ.ศ.2
541 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                    
 

2 นายเสกสันต์ ศรีสันต์ ศิลปประยุกต์
มหาบัณฑิต 

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

พ.ศ.2
549 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคการศึกษาต้น 
2001205 : 5 ชม./
สัปดาห์/ 75ชม./ภาค 
2001205 :  5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
2001114 :  5 ชม./ 
สัปดาห์/ 75ชม./ภาค 
2001421:  5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
รวม 4 วิชา: 20 ชม./
สัปดาห์/ 60 ชม./ภาค 
ภาคการศึกษาปลาย 
2001314  :  5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
2001206 :  5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
2001111:  4 ชม./
สัปดาห์/ 60 ชม./ภาค 
2001222 : 5 ชม./
สัปดาห์ /75 ชม./ 
ภาค 
2001356 : 5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
2001222:  5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค
2001253 : 5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
2001206 : 5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
2001413:  16 ชม./
สัปดาห์/240 ชม./
ภาค 
รวม 9 วิชา : 55 ชม./
สัปดาห์/825 ชม./
ภาค 

ภาคการศึกษาต้น 
วิชาแกนร่วม 
2001114 :  3 ชม./
สัปดาห์/ 45 ชม./ภาค
2001211 :  4 ชม./  
สัปดาห์/ 60 ชม./ภาค 
2001314 :  4 ชม./
สัปดาห์/ 60 ชม./ภาค 
วิชาชีพบังคับ 
2001222  : 4 ชม./
สัปดาห์/ 60 ชม./ภาค 
วิชาชีพเลือก 
2001354 :   
4 ชม./สัปดาห์/  
60 ชม./ภาค 
รวม 5 วิชา :  
15 ชม./สัปดาห์/  
285 ชม./ภาค 

ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

ออกแบบนิเทศศิลป์ พ.ศ.2
541 

ศูนย์กลางสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล 
คลองหก 



 

 

                                                                                                                    
 

3 นางสาวขนิษฐา  ขันค า Master of Fine 
Arts 

Design 
(Ceramics) 

พ.ศ.2
557 

Visva-Bharati University, 
India 

ภาคการศึกษาต้น 
2001212   : 4 ชม./
สัปดาห์/ 60 ชม./ภาค 
2001361   : 5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
2001253 : 5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
2001322 : 5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค  
รวม 4 วิชา  เท่ากับ : 
19 ชม./สัปดาห์/ 
/285 ชม./ภาค 
ภาคการศึกษาปลาย 
2001113  :  2 ชม./
สัปดาห์/ 30 ชม./ภาค 
2001421   : 5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
2001221 : 5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
2001365  : 4 ชม./
สัปดาห์/ 60 ชม./ภาค 
2001413 : 16 ชม./
สัปดาห์/240 ชม./
ภาค 
รวม 4 วิชา เท่ากับ :  
32 ชม./สัปดาห์/  
480 ชม./ภาค 

ภาคการศึกษาต้น 
วิชาแกนร่วม 
2001113 :  3 ชม./
สัปดาห์/ 45 ชม./ภาค 
วิชาชีพบังคับ 
2001221  : 4 ชม./
สัปดาห์/ 60 ชม./ภาค 
วิชาชีพเลือก 
2001251 :  4 ชม./
สัปดาห์/ 60 ชม./ 
ภาค 
รวม 3 วิชา เท่ากับ 
11 ชม./สัปดาห์/ 165 
ชม./ภาค 
ภาคการศึกษาปลาย 
2001413  :  
16 ชม./สัปดาห์/ 
240 ชม./ภาค 

ศิลปบัณฑิต   เครื่องเคลือบ 
ดินเผา 

พ.ศ.2
555 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4 นายชัยบพิธ พลศรี ศิลปประยุกต์
มหาบัณฑิต 

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

พ.ศ.2
550 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคการศึกษาต้น 
20011113 : 2 ชม./
สัปดาห์/ 30 ชม./ภาค 
2001441 : 5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
รวม: 7 ชม./สัปดาห์/ 
105 ชม./ภาค 
ภาคการศึกษาปลาย 
2001251 : 4 ชม./

ภาคการศึกษาต้น 
20011113   :  
2 ชม./สัปดาห์/  
30 ชม./ภาค 
2001441  : 5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค  
รวม : 7 ชม./สัปดาห์/ 
105 ชม./ภาค 
ภาคการศึกษาปลาย 

ศิลปศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ พ.ศ.2
545 

สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์ 



 

 

                                                                                                                    
 

สัปดาห์/ 60 ชม./ภาค 
รวม: 4 ชม./สัปดาห์/ 
60 ชม./ภาค 

2001251 : 4 ชม./
สัปดาห์/ 60 ชม./ภาค 
รวม: 4 ชม./สัปดาห์/ 
60 ชม./ภาค 
 

5 นายชูเกียรติ พิทักษ์พรพัลลภ ศิลปกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต 

นฤมิตศิลป์ พ.ศ. 
2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาต้น 
2001311: 4 ชม./
สัปดาห์/ 60 ชม./ภาค 
2001331 : 5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
2001231 : 5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
2001312 : 3 ชม./
สัปดาห์/ 45 ชม./ภาค 
รวม 4 วิชา : 17 ชม./ 
สัปดาห์/ 255 ชม./
ภาค 
ภาคการศึกษาปลาย 
2001112 : 8 ชม./
สัปดาห์/ 120 ชม./
ภาค 
2001332 : 5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
2001413 : 8 ชม./
สัปดาห์/120 ชม./
ภาค 
รวม 3 วิชา : 21 ชม./
สัปดาห์/ 570 ชม./
ภาค 

ภาคการศึกษาต้น 
2001112 :  
8 ชม./สัปดาห์/ 
120 ชม./ภาค 
2001334 : 
5 ชม./สัปดาห์/ 
75 ชม./ภาค 
2001364 :  
4 ชม./สัปดาห์/ 
60 ชม./ภาค 
รวม 3 วิชา :  
17 ชม./สัปดาห์/  
255 ชม./ภาค 
ภาคการศึกษาปลาย 
2001413  :  
16 ชม./สัปดาห์/ 
240 ชม./ภาค 
 

ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 

นฤมิตศิลป์ 
 

พ.ศ.2
552 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

6 นางสาวเทพิญ แก้ววรสูตร ศิลปประยุกต์
มหาบัณฑิต 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ พ.ศ.2
554 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคการศึกษาต้น 
วิชาแกนร่วม 
2001 111 : 10 ชม./
สัปดาห์/70 ชม./ภาค 
2001 311 : 4 ชม./
สัปดาห์/ 28 ชม./ภาค 

 ภาคการศึกษาต้น 
วิชาแกนร่วม 
2001 111 : 10 ชม./
สัปดาห์/70 ชม./ภาค 
2001 311 : 4 ชม./
สัปดาห์/ 28 ชม./ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรม พ.ศ.2
547 

สถาบันราชภัฎสวนดุสิต 



 

 

                                                                                                                    
 

วิชาชีพบังคับ 
2001 231 : 5 ชม./
สัปดาห์/35 ชม./ภาค 
วิชาชีพเลือก 
2001 271 : 3 ชม./
สัปดาห์/21 ชม./ภาค 
รวม 4 วิชา : 22 ชม./
สัปดาห์/154 ชม./
ภาค 
ภาคการศึกษาปลาย 
วิชาแกนร่วม 
2001 115 : 3 ชม./
สัปดาห์/21 ชม./ภาค 
2001 116 : 6 ชม./
สัปดาห์/ 36 ชม./ภาค 
2001 413 : 2 ชม./
สัปดาห์/30 ชม./ภาค 
วิชาชีพบังคับ 
2001 231 : 5 ชม./
สัปดาห์/35 ชม./ภาค  
2001 331 : 5 ชม./
สัปดาห์/35 ชม./ภาค  
 วิชาชีพเลือก 
2001 272 : 5 ชม./
สัปดาห์/75 ชม./ภาค 
รวม 6 วิชา : 26 ชม./
สัปดาห์/154 ชม./
ภาค 
 
 

ภาค 
วิชาชีพบังคับ 
2001 231 : 5 ชม./
สัปดาห์/35 ชม./ภาค 
วิชาชีพเลือก 
2001 272 : 5 ชม./
สัปดาห์/75 ชม./ภาค 
รวม 4 วิชา :  
24 ชม./สัปดาห์/       
208 ชม./ภาค 
  

7 
 

นายกฤษดา  รัตนนางกูร ศิลปกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ออกแบบแฟชั่น
และสิ่งทอ 

พ.ศ. 
2554 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาต้น 
2001 102 : 4 ชม./
สัปดาห์/ 60 ชม./ภาค 
2001 441 : 5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค  
2001 241 : 5 ชม./

ภาคการศึกษาต้น 
2001 412 : 3 ชม./
สัปดาห์/ 45 ชม./ภาค 
2001241 : 4 ชม./
สัปดาห์/ 60 ชม./ภาค 
2001344 : 4 ชม./

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

เทคโนโลยีสิ่งทอ
และแฟชั่น 

พ.ศ.2
546 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตชุมพรเขต 
อุดมศักดิ์ 



 

 

                                                                                                                    
 

สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
2001 412 : 3 ชม./
สัปดาห์/ 45 ชม./ภาค 
รวม 17 ชม./สัปดาห์/ 
255 ชม./ภาค 
ภาคการศึกษาปลาย 
2001115: 3 ชม./
สัปดาห์/ 45 ชม./ภาค 
2001342: 5 ชม./ 
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
2001413: 16 ชม./
สัปดาห์/ 240 ชม./ 
ภาค รวม 24 ชม./
สัปดาห์/ 360ชม./
ภาค 

สัปดาห์/60 ชม./ภาค 
รวม 11 ชม./สัปดาห์/ 
165 ชม./ภาค 
ภาคการศึกษาปลาย 
2001102: 3 ชม./
สัปดาห์/45 ชม./ 
ภาค 
2001413  :  
16 ชม./สัปดาห์/ 
240 ชม./ ภาค 
รวม 19 ชม./สัปดาห์/ 
285 ชม./ภาค 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สิทธิชัย สมานชาติ 

Doctor of 
Philosophy 

Design(Textile) พ.ศ.2
550 

Visva-Bharati University, 
India 

ภาคการศึกษาต้น 
กลุ่มวิชาบังคับ 
2001411: 4 ชม./
สัปดาห์/ 60 ชม./ภาค 
2001412: 3ชม./
สัปดาห์/ 45 ชม./ภาค 
2001441: 5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 
2001383: 5 ชม./ 
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
รวม 4 รายวิชา 
จ านวน 17 ชม./
สัปดาห์/ 255 ชม./
ภาค 
ภาคการศึกษาปลาย 
กลุ่มวิชาบังคับ 
2001315: 4 ชม./
สัปดาห์/ 60 ชม./ภาค 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 
2001385 : 4 ชม./

ภาคการศึกษาต้น 
กลุ่มวิชาบังคับ 
2001411: 4 ชม./
สัปดาห์/ 60 ชม./ภาค 
2001445: 5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 
2001272: 5 ชม./
สัปดาห์/ 75ชม./ภาค 
รวม 3 รายวิชา 
จ านวน 14 ชม./
สัปดาห์/210 ชม./
ภาค 
ภาคการศึกษาปลาย 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 
2001374 : 4 ชม./
สัปดาห์/ 60 ชม./ภาค 
กลุ่มวิชาบังคับ 
2001315: 4 ชม./
สัปดาห์/ 60 ชม./ภาค 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

Master of Fine 
Arts 

Design(Textile) พ.ศ.2
532 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา พ.ศ.2
545 

Visva-Bharati University, 
India 



 

 

                                                                                                                    
 

สัปดาห์/60 ชม./ภาค 
2001384 : 4 ชม./
สัปดาห์/60 ชม./ภาค 
รวม 3 รายวิชา 
จ านวน 12 ชม./
สัปดาห์/ 180ชม./
ภาค 

2001385 : 4 ชม./
สัปดาห์/60 ชม./ภาค 
2001384 : 4 ชม./
สัปดาห์/60 ชม./ภาค 
รวม 4 รายวิชา 
จ านวน 16 ชม./ 
สัปดาห์/240 ชม./
ภาค 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์           
ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ 

ศิลปประยุกต์    
ดุษฎีบัณฑิต 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ พ.ศ.2
550 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคการศึกษาต้น 
20011113  : 2 ชม./
สัปดาห์/ 30 ชม./ภาค 
2001441  : 5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
รวม2วิชา : 7 ชม./
สัปดาห์/ 105ชม./
ภาค 
ภาคการศึกษาปลาย 
2001251 : 4 ชม./
สัปดาห์/ 60 ชม./ภาค 

ภาคการศึกษาต้น 
20011113  : 2 ชม. 
/สัปดาห์/30 ชม./
ภาค 
2001441  : 5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
รวม 2 วิชา : 7ชม./
สัปดาห์/105 ชม./
ภาค 
ภาคการศึกษาปลาย 
2001251 : 4 ชม./
สัปดาห์/ 60 ชม./ภาค 

Master of 
Social Science 

Environmental 
Planning 

พ.ศ.2
543 

RMIT University, 
Australia 

สถาปัตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิต 

สถาปัตยกรรม  พ.ศ.2
540 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อาจารย์ผู้สอน 

1 ดร.ติ๊ก แสนบุญ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

พ.ศ.2
553 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคการศึกษาต้น 
2001251 : 5 ชม./
สัปดาห์/75 ชม./ภาค 
2001101  : 5 ชม./
สัปดาห์/75 ชม./ภาค 
2001212 : 4 ชม./
สัปดาห์/60 ชม./ภาค
รวม 14  ชม./
สัปดาห์/ 210 ชม./
ภาค 
ภาคการศึกษาปลาย 
2001251 : 5 ชม./
สัปดาห์/75 ชม./ภาค 

ภาคการศึกษาต้น 
2001 101 : 3 ชม./
สัปดาห์/75 ชม./ภาค 
2001 212 : 4 ชม./
สัปดาห์/60 ชม./ภาค 
รวม 7 ชม./สัปดาห์/ 
135 ชม./ภาค 
ภาคการศึกษาปลาย 
2001 102 : 3 ชม./
สัปดาห์/75 ชม./ภาค 
2001 455 : 4 ชม./
สัปดาห์/60 ชม./ภาค 
รวม2วิชา  7 ชม./

สถาปัตยกรรม
ศาสตร 
มหาบัณฑิต 

สถาปัตยกรรม พ.ศ.2
547 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สถาปัตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิต 

สถาปัตยกรรม พ.ศ.2
543 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 



 

 

                                                                                                                    
 

2001101  : 5 ชม./
สัปดาห์/75 ชม./ภาค 
2001212 : 4 ชม./
สัปดาห์/60 ชม./ภาค 
2001413 : 16 ชม./
สัปดาห์/240 ชม./
ภาค รวม 4 วิชา 30  
ชม./สัปดาห์/ 450
ชม./ภาค 

สัปดาห์/ 135 ชม./
ภาค 

2 ดร.พัชริดา  ปรีเปรม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

พ.ศ. 
2557 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคการศึกษาต้น 
2001 102 : 5 ชม./
สัปดาห์/75 ชม./ภาค 
2001 205  : 5 ชม./
สัปดาห์/75 ชม./ภาค 
2001 210 : 5 ชม./
สัปดาห์/75 ชม./ภาค 
รวม 4 รายวิชา 
เท่ากับ 14   ชม./
สัปดาห์/ 225 ชม./
ภาค 
ภาคการศึกษาปลาย 
2001 206 : 5 ชม./
สัปดาห์/75 ชม./ภาค  
2001 413 : 16 ชม./
สัปดาห์/240 ชม./
ภาค 
รวม 4 รายวิชา 
เท่ากับ 30 ชม./
สัปดาห์/ 315 ชม./
ภาค 

ภาคการศึกษาต้น 
2001 103 : 5 ชม./
สัปดาห์/75 ชม./ภาค  
2001 205  : 5 ชม./
สัปดาห์/75 ชม./ภาค 
2001 210 : 5 ชม./
สัปดาห์/75 ชม./ภาค 
รวม 4 รายวิชา ท่ากับ  
14 ชม./สัปดาห์/ 225 
ชม./ภาค 
ภาคการศึกษาปลาย 
2001206 : 5 ชม./
สัปดาห์/75 ชม./ภาค
2001413 : 16 ชม./
สัปดาห์/240 ชม./
ภาค รวม 4 รายวิชา
เท่ากับ30ชม./
สัปดาห์/315ชม./ภาค 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

เทคโนโลยี
การศึกษา 

พ.ศ. 
2549 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เทคโนโลยีบัณฑิต เวชนิทัศน์ พ.ศ. 
2547 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3 นายจักรภพ เสาเวียง สถาปัตยกรรม
ศาสตร 
มหาบัณฑิต 

สถาปัตยกรรมไทย พ.ศ. 
2553 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคการศึกษาต้น 
2001101  : 5 ชม./
สัปดาห์/75 ชม./ภาค 
รวม 1 รายวิชา 
เท่ากับ 5  ชม./

ภาคการศึกษาต้น 
2001455  : 4 ชม./
สัปดาห์/60 ชม./ภาค 
รวม 1 รายวิชา 
เท่ากับ 4 ชม./สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม พ.ศ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



 

 

                                                                                                                    
 

ศาสตรบัณฑิต 2548 สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
ภาคการศึกษาปลาย 
2001112 : 5 ชม./
สัปดาห์/75 ชม./ภาค 
2001413 : 16 ชม./
สัปดาห์/240 ชม./
ภาค 
รวม 2 รายวิชา 
เท่ากับ 21 ชม./
สัปดาห์/ 315   ชม./
ภาค 

สัปดาห์/ 60 ชม./ภาค 

4 นางสาวศิริพร  ฉัตรสุวรรณ์ 
 

Master of Public 
Administration 

Management for 
Executive 

พ.ศ.2
546 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

ภาคการศึกษาต้น 
วิชาชีพบังคับ 
2001 315 : 4 ชม./
สัปดาห์/ 60 ชม./ภาค 
2001 403 : 3 ชม./
สัปดาห์/ 45 ชม./ภาค 
2001 342 : 5 ชม./
สัปดาห์/ 10 ชม./ภาค   
2001 413 : 16 ชม./
สัปดาห์/ 240 ชม./
ภาค 
รวม 4 รายวิชา 
เท่ากับ 28ชม. /
สัปดาห์/ 355 ชม./
ภาค 
ภาคการศึกษาปลาย 
วิชาชีพบังคับ 
2001 313 : 4 ชม./
สัปดาห์/ 60 ชม./ภาค 
2001 441 : 5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
2001 412 : 3 ชม./
สัปดาห์/ 45 ชม./ภาค 
รวม 3 รายวิชา 
เท่ากับ 12ชม. /

ภาคการศึกษาต้น 
วิชาชีพบังคับ 
2001 313 : 2 ชม./
สัปดาห์/ 30 ชม./ภาค 
2001 315 : 2 ชม./
สัปดาห์/ 30 ชม./ภาค 
รวม 1 รายวิชา 
เท่ากับ 2 ชม. /
สัปดาห์/ 30 ชม./ภาค 
ภาคการศึกษาปลาย 
2001 315 : 2 ชม./
สัปดาห์/ 30 ชม./ภาค 
รวม 1 รายวิชา 
เท่ากับ 2 ชม. /
สัปดาห์/  
30 ชม./ภาค 

ศิลปศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษ 
สื่อสารมวลชน 

พ.ศ.2
535 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 



 

 

                                                                                                                    
 

สัปดาห์/ 180 ชม./
ภาค 

5 นายประกาศิต  แก้วรากมุข ศิลปกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ออกแบบ 
แฟชั่นและสิ่งทอ   

พ.ศ.2
552 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ภาคการศึกษาต้น 
2001282   : 3 ชม./
สัปดาห์/ 45 ชม./ภาค 
2001241  : 5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
2001341 : 5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
รวม 3 รายวิชา 
จ านวน 13 ชม./
สัปดาห์/195ชม./ภาค 
ภาคการศึกษาปลาย 
2001242  : 5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
2001342  : 5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
รวม 2 รายวิชา 
จ านวน 10 ชม./
สัปดาห์/150ชม./ภาค 

ภาคการศึกษาต้น 
2001241  : 5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
2001343  : 5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
2001445 : 5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
2001271 : 3 ชม./
สัปดาห์/ 45 ชม./ภาค 
รวม4 รายวิชา 
จ านวน 18 ชม./
สัปดาห์/270  ชม./
ภาค 
ภาคการศึกษาปลาย 
2001344 : 5 ชม./
สัปดาห์/75 ชม./ภาค 
2001242  :  5 ชม./
สัปดาห์/75 ชม./ภาค 
2001272 : 5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
2001374 : 5 ชม./
สัปดาห์/ 75 ชม./ภาค 
รวม 4 รายวิชา 
จ านวน 20 ชม./
สัปดาห์/300ชม./ภาค 

ศิลปบัณฑิต ศิลปไทย พ.ศ.2
550 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

6 ดร.ประสิทธิ์  พวงบุตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

พ.ศ.2
557 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ภาคการศึกษาต้น 
2001 374 : 5 ชม./ 
สัปดาห์ 75 ชม./ ภาค 
2001 431 : 5 ชม./ 
สัปดาห์ 75 ชม./ ภาค 
2001 273 : 5 ชม./ 
สัปดาห์  75 ชม./ 
ภาค 

ภาคการศึกษาต้น 
2001 374 : 5 ชม./ 
สัปดาห์ 75 ชม./ ภาค 
2001 431 : 5 ชม./ 
สัปดาห์  75 ชม./ภาค 
2001 273 : 5 ชม./ 
สัปดาห์ 75 ชม./ ภาค 
2001 1411 : 4 ชม./ 

การศึกษา
มหาบัณฑิต 

เทคโนโลยี        
ทางการศึกษา 

พ.ศ.2
541 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม 

ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา พ.ศ.2 สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี  



 

 

                                                                                                                    
 

532 2001 1411 : 4 ชม./ 
สัปดาห์ 60 ชม./ ภาค 
รวม4วิชา19ชม./
สัปดาห์/285 ชม./
ภาค 
ภาคการศึกษาปลาย 
200 1115  : 3 ชม./ 
สัปดาห์ 45 ชม./ ภาค 
200 1206 : 5 ชม./ 
สัปดาห์ 75 ชม./ ภาค 
200 1273 : 5 ชม./ 
สัปดาห์ 75 ชม./ ภาค 
200 1116 : 3 ชม./ 
สัปดาห์  45 ชม./ภาค 
200 1413 : 8 ชม./ 
สัปดาห์ 125 ชม./ภาค 
รวม5วิชา: 24ชม./
สัปดาห์/ 365 ชม./ 
ภาค 

สัปดาห์ 60ชม./ภาค 
รวม4วิชา 19ชม.
สัปดาห์/285ชม./ภาค 
ภาคการศึกษาปลาย 
200 1115  : 3 ชม./ 
สัปดาห์ 45 ชม./ ภาค 
200 1206 : 5 ชม./ 
สัปดาห์ 75 ชม./ ภาค 
200 1273 : 5 ชม./
สัปดาห์ 75 ชม./ ภาค 
200 1116 : 3 ชม./ 
สัปดาห์ 45 ชม./ ภาค 
200 1413 : 8 ชม./ 
สัปดาห์ 125 ชม./
ภาค 
รวม5 วิชา : 24 ชม./
สัปดาห์/365 ชม./
ภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล าดั
บ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ี
ส าเร็จ 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

หน่วยงานต้นสังกัด รหัสและชื่อรายวิชา 
ที่สอนในหลักสูตร 

อาจารย์พิเศษ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สมชาย  นิลอาธิ 
 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มานุษยวิทยา พ.ศ. 
2532 

ศิลปะศาสตร 
มหาบัณฑิต 

สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2001 212  ภูมิปัญญา
งานช่างลุ่มน้ าโขง 
2001 455   ประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาปัตยกรรมไทย พ.ศ. ประกาศนียบัตร



 

 

                                                                                                                    
 

2521 ชั้นสูง การออกแบบผลิตภัณฑ์
ลุ่มน้ าโขงร่วมสมัย การศึกษาบัณฑิต    ศิลปศึกษา พ.ศ. 

2515 
การศึกษาบัณฑิต    

2 นางสาวณัฐธิดา พละศักดิ์ 
 

Master degree of 
Promotion with 
Honors 

Fashion 
Promotion  
with Honors  

พ.ศ. 
2554 

Birmingham 
Institute of Art 
and Design, UK 

ประกอบอาชีพอิสระ 2001 413   
ศิลปะนิพนธ์ 
2001 343 ออกแบบ 
สิ่งทอและแฟชั่น 3 ศิลปกรรมศาสตร

บัณฑิต 
การออกแบบ
แฟชั่น 

พ.ศ. 
2549 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

 
 
 
 



 

 

                                                                                                                    
 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
  2001 316  การฝึกงาน (Practical Training)  2(0-6-0) เป็นวิชาบังคับ ชั้นปีที่ 3 ในสถานประกอบการ
ของรัฐหรือเอกชน ทางศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์  จ านวนไม่น้อยกว่า 315 ชั่วโมง   
        4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม :   
         ลักษณะรายวิชา  รายวิชา 2001 316  การฝึกงาน  เป็นรายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรโดยจัดอยู่ใน
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ  
         ผลการเรียนรู้  นักศึกษาจะต้องผ่านการฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริงที่เป็นหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ  
ทางศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ และจะต้องน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
จริงตามความสนใจของนักศึกษา เพ่ือที่จะเพ่ิมพูนความรู้ทักษะการปฏิบัติงาน และสามารถน าความรู้นี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อนาคต  
         การวัดผลประเมินผล ประเมินผล ผ่าน/ไม่ผ่าน โดยจัดเป็นการประเมินผลจากหน่วยงานที่นักศึกษาไป
ฝึกงานร้อยละ 40 และการประเมินผลจากอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงานร้อยละ 60 
        4.2  ช่วงเวลา : ก าหนดให้มีการฝึกงานในช่วงภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3   
        4.3  การจัดเวลาและตารางสอน : จัดเต็มเวลาใน  1 ภาคการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 315 ชั่วโมง 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
        5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 จะต้องเรียนรายวิชา 2001 413  ศิลปนิพนธ์  ซึ่งเป็นการท าโครงงาน
ศิลปนิพนธ์ โดยการระบุปัญหาและความเป็นไปได้ของโครงงาน  แนวทางแก้ปัญหา ขอบเขตการศึกษา  
วิธีการศึกษาหาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบ สร้างผลงานและน าเสนอผลงาน  
        5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     5.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                       1) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
                       2) มีทัศนคติท่ีเปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น 
                       3) มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะ 
     5.2.2  ด้านความรู้ 
                       1) รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
                       2) มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ 
                       3) มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
                       4) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรม
ศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา 
     5.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
                       1) สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมี
วิจารณญาณ 
                       2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 



 

 

                                                                                                                    
 

                       3) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ 
                       4) มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 
     5.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                       1) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
                       2) มีภาวะผู้น า เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์
ที่ด ี
                       3) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่
แตกต่าง 
     5.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                       1) สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสาร
ทางศิลปกรรม และน าเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                       2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการ
น าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                       3) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับงาน
ศิลปกรรม 
     5.2.6  ด้านทักษะปฏิบัติ 
                       1) สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน 
        5.3  ช่วงเวลา ภาคการศึกษาที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
        5.4  จ านวนหน่วยกิต 8 หน่วยกิต และจ านวนชั่วโมง 360 ชั่วโมง 
        5.5  การเตรียมการ  
            5.5.1  ในภาคการศึกษาปลาย  ชั้นปีที่ 4  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือจัดท าแผนการด าเนินการ ข้อก าหนด  การรายงานความคืบหน้า  เกณฑ์การประเมินผล 
ในรายวิชา 
            5.5.2  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อที่
นักศึกษาสนใจโดยมีการน าเสนอชื่อโครงการ  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  วัตถุประสงค์  ขอบเขต
การศึกษาข้อมูล  ขอบเขตพ้ืนที่  ขอบเขตการออกแบบ  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และน าเสนออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณาอนุมัติหัวข้อศิลปนิพนธ์  
            5.5.3  อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของนักศึกษา 
            5.5.4  คณะ/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ าวิชาจัดเตรียมสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์สิ่ง
อ านวยความสะดวกในการท างาน โครงงาน วิจัย 
        5.6 กระบวนการประเมินผล 
         ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ โดยมีการน าเสนออย่างน้อย 5 ครั้ง/ภาคเรียน  
ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละครั้งที่น าเสนอ และมีการก าหนดระเบียบวิธีการท าศิลปนิพนธ์  ข้อตกลงและการ
น าเสนองานขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
 



 

 

                                                                                                                    
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
นักศึกษามีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถน าความรู้

ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่นลุ่มน้ า
โขงอย่างยั่งยืน 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษาไว้ ได้แก่ สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม 
หลักสูตรจึงมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในด้านความสร้างสรรค์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับสากล  มีคุณธรรมน าความรู้ คิดเป็น  ท าเป็น และด ารงชีวิตบนพื้นฐานพอเพียง 

 
1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 1.2 กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

ที่จะใช้ในการพัฒนา 
1.1.1 สร้างสรรค ์ ได้แก่ กระบวนการคิดท่ีหลากหลายหรือ
แปลกใหม่ไปจากเดิม น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1. เรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางการออกแบบ
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางการ
ออกแบบในทางบวกอย่างมีหลักการและเหตุผล  
3. สามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมได้  
4. รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับวิถี
ชีวิตและสังคมการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน 

- โครงการพี่สอนให้น้องเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
- มีการเรียนการสอนทางด้าน  ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อ
การออกแบบ  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการคิด
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในทางบวกอย่างมีหลักการ
และเหตุผล 
- มีกิจกรรมอภิปรายในห้องเรียนเพ่ือการสร้างทัศนคติ
เชิงบวก การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
- กิจกรรมเปิดบ้านศิลปประยุกต์เพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน
หรือนวัตกรรม 
- สอดแทรกความรู้ทางด้านเทคโนโลยีปัจจุบัน ใน
รายวิชาทางด้านทักษะทางการออกแบบ รายวิชา 
2001 210 วัสดุเพื่อการออกแบบ รายวิชา 2001 354  
ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม    

1.1.2 สามัคคี ได้แก่ ความพร้อมเพรียงกัน  
ความกลมเกลียวเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1. มีทักษะการท างานออกแบบเป็นทีม   
2. มีทัศนคติเชิงบวก พร้อมที่จะรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน  
3. มีมนุษยสัมพันธ์ และรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน 

- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ การสอดแทรกแนวคิดต่างๆ ระหว่างการ
เรียนการสอน 
- กิจกรรมบริษัทจ าลองเพ่ือสร้างความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานเพ่ือการ
ปลูกฝังค่านิยมการร่วมกันคิดและแก้ไขปัญหาอย่าง
สันติและสร้างสรรค์นอกห้องเรียน และการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติงานจริง และการวางตัวที่เหมาะสม 

1.1.3 ส านึกดีต่อสังคม ได้แก่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

- จัดกิจกรรมนิทรรศการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกับชุมชนเพ่ือปลูกฝังจิตอาสา และสร้างความ



 

 

                                                                                                                    
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1. มีความรับผิดชอบต่อสังคม  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
2. มีจิตส านึกรักท้องถิ่น ใช้ความรู้ทางการออกแบบมา
พัฒนาท้องถิน่  
3. มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

รับผิดชอบต่อสังคมในเทศกาลแห่เทียนพรรษา 
- จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างบทบาทและทัศนคติที่ดี
เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีทางสังคม การประพฤติตัวถูกต้อง
ตามบทบาท หน้าที่และถูกกาลเทศะ 
- มีกิจกรรมส่งเสริมความตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย
การแต่งกายท่ีเหมาะสมกับกาลเทศะ 
- มีกิจกรรมจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมรักษา
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการร่วมดูแลทรัพย์สมบัติ
ส่วนรวม 

1.1.4 นักศึกษามีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
มุ่งเน้นการอนุรักษ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่นลุ่มน้ า
โขงอย่างยั่งยืน 

- สอดแทรกองค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาแห่งภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงเพ่ือน าไประยุกต์ใช้ในการออกแบบ  
ในรายวิชา  2001 455 การออกแบบผลิตภัณฑ์ลุ่มน้ า
โขงร่วมสมัย  รายวิชา 2001 212 ภูมิปัญญางานช่าง 
ลุ่มน้ าโขง 
- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือศึกษา และนิทรรศการ
เพ่ือเผยแพร่ ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

1) ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน  
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้ 
ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนิน
ชีวิตอย่างพอเพียง รับผิดชอบ
ต่อตนเอง อดทน อดกลั้น 
ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย  

1. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
2. การสอดแทรกในรายวิชา 
3. การเป็นต้นแบบที่ดีของอาจารย์ 
4. การจัดกิจกรรม 

1. นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน 
2. ประเมินโดยอาจารย์จากการ
สังเกตพฤติกรรม 



 

 

                                                                                                                    
 

1.2 ตระหนักและส านึกใน
ความเป็นไทย 
1.3 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 
1.4 มีทัศนคติที่เปิดกว้าง 
ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อ่ืน 
1.5 มีจิตอาสา จิตส านึก
สาธารณะ  

5. การสอนจากกรณีศึกษา 
6. สอดแทรกในการเรียนการสอนจาก
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
7. การสอนแบบบรรยาย 
8. การเรียนแบบแก้ปัญหา 
(Problem solving) 
9. การเรียนแบบค้นพบ 
(Discovery Learning) 
 

3. ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณธรรม
จริยธรรมของบัณฑิต 
4. แบบประเมินตนเอง 
5. การสังเกตพฤติกรรมจาก
อาจารย์ผู้สอน 
6. แฟ้มสะสมงาน 
7. การเขียนสมุดบันทึก 
8. โครงการกลุ่ม 
9. แบบมอบหมายงาน/ใบงาน 
10. แบบสังเกตพฤติกรรม 
11. การสัมภาษณ์ 
12. การน าเสนองาน 
13. แบบประเมินตนเอง 
14. การประเมินโดยเพ่ือน 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่าง 
กว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล  
เห็นคุณค่าของมนุษย์ สังคม 
ศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
2.2 รอบรู้ในศาสตร์ทาง
ศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง 
2.3 มีความสามารถในการ
ค้นคว้า แก้ปัญหา และพัฒนา
ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่าง
เป็นระบบ 
2.4 มีความรู้ในทางศิลปะที่
สัมพันธ์กับบริบททางสังคม  
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
2.5 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
หรือธรรมเนียมปฏิบัติในการ
ประกอบวิชาชีพ 
ด้านศิลปกรรมศาสตร์ 

บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม  
การน าเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ
การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน
Problem Based Learning และ  
Student Center เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
การสอนแบบบรรยาย 
การมอบหมายงานให้อ่านเนื้อหาล่วงหน้าแล้ว
น ามาอภิปรายหรือถ่ายทอด 
การแนะน าบทเรียนในปีแรก และเน้นย้ าในปี
สูงขึ้น การจัดล าดับเนื้อหาวิชาตามความยาก
ง่าย การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ การจัดให้มีการฝึกปฏิบัติ/
โครงงาน/วิจัย/ฝึกภาคสนามในรายวิชา 

1. ทดสอบย่อย  
2. สอบกลางภาค  
3. สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่
เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
4. วิเคราะห์กรณีศึกษา 
5. น าเสนอสรุปการอ่านจากการ
ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 



 

 

                                                                                                                    
 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง     
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่  
การคิดแบบองค์รวมการคิด
สร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ 
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้ 

1. การมอบ หมายให้นักศึกษาท าโครงงาน
พิเศษ และน าเสนอผลการศึกษา 
อภิปรายกลุ่ม 
2. วิเคราะห์กรณีศึกษา 
3. การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ 
4. การมอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์ 
5. การมอบหมายงานที่มีการคิดค านวณ 
6. การจัดกิจกรรมอภิปราย สัมมนา แสดง
ความคิดเห็น 
7. การสอนแบบตั้งค าถาม 
8. การใช้สื่อต่าง ๆ  
9. การทบทวนเนื้อหาเดิม และเชื่อมโยงสู่
เนื้อหาใหม่ 
10. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
11. การถอดบทเรียน 
12. การบันทึกผลการเรียนรู้ 
13. การทดลอง/การฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ ให้แสดงความคิดเห็น 
 

1. ทดสอบย่อย  
2. สอบกลางภาค  
3. สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่
เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
4. วิเคราะห์กรณีศึกษา 
5. น าเสนอสรุปการอ่านจากการ
ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง  
สรุป ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพได้  
3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์
ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข
เกี่ยวกับวิชาชีพได้ ในการ
ฝึกงาน ปฏิบัติการ  
ฝึกภาคสนาม สหกิจศึกษา 
3.6 สามารถค้นคว้า รวบรวม 
และประเมินข้อมูล  
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
อย่างมีวิจารณญาณ 
3.7 สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค ์

1. การมอบ หมายให้นักศึกษาท าโครงงาน
พิเศษ และน าเสนอผลการศึกษา 
2. อภิปรายกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษา 
3. การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ 
4. การมอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์ 
5. การมอบหมายงานที่มีการคิดค านวณ 
6. การจัดกิจกรรมอภิปราย สัมมนา แสดง
ความคิดเห็น การสอนแบบตั้งค าถาม 
7. การใช้สื่อต่าง ๆ การทบทวนเนื้อหาเดิม 
และเชื่อมโยงสู่เนื้อหาใหม่  
8. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การถอด
บทเรียน 
9. การบันทึกผลการเรียนรู้ การทดลอง/การ
ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ให้แสดงความ
คิดเห็น 

1. สอบกลางภาค ปลายภาค  
โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิด
ในการประยุกต์ใช้ 
2. แบบสังเกต/ประเมินการฝึก
ปฏิบัติ 



 

 

                                                                                                                    
 

 3.8 สามารถบูรณาการความรู้
กับศาสตร์อ่ืนเพื่อสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ได้ 
3.9 มีความคิดสร้างสรรค์ และ
มีปฏิภาณไหวพริบในการสร้าง
ผลงาน 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดี
ต่อสังคมและสาธารณะ  
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมและเข้าใจสังคม 
พหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี
สามัคคีและมีส่วนร่วมในการ
ท างานเป็นทีม   
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน   

1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
2. มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล 
3. การน าเสนอรายงาน 
4. การมอบหมายโจทย์ปัญหา 
5. การวิเคราะห์ตนเองของนักศึกษา 
6. การแนะน า/ให้บทเรียนในชั้นปีแรก และ
เน้นย้ าในชั้นปีที่สูงขึ้น 
7. การจัดล าดับรายวิชาตามความต่อเนื่อง/
ง่ายยาก 
8. มอบหมายงานค้นคว้า เขียนรายงานและ
น าเสนอหน้าห้อง 
9. สอนแบบบรรยาย 
10. ใช้การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
11. จัดให้มีภาคปฏิบัติในรายวิชา 
12. จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/วิจัย 
13. จัดให้มีการฝึกงาน/ประสบการณ์
ภาคสนาม 
14. มอบหมายงานที่ต้องคิดค านวณ 
15. การก ากับดูแลอย่างจริงจัง จนเกิดเป็น
นิสัย 
16. จัดกิจกรรมใน/นอกชั้นเรียน เช่น ตอบ
ปัญหา อภิปรายแสดงความคิดเห็น 
17. ใช้สื่อเคลื่อนไหว 
18. สอนแบบตั้งค าถาม 
19. ทบทวนบทเรียนเดิม เชื่อมโยงสู่บทเรียน
ใหม่ 
20. มอบหมายงานกลุ่ม  
21. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

1. ประเมินตนเอง และเพ่ือนด้วย
แบบฟอร์มที่ก าหนด 
2. รายงานที่น าเสนอ พฤติกรรม
การท างานเป็นทีม 
3. รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
สังเกตพฤติกรรม 
4. สังเกตการอภิปราย แสดงความ
คิดเห็น ตอบค าถาม 
5. การสอบข้อเขียน/ปากเปล่า  
6. นักศึกษาประเมินตนเอง  
7. นักศึกษาประเมินเพ่ือนร่วมกลุ่ม
กิจกรรม 
8. การประเมินโดยผู้รับผิดชอบการ
ฝึกงาน 
9. รายงานผลงานโครงการ/วจิัย 
เนื้อหาและแหล่งข้อมูลในผลงาน
รายงานค้นคว้า 
10. การสอบปฏิบัติ 
11. การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการ
น าเสนอผลงาน 
12. การน าเสนอผลงานปากเปล่า 
13. การบ้านแก้โจทย์ค านวณ 
14. การบ้านแก้โจทย์ปัญหา 
15. ตรวจทานบันทึกการเรียนรู้
ของนักศึกษา 



 

 

                                                                                                                    
 

4.5  มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย  
4.6  ปรับตัวและท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
4.7 มีภาวะผู้น า เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
4.9 สามารถแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล  ตรงไปตรงมา 
และเคารพในความคิดเห็นที่
แตกต่าง 

1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
2. มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล  
3. การน าเสนอรายงาน 
4. การมอบหมายโจทย์ปัญหา 
5. การวิเคราะห์ตนเองของนักศึกษา 
6. การแนะน า/ให้บทเรียนในชั้นปีแรก และ
เน้นย้ าในชั้นปีที่สูงขึ้น 
7. การจัดล าดับรายวิชาตามความต่อเนื่อง/
ง่ายยาก มอบหมายงานค้นคว้า เขียนรายงาน
และน าเสนอหน้าห้อง 
8. สอนแบบบรรยาย ใช้การสอนแบบผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง จัดให้มีภาคปฏิบัติในรายวิชา 
9. จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/วิจัย 
10. จัดให้มีการฝึกงาน/ประสบการณ์
ภาคสนาม มอบหมายงานที่ต้องคิดค านวณ 
การก ากับดูแลอย่างจริงจัง จนเกิดเป็นนิสัย 
11. จัดกิจกรรมใน/นอกชั้นเรียน เช่น  ตอบ
ปัญหา อภิปรายแสดงความคิดเห็น ใช้สื่อ
เคลื่อนไหว สอนแบบตั้งค าถาม ทบทวน
บทเรียนเดิม เชื่อมโยงสู่บทเรียนใหม่   
12. มอบหมายงานกลุ่ม  
13. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

ประเมินตนเอง และเพ่ือน  
ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 
รายงานที่น าเสนอ พฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีม 
รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
สังเกตพฤติกรรม 
สังเกตการอภิปราย แสดงความ
คิดเห็น ตอบค าถาม 
การสอบข้อเขียน/ปากเปล่า  
นักศึกษาประเมินตนเอง  
นักศึกษาประเมินเพ่ือนร่วมกลุ่ม
กิจกรรม 
การประเมินโดยผู้รับผิดชอบการ
ฝึกงาน รายงานผลงานโครงการ/
วิจัย เนื้อหาและแหล่งข้อมูลใน
ผลงานรายงานค้นคว้า 
การสอบปฏิบัติ 
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการ
น าเสนอผลงาน การน าเสนอ
ผลงานปากเปล่า การบ้านแก้โจทย์
ค านวณ การบ้านแก้โจทย์ปัญหา 
ตรวจทานบันทึกการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่าง
รู้เท่าทัน 

1. พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด  
การฟัง การแปล การเขียน โดยการท า
รายงาน และน าเสนอในชั้นเรียน 
2. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
จาก website สื่อการสอน e-learning  
และท ารายงาน โดยเน้นการน าตัวเลข หรือมี
สถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
3. พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
กรณีศึกษา 
4. น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
5. พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทาง       

การจัดท ารายงาน และน าเสนอ
ด้วยสื่อเทคโนโลยี 
การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ
วิธีการอภิปราย 



 

 

                                                                                                                    
 

อินเทอร์เน็ต 
6. ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้
รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.4 สามารถสื่อสารด้วยการพูด 
ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสาร
โดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการ
สื่อสารทางศิลปกรรม และ
น าเสนองานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 5.5 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
เพ่ือการสร้างสรรค์ผลงานหรือ
การน าเสนอผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5.6 มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข 
หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ส าหรับงานศิลปกรรม 

1. พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด  
การฟัง การแปล การเขียน โดยการท า
รายงาน และน าเสนอในชั้นเรียน 
2. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
จาก website สื่อการสอน e-learning และ
ท ารายงาน โดยเน้นการน าตัวเลข หรือมีสถิติ
อ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
3. พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
กรณีศึกษา 
4. น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
5. พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทาง       
อินเทอร์เน็ต 
6. ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้ 
รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

การจัดท ารายงาน และน าเสนอ
ด้วยสื่อเทคโนโลยี 
การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ
วิธีการอภิปราย 
 

6.ด้านทักษะปฏิบัติ  
6.1 ฝึกปฏิบัติทางศิลปกรรม
ศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

การฝึกงานในสถานประกอบการของรัฐหรือ
เอกชนทางสาขาวิชาการออกแบบ โดยความ
เห็นชอบจากคณะวิชา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
315 ชั่วโมง 

การวัดผลประเมินผล ผ่าน (S) / 
ไม่ผ่าน (U) โดยจัดเป็นการ
ประเมินผลจาก 
1. ประเมินผลจากหน่วยงานหรือ
สถานประกอบการ 40% 
2. ประเมินผลจากคณะกรรมการ
ประจ าวิชาฝึกงาน คณะศิลป
ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 
 



 

 

                                                                                                                    
 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)    

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   
  หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     
 -   หมายถึง  ไม่ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 
1.รายวิชาในหลักสูตร 1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการ
ด าเนินชีวิตอยา่งพอเพียง 
รับผิดชอบต่อตนเอง อดทน 
อดกลั้น ซ่ือสัตย์ และมี
ระเบียบวินยั 
1.2 ตระหนักและส านกึใน
ความเป็นไทย 

2. ด้านความรู ้
2.1 มีความรอบรู้
อย่าง กว้างขวาง มี
โลกทัศน์กวา้งไกล  
เห็นคุณค่าของมนุษย์ 
สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

3. ด้านทักษะทางปญัญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง     
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การ
คิดแบบองค์รวมการคิด
สร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ 
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได ้
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านกึดีต่อสังคม
และสาธารณะ  
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมและ
เข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคีและมี
ส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม   
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้อื่น   

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใชภ้าษา
เพื่อการส่ือสาร 
5.2 คิดค านวณและ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี สารสนเทศได้
อย่างรู้เท่าทัน 

 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป              
1. กลุ่มภาษา 
ก. กลุ่มภาษาไทย 

             

1411 101  ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร              
ข. กลุ่มภาษาต่างประเทศ              
1421 102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1              
1421 103  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2              
1421 217  ภาษาอังกฤษจากสื่อ  -          - - 
1421 218  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ   -          - - 
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร ์ 
ก. กลุ่มทักษะชีวิต ความคดิ และสุนทรียภาพ 

             

1406 111  ความสุขในชีวิต -   -  -   - -  -  
1431 101  มนุษยก์ับสุนทรียภาพ    -  -   - -  - - 
1431 102  ปรัชญากบัชีวิตและสังคม -     -   - -  -  
1431 110  มนุษยก์ับการใช้เหตุผล    -  -   - -  -  
1435 100  ดนตรีกับชีวิต -   -  -   - -  -  
1438 100  ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์ -   -  -   - -  -  
1447 200  มนุษยก์ับการส่ือสาร              
ข. กลุ่มพลเมือง โลกและการอยู่รว่มกนั              
1432 103  วัฒนธรรมอาเซียน -   -  -   - -  -  
1441 100  มนุษย์กบัสังคม -   -  -   - -  -  
1443 200  กฎหมายกับสังคม -   -  -   - -  -  
2001 104  ศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง -   -  -   - -  -  
2100 101  กฎหมายที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน  
               ส าหรับพลเมือง   

   -          - -  -  

2300 111  สันติวิธีในสังคม -   -  -   - -  -  
2300 112  การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย -   -  -    -  -  
2300 113  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกบัอาเซียน     -  -   - -  -  
2300 114  พลเมืองศึกษา -   -  -   - -  -  
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร ์เทคโนโลยี และการ
จัดการ 
ก. กลุ่มสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม 

             

1013 001  การดูแลสุขภาพและทักษะชวีิต   -  - -   -   -   
1100 109  วิทยาศาสตร์กายภาพกับชวีติ              



 

 

                                                                                                                    
 

1100 147  สิ่งแวดล้อมกับชีวิต  -   -         
ข. กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ              
1011 001  เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
               การประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

                            

1700 104  การเป็นผู้ประกอบการ  -      -   -   
1703 110  ทักษะชวีิตทางการเงิน                  -      
1708 200  เศรษฐกิจพอเพียง  -      -   -   
4. กลุ่มวิชาเลือก              
ก. ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ              
1412 101  ภาษาลาว 1   -          - - 
1413 101  ภาษาเวยีดนาม 1   -          - - 
1414 101  ภาษาเขมร 1   -          - - 
1416 101  ภาษาญี่ปุ่น 1  -          - - 
ข. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร ์              
1432 100  มนุษย์กับอารยธรรม -   -  -   - -  -  
1432 101  วัฒนธรรมไทย    -  -   - -  -  
1432 102  วัฒนธรรมอีสาน -   -  -   - -  -  
1441 103  นวัตกรรมทางสังคม -   -  -   - -  -  
1441 104  ประชากรศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน -   -  -   - -  -  
1442 100  วัฒนธรรมร่วมสมัย      -    -  -  
1445 100  พลวัตสังคมไทย    -  -   - -  -  
1446 101  ศิลปะการด าเนินชวีิต -   -  -   - -  -  
1447 103  การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ -   -  -   -   -  
1447 104  โลกภาพยนตร์ -   -     -   -  
1449 100  มนุษย์กบัการท่องเท่ียว -   -  -   - -  -  
1449 101  การจัดการท่องเท่ียวในภูมภิาคอาเซียน   -   -  -   - -  -  
1507 100  สังคมกับสุขภาพ            -  
ค. กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์              
1100 108  กลและของเล่นวิทยาศาสตร์  -  -    -   -   
1100 114  คณิตศาสตร์เพื่อความมั่นคงของชีวิต   -     -   -   -   
1100 115  คณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต 
               ในศตวรรษที่ 21 

 -         -   -   

1100 128  การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้า 
              ในชีวิตประจ าวัน  

          -   

1100 133  รังสีในชีวิตประจ าวัน    -  - -   -   -   
1100 134  พลังงานและชีวิต        -      
1100 135  ดาราศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั    -   -     -   -   
1100 141  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั  -  - -   -   -   
1100 146  ความหลากหลายทางชีวภาพกับ 
               การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

 -  - -   
- 

  -   

1100 148  ชีวิตกับจุลินทรีย์   -   -   -      
1100 151  พลังของการคิด               -          
1439 104  การดูแลสมรรถภาพทางกาย      - -   -   -   
1502 100  การดูแลสุขภาพตามวยั  -   -   -      
1503 100  ยาในชวีิตประจ าวัน  -  - -   -   -   
1503 102  สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม  -      -   -   
1903 101  ทักษะชวีิตและสุขภาพวยัรุ่น  -  - -   -   -   



 

 

                                                                                                                    
 

1903 102  พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัย 
               ทางเพศ 

 -  - -   -   -   

ง. กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ              
1100 116  ความปลอดภยัในการใช้ชีวิต 
               ในยุคดิจิทัล 

 -      -      

1700 100  การจัดการธุรกิจสมัยใหม ่  -   -   -   -   
1701 102  การจัดการชีวิต              
1704 120  การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมในบริบท 
               นานาชาต ิ

 -   -   -   -   

1701 102  การจัดการชีวิต              

1704 120  การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมในบริบท 
               นานาชาต ิ

 
 

     
 

  
 

  

 
 
 
 
 
ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะ (Curriculum 
Mapping)  
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก     หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง    

มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.3 ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินยั 
และมีความรับผิดชอบตอ่
ตนเองและสังคม 
1.4 มีทัศนคติที่เปิดกว้าง 
ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น 
1.5 มีจิตอาสา จิตส านึก
สาธารณะ 

2.ด้านความรู ้
2.2 รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม 
และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
2.3 มีความสามารถในการค้นคว้า 
แก้ปัญหา และพัฒนาทางด้าน
ศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
2.4 มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธก์ับ
บริบททางสังคม ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม 
2.5 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือ
ธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบ
วิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ใน
สาขาวิชาที่ศึกษา 
 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.4 สามารถค้นคว้า รวบรวม และ
ประเมินข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างมีวจิารณญาณ 
3.5 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อยา่ง
สร้างสรรค์ 
3.6 สามารถบูรณาการความรู้กบั
ศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการและวิชาชีพได ้
3.7 มีความคิดสร้างสรรค์ และมี
ปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 
 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
4.5  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับ 
มอบหมาย 
4.6  มีภาวะผู้น า เข้าใจ
บทบาทหน้าทีข่องตนเอง 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
และมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี
4.7 สามารถแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
ตรงไปตรงมา และเคารพใน
ความคิดเห็นที่แตกต่าง 
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.4 สามารถสื่อสารด้วยการ
พูด ฟัง อา่น เขียนในการ
สื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจน
ใช้วิธีการส่ือสารทาง
ศิลปกรรม และน าเสนองาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.5 สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูลเพื่อการ
สร้างสรรค์ผลงานหรือการ
น าเสนอผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5.6มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เชิง
ตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่
เหมาะสมส าหรับงาน
ศิลปกรรม 

6.ทักษะพิสยั 
6.1 สามารถ
ใช้ทักษะ
ปฏิบัติทาง
ศิลปกรรม
ศาสตร์ในการ
สร้างสรรค์
ผลงานของตน 
 

1.3 1.4 1.5 2.2 2.3 2.4 2.5 3.4 3.5 3.6 3.7 4.5 4.6 4.7 5.4 5.5 5.6 6.1 
หมวดวชิาเฉพาะ                   
ก. กลุ่มวิชาแกน                   
2001 101 การวาด 1                    



 

 

                                                                                                                    
 

2001 102 การวาด 2                    
2001 103 ทฤษฎีและวิเคราะหก์ารออกแบบ               -  -  
2001 104 การเขียนแบบพื้นฐาน  - -   -  - -  -  - -  -   
2001 111  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1  - -   - - -     - -  - -  
2001 112  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2           - -    -  - -   - -   -  
2001 113  ประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบ  - -    -   -   - -   - - 
2001 114  องค์ประกอบศิลป ์  - - -  - -     -  -     
2001 115  เทคนิคการน าเสนอผลงาน   -  - -          - -  
2001 116  พื้นฐานการออกแบบกราฟกิ   -   -           -  
2001 205  ปฏิบัติการโรงงาน 1   - - -   - -     - - -  -  
2001 206  ปฏิบัติการโรงงาน 2  - - -   - -     - - -  -  
2001 210  วัสดุเพื่อการออกแบบ                   - 
2001 211 การยศาสตร์  - - -  - -    - -  -  -   

2001 212 ภูมิปัญญางานชา่งลุ่มน้ าโขง   - -    -   -   - -   - - 
2001 312 การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบ   - -  -  - -    - -  - -  

2001 313 การตลาดเพื่องานออกแบบ    -  - - -  -  -  -  -  -  
2001 314 การจัดแสดงผลิตภัณฑ์                  - - -  - -       -  -   

2001 315 การเป็นผู้ประกอบการธุรกจิสร้างสรรค์   -  - - -  -  -  -  -  -  
2001 316 การฝึกงาน                   

2001 411 ระเบียบวิธวีิจัยเพือ่การออกแบบ                   

2001 412 สัมมนาเพื่อการออกแบบ               -  -  

2001 413 ศิลปนิพนธ ์                   

ข. กลุ่มวิชาชีพ                   
1.) วิชาเอกการออกแบบผลิตภณัฑ ์                   
1.1)  กลุ่มวิชาชีพบังคับ                   
2001 221 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1  - -   - -  -  -  -    -  
2001 222 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2  - - -  - -    - -    - -  

2001 323 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 -  - -  - -   - - - -    -  
2001 324 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4  - - - -   -  - -  - - - -   
2001 425 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 5  - - - -   -  - -  - - - -   
1.2)  กลุ่มวิชาชีพเลือก                   
2001 251  เครื่องปั้นดินเผาขั้นพื้นฐาน  -   -  - - -  - - -   -   
2001 252  เขียนแบบผลิตภัณฑ์    - - - -  - -   -    - -   
2001 353  การออกแบบรองเท้า   - - - -  - - -  - -  -    
2001 354  ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม     - -  - -    -  -  -    

2001 455  การออกแบบผลิตภัณฑ์ลุ่มน้ าโขงร่วมสมัย    - - - -  - -   - -    - -  

2.) กลุ่มวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป ์                   
2.1)  กลุ่มวิชาชีพบังคบั                   
2001 231 ออกแบบนิเทศศิลป์ 1   -   - - - -    -   -   
2001 232 ออกแบบนิเทศศิลป์ 2   - -  - -         -   
2001 333 ออกแบบนิเทศศิลป์ 3        -           
2001 334 ออกแบบนิเทศศิลป์ 4   - -   - -  -      -   
2001 435 ออกแบบนิเทศศิลป์ 5  - -    -      - -     
2.2)  กลุ่มวิชาชีพเลือก                   
2001 261  ออกแบบบรรจุภัณฑ์   -   -     -        
2001 262  ทฤษฎีและเทคนิคการใช้ส ี
               เพื่องานนิเทศศิลป์ 

                  



 

 

                                                                                                                    
 

 
2001 363  การออกแบบสื่อโสตทัศน์เพื่อการศึกษา
และการโฆษณา 

  - -  - - - -    -    -  

2001 364  การออกแบบสื่อดิจิทัล   -    -      - -   -  
2001 365  การวาดในระบบดจิิทัล       - - -    -  -  -  
3.) กลุ่มวิชาเอกออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น                    
3.1)  กลุ่มวิชาชีพบังคบั                   
2001 241 ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 1                - -  
2001 242 ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 2   -      -   -     -  
2001 243 ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 3   -    - -       -    
2001 244  ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 4               -  -  

2001 245  ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 5 -  - -          -     

3.2)  กลุ่มวิชาชีพเลือก                   
2001 271  ประวัติศาสตร์สิ่งทอและแฟชั่น -  -  -  -    -  - -  - -  

2001 272  สิ่งทออีสานกับเทคโนโลยีพืน้ถิ่น   -       - -   - - -   

2001 373  การตัดเย็บเพื่องานแฟชั่น   - -  - -      -  - -   

3.2)  กลุ่มวิชาชีพเลือก                   
2001 271  ประวัติศาสตร์สิ่งทอและแฟชั่น -  -  -  -    -  - -  - -  

2001 272  สิ่งทออีสานกับเทคโนโลยีพืน้ถิ่น   -       - -   - - -   

2001 373  การตัดเย็บเพื่องานแฟชั่น   - -  - -      -  - -   

2001 374  เทคนิคสิ่งทอในเอเชีย   -    -  -  -        

2001 475  การจัดแสดงผลงานสิ่งทอและแฟชั่น   -   - -        -    

 
 



 

 

                                                                                                                    
 

หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
   หลักเกณฑ์การให้คะแนนหลักสูตรนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 6 หมวดที่ 7 และหมวดที่ 8 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่านักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาศิลปกรรมศาสตร์  ดังนี้ 
 1. การทวนสอบในระดับรายวิชา  

    1.1) ก าหนดให้มีคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาประจ าปี  เพ่ือก าหนดแผน  ปฏิทิน  วิธีการ  ขั้นตอน 
ทั้งนี้ ผู้สอนไม่เป็นกรรมการทวนรายวิชาตนเอง (เป็นผู้ให้ข้อมูลและรับฟังผลทวนสอบ) 

    1.2) ก าหนดแผน  ปฏิทิน  ขั้นตอนวิธีการทวนสอบ เช่น  ตรวจสอบคะแนน/ผลงานว่าเป็นจริงตาม
ความสามารถของนักศึกษา  การสัมภาษณ์  การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติของนักศึกษา  วิธีการสอน  วิธีการวัด  
ประเมินข้อสอบ/ผลงาน  แผนการสอนรายสัปดาห์  การก าหนดลักษณะความผิดปกติของการประเมิน  ก าหนดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 และการอุทธรณ์  เป็นต้น 

     1.3) การด าเนินการปรับปรุงและรายงานใน มคอ.5-6 
     1.4) การรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการประจ าคณะและมหาวิทยาลัย    

  2. การทวนสอบในระดับหลักสูตร 
      2.1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ  ประธานหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     2.2) จัดท าแผน  ปฏิทิน  ขั้นตอนวิธีการทวนสอบเป็นสองระดับ ดังนี้  ทวนสอบมาตรฐานทั้ง 6 ด้าน
ทุกปีการศึกษาและทวนสอบหลังส าเร็จการศึกษา เช่น การได้งานท าของบัณฑิต  ความพึงพอใจผู้ประกอบการ 
ประเมินหลักสูตร 

     2.3) การรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการประจ าคณะและมหาวิทยาลัย    
     2.4) น าผลข้อคิดเห็นการประเมินหลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

  
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2553  ดังนี้  
 3.1 ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต  
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                    
 

 3.2 ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00   
 3.3 ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A) ในหมวดวิชาเฉพาะไม่ต่ ากว่า 2.00   
 3.4 ไม่อยู่ในระหว่างรับโทษทางวินัย ที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาหรืออนุปริญญา 
 3.5 ไม่เป็นผู้ค้างช าระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 
 3.6 นักศึกษาท่ีได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร ตามข้อ 3.2 และ 3.3 
แต่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A) อยู่ตั้งแต่ 1.75 - 1.99 นักศึกษามีสิทธิขอรับอนุปริญญาในสาขาวิชา
การออกแบบได้ 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ หรือ การรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่  

อาจารย์ใหม่ได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  เพ่ือให้บุคลากรใหม่มีความรู้ ความเข้าใจ ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ภารกิจ ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของคณะ แนวทางการบริหารของคณะและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คู่มืออาจารย์และจรรยาบรรณ  
 
2.การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

2.3  การอบรมและพัฒนาตนเองในทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมีการก าหนดให้อาจารย์ทุกคนต้องอบรม
ความเชี่ยวชาญอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีการศึกษา โดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
  2.4  การส่งเสริมให้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการก าหนดให้อาจารย์ทุกคน
ต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับการท าผลงานวิจัยและบทความวิชาการและมีการกระตุ้นให้ท าผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบ ต่างๆ ดังนี้ 
 1.1 การก ากับมาตรฐาน  
       กรรมการบริการหลักสูตรจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและแผนพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบเพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ซึ่งหลักสูตรจะให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาการออกแบบ โดยต้องมีผลงานตีพิมพ์หรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อย 1 ชิ้นใน
รอบ 5 ปี ที่ไม่ใช่ผลงานที่ไม่ใช่ผลงานที่ใช้ในการจบปริญญา และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย ร้อยละ 60 ขึ้นไป โดยอาจารย์ทั้ง 9 คน อยู่บริหารหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 
 1.2 บัณฑิต 
      1.2.1 เพ่ือเป็นการปรับปรุงด้านการเรียนการสอน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
กรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยร้อยละ 20 เพ่ือเป็นข้อมูลใน



 

 

                                                                                                                    
 

การน าไปปรับปรุงสาระรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
       1.2.2 กรรมการบริหารหลักสูตรน าข้อมูลร้อยละของบัณฑิตได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี อย่างน้อยร้อยละ 70 และผลประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร ทั้งด้านการเรียน
การสอน การบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 
 1.3 นักศึกษา  
      1.3.1 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับและเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา  มีการทบทวนแผนการรับ  คุณสมบัติของนักศึกษาแรกเข้า  ประเมินกระบวนการ  
เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  เพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาได้ตามแผนและเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษาสามารถเรียนในหลักสูตรได้  มีการน าผลการด าเนินงานต่างๆ  มาใช้ในการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร   
               1.3.2 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  โดยใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาด้าน
วิชาการ  การใช้ชีวิต   
               1.3.3 การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร  
นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ที่สอดแทรกอยู่ในการจัดการเรียน
การสอน  และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาที่หลักสูตร/ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัยจัด  
               1.3.4 มีอัตราการคงอยู่สูง อัตราการส าเร็จสูง และมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร  หลักสูตรมีการ
ทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการเพ่ือให้อัตราการคงอยู่  และการส าเร็จ
การศึกษาสูง  รวมถึงการส ารวจความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 1.4 อาจารย์  
      1.4.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และมีการทบทวน
อัตราก าลังเพ่ือให้คุณสมบัติอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และสกอ. 
      1.4.2 หลักสูตรมีการส ารวจแผนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมองค์
ความรู้ให้แก่อาจารย์โดยให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  และจัดท าแผนเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการหรือต าแหน่งที่สูงขึ้น   
      1.4.3 หลักสูตรมีการประเมินผลการด าเนินงานโดยส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือจะน ามาปรับปรุงกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 1.5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือ  (1)  ทบทวนสาระของรายวิชาในหลักสูตรเพ่ือให้
รายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย  ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง  (2)  ทบทวนการก าหนดผู้สอนใน
แต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ์  และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้
เต็มศักยภาพ  รวมถึงการปรับวิธีการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ  เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ (3) การประเมินผู้เรียน  เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 



 

 

                                                                                                                    
 

 
 1.6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับคณะจัดประชุมเพ่ือพิจารณาและทบทวนความพร้อมของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนและเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดหา   ซ่อมแซมบ ารุงรักษาท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีระบบกลไก ดังนี้ 
      1.6.1 การส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาผ่านระบบ 
reg ของมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาทุกคน โดยทุกรายวิชารายงานไว้ใน มคอ.5 
      1.6.2 การส ารวจความพึงพอใจของนักศึกาต่อหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากแบบส ารวจ
ของหลักสูตรเพ่ือส ารวจความพึงพอใจนักศึกษาในหลักสูตรในรายงานการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และ
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR) 
      1.6.3 การส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โดยการส ารวจของ
มหาวิทยาลัยในรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR) 
      1.6.4 กรรมการบริหารหลักสูตร/คณะพิจารณาตั้งงบจัดชื้อหนังสือเข้าห้องสมุดคณะและส านักวิทย
บริการ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วมในการเสนอ
รายชื่อหนังสือ 
      1.6.5 คณะ/มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สาขาวิชาจัดซื้อคุรุภัณฑ์ โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรร่วมกันประชุมพิจารณาเสนอครุภัณฑ์ผ่านคณะในแต่ละปีงบประมาณ 
      

1.7 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   (Key Performance Indicators)    
      หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบ  มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ  ดังนี้ 
      1.7.1 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 12 ตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย   ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

หลักฐานผล 
การด าเนินงาน   

1. การก ากับมาตรฐาน 
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
มีส่วนร่วม เพื่อวางแผน ก ากับ ติดตาม ทบทวนและรายงาน
ผลการด าเนินงานหลักสูตร  

X X X X X รายงานการ
ประชุม 

1.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/
สาขาวิชา 

X X X X X รายงานหลักสูตร
ที่ผ่านสภา และ 
สกอ. 

1.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชาที่เปิดสอน 

X X X X X รายงานจ านวน 
มคอ.3/มคอ.4 
ในระบบ 

1.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ X X X X X รายงานจ านวน 



 

 

                                                                                                                    
 

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาค 
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน 

มคอ.5/มคอ.6 
ในระบบ 

1.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา  

X X X X X รายงาน มคอ.7 
ในระบบ 

2. บัณฑิต 
2.1 มีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ร้อยละ 50 

- - - - X รายงานการได้
งานท าของ
บัณฑิตปริญญา
ตรี ประจ าปี 

2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - X รายงานผลการ
ประเมินประจ าปี 

3. นักศึกษา 
3.1 มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

X X X X X รายงานผลการ
เตรียมความ
พร้อมประจ าปี 

3.2 มีการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะ
แนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

X X X X X รายงานผลระบบ
การก ากับควบคุม
ติดตาม 

4. อาจารย์ 
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ทุกคนได้รับ 
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน
บริหารหลักสูตร 

X X X X X รายงานการ
พัฒนาอาจารย์ 
 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X รายงานการ
พัฒนาอาจารย์ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
5.1 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล 
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.2 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชา (มคอ.3/มคอ.4) ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  
(ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในปีสุดท้าย) 

X X X X X รายงานผลการ
ทวนสอบรายวิชา
ในหลักสูตร
ประจ าปีและผล
การวิเคราะห์ 

5.2 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน 
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  ปีที่แล้ว 

X X X X X ผลการวิเคราะห์
จาก มคอ.5/ 
มคอ.6 

5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - X X รายงานผลการ
ประเมินประจ าปี 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์

X X X X X  รายงานผลการ
ประเมินประจ าปี 



 

 

                                                                                                                    
 

ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด าเนินการในแต่ละปี xx xx xx xx xx  
 
 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน : หลักสูตรมีการประเมินกลยุทธ์การสอน ได้แก่ 
               1) การวิเคราะห์การประเมินผลการสอนจากนักศึกษาผ่านระบบ Reg ของมหาวิทยาลัย 
               2) การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะภายหลังเข้ารับการอบรมการน ากลยุทธ์การสอนไปใช้   
              3) การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีสอน 
              4) ผลการประเมินการฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอนที่เกี่ยวข้อง 
              5) การวิเคราะห์ผลจากการประเมินผลการสอนจากคณาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และขอค าแนะน า 
              6) แบบรายงานผล แบบ มคอ. 5 มคอ. 6 / แบบประเมินตนเองในการจัดการเรียนการสอนโดยได้น า
ผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์การสอนโดย มคอ.7 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน : หลักสูตรมีการประเมินทักษะของ
อาจารย์ ได้แก่ 
               1) การประเมินการสอนรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรแต่ละภาค โดยนักศึกษา   
               2) การสังเกตการณ์จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือหัวหน้าภาค ประธานหลักสูตรหรือเพ่ือน
ร่วมงาน 
               3) แบบ มคอ. 5 มคอ. 6 
               4) การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตร
เดียวกัน 
               5) การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาความรู้และทักษะที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดที่
นักศึกษาต้องการ  
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม :    
 2.1 มีการประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  บัณฑิต และอาจารย์ 
 2.2 มีการประเมินหลักสูตรโดยที่ปรึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือผู้ประเมินจากภายนอก 
 2.3 มีการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
 2.4 แบบรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร มคอ.7 
 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร :     



 

 

                                                                                                                    
 

 3.1 มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และตามระยะเวลาตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 3.2 มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ประเมินคุณภาพภายในระดับ
ภาควิชา 
 3.3 แบบรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร มคอ.7 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง :     
 4.1 มีการน าข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7  มาทบทวน         
ผลการประเมินและการวางแผนเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
 4.2 มีการน าข้อมูลจากอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต  ผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือผู้ประเมินภายนอก  ผู้ใช้บัณฑิต
และหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ มาทบทวนผลการประเมินและการวางแผนเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
 4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 
 4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอยแต่ละรายวิชา เพื่อพิจารณาทบทวนผลการ
ด าเนินการหลักสูตรแบบรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร มคอ. 7 
 
 
 

      รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 
 
 
             (ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ ) 

  คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
                 วันที่  30  มกราคม  2560 
 
 
 
 
 
 
        (รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์) 

                                             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                          ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   วันที่  
 



 

 

                                                                                                                    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่  1 
ประวัติและผลงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

แบบฟอร์มสรุปคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 
ที่ ต าแหน่งทางวชิาการ  ชื่อ - สกุล  

 
คุณวุฒิตามสาขา

ISSED 2013 
จ านวนผลงานทางวิชาการที่เกีย่วข้องกับสาขาวิชา 

(ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ) 
หน้าที่/คุณสมบัติอาจารย ์(เพิ่มเตมิ) 

สามารถท าหน้าที ่

  ตรง
สาขา 
วิชา 

สัมพันธ์ 
สาขา 
วิชา  

พ.ศ. วิจัย ต ารา/
หนังสือ 

บทความวิจัย ผลงาน
อื่นๆ 
เช่น 

นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร
อ่ืน 

ที่ปรึกษา
วิทยา 

นิพนธ์และ
การค้นคว้า

อิสระ 
หลัก/ร่วม 

ผู้สอบ
วิทยา 
นิพนธ์ 

ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชากา
รระดับชาติและ

นานาชาติ 

น าเสนอในการ
ประชุมวิชาการ  
Conference/ 

Abstract/ 
Proceedings 

1 อาจารย์ปิยะนันท์  กรินรักษ์           2559  - - - - 5 ไม่ม ี
 
 

หลัก  
2558 - - - - - 
2557 - - - - 6 
2556 - - - - - 
2555 - - - - - 

2 อาจารย์ขนิษฐา  ขันค า   2559 - - - - 3 ไม่ม ี
 
 
 
 

หลัก  
2558 - - - - - 
2557 - - - - 1 
2556 - - - - - 
2555 - - - - - 

3 อาจารย์เสกสันต์ ศรสีันต ์   2559 - - - - - ไม่ม ี หลัก  
2558 - - - - - 
2557 - - - - - 
2556 - - - - 2 
2555 1 - - - - 

4 อาจารย์กฤษดา รตันางกูร       2559 - - - - 1 ไม่ม ี หลัก  
2558 - - - - - 
2557 - - - - - 
2556 - - - - - 
2555 - - - - - 

5 ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์       2559 - - - - 3 ไม่ม ี
 
 
 
 
 

หลัก  
2558 - - 1 1 - 
2557 - 1 - - 1 
2556 1 - - - - 
2555 - - - - 6 

6 ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ       2559 1 - - 3 6 ไม่ม ี หลัก  
2558 - - 1 2 3 
2557 1 - - 2 5 



 

 

                                                                                                                    
 

2556 1 1 - 2 - 
2555 - - - 2 - 

7 อาจารย์ชัยบพิธ พลศร ี   2559 - - - - 3 ไม่ม ี หลัก  
2558 - - - - 4 
2557 - - - - 4 
2556 - - - - 4 
2555 - - - - 4 

8 อาจารย์ชูเกียรติ พิทักษ์พรพัลลภ   2559 - - - - 4 ไม่ม ี
 
 
 
 

หลัก  
2558 - - - - 6 
2557 - - - - 6 

   2556 - - - - 2 
2555 - - - - - 

9 อาจารย์เทพิญ แก้ววรสูตร   2559 2 - 1 1 9 ไม่ม ี หลัก  
2558 - - 1 1 7 
2557 - - - - 2 
2556 - - - - - 
2555 - - - - - 

 
 
 
 

 
 



 

 

                                                                                                                    
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 
1. ชื่อ – นามสกุล นางสาวปิยะนันท์  กรินรักษ์ 
2. เลขประจ าตัวประชาชน 3349800134494 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ไม่มี 
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 322 สังกัดคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ บรรจุเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 
หรือ สัญญาจ้างเลขที่ 192/2557 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557  สังกัดคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน 9 ปี 4 เดือน 
6. คุณวุฒิ  
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ศิลปอุตสาหกรรม พ.ศ. 2541 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ 

ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

2559 - 2555 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 

เช่น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ ์

ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2559 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 5 
2558 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
2557 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 6 
2556 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
2555 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 8.1 วิจัย 
       8.1.1 โครงการวิจัย “การทดลองน้ าดินสีจากดินในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เครื่องปั้นดินเผาส าหรับผู้สูงอายุ” เสนอขอ วช. (อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ ปีงบประมาณ 2561) 
 8.2 ต ารา/หนังสือ 
       ไม่มี 
 8.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
       ไม่มี 
 8.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 



 

 

                                                                                                                    
 

       ไม่มี 
 8.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
       8.5.1 ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์กระเทียมโทนดองน้ าผึ้ง,แสดงนิทรรศการ OTOP PLUS อีสาน , 
เดอะมอล์งามวงศ์วาน ,15-19 ส.ค. 2557 

8.5.2 ออกแบบกระเป๋าและโลโก้ Knกระเป๋าหนัง, แสดงนิทรรศการ OTOP PLUS อีสาน ,เดอะมอล์
งามวงศ์วาน, 15-19 ส.ค. 2557 

  8.5.3 ออกบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น้ าผึ้งจากดอกล าไย , แสดงนิทรรศการ OTOP PLUS อีสาน ,เดอะ
มอล์งามวงศวาน,15-19 ส.ค. 2557 

8.5.4 ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ น้ าพริกบ้านหนองแฝก จังหวัดยโสธร , แสดงนิทรรศการ 
OTOP  

PLUS อีสาน ,เดอะมอล์งามวงศ์วาน ,15-19 ส.ค. 2557 
8.5.5 ออกแบบผลิตภัณฑ์ป้ายมงคล บ้านค าสร้างบ่อ จังหวัดอ านาจเจริญ , แสดงนิทรรศการ OTOP 

PLUS อีสาน ,เดอะมอล์งามวงศ์วาน ,15-19 ส.ค. 2557 
8.5.6 ออกบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้า บ้านบึงแก จังหวัดยโสธร , แสดงนิทรรศการ OTOP PLUS 

อีสาน ,เดอะมอล์งามวงศ์วาน , 15-19 ส.ค. 2557 
8.5.7 ออกแบบโคมฟากเส้นใยย้อมสีธรรมชาติ  จัดแสดงผลงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2559

หรือ IICF 2016 ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10 - 13 มีนาคม 2559 
8.5.8 โครงการเพื่อด าเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

ภายใต้โครงการการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (The Cultural Heritage 
Based Development Project) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรมปีงบประมาณ 2559   

1) ออกแบบผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติลายมะยางเครือ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านดงมะยาง จังหวัด 
อ านาจเจริญ  

2) ออกแบบผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติยกดอกลายดอกแก้วเสมา กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ม.1 
จังหวัดอ านาจเจริญ  

3) ออกแบบโคมไฟ กลุ่มผ้าฝ้ายลายขิดทอมือ ย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดยโสธร 
8.5.9 โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP (เชิงปฏิบัติการ) ด้าน

ผลิตภัณฑ์อาหารเครือข่ายภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระยะที่ 3 และ 4 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ 2559 
 1) ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ขนมข้าวกล้องงอก ตราร่องมาลี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้อง
งอกร่องมาลี ต าบลสระสมิง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 

 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ชื่อ – นามสกุล นางสาวขนิษฐา  ขันค า 
2. เลขประจ าตัวประชาชน  1420900146421 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ไม่มี 
4. สัญญาจ้างเลขท่ี 464 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สังกัดคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  10 เดือน 
6. คุณวุฒิ 
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
Master of Fine Arts 
(in Design) 

Ceramics พ.ศ. 2557 Visva-Bharati University,India 

ศิลปบัณฑิต เครื่องเคลือบดินเผา พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ 

ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

2559 - 2555 

งานวิจัย ต ารา/
หนังสือ 

การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 

เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2559 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 3 
2558 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
2557 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 1 
2556 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
2555 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 8.1 วิจัย 
       8.1.1 โครงการวิจัย “การทดลองน้ าดินสีจากดินในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เครื่องปั้นดินเผาส าหรับผู้สูงอายุ” เสนอขอวช. (อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ ปีงบประมาณ 2561) 
 8.2 ต ารา/หนังสือ 
       ไม่มี 
 8.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
       ไม่มี 



 

 

                                                                                                                    
 

 8.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
       ไม่มี 
 8.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

8.5.1 ร่วมแสดงงานเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติครั้งที่ 16 ปี 2556 
8.5.2 แสดงงานเครื่องปั้นดินเผาชุด My life in Santiniketan, India ปี 2557 
8.5.3 แสดงงานเครื่องปั้นดินเผา อบอุ่น พ่ึงพา โครงการเปิด MINI TCDC ม.อุบลราชธานีปี 2559 
8.5.4 ร่วมแสดงงานเครื่องปั้นดินเผา  BIG+BIH @ Bitec ปี 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                    
 

 
 
 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ชื่อ – นามสกุล นายเสกสันต์ ศรีสันต์ 
2. เลขประจ าตัวประชาชน 5341100008312 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ไม่มี 
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 441 สังกัดคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ บรรจุเมื่อวันที่1 พฤศจิกายน 
2549     
   หรือ สัญญาจ้างเลขท่ี คส.ม.อบ.ที่ 1541/2549 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2549                 
   สังกัดคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
   10 ปี 9 เดือน 
6. คุณวุฒิ 
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์  พ.ศ. 2541 ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคลคลองหก 

 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ 

ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

2559 - 2555 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 

เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2559 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
2558 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
2557 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
2556 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2 
2555 1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 8.1 วิจัย 



 

 

                                                                                                                    
 

       8.1.1 การศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพ่ือสร้างสรรค์ลายผ้าแถบลุ่มน้ าโขง: กรณีศึกษาบ้านกุ่ม ต าบล
ห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย ประจ าปีงบประมาณ 2555  ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 
 8.2 ต ารา/หนังสือ 
       ไม่มี 
 
 8.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
       ไม่มี 
 8.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
       ไม่มี 
 8.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

8.5.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยอาศัยอัตลักษณ์จากแหล่งหินสามพันโบก แถบลุ่มน้ าโขง:
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลักไม้ บ้านกุดสมบูรณ์ อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี สัดส่วน 15% 
ทุนอุดหนุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคท่ี 7 และส านักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2556 

8.5.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือจากผ้าขาวม้าและลายขิด:กรณีศึกษา กลุ่มพัฒนาสตรีผ้าทอ
มือบ้านโสกสว่าง ต าบลหัวตะพาน อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ สัดส่วน 15% ทุนอุดหนุนจาก ศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7 และส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                    
 

 
 
 
 
 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ชื่อ – นามสกุล นายกฤษดา รัตนางกูร 
2. เลขประจ าตัวประชาชน  3349700004599 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ไม่มี 
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 72 สังกัดคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์บรรจุเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ.2558 หรือสัญญาจ้างเลขท่ี 40 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2559 สังกัดคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน 1 ปี 4 เดือน 
6. คุณวุฒิ  

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ พ.ศ. 2554 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งทอและแฟชั่น พ.ศ. 2546 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ 

ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

2559 - 2555 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 
เช่น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ ์

ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2559 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 1 
2558 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
2557 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
2556 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
2555 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 8.1 วิจัย 
       ไม่มี 
 8.2 ต ารา/หนังสือ 
       ไม่มี 



 

 

                                                                                                                    
 

 8.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
       ไม่มี 
 8.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
       ไม่มี 
 8.5 ผลงานอ่ืนๆเช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
      8.5.1 creative Textiles Award 2016  
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ชื่อ – นามสกุล นางกัญญา จึงวิมุติพันธ์ 
2. เลขประจ าตัวประชาชน 3349900007761 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 102 สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ บรรจุเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544  
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน 14 ปี 4 เดือน 
6. คุณวุฒิ  
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ศิลปประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 

2550 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

Master of social Science Environmental Planning พ.ศ. 
2543 

RMIT University, Australia 

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรม  พ.ศ. 
2539 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ 

ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

2559 - 2555 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 

เช่น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 

ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบัชาติ
และนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2559 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 3 
2558 ไม่มี ไม่มี 1 1 ไม่มี 
2557 ไม่มี 1 ไม่มี ไม่มี 1 
2556 1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
2555 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 6 

 



 

 

                                                                                                                    
 

8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 8.1 วิจัย 

8.1.1 โครงการวิจัยชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติในพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก กัญญา จึงวิมุติพันธ์และคณะ 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น 2556 

 8.2 ต ารา/หนังสือ 
       8.2.1 กัญญา จึงวิมุติพันธ์. “ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ”. สาขาออกแบบอุตสาหกรรม, 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557.(เอกสารการสอน) 
 8.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
       8.3.1 “ASIAN Community Knowledge Networks for the Economy, Socity, Culture,and 
Environmental Stability” 30 March-3 April 2015 Kathmandu,Nepal 
 8.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
       8.4.1 ประชุมวิชาการนานาชาติ ASIAN Community knowledge Networks for the 
Economy,Society,and Environmental Stability Kathmandu University, Nepal 
 8.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
 8.5.1 จัดแสดงผลงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2559 หรือ IICF 2016 ณ ไบเทคบางนา 
กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2559 
 8.5.2 ผู้ดูแลและด าเนินการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับนักศึกษาต่างชาติ
ที่อพยพจากมหาวิทยาลัยรังสิตไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในช่วงเกิดอุทกภัย (ก.พ.2555)  
 8.5.3 ผู้ด าเนินการจัดการแสดงแฟชั่นโชว์และนิทรรศการ โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่าย
วิสาหกิจเชิงสร้างสรรค์  (กรกฎาคม2555)                                                                                
 8.5.4 วิทยากร ร่วมเสวนา เรื่อง “ภูมิปัญญาร่วมสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สู่การสร้างนวัตกรรม” 
(กรกฎาคม2555)  
 8.5.5 วิทยากรการท างานวิจัยแบบ CBR สถาบันพัฒนางานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
(มกราคม2557)  
 8.5.6 โครงการเพื่อด าเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
ภายใต้โครงการการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (The Cultural Heritage 
Based Development Project) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม 
 8.5.7 ปีงบประมาณ 2559 (1) ออกแบบผ้าไหมย้อมครามลายโบราณ กลุ่มทอผ้าจุบคราม จังหวัด
อ านาจเจริญ (2) ออกแบบผ้าย้อมครามลายค าเดือย กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านค าเดือย จังหวัดอ านาจเจริญ
  
 8.5.8 ผู้ดูแลและด าเนินการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับนักศึกษาต่างชาติ
ที่อพยพจากมหาวิทยาลัยรังสิตไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในช่วงเกิดอุทกภัย (ก.พ. 2555)  



 

 

                                                                                                                    
 

 8.5.9 ผู้ด าเนินการจัดการแสดงแฟชั่นโชว์และนิทรรศการ โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่าย
วิสาหกิจเชิงสร้างสรรค์  (กรกฎาคม 2555) 
 8.5.10 ร่วมงาน Alace Willy Cup ณ กรุงเวียงจันทร์ สปป.ลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ชื่อ – นามสกุล นายสิทธิชัย สมานชาติ 
2. เลขประจ าตัวประชาชน 3300600473971 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 337 สังกัดคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ บรรจุเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 
2551  
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่1 สิงหาคม 2551รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน 8 ปี 7 เดือน 
6. คุณวุฒิ  

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
Doctor of Philosophy Design (Textile) พ.ศ. 2550 Visva-Bharati University, India 

Master of Fine  Arts  Design (Textile) พ.ศ. 2545 Visva-Bharati University, India 

ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา พ.ศ. 2532 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ 

ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

2559 - 2555 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 

เช่น 
นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ ์

ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบัชาติ
และนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2559 1 ไม่มี ไม่มี 3 6 
2558 ไม่มี ไม่มี 1 2 3 



 

 

                                                                                                                    
 

2557 1 ไม่มี ไม่มี 2 5 
2556 1 1 ไม่มี 2 ไม่มี 
2555 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2 ไม่มี 

 
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 8.1 วิจัย 

8.1.1 SitthichaiSmanchat.“Textile Evidence of 'PhaMaskati' in Japan: Indian Textile 
with Siamese Design for Cambodia Market”. วารสาร จดหมายข่าวศูนย์วิจัยสังคมอนุภาคลุ่มน้ าโขง ปีที่ 1 
ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556. 

8.1.2 สิทธิชัย สมานชาต.ิ“โฮล และ ปิดาน : มรดกสิ่งทอเขมรในภูมิภาคอาเซียน” วารสารศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เลขหน้า109-122.คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 
2557.  

8.1.3 สิทธิชัย สมานชาต.ิ “ซิ่นทิวมุกจกดาว ผาเจานายเมืองอุบลฯ:มรดกสิ่งทอในภูมิภาคอาเซียน”. 
วารสารวิชาการ วิถีสังคมมนุษย์. ปีที่ 2 (ฉบับที่ 2) หน้า 66-88. สืบค้นเมื่อ กันยายน 20, 2559 จากฐานข้อมูล 
http://journal.huso.ksu.ac.th/ 
 8.2 ต ารา/หนังสือ 
       8.2.1 สิทธิชัย สมานชาติ. “การพัฒนาของเล่นและเครื่องเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย”. การเล่น ของเล่น
และเครื่องเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย (หน่วยที่ 11). สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิราช, 2556. 
(ต ารา) 
 8.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
       8.3.1 บทความทางวิชาการประเภทหนังสือ(Review /Book chapter) บทความในหนังสือเชิดชู
เกียรติและร าลึกหม่อมเจียงค า ชุมพล ณ อยุธยา (หนังสือที่ วส.อบ.0016.7/365/2558 ลงวันที่ 9ตค.2558) และ
ส าเนาหนังสือที่ตีพิมพ์ 
 8.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 

8.4.1 การประชุมวิชาการระดับชาติ HERP-NRU 2011(2555) ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จ.
พิษณุโลก หัวข้อ “การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็นของที่ระลึกส าหรับการท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลก 
กรณีผาแต้มและพ้ืนที่เกี่ยวเนื่อง จังหวัดอุบลราชธานี อ านาจเจริญ และมุกดาหาร”  

8.4.2 ประชุมวิชาการระดับชาติ “ผ้าทอในวิถีชีวิตไทย-ไทวันที่ 20-21 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมพูล
แมน ขอนแก่น ราชาออคิดโครงการวิวัฒน์ไทยศึกษานานาชาติเพ่ือการพัฒนาสังคม สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวข้อ “ผ้าทอชาติพันธุ์ผู้ไทย/
ภูไท : การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและการต่อยอดภูมิปัญญา” 

8.4.3 INTERNATIONAL SYMPOSIUM AND EXHIBITION ONNATURAL DYES & WORLD 
ECO-FIBER AND TEXTILE FORUM (ISEND-WEFT 2012), ณ เมืองKuching, Sarawak, ประเทศ Malaysia. 
หัวข้อ“The Off Season Dyeing Process for Environmental Friendly and Organic Thai Silk in the 
Northeast for Export Market” file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/C101AT070_001.pdf 

8.4.4 Proceeding,THE 4TH ASEAN TRADITIONAL TEXTILE SYMPOSIUM 2013 ณ ประเทศ 

about:blank


 

 

                                                                                                                    
 

Vietnam หัวข้อ“Development of Phuthai Textiles in Thailand under the Queen Sirikit Support 
Foundation”  

8.4.5 2014 Nantong International Contemporary Craft Biennale ณ Nantong Cultural 
Creative Industry Parkเมือง Nanthongประเทศ China หัวข้อ “Dress and Cultural Identityin case of 
Thailand”  

8.4.6 International Forum on Natural Dyes & WEFT Taiwan 2014, Ministry of Culture,
ประเทศไตหวันหัวข้อ“Mud Dyeing of the Contemporary Phuthai Textile: Eco Culture in Thailand”     
(หนังสือที่ ศธ 0529.15.1/31112 ตค. 2557) 

8.4.7 การน าเสนอ Oral Presentation งานวิชาการหัวข้อ “Shamu-Sarasa (Siamese Chintz) 
in Japanese Tradition” ณ Siam Society และจัดนิทรรศการประกอบการสัมมนา (หนังสือที่ เลขรับ 2898 
วันที่ 16 เมย.2558) 

8.4.8 การน าเสนอOral Presentation ในงานสัมมนา “The Symposium on Cultural Identity 
in ASEAN Handicraft Products and Workshop on Arts and Crafts: The Heritage of ASEAN”, SACICT 
ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ  (หนังสือที่ ศธ0529.15.1/211122กค. 2558) 

8.4.9 การน าเสนอผลงานวิชาการ Oral Presentation “ผ้าพื้นบ้านกับอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง”, โครงการ Conference “วันซิ่นโลก”: มหกรรมมูนมังอีสาน เพ่ือพัฒนาผ้าพ้ืนบ้านสู่สากล ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (หนังสือที่ ศธ0529.09/ว16319มค. 2559) 

8.4.10 น าเสนองานวิชาการ Oral Presentation ในงานประชุมวิชาการ Conference และแสดง
นิทรรศการผ้าไหม ไทย-จีน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาผ้าไหมระหว่างสองประเทศ ณ เมืองซูโจว 
ประเทศจีน  (หนังสือที่ ศธ0529.15.1/30 มิย. 2559)  

8.4.11 น าเสนองานวิชาการ Oral Presentationในงานประชุมวิชาการ และแสดงนิทรรศการผ้า
ไหมไทย ASEAN Traditional Textiles Exhibition, Symposium and Bazaar ณ the Jakarta Textile 
Museum(ศธ0529.15.1/2436) 
 8.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

8.5.1 น าเสนอแสดงงานสร้างสรรค์ แสดงชุดผ้าไหมไทย และจัดนิทรรศการ ณ กรุงปักก่ิง ประเทศ 
China The ASEAN and CHINA Costume Culture: GLAMOUR To WEAR 2014  

8.5.2 กรรมการ“50 th Anniversary World Craft Council at Dongyang city, Zhejiang 
province”, World Craft Council, ณ เมือง Dongyangประเทศ China(หนังสือที่ ศธ0529.15.1/253321 สค. 
2557) 

8.5.3 การแสดงผลงานออกแบบสร้างสรรค์ Eco Fashion International Forum on Natural 
Dyes & WEFT Taiwan 2014, Ministry of Culture,ประเทศไตหวัน (หนังสือที่ ศธ0529.15.1/31112 ตค. 
2557) 

8.5.4 กรรมการ/วิทยากร ในงานสัมมนา “ผ้าเมืองอุบลฯ : คุณค่าและการอนุรักษ์” ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี (หนังสือที่ ศธ0529.15.1/) 

8.5.5 กรรมการ ในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาช่างฝีมือดั้งเดิม 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (วธ 0505.4/ว เลขรับ 1373) 



 

 

                                                                                                                    
 

8.5.6 แสดงนิทรรศการผลงานสิ่งทอไทย และแสดงนาฏศิลป์ไทย Festival of Tea and ASEAN 
cultures, Thai Nguyen, VIETNAM, 2015, Ministry of Culture, Sport and Tourism ประเทศ เวียดนาม 
(หนังสือลงรับคณะศิลปประยุกต์ เลขรับ 2459 วันที่ 26 ตค. 2558) 

8.5.7 กรรมการคัดเลือกสรรหาผู้แต่งกายสวยงามด้วยผ้าพ้ืนเมืองอุบลฯ ในงานเชิดชูเกียรติและร าลึก
หม่อมเจียงค า ชุมพล ณ อยุธยา (หนังสือผู้ว่าราชการจังหวัด เลขท่ี อบ 0031/ 227944 วันที่ 20ตค. 2558) 

8.5.8 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจบทความ วารสารมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง “ผ้าแส่ว: ต้นแบบ
แห่งลวดลายบนผืนผ้าไหมแพรวา” 

8.5.9 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจบทความ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง “วิถีคราม : 
วิถีของคนภูไท” (หนังสือที่ ศธ0568/ว00446 วันที่ 9 มีค. 2559) 

8.5.10 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจบทความ วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง “เส้นไหมลายปัก 
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของศรีสะเกษ” (หนังสือที่ ศธ0589.1(6)/0105 วันที่ 21 มีค. 2559) 

8.5.11 กรรมการ/วิทยากร ให้แก่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หลักสูตร “การออกแบบ
ลวดลายผ้าไหมที่น่าสวมใส่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ณ บ้านลาดสมดี ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล (หนังสือที่ กษ
2705.6/ว119) 

8.5.12 กรรมการ/วิทยากร แก่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ ฯ จ อุบลราชธานี 
ในหัวข้อ “การออกแบบลวดลายผ้าไหมและการตลาดผ้าไหมออนไลน์” ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ 

8.5.13 กรรมการคัดเลือกสรรหาสุดยอดนักออกแบบสิ่งทอ ASEAN Selections 2016 ให้แก่ 
ศศป.SACICT(หนังสือ เลขท่ี ศศป.0101/0404/2559 วันที่ 4พ.ค.2559) 

8.5.14 กรรมการตัดสิน การประกวด แกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตองและดอกไม้สด โรงแรม  
แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ชื่อ – นามสกุล นายชัยบพิธ พลศรี 
2. เลขประจ าตัวประชาชน 3349800137299 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ไม่มี 
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 399 สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2550 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  9 ปี  3 เดือน 
6. คุณวุฒิ  
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมออกแบบนิเทศศิลป์ พ.ศ. 2545 สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์ 

 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ 

ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

2559 - 2555 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 
เช่น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ ์

ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2559 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 3 
2558 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 4 



 

 

                                                                                                                    
 

2557 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 4 
2556 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 4 
2555 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 4 
 
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 8.1 วิจัย 
       ไม่มี 
 8.2 ต ารา/หนังสือ 
       ไม่มี 
 8.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
       ไม่มี 
 8.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
       ไม่มี 
 8.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

8.5.1 ออกแบบขบวนรถเทียนพรรษาโบราณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2555-2558 
8.5.2 คณะกรรมการประจ าคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2555-2559 
8.5.3 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2555-2559 
8.5.4 ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2555-2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ชื่อ – นามสกุล นายชูเกียรติ พิทักษ์พรพัลลภ 
2. เลขประจ าตัวประชาชน  1341100087007 
3. ต าแหน่งทางวิชาการไม่มี 
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 60 สังกัดคณะคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ บรรจุเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 
2558 
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน 1 ปี  5 เดือน 
6. คุณวุฒิ  
 

ระดับปรญิญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต นฤมิตศิลป์ พ.ศ. 2555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นฤมิตศิลป์ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ 

ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

2559 - 2555 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 
เช่น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ ์

ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 



 

 

                                                                                                                    
 

2559 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 4 
2558 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 6 
2557 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 6 
2556 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2 
2555 1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 8.1 วิจัย 
       8.1.1 โครงการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการภัยน้ าท่วม โดยชุมชนบ้านหาดสวนยา  
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  สกว. ปี 2555-2556 
 8.2 ต ารา/หนังสือ 
       ไม่มี 
 8.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
       ไม่มี 
 8.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
       ไม่มี 
 8.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
  8.5.1 คณะท างานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556-2559 
  8.5.2 คณะท างานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปี 2556 
  8.5.3 คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย             
ปี 2557-2559 
  8.5.4 คณะท างานจัดท าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาษาอังกฤษ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
ม.อุบลฯ ปี 2557 
  8.5.5 โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับกลุ่มเครือสถาบันพัฒนาชุมชน 7 จังหวัด  ปี 2557 
  8.5.6 คณะท างานร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC  ปี 2557-2558 
  8.5.7 ออกแบบตราสัญลักษณ์และเสื้อเหลือง ม.อุบลฯ เพื่อเฉลิมฉลองวัน 5 ธันวาคม ม.อุบลฯ 
ประจ าปี 2557-2559 
  8.5.8 ออกแบบตราสัญลักษณ์และเสื้อสีม่วง เพื่อเฉลิมฉลอง 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ   
ม.อุบลฯ ประจ าปี 2558 
  8.5.9 ออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2557-2558 
  8.5.10 ออกแบบตราสัญลักษณ์และออกแบบกราฟิกประจ าการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ปี 2558 
  8.5.11 คณะท างานจัดตั้งศูนย์ miniTCDC center ประจ าจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ TCDC ปี 2559 
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ชื่อ – นามสกุล นางสาวเทพิญ แก้ววรสูตร 
2. เลขประจ าตัวประชาชน 3349900292679 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ไม่มี  
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 534 สังกัดคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ บรรจุเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
2555        
   หรือสัญญาจ้างเลขท่ี 172/2558 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 สังกัดคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2548 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน 10 ปี 10 เดือน 
6. คุณวุฒิ  

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรม พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฎสวนดุสิต 

 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ 

ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

2559 - 2555 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 

เช่น นวัตกรรม ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ น าเสนอในการประชุมวชิาการ  



 

 

                                                                                                                    
 

ระดับชาตแิละนานาชาต ิ Conference/Abstract/ 
Proceedings 

สิ่งประดิษฐ ์

2559 2 ไม่มี 1 1 9 
2558 ไม่มี ไม่มี 1 1 7 
2557 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2 
2556 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
2555 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 8.1 วิจัย 
       8.1.1 โครงการวิจัยการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างแบรนด์เสื่อกกหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2559-2560 
       8.1.2 โครงการวิจัย การออกแบบสื่อดิจิทัลมีเดียเพ่ือรู้เท่าทันสื่อส าหรับผู้สูงอายุDesign for digital 
media literacy for older.เสนอขอวช. (อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ) 
 8.2 ต ารา/หนังสือ 
       ไม่มี 
 8.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
       8.3.1 ตีพิมพ์ วารสารวิชาการระดับชาติโฮมภูมิ หัวข้อ การพัฒนาลวดลายและออกแบบผลิตภัณฑ์
จากการทอกก กรณีศึกษา บ้านหนองนกหอจังหวัดอ านาจเจริญการปีที่ 2 ฉบับที่ 2 : มกราคม - ธันวาคม 2558 
       8.3.2 ตีพิมพ์ วารสารวิชาการระดับชาติการศึกษาการออกแบบลายผ้าอีสานโปรแกรมดิจิทัล วารสาร
ศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559 
 8.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
      8.4.1 น าเสนอผลงาน  ประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 2 อยู่อย่างยั่งยืน  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา   
      8.4.2 น าเสนอผลงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ 2559 หัวข้อ “สังคม ความรู้ และดิจิทัล” ครั้งที่ 2 
(Knowledre& Digital Society Digital Conferrence 2016) ณ คณะดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม   
 8.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กรรมการต่างๆ 

8.5.1 ออกแบบมาสคอต กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ประจ าปี 2558 มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 
      8.5.2 ออกแบบมาสคอตสัญลักษณ์ประเภทกีฬาครั้งที่ 43 ประจ าปี 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                8.5.3 วิทยากรและการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร หน่วยบ่มเพาะ อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลฯปี 2559 
                8.5.4 วิทยากรและการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าโอท็อปและเรื่องราวผลิตภัณฑ์ ณ หอประชุมที่ว่า
การอ าเภอนาเยียปี 2559 

8.5.5 วิทยากร เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อผือจังหวัดศรีสะเกษปี 2559 



 

 

                                                                                                                    
 

8.5.6 บริการวิชาการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อเตย บ้านซะซอม โขงเจียม งานวิจัยฯ มหาวิทยาลัย
อุบลฯ ปี 2559 

8.5.7 วิทยากรและออกแบบโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลฯ ร่วมกับ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมปี 2559 

8.5.8 โครงการบริการวิชาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านท่องเที่ยวปี 2558 

8.5.9 ที่ปรึกษาโครงการ “ฅนทันสื่อ”กสทช.และรชภ.สวนสนุันทา 2558-2559 
8.5.10 บริการวิชาการ แผนบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนนาดย่อม (SME) การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างภาพลักษณ์งานหัตถกรรมเพ่ือยกระดับสินค้าวิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs) อีสานใต้ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปี 2559 

8.5.11 บริการวิชาการ การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
ภายใต้ชื่อโครงการ Modern SMEs: Design & amp; Story งานวิจัยฯ ม.อุบลฯร่วมกับธนาคาร SME Bank 
ปีงบประมาณ 2559 

8.5.12 กรรมการประจ าคณะ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปี 2557-2559 

8.5.13 กรรมการและผู้ช่วยเรขาสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปี 2558 
8.5.14 กรรมการส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2557-2558 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่  2 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 



 

 

                                                                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่  3 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
(ข) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มคอ.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                    
 

 
(ก) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 
 
 
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 
(ข) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มคอ.1) 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 
 



 

 

                                                                                                                    
 

 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 
 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 
 



 

 

                                                                                                                    
 

 
 



 

 

                                                                                                                    
 

 



 

 

                                                                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่  4 
สมอ.08 การปรับปรุบแก้ไขหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 


