
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 

(หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2559) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
คณะ     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      

หมวดที ่1   
ข้อมูลทั่วไป 

 
1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Communication Design 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม(ไทย) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบนิเทศศิลป์) 
 ชื่อย่อ(ไทย) ศป.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) 
 ชื่อเต็ม(อังกฤษ) Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Communication Design) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.F.A. (Visual Communication Design) 
 
3. วิชาเอกของหลักสูตร 
 ออกแบบนิเทศศิลป์ 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศท่ีมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
 6.1 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559ปรับปรุ งจากหลักสูตรพ.ศ.  2555รหัสหลักสูตร
25551471101714 
 6.2คณะกรรมการประจ าคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้ง 
ที่ 2/2559 วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ให้ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ 
  6.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 วันที่ 
4  เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 ให้ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 
  6.4 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 ให้ความ
เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ  
  6.5คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  6 วันที่ 22 เดือน เมษายน 
พ.ศ. 2559 ให้ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
  6.6 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 
ได้อนุมัติหลักสูตรให้เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
ในปีการศึกษา 2562 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 หลังส าเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพต่างๆ ได้ดังนี้ 
  8.1 นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
  8.2 นักออกแบบเอกลักษณ์องค์กร 
  8.3 นักออกแบบโฆษณา 
  8.4 นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
  8.5 นักออกแบบเว็บไซต์ 
  8.6 นักออกแบบเรขศิลป์เพ่ือสภาพแวดล้อม 
  8.7 นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว 
  8.8 นักออกแบบภาพประกอบ 
  8.9 นักถ่ายภาพตกแต่งภาพ 
  8.10 นักออกแบบอิสระ 
  8.11  ผู้สอนหรือนักวิชาการทางด้านการออกแบบ 
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รายละเอียด
รายรับ 

ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าบ ารุงการศึกษา 1,824,000 3,648,000 5,472,000 7,296,000 7,296,000 
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 

64,000 
 

128,000 192,000 256,000 256,000 

รวมรายรับ 1,888,000 3,776,000 5,664,000 7,552,000 7,552,000 
 
   2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ก. งบด าเนินการ      
  1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,800,000 1,854,000 1,909,620 1,966,909 2,025,916 
  1.2 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 435,220 448,277 461,725 475,577 489,844 

  1.3 ทุนการศึกษา - - - - - 
  1.4  รายจ่ายระดับ  
    มหาวิทยาลยั 

377,600 755,200 1,132,800 1,510,400 1,510,400 

รวม (ก) 2,612,820 3,057,477 3,504,145 3,952,886 4,026,160 
ข. งบลงทุน      
  ค่าครุภณัฑ ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม (ข) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
รวม (ก) + (ข) 2,712,820 3,157,477 3,604,145 4,052,886   4,126,160 
จ านวนนักศึกษา* 80 160 240 320 320 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 33,910 19,734 15,017        12,665 12,894 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ก) และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ข)   
  

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ค)    
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต  ใช้เวลาศึกษาไม่
เกิน 8 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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 3.1  หลักสูตร 
  3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 
  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
   โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
และหมวดวิชาเลือกเสรี  โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2558  ดังนี้  
 

  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   134 หน่วยกิต 
  ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  บังคับ    9   หน่วยกิต 
   (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  บังคับ     6   หน่วยกิต 
   (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ     6   หน่วยกิต 
   (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  บังคับ    6   หน่วยกิต 
   ข้อก าหนดเฉพาะเลือกเรียนรายวิชาเลือกใน4 กลุ่มวิชาไม่น้อยกว่า   3   หน่วยกิต 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า  98 หน่วยกิต 
                                    (1) กลุ่มวิชาแกน  15 หน่วยกิต 
        (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านศิลปะและการออกแบบ บังคับ 18 หน่วยกิต 
                  (3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านนิเทศศิลป์ บังคับ 43 หน่วยกิต 
                  (4) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านนิเทศศิลป์ เลือก ไม่น้อยกว่า 
                                    (5) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 

15 
7 

หน่วยกิต  
หน่วยกิต 

               ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
 

  3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 
        ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
        (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จ านวนไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
        รายวิชาบังคับ    9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา            น(ท-ป-ค) 
1500133 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร             3(3-0-6)  
  Thai for Communication  
1500134 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร            3(3-0-6)  

  English for Communication   
1500135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน            3(3-0-6)  
  English at Work 
   รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อวิชา             น(ท-ป-ค) 
1500136 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร             3(3-0-6)  
  Chinese for Communication  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา             น(ท-ป-ค) 
1500137 การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการท างาน           3(3-0-6) 
  Chinese Conversation at Work  
1500138 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร  1            3(3-0-6)  

  Japanese for Communication 1   
1500139 ภาษาญีปุ่่นเพื่อการสื่อสาร 2              3(3-0-6)   

  Japanese for Communication 2  
1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น             3(3-0-6)  

  Basic Tagalog 
1500141 สนทนาภาษาตากาล็อก             3(3-0-6)  
  Conversation in Tagalog 
1500142 ภาษามาเลย์เบื้องต้น             3(3-0-6)  
  Basic Malay 
1500143 สนทนาภาษามาเลย์             3(3-0-6)  
  Conversation in Malay 
1500144 ภาษาลาวเบื้องต้น             3(3-0-6)  
  Basic Lao 
1500145 สนทนาภาษาลาว              3(3-0-6)  
  Conversation in Lao  
1500146 ภาษาพม่าเบื้องต้น             3(3-0-6)  
  Basic Burmese 
1500147 สนทนาภาษาพม่า             3(3-0-6)  
  Conversation in Burmese 
1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น             3(3-0-6)  
  Basic Vietnamese 
1500149 สนทนาภาษาเวียดนาม             3(3-0-6)  
  Conversation in Vietnamese 
 
 (2)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า           6     หน่วยกิต 
  รายวิชาบังคับ (บงัคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)         6      หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา            น(ท-ป-ค) 
2000112 การเมืองการปกครองไทย             3(3-0-6)  

  Thai Government and Politics  
2000113 อาเซียนศึกษา              3(3-0-6)  

  ASEAN Studies  
2000114  สังคมไทยในบริบทโลก             3(3-0-6)  

 Thai Society in Global Context  
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  รายวิชาเลือก 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา            น(ท-ป-ค) 
2000115 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม              3(3-0-6)  
  Human and Environment  
2000116 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน             3(3-0-6)  
  Laws in Daily Life 
 
 (3)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า                     6    หน่วยกิต 
  รายวิชาบังคับ      6    หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา            น(ท-ป-ค) 
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต             3(3-0-6)  
  Ethics and Life Skills  
2500115 จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น            3(3-0-6) 
  Volunteer Mindedness for Local Development 
2500116 สุนทรียภาพของชีวิต             3(3-0-6)  
  Aesthetic Appreciation  
2500117 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน            3(3-0-6)  
  Psychology in Daily Life  
2500118 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า           3(3-0-6) 
  Information for Study Skills  
2500119 ทวารวดีศึกษา             3(3-0-6)  
  Dvaravati Studies 
  
 (4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ไม่นอ้ยกว่า      6  หน่วยกิต 
  รายวิชาบังคับ (บงัคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)    6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา            น(ท-ป-ค) 
4000124 การคิดและการตัดสินใจ            3(3-0-6)  
  Thinking and Decision Making 
4000125 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ           3(3-0-6)
   Sport Science for Health 
4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          3(3-0-6)  
   Information and Communication Technology 
4000127 โลกกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          3(3-0-6)  
  Science and Technology Development in the Changing World  
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รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา            น(ท-ป-ค) 
4000128 การสร้างเสริมสุขภาวะ             3(3-0-6)  

  Well-being Promotion  
4000129 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ             3(3-0-6)  

  Recreation for Health 
4000130 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย            3(3-0-6) 
  Health Insurance System in Thailand 
4000131 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน            3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life 
ข้อก าหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุ่มวิชาไม่น้อยกว่า      3  หน่วยกิต 
 
     ข. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต 
    (1) กลุ่มวิชาแกน จ านวน  15 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
8041101 ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการออกแบบ 

Creative Thinking for Design 
3(2-2-5) 

8041201 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 
History of Arts  

3(3-0-6) 

8042101 ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบ 
Thai Arts for Design 

3(2-2-5) 
 

8042201 ประวัติศาสตร์ออกแบบนิเทศศิลป์ 
History of Visual Communication Design 

3(3-0-6) 

8044101 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางศิลปกรรมและการออกแบบ 
Introduction to Research in Arts and Design  

3(2-2-5) 

 
     (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านศิลปะและออกแบบ บังคับ จ านวน 18 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
8041301 วาดเส้น 

Drawing 
3(2-2-5) 

8041302 หลักการออกแบบ 
Principles of Design  

3(2-2-5) 
 

8041303 พ้ืนฐานทัศนศิลป์ 
Fundamental of Visual Arts 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
 

8041304 เขียนแบบเพ่ืองานออกแบบนิเทศศิลป์  
Draft Drawing for Visual Communication Design 

3(2-2-5) 

8042301 ออกแบบ 2 มิต ิ
Two-dimension Design 

3(2-2-5) 

8042302 ออกแบบ 3 มิต ิ
Three-dimension Design 

3(2-2-5) 

 
     (3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านนิเทศศิลป์ บังคับ จ านวน 43 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
8041401 วาดเส้นเพ่ืองานนิเทศศิลป์ 

Drawing for Visual Communication Design 
3(2-2-5) 

8041402 หลักการออกแบบนิเทศศิลป์  
Principles of Visual Communication Design 

3(2-2-5) 

8041501 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ 
Computer for Design 

3(2-2-5) 
 

8042401 ออกแบบตราสัญลักษณ์และเอกลักษณ์องค์กร 
Logo and Corporate Identity Design  

3(2-2-5) 
 

8042402 ออกแบบตัวอักษร  
Typography  

3(2-2-5) 
 

8042403 การถ่ายภาพ 
Photography 

3(2-2-5) 
 

8042406 ออกแบบโฆษณา 
Advertising Design 

3(2-2-5) 
 

8042407 คิดสร้างสรรค์เพ่ืองานออกแบบนิเทศศิลป์ 
Creative Thinking for Visual Communication Design 

3(2-2-5) 
 

8043402 ออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ 
Graphic Design on Packaging 

3(2-2-5) 

8043403 ออกแบบสิ่งพิมพ์ 
Publication Design  

3(2-2-5) 

8043409 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานออกแบบนิเทศศิลป์1 
English for Visual Communication Design 1 

3(2-2-5) 

8043410 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานออกแบบนิเทศศิลป์2 
English for Visual Communication Design2 

3(2-2-5) 
 

8043701 น าเสนอผลงานออกแบบนิเทศศิลป์ 
Presentation of Visual Communication Design 

 
3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค 
8044701 นิเทศศิลป์นิพนธ์ 

Visual Communication Thesis 
 

4(2-4-6) 

   (4) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านนิเทศศิลป์ เลือก จ านวนไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค 
8042404 ถ่ายภาพเพ่ืองานนิเทศศิลป์ 

Photography for Visual Communication 
3(2-2-5) 

8042405 ความคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณา 
Creative Thinking in Advertising  

3(2-2-5) 
 

8042501 ออกแบบเว็บไซต์ 
Web Design 

3(2-2-5) 
 

8042502 
 

เรขศิลป์ภาพเคลื่อนไหว 
Motion Graphic  

3(2-2-5) 
 

8042503 แอนิเมชัน  
Animation 

3(2-2-5) 
 

8043101 ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 
ASEAN Arts and Culture 

3(2-2-5) 
 

8043401 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
Packaging Design 

3(2-2-5) 

8043404 วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นในงานนิเทศศิลป์ 
Culture and Local Identity in Visual Communication 

3(2-2-5) 

8043405 ภาพประกอบ 
Illustration  

3(2-2-5) 

8043406 ออกแบบหนังสือ 
Book Design 

3(2-2-5) 
 

8043407 ออกแบบนิทรรศการและสภาพแวดล้อม 
Exhibition and Environmental Design 

3(2-2-5) 
 

8043501 การแต่งภาพ 
Retouching 

3(2-2-5) 

8043601 การตลาดเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป์  
Marketing for Visual Communication Design 

3(3-0-6) 
 

8043602 
 

กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าเพ่ืองานออกแบบนิเทศศิลป์ 
Branding Strategy  for Visual Communication Design 

3(2-2-5) 
 

8043408 
 

เรขศิลป์บนสิ่งทอ 
Graphic Design for Textile  

3(2-2-5) 

8043702 การศึกษาอิสระในงานออกแบบนิเทศศิลป์ 
Independent Study in Visual Communication Design 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
8043703 พลวัตในการออกแบบนิเทศศิลป์ 

Dynamic in Visual Communication Design 
3(2-2-5) 

 
8044601 การจัดการการออกแบบ 

Design Management 
3(2-2-5) 

 
 
   (5)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  จ านวน  7 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนจากแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 
      ก.แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ชั่วโมง) 
8043801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ 

Pre-practicum in Visual Communication Design 
2(90) 

8044801 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ 
Professional Internship in Visual Communication Design 

5(450) 

                                 ข.  แผนสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ชั่วโมง) 
8043802 การเตรียมสหกิจศึกษา 

Pre-cooperative Education 
1(45)  

8044802 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6(540) 

     ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                   6  หน่วยกิต 
                         ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยไม่
ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่ วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
 
ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ล าดับก่อนหลัง 
ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
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เลขตัวที่ 1 - 3  บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา    
เลขตัวที่ 4  บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5  บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6,7  บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

 
หมายเหตุ 
 เลขตัวที่ 1- 3 บ่งบอกหมวดหมู่วิชา ดังนี้ 
 150  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 200  หมายถึง  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 250  หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 400  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

 
ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 

 
เลขตัวที่ 1 - 3  บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา    
เลขตัวที่ 4  บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5  บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6, 7  บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

หมายเหตุ 
 เลขตัวที่ 5 บ่งบอกลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 
  1 หมายถึง  กลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางศิลปะและการออกแบบ 
  2 หมายถึง  กลุ่มวิชาความรู้ทางประวัติการออกแบบ 
  3 หมายถึง  กลุ่มวิชาทฤษฏีและทักษะทางศิลปะและการออกแบบ 
  4 หมายถึง  กลุ่มวิชาทฤษฏีและทักษะทางการออกแบบนิเทศศิลป์ 
  5 หมายถึง  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการออกแบบ 
  6 หมายถึง  กลุ่มวิชาทางการตลาดและธุรกิจทางการออกแบบ 
  7 หมายถึง  กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์และการน าเสนอผลงานออกแบบ 
  8 หมายถึง  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1 2 3 4 5 6 7 

ล าดับก่อนหลัง 
ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
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รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหมายความว่า นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 
จะต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น โดย
นักศึกษาจะผ่านการเรียนและการประเมินผลรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน โดยได้ระดับคะแนน A, B+, B, 
C+, C, D+, D, PD หรือ P 

   
  3.1.4 แผนการศึกษา : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 

  
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
1500133 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6)  ศึกษาทั่วไป 
1500134 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6)  ศึกษาทั่วไป 
XXXXXXX       รายวชิาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    3(3-0-6)  ศึกษาทั่วไป 
8041201  ประวัติศาสตร์ศิลป์    3(3-0-6)    เฉพาะด้าน(แกน)
8041301 วาดเส้น      3(2-2-5)    เฉพาะด้าน(ศิลปะ)
8041304 เขียนแบบเพ่ืองานนิเทศศิลป์   3(2-2-5)    เฉพาะด้าน(ศิลปะ) 
8041302  หลักการออกแบบ    3(3-0-6)    เฉพาะด้าน(ศิลปะ) 
      รวม  21 หน่วยกิต  
 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
2000114 สังคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
8041303  พ้ืนฐานทัศนศิลป์       3(2-2-5)    เฉพาะด้าน(ศิลปะ) 
8041101 ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการออกแบบ    3(2-2-5)    เฉพาะด้าน(แกน) 
8041401 วาดเส้นเพ่ืองานนิเทศศิลป์     3(2-2-5)    เฉพาะด้าน(นิเทศ) 
8041402 หลักการออกแบบนิเทศศิลป์     3(2-2-5)    เฉพาะด้าน(นิเทศ) 
8041501 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ     3(2-2-5)    เฉพาะด้าน(นิเทศ)
      รวม    21 หน่วยกิต  
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
4000125 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
2000113 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
8042201 ประวิติศาสตร์ออกแบบนิเทศศิลป์     3(3-0-6)  เฉพาะด้าน(แกน) 
8042301 ออกแบบ 2 มิต ิ       3(2-2-5)  เฉพาะด้าน(ศิลปะ) 
8042402  ออกแบบตัวอักษร      3(2-2-5)  เฉพาะด้าน(นิเทศ) 
8042403 การถ่ายภาพ       3(2-2-5)  เฉพาะด้าน(นิเทศ) 
      รวม   21 หน่วยกิต  
 
 
 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
1500135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
2500115 จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น   3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
8042401  ออกแบบตราสัญลักษณ์และเอกลักษณ์องค์กร  3(2-2-5)  เฉพาะด้าน(นิเทศ) 
8042406  ออกแบบโฆษณา      3(2-2-5)  เฉพาะด้าน(นิเทศ) 
8042302 ออกแบบ 3 มิต ิ      3(2-2-5)  เฉพาะด้าน(ศิลปะ) 
8042407 คิดสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบนิเทศศิลป์   3(2-2-5)  เฉพาะด้าน(นิเทศ) 
 
      รวม   18 หน่วยกิต  
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
8043409 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานออกแบบนิเทศศิลป์1   3(2-2-5)  เฉพาะด้าน(นิเทศ) 
8043403 ออกแบบสิ่งพิมพ์      3(2-2-5)  เฉพาะด้าน(นิเทศ) 
8042101  ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบ    3(2-2-5)  เฉพาะด้าน(แกน) 
8043701  น าเสนอผลงานออกแบบนิเทศศิลป์    3(..-..-..)  เฉพาะด้าน(นิเทศ) 
XXXXXXX กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 1    3(..-..-..)  เฉพาะด้าน(เลือก) 
XXXXXXX กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 2    3(..-..-..)  เฉพาะด้าน(เลือก) 
 
      รวม   18 หน่วยกิต  

 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
8043410 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานออกแบบนิเทศศิลป์2  3(2-2-5)  เฉพาะด้าน(นิเทศ) 
8043402 ออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์   3(2-2-5)  เฉพาะด้าน(นิเทศ) 
8044101 ระเบียบวิจัยเบื้องต้นทางศิลปกรรม และการออกแบบ3(2-2-5)  เฉพาะด้าน(แกน) 
XXXXXXX กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 3   3(..-..-..)   เฉพาะด้าน(เลือก) 
XXXXXXX กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 4   3(..-..-..)   เฉพาะด้าน(เลือก) 
XXXXXXX กลุ่มวิชาเลือกเสรี  1    3(..-..-..)   เลือกเสรี 
 

รวม  18 หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชือ่วิชา      น(ท-ป-ค)   หมวดวิชา 
  แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
8043801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ 2(90)    วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

และวิชาชีพ  
8044701 นิเทศศิลป์นิพนธ์     4(2-4-6)   เฉพาะด้าน(นิเทศ) 
XXXXXXX กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 5   3(..-..-..)   เฉพาะด้าน(เลือก) 
XXXXXXX กลุ่มวิชาเลือกเสรี  2    3(..-..-..)   เลือกเสรี 
      รวม   12 หน่วยกิต  
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-ค)   หมวดวิชา 
  แบบสหกิจศึกษา 
8044802 สหกิจศึกษา     6(540)    วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

 และวิชาชีพ   
8044701 นิเทศศิลป์นิพนธ์     4(2-4-6)   เฉพาะด้าน(นิเทศ) 
XXXXXXX กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 5   3(..-..-..)    เฉพาะด้าน(เลือก) 
XXXXXXX กลุ่มวิชาเลือกเสรี  2    3(..-..-..)   เลือกเสรี 
      รวม   11 หน่วยกิต  
 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-ค)  หมวดวิชา 
  แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
8044801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์      5(450)   วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

และวิชาชีพ   
รวม  5  หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-ค)  หมวดวิชา 
  แบบสหกิจศึกษา 
8044802 สหกิจศึกษา     6(540)    วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

 และวิชาชีพ   
รวม  6  หน่วยกิต 

 
 
สรุป         จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต 

(1) กลุ่มวิชาแกน  15   หน่วยกิต 
  (2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านศิลปะและการออกแบบ 18   หน่วยกิต 
   (3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านนิเทศศิลป์  43   หน่วยกิต 
   (4)  กลุ่มวิชาเลือกนิเทศศิลป์ ไม่น้อยกว่า 
                     (5)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 

15 
7 

  หน่วยกิต     
หน่วยกติ 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 
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  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
   ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   (1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ค) 
1500133 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร              3(3-0-6) 
  Thai for Communication  
  ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การใช้ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน  

Skills in listening, speaking, reading and writing and Thai usage for 
communication in daily life 

 
1500134 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร           3(3-0-6)  
  English for Communication 
  ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน การฟัง
เพ่ือจับใจความส าคัญและตอบค าถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอ่านจับใจความ
ส าคัญและสรุปความ การเขียนประโยคและอนุเฉท  

Skills in listening, speaking, reading and writing in daily life, listening for 
main ideas, answering questions, describing, giving information, expression ideas, 
reading for main ideas and details and writing  sentences and paragraphs 
 
1500135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน            3(3-0-6)  
  English at Work 
  ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน การแนะน า
ตนเองและองค์กร การสัมภาษณ์ การพูดโต้ตอบทางโทรศัพท์ การน าเสนองาน การอ่านเอกสาร การ
เขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนบันทึกสื่อสารระหว่างหน่วยงาน การสื่อสารทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

Skills in listening, speaking, reading and writing at work, self and 
organization introducing, interviewing, telephoning, presenting, documents reading, job 
application form writing, interoffice memo writing and e-mail communicating 

 
1500136  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร             3(3-0-6)  
  Chinese for Communication 
  ทักษะการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การทักทายและการลา การ
แนะน าตนเอง   และผู้อ่ืน การกล่าวค าขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่มและการซื้อ
สินค้า 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ค) 
  Chinese skills for communication in daily life, greeting and farewell, 
introducing oneself and others, expressing gratitude and apologizing, food and drink 
ordering and shopping 
 

1500137 การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการท างาน           3(3-0-6)  
  Chinese Conversation at Work 
  ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในการท างานการขอข้อมูลการสนทนาทางโทรศัพท์การ
นัดหมาย การสัมภาษณ์การรับฝากข้อความและการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ 

Chinese listening and speaking at work, asking for information, 
telephoning, making appointments, interviewing, leaving messages and job application 
form and resume writing   

 

1500138 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1            3(3-0-6)  
  Japanese for Communication 1 
  อักษรและระบบเสียงในภาษาญี่ปุ่น ค าศัพท์และอักษรคันจิพ้ืนฐาน โครงสร้างประโยค
ขั้นพ้ืนฐาน ค าทักทายในชีวิตประจ าวันและการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 

Japanese characters and sound system, vocabularies, basic Kanji letters, 
basic  sentence structure, daily conversations and basic Japanese communication 
 

1500139  ภาษาญีปุ่่นเพื่อการสื่อสาร 2            3(3-0-6)  
  Japanese for Communication 2 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  1500138  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1 
 Pre-requisite:  1500138  Japanese for Communication 1  

ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่นและการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน  

Skills in Japanese listening, speaking, reading and writing and Japanese 
in daily life communication 

 

1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น            3(3-0-6) 
Basic Tagalog  
ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเน้นเสียงและพยางค์ รูป

ประโยคพ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว 
กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การบอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ 

Introduction to Tagalog language, alphabets, consonants and vowels, 
stress and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking 
about oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, 
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ค) 
1500141 สนทนาภาษาตากาล็อก             3(3-0-6) 

Conversation in Tagalog  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  1500140  ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น  

 Pre-requisite: 1500140 Basic Tagalog  
ทักษะการฟังเพ่ือความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงาน

อดิเรก    และกิจกรรมในชีวิตประจ าวันการรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง 
การซื้อของการสนทนาของนักท่องเที่ยวกีฬาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใช้ภาษาตากาล็อกใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  วัฒนธรรมในประเทศฟิลิปปินส์และกลยุทธ์การสื่อสาร 

 Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies 
anddailyactivities,eatingout,gettingaround,travelling,shopping,touristconversations, sports,  
transferring and exchanging of ideas, using the Tagalog language in different situations and 
contexts, Filipino cultures and communication strategies 
 
1500142 ภาษามาเลย์เบื้องต้น             3(3-0-6) 

Basic Malay  
ภาษามาเลย์เบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเน้นเสียงและพยางค์ รูป

ประโยคพ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว 
กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การบอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ 

Introduction to Malay language, alphabets, consonants and vowels, 
stress and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking 
about oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, 
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories 

 
1500143 สนทนาภาษามาเลย์             3(3-0-6) 

Conversation in Malay 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  1500142  ภาษามาเลย์เบื้องต้น  

 Pre-requisite: 1500142 Basic Malay  
ทักษะการฟังเพ่ือความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงาน

อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การ
ซื้อของการสนทนาของนักท่องเที่ยวกีฬาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใช้ภาษามาเลย์ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย/อินโดนีเซียและกลยุทธ์การสื่อสาร 

Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, 
hobbies and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist 
conversations, sports,  transferring and exchanging of ideas, using the Malay language 
in different situations and contexts, Malaysian/Indonesian cultures and communication 
strategies 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ค) 
1500144 ภาษาลาวเบื้องต้น             3(3-0-6) 

Basic Lao 
ภาษาลาวเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยคพ้ืนฐาน การ

ทักทายและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน การบอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ 
  Introduction to Lao language, alphabets, consonants, vowels and tones, 
basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, 
friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, 
cardinal numbers, clothes and accessories 
 
1500145 สนทนาภาษาลาว              3(3-0-6) 

Conversation in Lao 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  1500144  ภาษาลาวเบื้องต้น  

 Pre-requisite: 1500144 Basic Lao  
ทักษะการฟังเพ่ือความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงาน

อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจ าวันการรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การ
ซื้อของ การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใช้ภาษาลาวใน
สถานการณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรมลาวและ  กลยุทธ์การสื่อสาร 

Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, 
hobbies and dailyactivities, eatingout, gettingaround, travelling, shopping, tourist 
conversations, sports,  transferring and exchanging of ideas, using the Lao language in 
different situations and contexts, Lao cultures and communication strategies 

 
1500146 ภาษาพม่าเบื้องต้น             3(3-0-6) 

Basic Burmese  
ภาษาพม่าเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยคพ้ืนฐานการ

ทักทายและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน การบอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ 

Introduction to Burmese language, alphabets, consonants, vowels and 
tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, 
friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, 
cardinal numbers, clothes and accessories 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ค) 
1500147 สนทนาภาษาพม่า                        3(3-0-6) 

Conversation in Burmese 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  1500146  ภาษาพม่าเบื้องต้น  

 Pre-requisite: 1500146 Basic Burmese  
ทักษะการฟังเพ่ือความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงาน

อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจ าวันการรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การ
ซื้อของ การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใช้ภาษาพม่าใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  วัฒนธรรมพม่าและกลยุทธ์การสื่อสาร 

Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and 
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,  
transferring and exchanging of ideas, using the Burmese language in different situations and 
contexts, Burmese cultures and communication strategies 
 

1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น                       3(3-0-6) 
Basic Vietnamese  
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยคพ้ืนฐาน

การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน การบอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ 

Introduction to Vietnamese language, alphabets, consonants, vowels 
and tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about 
oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, 
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories 

 

1500149 สนทนาภาษาเวียดนาม              3(3-0-6) 
Conversation in Vietnamese 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  1500148  ภาษาเวียดนามเบื้องต้น  

 Pre-requisite: 1500148 Basic Vietnamese  
ทักษะการฟังเพ่ือความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงาน

อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจ าวันการรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การ
ซื้อของ การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใช้ภาษาเวียดนามใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  วัฒนธรรมเวียดนามและกลยุทธ์การสื่อสาร 

Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and 
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,  
transferring and exchanging of ideas, using the Vietnamese language in different situations 
and contexts, Vietnamese cultures and communication strategies 
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   (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
   รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ค) 
2000112 การเมืองการปกครองไทย      3(3-0-6)  

  Thai Government and Politics 
  ความรู้พ้ืนฐานทางการเมืองและการปกครอง การวิเคราะห์ การแสดงทัศนะต่อ
การเมืองและการปกครองของไทย เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการ
ปกครองของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันโดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมทั้ง
อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ 
  Basic knowledge of Thai government and politics, analyzing and 
expressing idea on Thai government and politics, crucial events of Thai history, 
changing of Thai government and politics from Sukhothai era to present in relation to 
economic, social, cultural and influence of globalization  
 

2000113 อาเซียนศึกษา              3(3-0-6)  
  ASEAN Studies  

  การรวมตัวของกลุ่มประเทศตามแนวคิดภูมิภาคนิยม พัฒนาการของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและมั่นคง
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ข้อมูลพ้ืนฐานและ
บทบาทของประเทศสมาชิกอาเซียน ประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสังเขป ประเทศและ
องค์กรคู่เจรจาอาเซียน และความเป็นพลเมืองอาเซียน 

Integration of ASEAN countries based on regionalism, evolution of 
Association of South East Asian Nations, the ASEAN charter, ASEAN Political Security 
Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Socio-CulturalCommunity 
(ASCC), fundamental  information and roles of ASEAN countries members, ASEAN historical 
background, ASEAN dialogue partnership and ASEAN citizenship 
 
2000114 สังคมไทยในบริบทโลก             3(3-0-6)  

 Thai Society in Global Context 
  วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยกับสังคมโลกในช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน บทบาทของไทยในบริบทระดับ
สากล การปรับตัวและความร่วมมือของไทยในประชาคมโลก 

Evolution of Thai politics, economy, society, and culture, relation 
between Thai and other countries in different periods from pre-modernism to post-
modernism, roles of Thailand in international context, adaptation and cooperation of 
Thailand and global community 
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รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ค) 
2000115 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม              3(3-0-6)  
  Human and Environment 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความมั่นคงทางอาหาร ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการพัฒนามนุษย์เพ่ือ
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

Natural resources and environments, ecosystems, biodiversity, food 
security, natural disaster, environmental crisis, human development process for 
resources and environmental management for sustainable locality development   
 

2000116 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน              3(3-0-6)  
  Laws in Daily Life 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา การด าเนินกระบวนการยุติธรรม การประยุกต์และบูรณาการการใช้
กฎหมาย ในชีวิตประจ าวัน 

Basic knowledge of laws used in daily life, fundamental rights and 
freedom based on constitutional law, rules of public and private laws, introduction to 
civil and commercial laws, criminal laws, administration of justice, application and 
integration of laws used in daily life 

 
 (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
  รายวิชาบังคับ  
รหัสวิชา ชือ่และค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ค) 
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต            3(3-0-6)
  Ethics and Life Skills 
  แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม ปัญหาทางจริยธรรมในสังคมปัจจุบัน หลัก
จริยธรรมเพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 

Concepts of life and ethics, ethical problems in the current society, 
ethical principles for life happiness, life skills in 21st century, life skills based on the 
philosophy of sufficiency economy, lifelong learning skills and volunteer mindedness 
and public consciousness  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ค) 
2500115 จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น              3(3-0-6)  
  Volunteer Mindedness for Local Development 
  ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด อุดมการณ์ หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสาเพ่ือ
การพัฒนาตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น รูปแบบ แนวทาง กระบวนการ สร้างงานจิตอาสาเพ่ือพัฒนาตนเอง 
ชุมชน ท้องถิ่น กรณีศึกษาบทบาท หน้าที่ของบุคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่ท างานด้านจิตอาสา การ
บ าเพ็ญประโยชน์ หรือ เป็นอาสาสมัคร  

Definitions, importance, notions, ideologies, principles and methods of public 
consciousness for individual, communal, and local development, roles of individual and non-
benefit organizations, case studies and voluntary processes devoting to community  

 

  รายวิชาเลือก  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ค) 
2500116 สุนทรียภาพของชีวิต            3(3-0-6)  
  Aesthetic Appreciation 
  ความหมายและคุณค่าของสุนทรียภาพด้านทัศนศิลป์  ดุริยางคศิลป์  นาฏศิลป์และ
การแสดง การเสริมสร้างการรับรู้และความซาบซึ้งทางด้านสุนทรียภาพ  

Definitions and value of aesthetics, visual art, musical art, Thai classical 
drama, performance art, aesthetic perceptions and appreciation 

 
2500117 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน              3(3-0-6)
  Psychology in Daily Life 

 ความส าคัญของจิตวิทยาต่อการด าเนินชีวิต องค์ประกอบและปัจจัยของพฤติกรรม
มนุษย์ ธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย์ การรู้จักตนเองและผู้อ่ืน การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ การ
พัฒนาตน มนุษยสัมพันธ์ และการท างานเป็นทีม การประยุกต์จิตวิทยาเพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข 
                    Importance of psychology for life, components and factors of human 
behaviors, nature of human development, understanding self and others, effective 
adjustment, self–development, human relations, teamwork and application of 
psychology for happiness in life 
 
2500118 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า            3(3-0-6)  
  Information for Study Skills 
  ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและ
การให้บริการ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
แบบออนไลน์ (OPAC) และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียน
อ้างอิงและบรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ค) 
Definitions and importance of information technology and information 

literacy, information resources and services, classification of information resources, 
strategies and skills in Online Public Access Catalog (OPAC), online databases searching, 
academic report writing, reference citation and laws and ethics for information use 
 

2500119 ทวารวดีศึกษา              3(3-0-6)  
  Dvaravati Studies  
  ประวัติความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรม ร่องรอยของทวารวดีในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ
ไทย ตลอดจนความส าคัญของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐม 

History of Dvaravati kingdom, characteristics of society, economy, politics 
and government,  art and cultural growth, historical traces of Dvaravati found in different 
regions of Thailand and importance of Dvaravati culture on Nakhon Pathom province  
  

 (4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  
  รายวิชาบังคับ  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ค) 
4000124 การคิดและการตัดสินใจ             3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making 
  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการ
คิด  ความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงระบบ  การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการ
ใช้เหตุผล  การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ  และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

Principles and process of human thinking, development of cognitive 
attributes and process, creative and systematic thinking, pursuit of scientific knowledge 
and methodology, logic, data analysis, decision making process and application of the 
knowledge in daily life 

 

4000125 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ           3(3-0-6)
  Sport Science for Health 
  ความหมาย และจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักการ ประเภทและ
ประโยชน์ของการออกก าลังกาย การออกก าลังกายด้วยกิจกรรมทางกาย การเล่นกีฬา มารยาทของการ
เป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริมสุขนิสัย การปฐม
พยาบาลการบาดเจ็บที่เกิดจากการออกก าลังกาย 

Definitions and objectives of sport science, principles, categories and 
advantages of exercises, physical activities exercises, sporting, manners of good players and 
watchers, physical efficiency supplement, sport habits and first aid for exercising injuries 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ค) 

4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          3(3-0-6)  
  Information and Communication Technology 
  ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้าน
การประมวลผลค า ด้านตารางค านวณ ด้านการน าเสนอ ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบความ
ปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์ 

Definitions and components of the computer system and information 
and communication technology; use of information and communication technology 
for data retrieval, software application, word processing, spreadsheet, presentation, 
network communication, network security system, computer ethics and cyber laws, 
and computer ergonomics 
   
  รายวิชาเลือก  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ค) 
4000127 โลกกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          3(3-0-6)
  Science and Technology Development in the Changing World 
  ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน  
ด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ  ด้านพลังงาน  ภาวะโลกร้อน  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ  ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
  Effects of science and technology on global changes, development of 
community and country, energy and global warming, natural resources, environment, 
disaster, agriculture, and agricultural industry 
 
4000128 การสร้างเสริมสุขภาวะ             3(3-0-6)
  Well-being Promotion 
  ความส าคัญของสุขภาพ ด้านร่างกายและอารมณ์ อาหาร ยาและสมุนไพร อนามัย
ส่วนบุคคล และสิ่งแวดล้อมในชุมชน โรคและวิธีการป้องกันโรค การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วน
บุคคล และทักษะการเชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อ่ืนให้ด ารงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข หลักการส่งเสริม
สุขภาพแบบองค์รวม หลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  ตระหนักและเห็นคุณค่าของการออกก าลัง
กาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย 

Importance of physical and emotional health, food, medicines and 
herbs, personal hygiene, community environment, diseases prevention, life quality 
development, personal skills, interpersonal skills, principles of holistic health 
promotion, health fitness, awareness and appreciation of benefits of exercise, physical 
fitness, health checkup and health insurance system in Thailand 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ค) 
4000129 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ             3(3-0-6)  

  Recreation for Health 
  ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ                
ในชีวิตประจ าวัน ผู้น านันทนาการ กิจกรรมนันทนาการส าหรับตนเองและครอบครัว 

Definitions, importance and advantages of recreation activities, 
recreation activities in daily life, leaders of recreation activities and recreation activities 
for oneself and family 

 
4000130 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย            3(3-0-6)  
Health Insurance System in Thailand 

ปรัชญา แนวคิด หลักการและพัฒนาการของระบบหลักประกันสุขภาพไทยและ
ต่างประเทศ  การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการกองทุนและสิทธิของประชาชนตามระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

Philosophy, concepts, principles and health insurance system, 
development of health insurance system of Thailand and other countries, fund 
management and citizen rights under the National Health Insurance System 
 
4000131 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน            3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life 

คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สัดส่วน ร้อยละ การค านวณอัตราก้าวหน้าที่
ใช้ใน    การช าระค่าไฟฟ้าและน้ าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนช าระและคณิตศาสตร์
ประกันภัย 

Basic Mathematics in daily life, proportion, percentage, calculation of 
progressive rate for electricity and water, electricity and water, interest, installment 
systems and actuarial scienc 
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  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 
 (1)  กลุ่มวิชาแกน 
 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
8041101 ความคดิสร้างสรรค์เพ่ือการออกแบบ 

Creative Thinking for Design 
3(2-2-5) 

                          ทฤษฏี กระบวนการคิดสร้างสรรค์  แรงบันดาลใจ วิธีการ รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล  ถอดคุณค่าเชิงรูปธรรม นามธรรม ปฏิบัติการก าหนดโจทย์ เงื่อนไข ความคิด
สร้างสรรคง์านออกแบบ  
 
8041201 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 

History of Arts  
3(3-0-6) 

    ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันออก ตะวันตก สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน 
พัฒนาการรูปแบบผลงานประวัติศาสตร์ศิลปกรรม  อิทธิของคติ ความเชื่อ สังคม วัฒนธรรมต่องาน
สร้างสรรคศ์ิลปกรรม 

 
8042101 ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบ 

Thai Arts for Design 
3(2-2-5) 

 
     ประเภท รูปแบบของศิลปะไทย คุณค่า ความส าคัญ องค์ประกอบศิลปะไทย  

การประยุกต์ใช้ในงานออกแบบนิเทศศิลป์ 
 

8042201 ประวัติศาสตร์ออกแบบนิเทศศิลป์ 
History of Visual Communication Design 

3(3-0-6) 

    ประวัติศาสตร์ออกแบบนิเทศศิลป์ หลังปฏิวัติอุตสาหกรรม อิทธิพลของรูปแบบ 
คติ ความเชื่อ สังคม วัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางออกแบบนิเทศศิลป์ 

 
8044101 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางศิลปกรรมและการออกแบบ 

Introduction to Research in Arts and Design  
3(2-2-5) 

    ทฤษฏีและระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปกรรมและการออกแบบ การวางแผนงานวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การอ้างอิงและบรรณานุกรมตาม
ระเบียบวิจัย ปฏิบัติการเขียนเค้าโครงวิจัยทางศิลปกรรมและการออกแบบ 
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     (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านศิลปะและการออกแบบ บังคับ     
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
8041301 วาดเส้น 

Drawing 
3(2-2-5) 

    ทฤษฎีการวาดภาพ พ้ืนฐาน วัสดุ เครื่องมือ เทคนิค วิธีการ และปฏิบัติวาดเส้น
จากภาพต้นแบบ หุ่นนิ่ง คน ทิวทัศน ์

 
8041302 หลักการออกแบบ 

Principles of Design  
3(2-2-5) 

 
    ทฤษฎีออกแบบองค์ประกอบศิลปะ รูปแบบ วิธีการ สร้างสรรค์ผลงานออกแบบ 

และปฏิบัติการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
 

8041303 พ้ืนฐานทัศนศิลป์ 
Fundamental of Visual Arts 

3(2-2-5) 
 

     ทฤษฎีทางทัศนศิลป์ ประเภทงานทัศนศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ 
สื่อผสม เทคนิค วิธีการและกระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ และปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ 

 
8041304 เขียนแบบเพ่ืองานออกแบบนิเทศศิลป์  

Draft Drawing for Visual Communication Design 
3(2-2-5) 

    ทฤษฎีและองค์ประกอบการเขียนแบบ ก าหนดมาตราส่วน เส้น น้ าหนัก สี 
ปฏิบัติการเขียนแบบการแสดงทัศนียภาพของวัตถุในงานออกแบบนิเทศศิลป์ 

 
8042301 ออกแบบ 2 มิต ิ

Two-dimension Design 
3(2-2-5) 

    ทฤษฎีหลักการออกแบบ 2 มิติ ความสัมพันธ์ของส่วนประกอบทางศิลปะ เส้น สี 
รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว การจัดองค์ประกอบ 2 มิต ิและปฏิบัติการออกแบบ 2 มิติ 

 
8042302 ออกแบบ 3 มิต ิ

Three-dimension Design 
3(2-2-5) 

     ทฤษฎีหลักการออกแบบ 2 มิติ ความสัมพันธ์ ส่วนประกอบ โครงสร้าง รูปทรง 
พ้ืนที่ว่าง การจัดองค์ประกอบ และปฏิบัติการออกแบบ 3 มิติ 
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     (3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านนิเทศศิลป์บังคับ    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
8041401 วาดเส้นเพ่ืองานนิเทศศิลป์ 

Drawing for Visual Communication Design 
3(2-2-5) 

                          วาดเส้นส าหรับงานนิเทศศิลป์ ประเภท เทคนิค รูปแบบการวาดเส้นส าหรับงาน
นิเทศศิลป์ การสื่อความหมาย และปฏิบัติการวาดเส้นเพ่ืองานนิเทศศิลป์ 

 
8041402 หลักการออกแบบนิเทศศิลป์  

Principles of Visual Communication Design 
3(2-2-5) 

                          ทฤษฎีนิเทศศิลป์ ประเภทงานนิเทศศิลป์ หลักการออกแบบงานนิเทศศิลป์ 
การจัดองคป์ระกอบ ปฏิบัติรูปแบบและการใช้งานนิเทศศิลป์  
 
8041501 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ 

Computer for Design 
3(2-2-5) 

 
     ทฤษฎี ประเภทและการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ

การใช้งานเพ่ือออกแบบ เครื่องมือ อุปกรณ์ ค าสั่ง และปฏิบัติการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

8042401 ออกแบบตราสัญลักษณ์และเอกลักษณ์องค์กร 
Logo and Corporate Identity Design  

3(2-2-5) 
 

    ทฤษฎี ตราสัญลักษณ์ ประเภท องค์ประกอบการออกแบบ  การออกแบบเอกลักษณ์
องค์กร การน าไปใช้กับสื่อประเภทต่างๆ ปฏิบัติการออกแบบตราสัญลักษณ์และเอกลักษณ์องค์กร 

 
8042402 ออกแบบตัวอักษร  

Typography  
3(2-2-5) 

 
    ทฤษฎี ประเภท การออกแบบตัวอักษร ไทย ตะวันตก การจัดองค์ประกอบ

ตัวอักษรในงานนิเทศศิลป์และปฏิบัติออกแบบตัวอักษร 
 

8042403 การถ่ายภาพ 
Photography 

3(2-2-5) 
 

                          ทฤษฎี  ประเภท การจัดองค์ประกอบภาพ การจัดแสง อุปกรณ์ถ่ายภาพ  
และปฏิบัติการถ่ายภาพ   
 
8042406 ออกแบบโฆษณา 

Advertising Design 
3(2-2-5) 

 
    ทฤษฎี กระบวนการ กลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณา และปฏิบัติการ

ออกแบบโฆษณา 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
8042407 คิดสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบนิเทศศิลป์ 

Creative Thinking for Visual Communication Design 
3(2-2-5)  

     กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ กระบวนการความคิดสร้างสรรค์เพ่ือ
แก้ปัญหาทางการออกแบบ  ปฏิบัติการใช้กระบวนการคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบนิเทศศิลป์ 

  
8043402 ออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ 

Graphic Design on Packaging 
3(2-2-5) 

    แนวคิดและหลักการ องค์ประกอบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ หลักการตลาด และ
ปฏิบัติการออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ 

 

8043403 ออกแบบสิ่งพิมพ์ 
Publication Design  

3(2-2-5) 

    แนวคิด หลักการ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ระบบการพิมพ์ การจัดองค์ประกอบและ
ปฏิบัติการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 

 

8043409 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานออกแบบนิเทศศิลป์1 
English for Visual Communication Design 1 

3(2-2-5) 

    ทักษะพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ  ฝึกอ่านเอกสารและเขียนข้อมูล  สมัครงาน  
สัมภาษณ์งาน 

 

8043410 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานออกแบบนิเทศศิลป์2 
English for Visual Communication Design2 

3(2-2-5) 

    พัฒนาทักษะ กลยุทธ์ การท างานในส านักงาน ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารทางธุรกิจ 
ทักษะการพูด นัดหมาย โทรศัพท์ ต้อนรับ เจรจาต่อรองและการรายงาน 

 

8043701 น าเสนอผลงานออกแบบนิเทศศิลป์ 
Presentation of Visual Communication Design 

 
3(2-2-5) 

    รูปแบบ เทคนิค สื่อ การจัดแสดง น าเสนอผลงานด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และปฏิบัติการน าเสนอผลงาน 

 
8044701 นิเทศศิลป์นิพนธ์ 

Visual Communication Thesis 
4(2-4-6) 

    การน าเสนอโครงการศิลปนิพนธ์นิเทศศิลป์ วิธีวิจัยทางศิลปกรรมและการออกแบบ  
การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอผลงานอย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์
ออกแบบนิเทศศิลป์ น าเสนอผลงานสู่สาธารณชน 
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   (4)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านนิเทศศิลป์ เลือก   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
8042404 ถ่ายภาพเพ่ืองานนิเทศศิลป์ 

Photography for Visual Communication 
3(2-2-5) 

                          ทฤษฎีการถ่ายภาพ การจัดแสง เทคนิคการถ่ายภาพ อุปกรณ์ประกอบฉาก และ
ปฏิบัติการถ่ายภาพงานนิเทศศิลป์ในสตูดิโอ นอกสถานที่ 
 
8042405 ความคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณา 

Creative Thinking in Advertising  
3(2-2-5) 

 
                          แนวคิด หลักการ ความคิดสร้างสรรค์  กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ในงาน
โฆษณา วางแผนและปฏิบัติการออกแบบสื่อโฆษณา 
 
8042501 ออกแบบเว็บไซต์ 

Web Design 
3(2-2-5) 

 
    ทฤษฎี องค์ประกอบการออกแบบเว็บไซต์ ผัง ระบบเครือข่าย กระบวนการและ

ปฏิบัติการออกแบบเว็บไซต์  
 

8042502 
 

เรขศิลป์ภาพเคลื่อนไหว 
Motion Graphic  

3(2-2-5) 
 

    ทฤษฎีภาพเคลื่อนไหว โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว การออกแบบ
ภาพเคลื่อนไหว เทคนิค แต่งภาพ เสียง และปฏิบัติการสร้างภาพเคลื่อนไหว 

 
8042503 แอนิเมชัน  

Animation 
3(2-2-5) 

 
    ทฤษฎีแอนิเมชั่น วิธีการน าเสนอเรื่องโดยใช้รูปภาพด้วยเทคนิค กระบวนการสร้าง

ภาพเคลื่อนไหวและปฏิบัติการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิต ิ
 

8043101 ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 
ASEAN Arts and Culture 

3(2-2-5) 
 

                          แนวคิด รูปแบบ คติ ความเชื่อทางศิลปะและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน 
อิทธิพลรูปแบบผลงานการสร้างสรรค์ต่อปฏิบัติการออกแบบนิเทศศิลป์  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค 
 

8043401 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
Packaging Design 

3(2-2-5) 

    ทฤษฎี  ประเภท  วัสดุ  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และปฏิบัติการออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ 

 
8043404 วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นในงานนิเทศศิลป์ 

Culture and Local Identity in Visual Communication 
3(2-2-5) 

    ประวัติความเป็นมา ความเชื่อ ค่านิยม สั งคม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
และอัตลักษณ์ท้องถิ่น  แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน   ประยุกต์ใช้ในงานออกแบบนิเทศศิลป์ 

 
8043405 ภาพประกอบ 

Illustration  
3(2-2-5) 

    แนวคิด หลักการ ประเภท เทคนิควิธีการเขียนภาพประกอบ  ปฏิบัติการออกแบบ
ภาพประกอบด้วยสื่อวัสดุ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

 
8043406 ออกแบบหนังสือ 

Book Design 
3(2-2-5) 

 
    รูปแบบ เทคนิค องค์ประกอบของการออกแบบหนังสือ  หลักการจัดองค์ประกอบ  

ระบบการพิมพ์ และปฏิบัติการออกแบบหนังสือ 
 

8043407 ออกแบบนิทรรศการและสภาพแวดล้อม 
Exhibition and Environmental Design 

3(2-2-5) 
 

    แนวคิด หลักการการจัดนิทรรศการ วัสดุ  รูปแบบ แผนผัง บริเวณ ต าแหน่ง 
ทิศทาง และระบบป้ายสัญลักษณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการออกแบบ
การจัดนิทรรศการ   

 

8043501 การแต่งภาพ 
Retouching 

3(2-2-5) 

                          แนวคิด หลัการ เทคนิควิธีการแต่งภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ และปฏิบัติการ
ใช้โปรแกรมการตกแต่งภาพ 

 

8043601 การตลาดเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป์  
Marketing for Visual Communication Design 

3(3-0-6) 
 

    ทฤษฎี บทบาท ความส าคัญ  กลยุทธ์การตลาด การส่งเสริมการขาย พฤติกรรม
ผู้บริโภค การตัดสินใจซื้อ ตลาดเป้าหมาย การประยุกต์การตลาดในงานออกแบบนิเทศศิลป์ 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค 
8043602 
 

กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าในงานออกแบบนิเทศศิลป์ 
Branding Strategy  for Visual Communication Design 

3(2-2-5) 
 

    กลยุทธ์และการบริหารตราสินค้า การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การสร้างภาพลักษณ์
ตราสินค้า และปฏิบัติการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า 

 
8043408 
 

เรขศิลป์บนสิ่งทอ 
Graphic Design for Textile  

 
3(2-2-5) 

    รูปแบบ ประเภท หลักการออกแบบลวดลาย การออกแบบลวดลายบน 
สิ่งทอ  และปฏิบัติการออกแบบลายผ้าและสิ่งทอ 

 
8043702 การศึกษาอิสระในงานออกแบบนิเทศศิลป์ 

Independent Study in Visual Communication Design 
3(2-2-5) 

 
    การน าเสนอประเด็นปัญหาและโครงการทางด้านนิเทศศิลป์ ฝึกปฏบัติการน าเสนอ

โครงการเพื่อพัฒนาความคิดสู่โครงการศิลปนิพนธ์ 
 

8043703 พลวัตในการออกแบบนิเทศศิลป์ 
Dynamic in Visual Communication Design 

3(2-2-5) 
 

    แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง การออกแบบนิเทศศิลป์ ปัจจัยและอิทธิพลแวดล้อมที่
ส่งผลกระทบต่อรูปแบบผลงานสร้างสรรค์ออกแบบนิเทศศิลป์  ปฏิบัติการสู่การสร้างสรรค์งานออกแบบ
นิเทศศิลป์ 
 
8044601 การจัดการการออกแบบ 

Design Management 
3(2-2-5) 

 
    แนวคิด หลักการ กระบวนการจัดการออกแบบ  การวางแผนกลยุทธ์การออกแบบ 

การก าหนดราคา กฎหมายธุรกิจ และปฏิบัติธุรกิจทางนิเทศศิลป์ 
 
 (5)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 

    ก. แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
8043801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ 

Pre-practicum in Visual Communication Design 
2(90) 

กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการ
รับรู้ลักษณะโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพการออกแบบนิเทศศิลป์ โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบซึ่ง
เกี่ยวข้องกับงานในอาชีพ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
8044801 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ 

Professional Internship in Visual Communication Design 
5(450) 

ฝึกปฏิบัติงานตามสายงานนิเทศศิลป์ที่นักศึกษามีความถนัดและสนใจเป็นพิเศษ 
เพ่ิมพูนประสบการณ์วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ น าผลจากการฝึกปฏิบัติงานไปใช้ประกอบอาชีพได้ 

 
ข.  แผนสหกิจศึกษา  

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
8043802 การเตรียมสหกิจศึกษา 

Pre-cooperative Education 
1(45) 

กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกสหกิจศึกษา นักศึกษามีโอกาสฝึก
ปฏิบัติงานในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพการออกแบบนิเทศศิลป์ ในสถานการณ์หรือรูปแบบซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน
ในอาชีพ 

 
8044802 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
6(540) 

สหกิจด้านนิเทศศิลป์ที่เน้นการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต (Work Based 
Learning) อย่างเป็นระบบ หรือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน เรียนรู้ประสบการณ์จาก
การปฏิบัติงานจริง  เป็นการฝึกการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเติมเต็มระหว่างความรู้ที่ได้รับจาก
การเรียนการสอนในห้องเรียนและการน าไปใช้ในชีวิตจริงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




