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3. วิชาเอกหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
เป็ นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้ มีองค์ความรู้ และทักษะทางด้ านการพัฒนาและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และมัลติมีเดีย เพื่อนํามาใช้ ในการออกแบบ มีการสอนทังภาคทฤษฏี
้
และภาคปฏิบตั ิ โดย
ส่งเสริ มศักยภาพให้ นักศึกษาสามารถนําความรู้ ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และมัลติมีเดียไป
ประยุกต์กบั ความรู้ ทางด้ านศิลปะและการออกแบบ เพื่อให้ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้ สื่อ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยกับการสร้ างสรรค์งานออกแบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้ องการของอุตสาหกรรมสื่อ
ดิจิทลั คอนเทนต์ ทังนี
้ ้ยังมุ่งเน้ นและส่งเสริ มให้ นกั ศึกษารู้จกั ทักษะการทํางานเป็ นทีม และหน้ าที่ความรับผิดชอบใน
การทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
วิชาเอกหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบแบ่งเป็ น
3.1 การออกแบบแอนิเมชัน
หลักสูตรนี ้ผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ทางด้ านการออกแบบและสร้ างสรรค์สื่อแอนิเมชัน ประเภทแอนิเมชัน 3 มิติ
แอนิเมชัน 2 มิติ กราฟิ กเคลื่อนไหว รวมถึงการผลิตงานเทคนิคพิเศษ บนสื่อรู ปแบบต่างๆ ให้ มีความน่าสนใจ และ
เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ เป็ นอย่างดี รวมถึงการประยุกต์ใช้ เครื่ องมือเพื่อใช้ ในการสร้ างสรรค์อย่างเหมาะสม และ
สามารถพัฒนาเทคนิควิธีการใช้ เครื่ องมือที่ทนั สมัย
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3.2 การออกแบบเว็บและสื่อโต้ ตอบ
หลัก สูต รนี ผ้ ลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ทางด้ า นการออกแบบเว็ บ ทัง้ ด้ า นการผลิ ต และการออกแบบให้ มี
ประสิทธิภาพ ง่ายต่อการใช้ สามารถนําเสนอดิจิทลั คอนเทนต์ ในรู ปแบบสื่อออนไลน์ สื่อโต้ ตอบและมัลติมีเดียที่มี
ความน่าสนใจ และเข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี บ้ ัณ ฑิตยังมี ความรู้ ทางด้ านการประยุกต์ ใ ช้
เครื่ องมือ การออกแบบโปรแกรม และพัฒนาระบบสําหรับสื่อออนไลน์และมัลติมีเดีย
3.3 การออกแบบเกม
หลักสูตรนี ้ผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ ทางด้ านการออกแบบเกม การผลิตเกม การพัฒนาและปรับปรุ งเกมให้ มี
ความเหมาะสมกับเทคโนโลยี สามารถสร้ างเนื ้อหาเกมที่มีความน่าสนใจและใช้ เครื่ องมือทางเทคโนโลยีได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด หลักการออกแบบเกมยังสามารถประยุกต์ใช้ ได้ ทงรู
ั ้ ปแบบเกมดิจิทลั และเกมบนสื่ออื่นๆ
4. จํานวนหน่ วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย เอกสารและตําราในวิชาของหลักสูตร มีทงภาษาไทยและภาษาอั
ั้
งกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
การรับเข้ าศึกษาจะรับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริ ญญาแก่ผ้ สู ําเร็จการศึกษา
ให้ ปริ ญญาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ เพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เริ่มเปิ ดสอนภาคการศึกษา ต้ น ปี การศึกษา 2554
คณะกรรมการวิชาการให้ ความเห็นชอบในการประชุมครัง้ ที่ 1/.2554 วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2554
สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 4/.2554 วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2554
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เป็ นหลักสูตรปรับปรุง โดยจะขอรับประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรในปี การศึกษา 2556
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ
(2) นักออกแบบเทคนิคพิเศษในงานโฆษณาและภาพยนตร์
(3) นักออกแบบกราฟิ กและกราฟิ กเคลื่อนไหว
(4) นักออกแบบและพัฒนาเกม
(5) นักออกแบบและพัฒนาสื่อการเรี ยนการสอน แบบอิเล็กทรอนิกส์
(6) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
(7) นักออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
(8) นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์และสื่อโต้ ตอบ
(9) ผู้จดั การเทคโนโลยีสารสนเทศ
(10) นักวิชาชีพในสถานประกอบการหรื อองค์กรธุรกิจที่มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(11) นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา
(12) นักออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิ่ง
9. ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ งและคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
(1) นายชัยชาญ ถาวรเวช
ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
M.Arch., Illinois Institute of Technology, USA
ปี ค.ศ.
สถ.บ.
ศิลปากร
ปี พ.ศ.
(2) นายมานพ เอี่ยมสะอาด
ตําแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิ
ศ.ม.(ประติมากรรม) , ศิลปากร
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ศ.บ.(ประติมากรรม), ศิลปากร

1980
2517

2547
2542

10. สถานที่จัดการเรี ยนการสอน
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เลขที่ 1 หมู่
ที่ 3 ถนนชะอํา-ปราณบุรี ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120 จํานวน 120 หน่วยกิต
้
ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา
- ศูนย์ประสานงานบางรัก อาคาร กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ชัน11
เขตบางรัก กทม. 10500 จํานวน 27 หน่วยกิต
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11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาํ เป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเป็ นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550–2554) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้ านเทคโนโลยีอย่างก้ าวกระโดด
รวมถึงความก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวสั ดุ และนาโนเทคโนโลยี
ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทังโอกาสและภั
้
ยคุกคามทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม จึงจําเป็ นต้ องเตรี ยมพร้ อมให้ ทนั ต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดงั กล่าว โดยจะต้ องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็ นระบบ ทังการพั
้
ฒนาหรื อ
สร้ างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม มาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทย ประกอบกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ และแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่เน้ นเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งการ
้
สร้ างสรรค์ การค้ นคว้ าวิจยั การถ่ายทอดความรู้ และศิลปวิทยาการชันสู
้ ง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อีกทังกรอบ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) ที่ เน้ นการพัฒนา
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ซึง่ จําเป็ นต้ องใช้ บคุ ลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นจํานวนมาก
11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ ห รื อ การพัฒ นาทางสังคมและวัฒ นธรรมที่ พิจ ารณาในการวางแผนพัฒ นาหลักสูต รนัน้ ได้
คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้ านสังคมและวัฒนธรรมในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึง่ เป็ นยุคของ
การสื่อสารไร้ พรมแดน การใช้ คอมพิวเตอร์ อย่างแพร่หลายทุกหนทุกแห่ง การใช้ เครื อข่ายและอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง
กลายเป็ นสิง่ จําเป็ น การขยายตัวทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
มีการใช้ งานอุปกรณ์ทางด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในรู ปแบบต่างๆ เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว
ประกอบกับราคาอุปกรณ์และค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการบริ การซึง่ เมื่อมีการแข่งขันสูงย่อมส่งผลให้ ราคาถูกเป็ นลําดับ ซึ่ง
ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็ นอย่างมาก ทังนี
้ ้จําเป็ นจะต้ องใช้ นกั เทคโนโลยีสารสนเทศที่
มีความเป็ นมืออาชีพ ที่สามารถประยุกต์กบั ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ากับความรู้ด้านการออกแบบได้ เป็ นอย่าง
ดี และมีความเข้ าใจเกี่ ยวกับผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรมจริ ยธรรม ที่สามารถจะช่วยชี น้ ําและ
ขับเคลื่อนให้ การเปลี่ยนแปลงเป็ นไปอย่างสอดคล้ องและเหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรมไทย
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกจึง จํ า เป็ นต้ อ งพัฒ นาหลัก สูตร ในเชิ ง รุ กที่ มีศัก ยภาพและสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย และ
สามารถรองรั บ ความก้ า วหน้ า และสอดคล้ อ งกับ ธุ ร กิ จ อุต สาหกรรมดิ จิ ทัล คอนเทนต์ ทัง้ ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ที่มีความพร้ อมที่จะปฏิบตั ิงาน มี
ความรู้ ความเข้ าใจและมีศกั ยภาพในการพัฒนาตนเองให้ เข้ ากับลักษณะงานทังด้
้ านวิชาการและวิชาชีพ สามารถ
พัฒนาหรื อใช้ เทคโนโลยีเพื่อสร้ างสรรค์งานออกแบบให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงความเข้ าใจในผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอ่ สังคม องค์กรธุรกิจ และมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ
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12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ม่งุ สู่
ความเป็ นเลิศทางด้ านความคิดสร้ างสรรต์ การค้ นคว้ าวิจยั การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ ศิลปวิทยาการชัน้ สูง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปณิธานในการสร้ างบัณฑิตให้ มีภมู ิปัญญาสูง มีความคิดสร้ างสรรค์ยดึ มัน่ ในคุณธรรม
เพียบพร้ อมด้ วยจรรยาบรรณ และจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาหลักสูตรจึงต้ องเน้ นและส่งเสริ ม
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อตอบสนองพันธกิจและปณิธานของมหาวิทยาลัย โดยการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีความทันสมัยในการเรี ยนการสอนให้ เกิดผลคุ้มค่ามากที่สดุ และต้ องคํานึงถึงคุณธรรมจริ ยธรรมใน
วิชาชีพที่อาจส่งผลกระทบที่มีตอ่ สังคมและวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ ่ เี ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
- วิชาศึกษาทัว่ ไป ได้ แก่ กลุม่ วิชาภาษา กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์ กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
- กลุม่ วิชาพื ้นฐานการจัดการธุรกิจสอน โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
801 101
801 312
801 301
801 304
801 306
801 308

โครงสร้ างข้ อมูลและแอลเกอริ ทมึ เบื ้องต้ น
(Basic Data Structures and Algorithms)
บัญชีเบื ้องต้ นสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Basic Accounting for Information Technology)
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประยุกต์สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(Application Software Development for Information Technology I)
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(E-Business)
กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Laws and Ethics for Information Technology)
การประเมินผลโครงการ
(Project Assessment)

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

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้ องมาเรี ยน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
กําหนดอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผ้ แู ทนจากหลักสูตรและ/หรื อคณะอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ด้ านเนื ้อหาสาระ การจัดตารางเรี ยนและสอบ
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรั ชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.1 ปรั ชญา: สรรค์สร้ างนวัตกรรมโดยประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีทนั สมัยอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้ างผู้นําทางการสื่อสาร
1.2 ความสําคัญ
เป็ นหลักสูตรที่พฒ
ั นาบุคคลากรให้ ตอบสนองต่อความต้ องการของเศรษฐกิจ และสังคม ส่งเสริ มการพัฒนา
ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศในอนาคต
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็ นที่ต้องการของประเทศในยุคแห่งความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
และวิทยาการแขนงต่าง ๆ โดยผสานศาสตร์ ทางศิลปะซึง่ เป็ นศาสตร์ แขนงที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความเชี่ยวชาญ
ั ฑิตที่จบออกไปมีคณ
ุ ภาพและสามารถดําเนินงานในหน่วยงาน
กับศาสตร์ ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ บณ
ของตนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้ างสรรค์ สามารถบูรณาการวิทยาการต่าง ๆ เพื่อใช้ กบั การออกแบบที่
เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพอีกทังมี
้ คณ
ุ ธรรม จริยธรรมและนําคุณประโยชน์มาสูส่ งั คม
1.3.3 เพื่ อ เพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สัง คมของมหาวิ ท ยาลัย ในสาขาวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการออกแบบ
2. แผนพัฒนาปรั บปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื ้นฐานจาก
เพื่อการออกแบบให้ มีมาตรฐานไม่ตํ่ากว่า หลักสูตรในระดับสากล
ที่ สกอ. กําหนดภายในระยะเวลา 3-5 ปี 2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สมํ่าเสมอ
3. ดําเนินการทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตรเป็ นระยะๆ ทุก 5 ปี
4. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทังจาก
้
ภาครัฐและเอกชนมามีสว่ นร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับความ 1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้ องการของอุตสาหกรรมสื่อดิจิทลั และ
ต้ องการของผู้ประกอบการด้ าน
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสื่อดิจิทลั
สารสนเทศ ภายในระยะเวลา 3-5 ปี

3. พัฒนาบุคลากรด้ านการเรี ยนการสอน

1.
2.
3.
4.

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้
เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
รายงานผลการส่งนักศึกษาไป
ฝึ กงานในสถานประกอบการ
รายงานผลการพิจารณา
หลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิ

1. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้ บณ
ั ฑิตของ
สถานประกอบการ
2. ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู้ ความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต โดยเฉลี่ย
ในระดับดี

1. สนับสนุนบุคลากรด้ านการเรี ยนการ 1. ปริ มาณงานบริการวิชาการต่อ

6

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
และบริ การวิชาการ ให้ มีประสบการณ์
จากการนําความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการออกแบบไป
ปฎิบตั ิงานจริงภายในระยะเวลา 3-5 ปี

กลยุทธ์
สอนให้ ทํางานบริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก และชุมชน

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้
อาจารย์ในหลักสูตร

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็ นระบบทวิภาค ข้ อกํ าหนดต่างๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารประจําคณะ
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรี ยนการสอน
ภาคการศึกษาต้ น
เดือนมิถนุ ายน – กันยายน
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 เป็ นผู้ สํ า เร็ จการศึ ก ษ าระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อประกาศนี ยบั ต รอื่ นที่
กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
2.2.2 เป็ นไปตามระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
2.2.3 มีคณ
ุ สมบัติอื่นครบถ้ วนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.3 ปั ญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
2.3.1 นักศึกษาที่สมัครเข้ าศึกษาในหลักสูตรที่ไม่ได้ เรี ยนสายวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย อาจมีพื ้นฐานการเรี ยนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ
2.3.2 ทักษะและความสามารถการใช้ วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ยังไม่เพียงพอต่อการศึกษาใน
ระดับสูง ทําให้ นกั ศึกษาส่วนหนึง่ ต้ องใช้ เวลามากกว่าปกติในการเรี ยน
2.3.3 นักศึกษาขาดทักษะทางด้ านศิลปะขันพื
้ ้นฐานทําให้ ต้องใช้ ระยะเวลาส่วนหนึง่ ในการศึกษา จนไม่สามารถ
พัฒนาความรู้เฉพาะทางในเชิงลึกได้
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2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
2.4.1 การแก้ ไขปั ญหาด้ านพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้ านวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ และ
ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ อาจจัดให้ มีการจัดสอนเสริม เพื่อเตรี ยมความพร้ อมก่อนและในขณะที่เรี ยน
2.4.2 การแก้ ไขปั ญหานักศึกษาด้ านการปรับตัว คณะฯ อาจจะจัดให้ มีการดูแล การให้ คําปรึกษา แนะ
แนวแก่นกั ศึกษาใหม่อย่างใกล้ ชิด โดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษารุ่นพี่
2.5 แผนการรั บนักศึกษาและผู้สาํ เร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
ชัน้ ปี ที่
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ชันปี
้ ที่ 1
170
170
170
170
ชันปี
้ ที่ 2
170
170
170
ชันปี
้ ที่ 3
170
170
ชันปี
้ ที่ 4
170
รวม
170
340
510
680
จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
170

ปี 2558
170
170
170
170
680
170

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรั บ

ปี 2554
ปี 2555
ค่าบํารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรั บ
11,900,000 23,800,000
หมายเหตุ
มีการเก็บค่าเล่าเรี ยนแบบเหมาจ่าย
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ปี งบประมาณ
ปี 2556
35,700,000

ปี 2557
47,600,000

ปี 2558
47,600,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
ปี งบประมาณ
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ก. งบดําเนินการ
ค่าใช้ จ่ายบุคลากร
1,200,000
2,500,000
3,700,000
6,000,000
ค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน
4,800,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000
ทุนการศึกษา
1,190,000
2,380,000
3,570,000
4,760,000
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
0
0
0
0
รวม (ก)
7,190,000 14,880,000 22,270,000 30,760,000
ข. งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
3,500,000
7,000,000 10,500,000 14,000,000
ค่าสิง่ ก่อสร้ าง
300,000
600,000
1,000,000
1,000,000
รวม (ข)
3,800,000
7,600,000 11,500,000 15,000,000
รวม (ก) + (ข)
10,990,000 22,480,000 33,770,000 45,760,000
จํานวนนักศึกษา*
170
340
510
680
ค่าใช้ จ่ายต่อหัวนักศึกษา
64,647
66,118
66,216
67,294
* หมายเหตุ
จํานวนนักศึกษาเฉพาะหลักสูตรปรับปรุง
ค่าใช้ จ่ายต่อหัวนักศึกษา 66,313 บาทต่อปี
2.7 ระบบการศึกษา
[] แบบชันเรี
้ ยน
[]
แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่ พิมพ์เป็ นหลัก
[]
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
[]
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก ( E-learning)
[]
แบบทางไกลอินเทอร์ เนต
[]
อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรี ยนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตพ.ศ. 2551
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ปี 2558
6,000,000
20,000,000
4,760,000
0
30,760,000
14,000,000
1,000,000
15,000,000
45,760,000
680
67,294

3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่ วยกิต
วิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาภาษา
วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
(กลุม่ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์ กบั วิทยาศาสตร์
วิชาเลือก ที่กําหนดโดยคณะวิชา ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
111 หน่ วยกิต
วิชาแกน
30 หน่วยกิต
วิชาบังคับสาขา
42 หน่วยกิต
วิชาเอก
39 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา กําหนดไว้ เป็ นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็ นสองกลุม่ กลุม่ ละสามหลัก
เลขสามหลักแรก เป็ นเลขประจําหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานันๆ
้ ดังนี ้
081 กลุม่ วิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยศิลปากร
082 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยศิลปากร
083 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยศิลปากร
084 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยศิลปากร
800 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป และวิชาแกน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
801 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
802 สาขาวิช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การออกแบบ คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร
เลขสามหลักหลัง เป็ นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี ้
เลขตัวแรก
หมายถึง ระดับชันปี
้ ที่นกั ศึกษาปกติควรเรี ยนได้
เลขตัวที่สองและสาม หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา
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3.1.3.2 การคิดหน่ วยกิต
- รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชัว่ โมง / สัปดาห์
- รายวิชาปฏิบตั ิ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 ชัว่ โมง หรื อ 3 ชัว่ โมง / สัปดาห์
แต่ละรายวิชากําหนดเกณฑ์ในการกําหนดค่าของหน่วยกิตจากจํานวนชัว่ โมงบรรยาย (บ) ชัว่ โมง
ปฏิบตั ิ (ป) และชัว่ โมงที่นกั ศึกษาต้ องศึกษาด้ วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์ และหารด้ วย 3 ซึง่ มีวิธีคิดดังนี ้
จํานวนหน่วยกิต =
บ+ป+น
3
การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่างๆ ประกอบด้ วยเลข 4 ตัว คือ
เลขตัวแรกอยูน่ อกวงเล็บ เป็ นจํานวนหน่วยกิตของรายวิชานัน้
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยูใ่ นวงเล็บ บอกรายละเอียดดังนี ้
เลขตัวที่สองบอกจํานวนชัว่ โมงบรรยายต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สามบอกจํานวนชัว่ โมงปฏิบตั ิตอ่ สัปดาห์
เลขตัวที่สี่บอกจํานวนชัว่ โมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์
3.1.3.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้ วย
1.1 วิชาบังคับ จํานวน 9 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาภาษา 9 หน่วยกิต
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
(English for Everyday Use)
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
(English Skills Development)
1.2 วิชาบังคับเลือก 12 หน่วยกิต กลุม่ ละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
082 101 มนุษย์กบั ศิลปะ
(Man and Art)
082 102 มนุษย์กบั การสร้ างสรรค์
(Man and Creativity)
082 103 ปรัชญากับชีวิต
(Philosophy and Life)
082 104 อารยธรรมโลก
(World Civilization)
082 105

อารยธรรมไทย

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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(Thai Civilization)
กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
083 101 มนุษย์กบั สิง่ แวดล้ อม
(Man and His Environment)
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์
(Psychology and Human Relations)
083 103 หลักการจัดการ
(Principles of Management)
083 104 กีฬาศึกษา
(Sport Education)
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
(Thai Politics, Government and Economy)
กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ
(Food and Health)
084 102 มลพิษ สิง่ แวดล้ อมและพลังงาน
(Environment, Pollution and Energy)
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Computer, Information Technology and Communication)
084 104 คณิตศาสตร์ และความรู้สถิติในชีวิตประจําวัน
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(World of Technology and Innovation)
1.3 วิชาเลือก วิชาที่กําหนดโดยคณะวิชา จํานวน 9 หน่วยกิต
800 101 ประวัติการออกแบบและเทคโนโลยี
(History of Design and Technology)
800 201 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
(English for Information and Communication Technology I)
800 202 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
(English for Information and Communication Technology II)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่น้อยกว่า 111 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน จํานวน 30 หน่วยกิต
800 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(Computer Programming for Information Technology I)
800 112 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Computer Programming for Information Technology II)
800 113 คณิตศาสตร์ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(Mathematics for Information Technology I)
800 114 คณิตศาสตร์ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Mathematics for Information Technology II)
800 115 ฟิ สกิ ส์สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Physics for Information Technology)
800 117 เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ นสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Basic Economics for Information Technology)
800 203 เคมีสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Chemistry for Information Technology)
800 204 ชีววิทยาสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Biology for Information Technology)
800 205 หลักการตลาดธุรกิจสารสนเทศ
(Marketing Principles for Information Technology Business)
800 206 องค์การและการจัดการ เพื่อธุรกิจสารสนเทศ
(Organization and Management for Information Technology Business)
2.2 วิชาบังคับสาขา จํานวน 42 หน่วยกิต
801 301 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประยุกต์สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(Application Software Development for Information Technology I)
801 304 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(E-Business)
801 306 กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Laws and Ethics for Information Technology)
801 308 การประเมินผลโครงการ
(Project Assessment)
801 312 บัญชีเบื ้องต้ นสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Basic Accounting for Information Technology)
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

802 101
802 104
802 105
802 201
802 211
802 307
802 315
802 330
802 407
802 408
802 409

วาดเส้ นเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(Drawing for Information Technology I)
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กและการออกแบบ 1
(Computer Graphics and Design I)
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กและการออกแบบ 2
(Computer Graphics and Design II)
ทัศนศิลป์เพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(Visual Art for Information Technology I)
การเตรี ยมการผลิตสําหรับมัลติมีเดีย
(Pre-Production for Multimedia)
ฝึ กงาน
(Practicum)
ระเบียบวิธีวิจยั ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Research Methodology for Information Technology)
การจัดการธุรกิจสารสนเทศ
(Information Business Management)
สัมมนา
(Seminar)
เตรี ยมจุลนิพนธ์
(Senior Project Preparation)
จุลนิพนธ์
(Senior Project)

2.3 วิชาเอก จํานวน 39 หน่วยกิต
2.3.1 วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน
2.3.1.1 วิชาเอกบังคับ จํานวน 24 หน่วยกิต
802 106 วาดเส้ นเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Drawing for Information TechnologyII)
802 108 พื ้นฐานภาพเคลื่อนไหว
(Basic Animation)
802 202 ทัศนศิลป์เพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Visual Art for Information Technology II)
802 203 ภาพ 3 มิติและภาพเคลื่อนไหว 1
(3D Imaging and Animation I)
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2(1-2-3)
4(2-4-6)
4(2-4-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
0 (ไม่น้อยกว่า 320 ชัว่ โมง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
4(0-8-4)

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)

802 205

การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 1
(Animation Design I)
802 301 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2
(Animation Design II)
802 302 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 3
(Animation Design III)
802 304 การออกแบบตัวละครและฉาก
(Character and Set Design)
802 401 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 4
(Animation Design IV)
2.3.1.2 วิชาเอกเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชา ต่อไปนี ้
802 107 ภาพและเสียงดิจิทลั
(Digital Sound and Imaging)
802 204 การวาดภาพสีดิจิทลั
(Digital Painting)
802 303 ภาพ 3 มิติและภาพเคลื่อนไหว 2
(3D Imaging and Animation II)
802 305 แบบจําลองวิชวล
(Visual Simulation)
802 318 เทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพเคลื่อนไหว 1
(Compositing Technique for Animation I )
802 319 เทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพเคลื่อนไหว 2
(Compositing Technique for Animation II)
802 320 ภาพ 2 มิติและภาพเคลื่อนไหว 1
(2D Imaging and Animation I)
802 321 ภาพ 2 มิติและภาพเคลื่อนไหว 2
(2D Imaging and Animation II)
802 328 เทคนิคพิเศษสําหรับการทําภาพเคลื่อนไหว
(Special Effects for Animation)
802 404 ความคิดสร้ างสรรค์ในสื่อดิจิทลั
(Creative Thinking in Digital Media)
802 403 เทคนิคการจัดแสงและเงา
(Lighting Technique)
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3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-4-4)

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

802 412
802 413
802 416
802 417
802 418

การตัดต่อภาพวีดิทศั น์ดิจิทลั
(Digital Video Editing)
เทคนิคการผลิตภาพ 3 มิติ
(3D Rendering Technique)
การตัดต่อเสียงเพื่องานภาพเคลื่อนไหว
(Sound Editing for Animation)
เรื่ องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(Selected Topics in Information Technology I)
เรื่ องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Selected Topics in Information Technology II)

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

2.3.2 วิชาเอกการออกแบบเว็บและสื่อโต้ ตอบ
2.3.2.1 วิชาเอกบังคับ จํานวน 24 หน่วยกิต

801 101 โครงสร้ างข้ อมูลและแอลเกอริ ทมึ เบื ้องต้ น
(Basic Data Structures and Algorithms)

3(3-0-6)

802 206

3(1-4-4)

การออกแบบเว็บและสื่อโต้ ตอบ 1
(Web and Interactive Media Design I)
802 207 การออกแบบเว็บและสื่อโต้ ตอบ 2
(Web and Interactive Media Design II)
802 309 ระบบฐานข้ อมูลบนอินเทอร์ เน็ต
(Internet Database Systems)
802 314 การพัฒนาเว็บด้ วยโปรแกรมภาษาจาวา
(Web Development Using Java)
802 322 การออกแบบเว็บและสื่อโต้ ตอบ 3
(Web and Interactive Media Design III)
802 323 การออกแบบเว็บและสื่อโต้ ตอบ 4
(Web and Interactive Media Design IV)
802 329 การเขียนโปรแกรมบนเว็บขันสู
้ ง
(Advanced Web Programming)
2.3.2.2 วิชาเอกเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังต่อไปนี ้
802 109 การออกแบบเชิงวัตถุสําหรับมัลติมีเดีย
(Object Oriented Design for Multimedia)
802 208 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
(User Interface Design)

16

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

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

802 310
802 311
802 312
802 313
802 405
802 410
802 416
802 417
802 418
802 419

เทคโนโลยีบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
(Internet Technology)
การออกแบบและการผลิตสื่อประสม
(Designing Principles of Website Usability)
การออกแบบและการผลิตงานบนเว็บ
(Web Design and Authoring)
หลักการออกแบบการใช้ งานของเว็บไซต์
(Designing Principles of Website Usability)
การทําภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติบนเว็บ
(3D Web Animation)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสาร
(Communication Device Application Development)
การตัดต่อเสียงเพื่องานภาพเคลื่อนไหว
(Sound Editing for Animation)
เรื่ องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(Selected Topics in Information Technology I)
เรื่ องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Selected Topics in Information Technology II)
สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์
(Software Architecture)

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

2.3.3 วิชาเอกการออกแบบเกม
2.3.3.1 วิชาเอกบังคับ จํานวน 24 หน่วยกิต

801 101 โครงสร้ างข้ อมูลและแอลเกอริ ทมึ เบื ้องต้ น
(Basic Data Structures and Algorithms)

3(3-0-6)

802 106

2(1-2-3)

802 202
802 209
802 210

วาดเส้ นเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Drawing for Information TechnologyII)
ทัศนศิลป์เพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Visual Art for Information Technology II)
การออกแบบเกม 1
(Game Design I)
การออกแบบเกม 2
(Game Design II)
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2(1-2-3)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

802 324

การออกแบบเกม 3
(Game Design III)
802 325 การออกแบบเกม 4
(Game Design IV)
802 326 การเขียนบทเกม
(Game Script Writing)
802 416 การตัดต่อเสียงเพื่องานภาพเคลื่อนไหว
(Sound Editing for Animation)
2.3.3.2 วิชาเอกเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตจากรายวิชาดังต่อไปนี ้
802 109 การออกแบบเชิงวัตถุสําหรับมัลติมีเดีย
(Object Oriented Design for Multimedia)
802 203 ภาพ 3 มิติและภาพเคลื่อนไหว 1
(3D Imaging and Animation I)
802 204 การวาดภาพสีดิจิทลั
(Digital Painting)
802 303 ภาพ 3 มิติและภาพเคลื่อนไหว 2
(3D Imaging and Animation II)
802 304 การออกแบบตัวละครและฉาก
(Character and Set Design)
802 305 แบบจําลองวิชวล
(Visual Simulation)
802 310 เทคโนโลยีบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
(Internet Technology)
802 327 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กเพื่อการออกแบบเกม
(Computer Graphic for Game Design)
802 410 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสาร
(Communication Device Application Development)
802 417 เรื่ องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(Selected Topics in Information Technology I)
802 418 เรื่ องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Selected Topics in Information Technology II)
802 419 สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์
(Software Architecture)
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3(1-4-4)
3(1-4-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยโดยคณะวิชาต่างๆ หรื อจากวิชา
ดังต่อไปนี ้
800 305

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรี นเบื ้องต้ น

2(1-3-2)

(Basic Silk Screen Printing)
800 306

การประกอบและซ่อมบํารุงเครื่ องคอมพิวเตอร์

3(1-4-4)

(Computer Assembly and Maintenance)
800 307

การถ่ายภาพดิจิทลั เบื ้องต้ น

3(1-4-4)

(Basic Digital Photography)
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3.1 แสดงแผนการศึกษา
3.1.1 แผนการศึกษาวิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน
ปี ที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 1)
รหัสวิชา
081 101
081 102
800 111
800 113
802 101
802 104
--- --802 107

ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
คณิตศาสตร์ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
วาดเส้ นเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กและการออกแบบ 1
วิชาเอกเลือก
ภาพและเสียงดิจิทลั

รวมจํานวน

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
4(2-4-6)
3
3(2-2-5)
21

ปี ที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 2)
รหัสวิชา
081 103
800 112
800 114
800 115
802 105
802 106
802 108

ชื่อรายวิชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
คณิตศาสตร์ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
ฟิ สกิ ส์สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กและการออกแบบ 2
วาดเส้ นเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
พื ้นฐานภาพเคลื่อนไหว

รวมจํานวน

20

จํานวนหน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(2-4-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
20

ปี ที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 1)
รหัสวิชา
800 101
800 201
801 301
802 201
802 203
802 211
--- ---

ชื่อรายวิชา
ประวัติการออกแบบและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประยุกต์สําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1
ทัศนศิลป์เพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
ภาพ 3 มิติและภาพเคลื่อนไหว 1
การเตรี ยมการผลิตสําหรับมัลติมีเดีย
วิชาบังคับเลือกศึกษาทัว่ ไป

รวมจํานวน

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
20

ปี ที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 2)
รหัสวิชา
800 117
800 202
800 203
802 202
802 205
--- ----- ---

ชื่อรายวิชา
เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ นสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
เคมีสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทัศนศิลป์เพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 1
วิชาเอกเลือก
วิชาบังคับเลือกศึกษาทัว่ ไป

รวมจํานวน

21

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
3
3
20

ปี ที่ 3 (ภาคการศึกษาที่ 1)
รหัสวิชา
800 204
800 206
802 301
802 304
--- ----- ---

ชื่อรายวิชา
ชีววิทยาสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การและการจัดการเพื่อธุรกิจสารสนเทศ
การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2
การออกแบบตัวละครและฉาก
วิชาเอกเลือก
วิชาบังคับเลือกศึกษาทัว่ ไป

รวมจํานวน

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3
6
21

ปี ที่ 3 (ภาคการศึกษาที่ 2)
รหัสวิชา
800 205
801 312
802 302
802 307
802 315
802 330
--- ---

ชื่อรายวิชา
หลักการตลาดธุรกิจสารสนเทศ
บัญชีเบื ้องต้ นสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 3
ฝึ กงาน
ระเบียบวิธีวิจยั ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการธุรกิจสารสนเทศ
วิชาเอกเลือก

รวมจํานวน

22

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
0(ไม่น้อยกว่า 320 ชม.)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
18

ปี ที่ 4 (ภาคการศึกษาที่ 1)
รหัสวิชา
801 308
801 304
802 401
802 407
802 408
--- ----- ---

ชื่อรายวิชา
การประเมินผลโครงการ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 4
สัมมนา
เตรี ยมจุลนิพนธ์
วิชาเอกเลือก
วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี

รวมจํานวน

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3
3
17

ปี ที่ 4 (ภาคการศึกษาที่ 2)
รหัสวิชา
802 409
801 306
--- ---

ชื่อรายวิชา
จุลนิพนธ์
กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี

รวมจํานวน

23

จํานวนหน่ วยกิต
4(0-8-4)
3(3-0-6)
3
10

3.1.2 แผนการศึกษาวิชาเอกการออกแบบเว็บและสื่อโต้ ตอบ
ปี ที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 1)
รหัสวิชา
081 101
081 102
800 111
800 113
801 101
802 101
802 104

ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
คณิตศาสตร์ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
โครงสร้ างข้ อมูลและแอลเกอริทมึ เบื ้องต้ น
วาดเส้ นเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กและการออกแบบ 1
รวมหน่ วยกิต

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
4(2-4-6)
21

ปี ที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 2)
รหัสวิชา
081 103
800 112
800 114
800 115
802 105
--- ---

ชื่อรายวิชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
คณิตศาสตร์ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
ฟิ สกิ ส์สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กและการออกแบบ 2
วิชาเอกเลือก
รวมหน่ วยกิต

24

จํานวนหน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(2-4-6)
3
19

ปี ที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 1)
รหัสวิชา
800 101
800 201
801 301
802 201
802 206
802 211
--- ---

ชื่อรายวิชา
ประวัติการออกแบบและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประยุกต์สําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1
ทัศนศิลป์เพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
การออกแบบเว็บและสื่อโต้ ตอบ 1
การเตรี ยมการผลิตสําหรับมัลติมีเดีย
วิชาบังคับเลือกศึกษาทัว่ ไป
รวมหน่ วยกิต

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3
20

ปี ที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 2)
รหัสวิชา
800 202
800 203
800 117
802 207
--- ----- ---

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
เคมีสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ นสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การออกแบบเว็บและสื่อโต้ ตอบ 2
วิชาเอกเลือก
วิชาบังคับเลือกศึกษาทัว่ ไป
รวมหน่ วยกิต

25

จํานวนหน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3
3
18

ปี ที่ 3 (ภาคการศึกษาที่ 1)
รหัสวิชา
800 204
800 206
802 309
802 314
802 322
--- ---

ชื่อรายวิชา
ชีววิทยาสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การและการจัดการเพื่อธุรกิจสารสนเทศ
ระบบฐานข้ อมูลบนอินเทอร์ เน็ต
การพัฒนาเว็บด้ วยโปรแกรมภาษาจาวา
การออกแบบเว็บและสื่อโต้ ตอบ 3
วิชาบังคับเลือกศึกษาทัว่ ไป
รวมหน่ วยกิต

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
6
21

ปี ที่ 3 (ภาคการศึกษาที่ 2)
รหัสวิชา
800 205
801 312
802 307
802 315
802 323
802 329
802 330
--- ---

ชื่อรายวิชา
หลักการตลาดธุรกิจสารสนเทศ
บัญชีเบื ้องต้ นสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝึ กงาน
ระเบียบวิธีวิจยั ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การออกแบบเว็บและสื่อโต้ ตอบ 4
การเขียนโปรแกรมบนเว็บขันสู
้ ง
การจัดการธุรกิจสารสนเทศ
วิชาเอกเลือก
รวมหน่ วยกิต

26

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
0(ไม่น้อยกว่า 320 ชม.)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3
21

ปี ที่ 4 (ภาคการศึกษาที่ 1)
รหัสวิชา
801 308
801 304
802 407
802 408
--- ----- ---

ชื่อรายวิชา
การประเมินผลโครงการ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สัมมนา
เตรี ยมจุลนิพนธ์
วิชาเอกเลือก
วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
6
3

รวมหน่ วยกิต

17

ปี ที่ 4 (ภาคการศึกษาที่ 2)
รหัสวิชา
801 306
802 409
--- ---

ชื่อรายวิชา
กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุลนิพนธ์
วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่ วยกิต

27

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
4(0-8-4)
3
10

3.1.3 แผนการศึกษาวิชาเอกการออกแบบเกม
ปี ที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 1)
รหัสวิชา
081 101
081 102
800 111
800 113
801 101
802 101
802 104

ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
คณิตศาสตร์ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
โครงสร้ างข้ อมูลและแอลเกอริทมึ เบื ้องต้ น
วาดเส้ นเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กและการออกแบบ 1
รวมหน่ วยกิต

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
4(2-4-6)
21

ปี ที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 2)
รหัสวิชา
081 103
800 112
800 114
800 115
802 105
802 106
--- ---

ชื่อรายวิชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
คณิตศาสตร์ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
ฟิ สกิ ส์สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กและการออกแบบ 2
วาดเส้ นเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
วิชาเอกเลือก
รวมหน่ วยกิต

28

จํานวนหน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(2-4-6)
2(1-2-3)
3
21

ปี ที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 1)
รหัสวิชา
800 101
800 201
801 301
802 201
802 209
802 211
--- ---

ชื่อรายวิชา
ประวัติการออกแบบและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประยุกต์สําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1
ทัศนศิลป์เพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
การออกแบบเกม 1
การเตรี ยมการผลิตสําหรับมัลติมีเดีย
วิชาบังคับเลือกศึกษาทัว่ ไป
รวมหน่ วยกิต

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3
20

ปี ที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 2)
รหัสวิชา
800 202
800 203
800 117
802 202
802 210
--- ----- ---

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
เคมีสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ นสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทัศนศิลป์เพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
การออกแบบเกม 2
วิชาเอกเลือก
วิชาบังคับเลือกศึกษาทัว่ ไป
รวมหน่ วยกิต

29

จํานวนหน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
3
3
20

ปี ที่ 3 (ภาคการศึกษาที่ 1)
รหัสวิชา
800 204
800 206
802 324
--- ----- ---

ชื่อรายวิชา
ชีววิทยาสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การและการจัดการเพื่อธุรกิจสารสนเทศ
การออกแบบเกม 3
วิชาเอกเลือก
วิชาบังคับเลือกศึกษาทัว่ ไป
รวมหน่ วยกิต

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
6
6
21

ปี ที่ 3 (ภาคการศึกษาที่ 2)
รหัสวิชา
800 205
801 312
802 307
802 315
802 325
802 330
802 326

ชื่อรายวิชา
หลักการตลาดธุรกิจสารสนเทศ
บัญชีเบื ้องต้ นสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝึ กงาน
ระเบียบวิธีวิจยั ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การออกแบบเกม 4
การจัดการธุรกิจสารสนเทศ
การเขียนบทเกม
รวมหน่ วยกิต

30

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
0(ไม่น้อยกว่า 320 ชม.)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
17

ปี ที่ 4 (ภาคการศึกษาที่ 1)
รหัสวิชา
801 304
801 308
802 407
802 408
802 416
--- ----- ---

ชื่อรายวิชา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การประเมินผลโครงการ
สัมมนา
เตรี ยมจุลนิพนธ์
การตัดต่อเสียงเพื่องานภาพเคลื่อนไหว
วิชาเอกเลือก
วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่ วยกิต

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3
3
17

ปี ที่ 4 (ภาคการศึกษาที่ 2)
รหัสวิชา
801 306
802 409
--- ---

ชื่อรายวิชา
กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุลนิพนธ์
วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่ วยกิต

31

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
4(0-8-4)
3
10

3.1.4

คําอธิบายรายวิชา

081 101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
หลักเกณฑ์และแนวคิดของการสื่อสาร ทักษะการใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้ างสรรค์ เพื่อใช้ ในการดําเนินชีวิตและแสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเอ
081 102

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
(English for Everyday Use)
การฝึ กทักษะภาษาอังกฤษทัง้ 4 ด้ าน โดยฝึ กการฟั งและการพูดในชีวิตประจําวัน และในสถานการณ์
ต่างๆ ฝึ กอ่านเพื่อความเข้ าใจ สามารถสรุปใจความสําคัญ ฝึ กเขียนในระดับย่อหน้ า และสามารถใช้ ภาษาอังกฤษเป็ น
เครื่ องมือแสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง

081 103

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Skill Development)
การฝึ กทักษะภาษาอังกฤษทัง้ 4 ด้ าน โดยฝึ กการอ่านและพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่อา่ น
สามารถนําข้ อมูลที่ได้ จากการอ่านไปประกอบการเขียน ฟั งจับใจความและสามารถใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นเครื่ องมือแสวงหา
ความรู้ได้ ด้วยตนเอง
082 101

มนุษย์กบั ศิลปะ
3(3-0-6)
(Man and Art)
ความสําคัญของศิลปะ บทบาทของมนุษย์ในฐานะผู้สร้ างสรรค์งานศิลปะ ที่มาของแรงบันดาลใจ
ทังนี
้ ้ โดยครอบคลุม
วิวฒ
ั นาการของผลงานศิลปะในด้ านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และดนตรี จากอดีตถึงปั จจุบนั
ประเด็นสําคัญต่อไปนี ้ คือ ลักษณะเฉพาะของงานศิลปะ ศิลปะในฐานะสื่อความคิด อารมณ์ คติความเชื่อ และการสะท้ อน
ภาพสังคม วิธีการมองและชื่นชมผลงานศิลปะจากแง่มมุ สุนทรี ยศาสตร์ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์และสังคม
082 102

มนุษย์กบั การสร้ างสรรค์
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
วิวฒ
ั นาการของมนุษย์และบทบาทของมนุษย์ในการสร้ างสรรค์ทงสิ
ั ้ ง่ ที่เป็ นนามธรรมและรูปธรรม ซึง่
เป็ นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด้ านต่างๆ ที่สืบเนื่องจากโบราณสมัยมาถึงปั จจุบนั โดยให้ ความสําคัญแก่
ประเด็นสําคัญดังต่อไปนี ้ ปั จจัยที่เอื ้อต่อการสร้ างสรรค์ กระบวนการสร้ างสรรค์ ลักษณะและผลผลิตของการสร้ างสรรค์
ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคแต่ละสมัย ทังนี
้ ้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในปริ ทศั น์ประวัติศาสตร์ และจาก
มุมมองของศาสตร์ ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง
082 103

ปรัชญากับชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy and Life)
ความหมาย ความคิดและวิธีการทางปรัชญาอันเกี่ยวเนื่องกับชีวิต การแสวงหาความจริง ความรู้ คุณค่า
ทางจริยธรรมและความงาม การคิดอย่างมีเหตุผล เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถวิเคราะห์ประเด็น ปั ญหาร่วมสมัย อันจะ
นําไปสูก่ ารสร้ างสํานึกทางจริ ยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
32

082 104

อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
(World Civilization)
ความหมายของคําว่า อารยธรรม รูปแบบและปั จจัยพื ้นฐานที่นําไปสูก่ ําเนิด ความรุ่งเรื องและความ
เสื่อมของอารยธรรมสําคัญของโลกในแต่ละยุคสมัย กระบวนการสัง่ สมความเจริ ญที่มาจากความคิดสร้ างสรรค์ การเรี ยนรู้
จากประสบการณ์ และปฏิสมั พันธ์ระหว่างอารยธรรมต่างๆ ทังในด้
้ านวัตถุธรรมและจิตใจ ไม่วา่ จะเป็ นระบบการเมืองการ
ปกครอง กฎหมาย วรรณกรรม ศิลปกรรม ปรัชญา ศาสนาและคติความเชื่อ ซึง่ ยังคงมีคณ
ุ ปู การต่อสังคมมนุษย์ในปั จจุบนั
082 105

อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
(Thai Civilization)
พื ้นฐานและวิวฒ
ั นาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางด้ านประวัติศาสตร์ การสร้ างสรรค์ ค่านิยม ภูมิ
ปั ญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
และสังคม รวมทังผลกระทบของวิ
้
ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและบทบาทของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ
083 101

มนุษย์กบั สิง่ แวดล้ อม
3(3-0-6)
(Man and His Environment)
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิง่ แวดล้ อมและภูมินิเวศน์ โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของการอยู่
ร่วมกันของสิง่ มีชีวิตเพื่อให้ เกิดความสมดุลแห่งธรรมชาติ ปั จจัยที่นําไปสูค่ วามเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้ อมธรรมชาติและภูมิ
นิเวศน์ ลักษณะและขอบเขตของปั ญหาในปั จจุบนั แนวโน้ มในอนาคตและผลกระทบต่อมนุษยชาติ ตลอดจนส่งเสริ มให้ มี
ส่วนร่วมในการจัดการสิง่ แวดล้ อมเพื่อนําไปสูส่ งั คมแบบยัง่ ยืน

3(3-0-6)
จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์
(Psychology and Human Relations)
ธรรมชาติของมนุษย์ในด้ านพัฒนาการ พัฒนาการของชีวิตแต่ละช่วงวัย ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ
กระบวนการคิดและการรับรู้ตนเองและบุคคลอื่น ทัศนคติและความพึงพอใจระหว่างบุคคล การสื่อสาร สัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล หลักการจูงใจและการให้ กําลังใจ อารมณ์
การควบคุมอารมณ์และการจัดการความเครี ยด การพัฒนา
บุคลิกภาพ การปรับตัว ภาวะผู้นํา การทํางานเป็ นหมูค่ ณะ การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนและสร้ างสรรค์คณ
ุ ภาพ
ชีวิต
083 102

083 103

หลักการจัดการ
3(3-0-6)
(Principles of Management)
ความหมาย นัยและความสําคัญของคําว่า การจัดการ ตลอดจนจุดประสงค์แนวคิดในเชิงปรัชญาและ
หลักการในเชิงทฤษฎีที่เอื ้อต่อความสําเร็จในการดําเนินชีวิต การประกอบกิจหรื อภารกิจ ใด ๆ ก็ตามของปั จเจกบุคคล
องค์กรและสังคมให้ ลลุ ว่ งไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทังนี
้ ้ โดยครอบคลุมประเด็นว่าด้ วยจริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม การกําหนดนโยบายและการวางแผน พฤติกรรมองค์กร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากร และ
การติดตามประเมินผล
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083 104

กีฬาศึกษา
3(2-2-5)
(Sport Education)
ความเป็ นมาของกีฬา เรี ยนรู้ ฝึ กฝน พัฒนา ทักษะ เทคนิคกีฬา กฎระเบียบและกติกา มารยาทของผู้
เล่นและผู้ชม สมรรถภาพทางกาย การป้องกันอุบตั ิเหตุจากการเล่นกีฬา การปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น รวมถึงบทบาทหน้ าที่
การเป็ นนักกีฬาและผู้ชมที่ดี ประโยชน์ของกีฬาที่มีตอ่ การเสริมสร้ างสุขภาวะ โดยเลือกศึกษากีฬาสากล หรื อกีฬาสมัยนิยม
หนึง่ ชนิดกีฬา
083 105

การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
(Thai Politics, Government and Economy)
โครงสร้ าง ระบบ และกระบวนการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ พัฒนาการบทบาทของ
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม วิเคราะห์ให้ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกลไกทางการเมือง
การปกครองและเศรษฐกิจที่สง่ ผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของ โลกาภิวตั น์ที่มีต่อระบบการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ
084 101

อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
(Food for Health)
ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับความต้ องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบอาหาร สุขลักษณะของอาหารกับ
สุขภาพ อาหารที่ไม่ได้ สดั ส่วนกับโรค อุปนิสยั การรับประทานอาหารกับสุขภาพ ปั ญหาโภชนาการ โรคจากโภชนาการ จาก
การปนเปื อ้ น สารถนอมอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์ ความปลอดภัยด้ านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค
084 102

สิง่ แวดล้ อม มลพิษ และพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment, Pollution and Energy)
ส่วนประกอบและความสัมพันธ์ของสิง่ ต่างๆ ในธรรมชาติ สาเหตุ ผลกระทบ และการจัดการมลพิษด้ าน
ต่างๆ พลังงาน ผลกระทบจากการใช้ พลังงานและการจัดการ
084 103

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Computer, Information Technology and Communication)
บทบาทและความสําคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปั จจุบนั แนวโน้ มใน
อนาคต ความรู้พื ้นฐาน การประยุกต์ใช้ อย่างสร้ างสรรค์ การรักษาความมัน่ คง กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้ อง
084 104

คณิตศาสตร์ และสถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
เซต ระบบจํานวนจริง ตรรกวิทยา ความน่าจะเป็ น ประเภทของข้ อมูล สถิติพรรณนา เลขดัชนี ดอกเบี ้ย
ภาษี เงินได้ บัญชีรายรับ-รายจ่าย
084 105

โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(3-0-6)
(World of Technology and Innovation)
ปรัชญา แนวคิด และการสร้ างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ในปั จจุบนั และอนาคต การพัฒนา การประยุกต์ใช้ และ
การจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
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800 101

ประวัติการออกแบบและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(History of Design and Technology)
ประวัติการออกแบบที่ใช้ โปรแกรมช่วยออกแบบ
และวิวฒ
ั นาการของคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้ องกับการออกแบบ เพื่อให้ นกั ศึกษารู้จกั วิเคราะห์บทบาทของเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อสังคมและงานออกแบบใน
สาขาวิชาชีพต่างๆ และรู้จกั ประเมินบทบาทของการออกแบบและเทคโนโลยีทงในอดี
ั้
ต ปั จจุบนั และอนาคต
The history of computer-aided design and the evolution of computer and technology related
to design. Analysis of the role of technology and its influence on society and design work in various fields.
Evaluation of the role of design and technology in the past, present and future.
800 111

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3(2-2-5)
(Computer Programming for Information Technology I)
การวิเคราะห์และออกแบบแอลเกอริทมึ การโปรแกรมแบบโครงสร้ างแถวลําดับ การค้ นหาและการเรี ยง
ลําดับ ระเบียน และการจัดการแฟ้มข้ อมูล
Algorithm analysis and design. Structured programming. Arrays. Searching, querying,
sorting, and organizing recorded data.
800 112

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
3(2-2-5)
(Computer Programming for Information Technology II)
วิชาบังคับก่อน : 800 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
เทคนิคการโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ การทดสอบและการแก้ ไขข้ อผิดพลาด ตัวชี ้แถวลําดับหลายมิติ
สายอักขระ การดําเนินการระดับบิต เซต การเรี ยกซ้ อนตัวเอง การจัดการแฟ้มข้ อมูล ลิสต์เชื่อมโยง การพัฒนา
โปรแกรมเพื่อใช้ ในการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน
Efficient programming techniques. Program testing and error rectification. Multi-dimensional
array indexes. Strings (array of characters). Bitwise operations. Set. Recursive functions. File management.
Link lists. Software development for complex solutions.
800 113

คณิตศาสตร์ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3(3-0-6)
(Mathematics for Information Technology I)
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพนั ธ์และการประยุกต์ การอินทิเกรตและ การ
ประยุกต์ เวกเตอร์ ฟั งก์ชนั หลายตัวแปร เมทริกซ์และการประยุกต์
Mathematical induction. Limit and continuity. Calculating derivatives. Integration and its
applications. Vector calculus. Functions of several variables. Matrix theory and its applications.
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800 114

คณิตศาสตร์ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
3(3-0-6)
(Mathematics for Information Technology II)
ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีของกราฟ การประยุกต์ของกราฟ ต้ นไม้ และข่ายงาน ปั ญหาการหา วิถี
สันที
้ ่สดุ วงจรออยเลอร์ วงจรแฮมิลโทเนียน การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ชนิดของความคลาดเคลื่อน การป้องกันความ
คลาดเคลื่อน
Introduction to graph theory and its applications. Trees and networks. Shortest path
problems and solutions. Eulerian circuits. Hamiltonian circuits. Error analysis. Types of errors. Error
prevention.
800 115

3(3-0-6)
ฟิ สกิ ส์สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Physics for Information Technology)
แรงเหวี่ยงและแรงสูศ่ นู ย์กลาง อิเล็กตรอนและนิวเคลียส การเลือกระดับ พลังงาน และแถบพลังงาน
Leverage and centrifugal forces. Electrons and nuclei. Level selection. Energy and energy

bands.
800 117

เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ นสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Basic Economics for Information Technology)
หลักการพื ้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ทงระดั
ั ้ บจุลภาคและมหภาค ได้ แก่ อุปสงค์ อุปทาน พฤติกรรมผู้
บริ โภค พฤติกรรมผู้ผลิต หลักการการผลิตและต้ นทุน การกําหนดราคาในตลาด ระบบเศรษฐกิจ รายได้ ประชาชาติ เงิน
เฟ้อ เงินฝื ด การคลัง การค้ าระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการใช้ นโยบายต่างๆ ทางเศรษฐกิจ
Basic principles of microeconomics and macroeconomics including demand and supply,
consumer behavior, producer behavior, principles of manufacturing/production, cost, price formation, GDP
and GNP, inflation and deflation, finance, international trade, economic development and economic policies.
800 201

ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
(English for Information and CommunicationTechnology I)
อ่าน ดูและฟั งภาษาอังกฤษทางสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อภาพและเสียงประเภทต่างๆที่ให้ ความรู้ ความ
บันเทิงและข่าวสารข้ อมูลด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ ้นในโลกปั จจุบนั เพื่อจับ
ใจความสําคัญและคิดวิเคราะห์ โดยประเมินผลจาก การสนทนาโต้ ตอบ การแสดงบทบาทสมมุติ การนําเสนอด้ วยสื่อภาพ
และเสียง และการเขียนความเรี ยงเพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างมีหลักการ
Reading, watching and listening to a variety of publications and audio/visual media which are
the sources of news, information, entertainment, and knowledge about current information and communication
technology as well as updated events around the world for the development of gist-grasping and analytical
skills. Group discussion, role plays, audio/visual presentations, and critical writing are means of evaluation.
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800 202

ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
(English for Information and Communication Technology II)
อ่าน ดูและฟั งภาษาอังกฤษทางสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อภาพและเสียงประเภทต่างๆที่ให้ ความรู้ ความ
บันเทิงและข่าวสารข้ อมูลด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ ้นในโลกปั จจุบนั เพื่อจับ
ใจความสําคัญและคิดวิเคราะห์ โดยประเมินผลจาก การสนทนาโต้ ตอบ การแสดงบทบาทสมมุติ การนําเสนอด้ วยสื่อภาพ
และเสียง และการเขียนความเรี ยงเพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างมีหลักการ โดยมุ่งเน้ นการใช้ ภาษาให้ ถกู ต้ องตามหลัก
ไวยากรณ์ ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษายิ่งขึ ้น
Reading, watching and listening to a variety of publications and audio/visual media which are
the sources of news, information, entertainment, and knowledge about current information and communication
technology as well as updated events around the world for the development of gist-grasping and analytical
skills. Group discussion, role plays, audio/visual presentations, and critical writing are means of evaluation.
More emphasis is placed upon the proper usage of grammar, idioms and collocations.
800 203

เคมีสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Chemistry for Information Technology)
ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับสมบัติธาตุตามตารางธาตุ เคมีอินทรี ย์ เคมีอนินทรี ย์ สมการเคมี สารเคมีใน
ชีวิตประจําวัน และเคมีอินทรี ย์
Introduction to properties of the elements found in the periodic table. Organic and inorganic
chemistry. Chemical equations. Chemicals used in daily life.
800 204

ชีววิทยาสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Biology for Information Technology)
แนวคิดทางชีววิทยา มนุษย์กบั ระบบนิเวศ การปรับตัวและพฤติกรรมของพืชและสัตว์ โครงสร้ างและ
อวัยวะของพืชและสัตว์ ดีเอ็นเอและจีโนม
Concepts in biology. Human and ecosystems. Adaptation and behaviors of plants and
animals. Structures and organs of plants and animals. DNA and genome.
800 205

หลักการตลาดเพื่อธุรกิจสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Marketing Principles for Information Technology Business)
หลักการตลาด และการจําแนกประเภทของตลาด กิจกรรมและหน้ าที่ตา่ งๆ ทางการตลาดในระบบ
ธุรกิจ สิง่ แวดล้ อมทางการตลาด ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การ
พัฒนาโครงสร้ างตลาด การวิจยั ตลาด การกําหนดกลยุทธ์และการวางแผนการตลาดเพื่อธุรกิจสารสนเทศ
General marketing principles. Types of markets. Marketing functions and activities in
business systems. Marketing environments. Market-alternating factors. Consumer behavior. Market
segmentation. Market structure development. Market research. Strategy formulation and marketing planning
for information technology business.
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800 206

องค์การและการจัดการเพื่อธุรกิจสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Organization and Management for Information Technology Business)
ระบบและโครงสร้ างขององค์กร วิวฒ
ั นาการของแนวความคิดทางการจัดการ พฤติกรรมองค์กร
นโยบายองค์กร การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดคนเข้ า
ทํางาน การสัง่ การ การจูงใจและการควบคุม ซึง่ การศึกษาแต่ละหน้ าที่จะให้ ความสําคัญกับการประยุกต์สารสนเทศ
The systems and structures of organizations. Evolution of management concepts.
Organizational behavior. Organization policies. Organizational and human resource development. Managing,
planning, organizing, staffing, directing, motivating, and controlling processes, each of which emphasizes the
applications of information systems and technology.
800 305

ภาพพิมพ์ซิลค์สกรี นเบื ้องต้ น
2(1-2-3)
(Basic Silk Screen Printing)
ศึกษาและปฏิบตั ิเทคนิควิธีการสร้ างผลงานภาพพิมพ์ซิลค์สกรี นเบื ้องต้ น
โดยนําต้ นแบบมาจาก
ภาพถ่าย ภาพต้ นแบบต่างๆ ซึง่ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในงานประเภทต่างๆ ตลอดจนเป็ นพื ้นฐานที่สามารถพัฒนาไปสู่
การทํางานศิลปะที่เกี่ยวเนื่องได้
Basic Silk Screen printing processes and techniques using photographs and various kinds of
original pictures as models. Further application of the techniques to other fields and related artwork.
800 306

การประกอบและซ่อมบํารุงเครื่ องคอมพิวเตอร์
3(1-4-4)
(Computer Assembly and Maintenance)
การทํางาน การเลือกใช้ การซื ้อ ชิ ้นส่วนอุปกรณ์ที่ประกอบขึ ้นเป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ การนําชิ ้น ส่วนมา
ประกอบขึ ้นเป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบ การบํารุงรักษา และเทคนิคการซ่อมเครื่ องคอมพิวเตอร์ และของ
ฮาร์ ดแวร์ และซอฟแวร์ การป้องกันและการกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ และการติดตังระบบเครื
้
อข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก
Computer systems. Choosing the right components for personal computers. Computer
assembly, testing and maintenance. Hardware and software repairing techniques. Virus protection and
removal. Small area networks (SAN) set-up.
800 307

การถ่ายภาพดิจิทลั เบื ้องต้ น
3(1-4-4)
(Basic Digital Photography)
เทคนิคเบื ้องต้ นของการถ่ายภาพดิจิทลั การจัดองค์ประกอบภาพ ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิและพัฒนาภาพ
ตลอดจนการประยุกต์ใช้ การถ่ายภาพกับสื่อหลากหลาย
Basic techniques for digital photography, composition arrangement, photo processing and
development, as well as applications of photography to creating various types of media.
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801 101

โครงสร้ างข้ อมูลและแอลเกอริทมึ เบื ้องต้ น
3(3-0-6)
(Basic Data Structures and Algorithms)
โครงสร้ างข้ อมูลแบบข้ อมูลเชิงรายการ แบบคิว แบบเรี ยงทับซ้ อน กราฟ รูปต้ นไม้ การเรี ยงลําดับข้ อมูล
เรี ยงลําดับแบบฮีป การค้ นหาข้ อมูล การหาเลขที่อยูแ่ บบเฮซชิง การค้ นหาแบบทวิภาค การนําโครงสร้ างข้ อมูลไปประยุกต์
ใช้ ในงานต่างๆ หลักการวิเคราะห์และออกแบบแอลเกอริทมึ เบื ้องต้ น
Data structures: lists, queues, stacks, graphs and trees. Data sort: heap sort. Data search:
hashing search and binary search. Applications of data structures for different tasks and projects. Principles
of basic algorithm analysis and design.
801 301

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประยุกต์สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3(2-2-5)
(Application Software Development for Information Technology I)
วิธีการพัฒนาการโปรแกรมประยุกต์โดยใช้ ภาษาระดับสูงแบบเชิงวัตถุในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
การเขียนโปรแกรมแบบมีเหตุการณ์เป็ นตัวขับเคลื่อน โดยใช้ สว่ นประสานโปรแกรมสมัยใหม่
Methodology of application software development using high-level, object-oriented
programming languages. Event-driven programming using state-of-the-art interfaces.
801 304

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(E-Business)
รูปแบบการทําธุรกิจที่ปลอดภัยและประสบความสําเร็จบนระบบ เครื อข่าย การทําธุรกิจระหว่าง
องค์การ การทําธุรกิจระหว่างองค์การและลูกค้ า และการทําธุรกิจระหว่างองค์การกับภาครัฐ
Principles of e-business. Different types of secure and successful e-business transactions.
Business-to-business (B2B). Business-to-consumer (B2C). Business-to-government (B2G).
801 306

กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Laws and Ethics for Information Technology)
หลักทัว่ ไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจการดําเนินการจัดตังและ
้
การ
เลิกกิจการ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเบื ้องต้ นและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศกึ ษาข้ อพิพาทที่เกิดจาก การ
ทําธุรกรรมบนเครื อข่าย จริยธรรมและบทบาทของธุรกิจต่อสังคม ความสําคัญและการพัฒนาความรับผิดชอบ ในระดับ
บุคคล ชุมชน ธุรกิจและสังคม
Overview of the Civil and Commercial Code. Laws related to business organizations,
business establishments and dissolutions. Basic Intellectual Property and e-business laws. Case studies on
e-business transaction disputes. Business ethics. The role of business in society. Importance and
development of responsibility for individuals, communities, businesses and societies.

39

801 308

การประเมินผลโครงการ
3(3-0-6)
(Project Assessment)
วิธีการประเมินประสิทธิภาพของโครงการ รวมถึงการประเมินต้ นทุนของ โครงการในรูปแบบต่างๆ การ
วิเคราะห์กลุม่ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ความเป็ นไปได้ ในการดําเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ เพื่อนําไปปรับปรุง
โครงการ
Methods of project efficiency evaluation. Cost evaluation for different types of projects.
Target group analysis. Objectives and operational feasibility. Monitoring and investigating.
801 312

บัญชีเบื ้องต้ นสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Basic Accounting for Information Technology)
้ ลฐานทางการบัญชีสําหรับสารสนเทศทางธุรกิจ การบันทึกข้ อมูล ใน
หลักและแนวทางความคิดขันมู
สมุดขันต้
้ น บัญชีแยกประเภท การจัดทํางบทดลอง รายการปรับปรุงบัญชี การเปิ ดบัญชี การทํางบการเงินของกิจการ
ให้ บริการ ซื ้อมาขายไป กิจการอุตสาหกรรม การแปลความหมายข้ อมูลบัญชี และการประยุกต์สารสนเทศไปใช้ ในการบัญชี
เพื่อเป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจ
Basic principles and concepts of accounting for business information systems and
technology. Processes of recording transactions in a book of original entry. Ledger accounts. Trial balance
preparation. Adjusting entries. Account opening. Preparation of financial statements for service,
merchandising and manufacturing business operations. Interpretation of accounting information. Application
of information systems and technology in accounting for decision-making.
802 101

วาดเส้ นเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
2(1-2-3)
(Drawing for Information Technology I)
หลักการและวิธีการวาดลายเส้ นและแรเงาให้ นํ ้าหนักความเข้ มแสงและเงาลักษณะผิวตามระยะใกล้ ไกลของวัตถุจากรู ปทรงเรขาคณิตพัฒนาไปสู่รูปทรงที่มีความสลับซับซ้ อนมากขึน้ หลักการวิธีวาดภาพและกายวิภาค
เบื ้องต้ นของคนและสัตว์ โดยอาศัยแบบจากหุน่ นิ่งและหุน่ ที่มีชีวิต
Principles and methods of drawing, shading, shadowing and lighting the surfaces of objects,
both in geometric and complex shapes, according to their vectors and positions. Basic human and animal
anatomy. Principles and methods of drawing humans and animals from both still and live models.

802 104

คอมพิวเตอร์ กราฟิ กและการออกแบบ 1
4(2-4-6)
(Computer Graphics and Design I)
ออกแบบผลงาน 2 มิ ติ เ พื่ อ สร้ างประสบการณ์ ใ นการออกแบบโดยใช้ ธรรมชาติ แ ละทฤษฎี ท าง
สุนทรี ยภาพในการจัดวางองค์ประกอบ ตลอดจนการศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิขนพื
ั ้ ้นฐานของการนํา คอมพิวเตอร์
กราฟิ กมาประยุกต์ใช้ กบั การออกแบบด้ วยโปรแกรมสําเร็จรูป
Basic theoretical perspectives and practices on 2D design using nature and visual art theory
in setting compositions. Basic theories and practices in applying computer graphic to designing using
software packages.
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802 105

คอมพิวเตอร์ กราฟิ กและการออกแบบ 2
4(2-4-6)
(Computer Graphics and Design II)
ออกแบบผลงาน 3 มิติเพื่อสร้ างประสบการณ์ ในการออกแบบโดยใช้ ธรรมชาติและทฤษฎีทาง
สุนทรี ยภาพในการจัดวางองค์ประกอบ ตลอดจนการศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิขนพื
ั ้ ้นฐานของการนํา คอมพิวเตอร์
กราฟิ กมาประยุกต์ใช้ กบั การออกแบบด้ วยโปรแกรมสําเร็จรูป
Basic theoretical perspectives and practices on 3D design using nature and visual art theory
in setting compositions. Basic theories and practices in applying computer graphic to designing using
software packages.
802 106

วาดเส้ นเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
2(1-2-3)
(Drawing for Information TechnologyII)
หลัก การและวิ ธี ก ารวาดภาพและกายวิ ภ าคของคนและสัต ว์ เ พื่ อ แสดงอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก และ
ลักษณะเฉพาะ โดยอาศัยแบบหุน่ นิ่ง แบบคน ตลอดจนการวาดภาพอาคาร ต้ นไม้ และทิวทัศน์ มีการศึกษานอกสถานที่
Principles and methods of drawing. Human and animal anatomy related to the expression of
emotions, feelings and characteristics. Drawing still life and human models, buildings, trees and landscapes.
Field trips are provided.
802 107

ภาพและเสียงดิจิทลั
3(2-2-5)
(Digital Sound and Imaging)
โครงสร้ างหลักการเบื ้องต้ นในรูปแบบต่างๆของภาพและเสียงที่อยูใ่ นรูปของดิจิทลั
วิธีการสร้ างภาพ
และเสียงที่มีการผสมผสานกันอย่างเหมาะสมเกิดเป็ นงานที่น่าสนใจ
Basic principles in various forms of digital sound and imaging. Synthesizing images and
sounds in perfect harmony.
802 108

พื ้นฐานภาพเคลื่อนไหว
2(1-2-3)
(Basic Animation)
หลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติเบื ้องต้ นโดยการใช้ เทคนิคการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติใน
รูปแบบต่างๆ ตังแต่
้ การวาดแบบเฟรมต่อเฟรม ตลอดจนการสร้ างภาพเคลื่อนไหว โดยการใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป
Basic principles of 2D animation creation from the use of frame-by-frame technique to the
use of software packages.

3(3-0-6)
การออกแบบเชิงวัตถุสําหรับมัลติมีเดีย
(Object Oriented Design for Multimedia)
หลักการของการออกแบบซอฟต์แวร์ เชิงวัตถุ การประเมินและเลือกรู ปแบบที่เหมาะสม การใช้ คอมโพ
เน้ นท์ การออกแบบโปรแกรมประยุกต์แบบกระจาย การออกแบบระบบและจัดทําคูม่ ือด้ วยภาษายูเอ็มแอล
Principles of object-oriented software design. Assessment and selection of the right format.
The use of components. Distributed application program design. Designing a system and preparing a user’s
manual using UML (Unified Modeling Language).
802 109
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802 201

ทัศนศิลป์เพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
2(1-2-3)
(Visual Art for Information Technology I)
การสร้ างงานจากเทคนิคการใช้ สีชนิดต่างๆโดยเน้ นความงามของโครงสีและโครงสร้ างองค์ประกอบของ
รูปเพื่อสร้ างทักษะในการนําไปประยุกต์ใช้ กบั การสร้ างภาพจิตรกรรมด้ วยคอมพิวเตอร์ ตอ่ ไป มีการศึกษานอกสถานที่
Creating art work using various types of paint, focusing on the beauty of colour schemes and
compositions. Developing painting concepts and skills needed for the creation of digital paintings. Field trips
are provided.
802 202

ทัศนศิลป์เพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Visual Art for Information Technology II)

2(1-2-3)

สร้ างสรรค์งานศิลปกรรมเกี่ยวกับทฤษฎีสีและรู ปทรงที่ใช้ ในงานศิลปกรรมแขนงต่างๆ สามารถ
ถ่ายทอดจินตนาการและสื่อความหมายของอารมณ์ความรู้ สกึ ผ่านงานศิลปะโดยเฉพาะการนําไปประยุกต์ใช้ กับ
คอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบ
Creating art work that involves colour theories and figures used in various fields. How to
express imagination, emotion, and perception through artwork for computer graphics design.
802 203

ภาพ 3 มิติและภาพเคลื่อนไหว 1
3(2-2-5)
(3D Imaging and Animation I)
การสร้ างภาพ 3 มิติทงในส่
ั ้ วนที่เป็ นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวโดยประยุกต์ ความรู้ เรื่ องแสงสีและ
พื ้นผิวประกอบกับการศึกษาเครื่ องมือที่นํามาช่วยในการสร้ างภาพ 3 มิติต่างๆนํามาช่วยสร้ างภาพ 3 มิติและภาพ
้โดยใช้ พื ้นฐานการคํานวณทางคณิตศาสตร์ เช่นตรี โกณมิติ, เวกเตอร์ , เมทริ กซ์
เคลื่อนไหวในเบื ้องต้ นได้ ทงหมดนี
ั้
Creating 3D imaging and animation. Theories of lighting and textures. The use of tools for
3D imaging and animation. Trigonometry, vectors and matrixes are the foundation of the course.
802 204

การวาดภาพสีดิจิทลั
3(2-2-5)
(Digital Painting)
การวาดภาพสีและเทคนิคโดยการใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป
นํามาถ่ายทอดความคิดสร้ างสรรค์และ
จินตนาการ ออกมาเป็ นผลงานที่สมจริง
Digital painting techniques using computer applications to present ideas in a realistic
manner.
802 205

การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 1
3(1-4-4)
(Animation Design I)
กระบวนการทําภาพเคลื่อนไหว และการจัดเตรี ยมตัวละคร เพื่องานแอนิเมชัน ที่สามารถแสดง การ
เคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ รวมถึงการนําเอากระบวนการออกแบบมาใช้ ให้ เหมาะสม
Processes in animation making and character preparation together with the selection and
use of appropriate animation processes and techniques.
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802 206

การออกแบบเว็บและสื่อโต้ ตอบ 1
3(1-4-4)
(Web and Interactive Media Design I)
การออกแบบองค์ประกอบเว็บไซต์ เว็บท่า เว็บธุรกิจ เว็บการตลาด เว็บการศึกษา
Website element design, portal websites, business websites, marketing websites, and
e-learning websites.
802 207

การออกแบบเว็บและสื่อโต้ ตอบ 2
3(1-4-4)
(Web and Interactive Media Design II)
วิชาบังคับก่อน : 802 206 การออกแบบเว็บและสื่อโต้ ตอบ 1
การเขียนโปรแกรมระดับสคริ ปต์ แบบไดนามิคในส่วนของผู้ใช้ ระบบการนําเข้ าข้ อมูล ระบบการตอบโต้
กับผู้ใช้ ระบบการควบคุมการเคลื่อนไหว การแสดงผล และการจัดการเนื ้อหาที่สร้ างขึ ้น
Dynamic script programming, data input, user interaction, movement control, content
display, and content management.
802 208

การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
3(2-2-5)
(User Interface Design)
การเขียนโปรแกรมระดับสคริปต์ ส่วนติดต่อผู้ใช้ แบบไดนามิค เพื่อแสดงข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับเว็บไซต์
Dynamic script and user interface programming for web content display.

802 209

การออกแบบเกม 1
3(1-4-4)
(Game Design I)
การออกแบบองค์ ป ระกอบเกมพื น้ ฐาน กฏการเล่น การสร้ างเกมต้ น แบบด้ ว ยกระดาษตลอดจน
กระบวนการทดสอบ ปรับปรุง การใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบเกม 2 มิติ
Design for basic game elements, rules, paper game prototyping, game testing and game
revising. Utilizing software packages for 2D game design.
802 210

การออกแบบเกม 2
3(1-4-4)
(Game Design II)
วิชาบังคับก่อน : 801 101 โครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริธึมเบื ้องต้ น
การออกแบบเกมดิจิตอล 2 มิติ ออกแบบองค์ประกอบพื ้นฐานของเกมดิจิตอล การออกแบบเลเวล
ตลอดจนการทดสอบ ปรับปรุงเกม การใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบเกม 3 มิติ
2D digital games, designing basic digital game elements, level design, game testing, game
revising, and utilizing software applications for 3D game design.
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802 211

การเตรี ยมการผลิตสําหรับมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
(Pre-Production for Multimedia)
กระบวนการก่อนการผลิตงานมัลติมีเดีย วิธีการออกแบบและเขียนโครงเรื่ อง แล้ วถ่ายทอดความคิด
เชิงสร้ างสรรค์ออกมาเป็ นภาพ การนําเสนอเรื่ องราวให้ น่าสนใจ เรี ยนรู้การใช้ ภาษา การสื่อความหมาย การใช้ มมุ กล้ อง
ในลักษณะต่างๆ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจและความน่าสนใจแก่ผ้ ชู ม
Processes in multimedia pre-production, depiction of creativity through storyboard design
and creation, including the use of precise language to convey particular meaning and the use of different
camera angles to enhance viewers’ understanding and attention.
802 301

การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2
3(1-4-4)
(Animation Design II)
วิชาบังคับก่อน : 802 205 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 1
กระบวนการผลิตงานภาพเคลื่อนไหว มุง่ เน้ นกระบวนการคิด สําหรับการผลิตภาพยนตร์ สนั ้ และการ
สร้ างภาพเคลื่อนไหว ให้ เกิดความสมจริง
Steps and processes of animation creation focusing on thinking processes required for short
film production and realistic movement creation.
802 302

การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 3
3(1-4-4)
(Animation Design III)
วิชาบังคับก่อน : 802 301 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2
การผลิตงานภาพเคลื่อนไหว ในรูปแบบของการทํางานร่ วมกัน เป็ นกลุม่ เพื่อเรี ยนรู้ระบบและ โครงสร้ าง

ในการทํางานจริ ง
Processes of animation creation with an emphasis on teamwork so as to learn the actual
system of animation.
802 303

ภาพ 3 มิติและภาพเคลื่อนไหว 2
3(2-2-5)
(3D Imaging and Animation II)
วิชาบังคับก่อน : 802 203 ภาพ 3 มิติและภาพเคลื่อนไหว 1
การสร้ างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ โดยการใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปใน การผลิต ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
Creation of 3D imaging and animation through 3D creation software packages.

802 304

การออกแบบตัวละครและฉาก
3(2-2-5)
(Character and Set Design)
การออกแบบและเทคนิคในการสร้ างตัวละครและฉากที่สอดคล้ องกับโครงเรื่ องตลอดจนเรี ยนรู้และ
ฝึ กฝนการสร้ างจินตนาการโดยถ่ายทอดออกมาเป็ นงานสร้ างสรรค์ด้วยการนําความรู้และประสบการณ์ในการใช้ เครื่ องมือ
และโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ ศึกษาวิธีการวิจารณ์งานออกแบบโครงเรื่ อง ตัวละครและฉากอย่างมี
หลักเกณฑ์
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Professional methods and techniques for character and set design. Transformation of
imagination into creative works of art by applying knowledge to the use of tools and software packages. Learn
how to comment theoretically on design projects, themes, characters and sets.
802 305

แบบจําลองวิชวล
3(2-2-5)
(Visual Simulation)
รู ปแบบและวิธีการจําลองโดยอาศัยวัตถุต่างๆเป็ นตัวต้ นแบบทางความคิดจากนันนํ
้ ามาจําลองเพื่อให้
เกิดเป็ นวัตถุที่มีความเหมือน ต้ องใช้ วิธีการคํานวณทางคณิตศาสตร์
Patterns and techniques of visual simulation. Mathematics will be used on the course.
802 307

ฝึ กงาน
0 (ไม่น้อยกว่า 320 ชัว่ โมง)
(Practicum)
เงื่อนไข : - รายวิชานี ้วัดผลเป็ น S และ U
- โดยความยินยอมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานภาครัฐหรื อธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้ องเพื่อสร้ างประสบการณ์การทํางานร่วมกับ ผู้อื่น
The students are required to have apprenticeships in the government or private sector
according to their field of study.
802 309

ระบบฐานข้ อมูลบนอินเทอร์ เน็ต
3(2-2-5)
(Internet Database Systems)
ระบบฐานข้ อมูลที่เชื่อมโยงการใช้ งานบนอินเทอร์ เน็ตเพื่อเป็ นแนวทางการจัดเก็บข้ อมูลศึกษาโครงสร้ าง
ของข้ อมูลในรูปแบบต่างๆรวมทังศึ
้ กษาและวิเคราะห์ระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้ อมูล
Principles and theories related to database systems which link to Internet applications to
use as guidelines in data storing. Course also covers various forms of data structures as well as analyzing
data safety systems.
802 310

เทคโนโลยีบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
3(3-0-6)
(Internet Technology)
หลักการทํางานและโครงสร้ างเครื อข่ายบนอินเทอร์ เน็ตศึกษาและวิเคราะห์ระบบปฏิบตั ิการและ
้
นเทอร์ เน็ตระบบ
โปรแกรมในกลุม่ ฟรี แวร์ และในกลุม่ เชิงพาณิชย์ที่ใช้ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเพื่อศึกษา การติดตังระบบอิ
ฐาน ข้ อมูลบนอินเทอร์ เน็ต ระบบรักษาความปลอดภัยบนอินเทอร์ เน็ต
Functions and processes of Internet networking. Analyzing operating systems and programs
of freeware group as well as commercial groups. Learn how to set up Internet systems, databases and
security systems.

45

802 311

การออกแบบและการผลิตสื่อประสม
3(2-2-5)
(Designing Principles of Website Usability)
การผลิตสื่อประสมทังภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั ิ โดยศึกษาการตัดต่อภาพและเสียง วิธีการแปลง
ข้ อมูลทังภาพและเสี
้
ยง จากอนาลอกเป็ นดิจิทลั รวมทังการนํ
้
างานมัลติมีเดียไปใช้ บนเว็บ และนําความรู้มา ประยุกต์ ใช้
ผลิตสื่อในรูปแบบอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ซีดีรอม, วีดีโอเทป , หนังสืออิเล็กทรอ-นิกส์, การนําเสนอข้ อมูล เป็ นต้ น
Theoretical and practical processes of creating multimedia applications together with
content, visual and technical design. This includes film editing, data transferring from analog to digital, how to
apply multimedia works for the Web, plus how to apply knowledge to produce other forms of media such as
CD-ROMs, video tapes, electronic mail, including delivery methods.
802 312

การออกแบบและการผลิตงานบนเว็บ
3(2-2-5)
(Web Design and Authoring)
พื ้นฐานหลักการสร้ างเว็บเพจด้ วยภาษา HTML โดยสามารถเชื่อมโยงข้ อมูลเว็บเพจให้ สมั พันธ์กนั และ
ศึกษาโครงสร้ างการออกแบบเว็บเพจให้ ทํางานได้ รวดเร็ว ใช้ งานง่าย มีประสิทธิภาพในการแสดงข้ อมูล ได้ อย่าง ถูกต้ อง
ด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้ อง
Basic concepts of HTML webpage design with proper links and the use of computer
applications to create a streamlined and intuitive structured web pages that accurately display content.
802 313

หลักการออกแบบการใช้ งานของเว็บไซต์
3(2-2-5)
(Designing Principles of Website Usability)
การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการใช้ งานที่มีประสิทธิภาพโดยศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ของผู้เชี่ยวชาญทัง้
ในและต่างประเทศเพื่อให้ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ได้
Principles of website designing for efficient usability. Theories as well as research written by
both Thai and international experts will be studied and discussed in the class.
802 314

การพัฒนาเว็บด้ วยโปรแกรมภาษาจาวา
3(2-2-5)
(Web Development Using Java)
วิชาบังคับก่อน : 800 112 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
โครงสร้ างและหลักการเขียนโปรแกรมในลักษณะเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) ด้ วย
ภาษาจาวา การพัฒนาเครื่ องมือและการประยุกต์โปรแกรมด้ วยภาษาจาวา ไปจนถึงการเขียนโปรแกรม แบบเว็บแอป
้ ดต่อ รับส่งข้ อมูลผ่านทาง
พลิเคชัน นําเสนอภาพและเสียง ออกแบบส่วนที่ติดต่อผู้ใช้ ให้ ตรงกับลักษณะของงาน ร่วมทังติ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้
Techniques of object oriented programming using java script including development and
applications as well as web application programming, audio and visual delivery, appropriate use of
programming tools.
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802 315

ระเบียบวิธีวิจยั ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Research Methodology for Information Technology)
ขันตอนการดํ
้
าเนินงานวิจยั ต่างๆ ได้ แก่ การเขียนโครงการวิจยั การวางแผนงานวิจยั การกําหนด
วัตถุประสงค์ ปั ญหาที่จะวิจยั การสุม่ ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้ อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน
้
าผลงานวิจยั ไปใช้ ในเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเขียนรายงานและการนําเสนองานวิจยั รวมทังการนํ
Research process including proposals, planning, objectives, problem raising, random
sampling, data collecting, processing and analysing. Report writing and research presenting. Using research
papers for information technology business management.
802 318

เทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพเคลื่อนไหว 1
3(2-2-5)
(Compositing Technique for Animation I )
การประกอบภาพจากการถ่ายทํากับภาพที่จําลองจากคอมพิวเตอร์ ด้ วยเทคนิคต่างๆ จากโปรแกรม
สําเร็จรูป ตลอดจนการใช้ เทคนิคพิเศษต่างๆ ในการตัดต่อ และตกแต่งภาพ เพื่อสร้ างผลงานที่มีความกลมกลืนและ
เสมือนจริ ง
Integrating photographs and computer-generated pictures through software packages in
order to derive seamlessly integrated and realistic pictures.
802 319

เทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพเคลื่อนไหว 2
3(2-2-5)
(Compositing Technique for Animation II)
วิชาบังคับก่อน : 802 318 เทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพเคลื่อนไหว 1
เทคนิคและแนวความคิดของการจัดองค์ประกอบภาพเคลื่อนไหวอย่างละเอียด
โดยใช้ โปรแกรม
สําเร็จรูประดับสูง เพื่อนํามาใช้ ในการจัดองค์ประกอบภาพเคลื่อนไหวที่มีความซับซ้ อน และการเขียนโปรแกรม เพื่อสร้ าง
ผลงานที่ได้ มาตรฐานระดับสูง
Techniques and concepts of composition arrangement through the use of high-level software
packages in order to achieve complex animated composition arrangements and programming for high-quality
works.
802 320

ภาพ 2 มิติและภาพเคลื่อนไหว 1
3(2-2-5)
(2D Imaging and Animation I)
การสร้ างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ โดยการใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปในการผลิตภาพเคลื่อนไหว

2 มิติ
Creation of 2D imaging and animation through 2D creation software packages.
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802 321

ภาพ 2 มิติและภาพเคลื่อนไหว 2
3(2-2-5)
(2D Imaging and Animation II)
วิชาบังคับก่อน : 802 320 ภาพสองมิติและภาพเคลื่อนไหว 1
การสร้ างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 2 มิติอย่างละเอียด โดยการใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปมาผลิต
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติให้ เกิดการเรี ยนรู้ และเกิดทักษะในการปรับแต่งภาพ ในเรื่ องของสี แสงและเงาให้ เสมือนจริง การใช้
เทคนิคพิเศษ และการให้ เสียงประกอบ ให้ เกิดความสมบูรณ์ในการผลิตงานภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
Advanced practice of 2D imaging and animation through 2D creation application.
Manipulate pictures in terms of coloring, lighting and shading, including inserting sound effects to create
realistic 2D animation.
802 322

การออกแบบเว็บและสื่อโต้ ตอบ 3
3(1-4-4)
(Web and Interactive Media Design III)
วิชาบังคับก่อน : 802 207 การออกแบบเว็บและสื่อโต้ ตอบ 2
การแสดงข้ อมูลในรู ปแบบสื่อประสม การเชื่อมโยงข้ อมูลและการจัดการข้ อมูล การพัฒนาซอฟต์แวร์
ประยุกต์แบบไดนามิคโดยใช้ สถาปั ตยกรรมไคล์เอนเซิฟเวอร์
Displaying multimedia data, data connection and management, and developing dynamic
application software using client-server architecture.
802 323

การออกแบบเว็บและสื่อโต้ ตอบ 4
3(1-4-4)
(Web and Interactive Media Design IV)
วิชาบังคับก่อน : 802 322 การออกแบบเว็บและสื่อโต้ ตอบ 3
การออกแบบและการบูรณาการสารสนเทศระหว่างระบบต่างๆ การจัดการข้ อมูล การเชื่อมต่อกับ
เครื อข่ายสังคม ตลอดจนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ประยุกต์แบบไดนามิคโดยใช้ เว็บเซอร์ วิส บนหลักการสถาปั ตยกรรม เชิง
บริการ
Designing and integrating information technology of systems, data management, social
networks, developing dynamic application software using Web services and service-oriented architecture
theories.
802 324

การออกแบบเกม 3
3(1-4-4)
(Game Design III)
วิชาบังคับก่อน : 802 210 การออกแบบเกม 2
การออกแบบเกมดิจิตอล 3 มิติ ที่มีมมุ มองไอโซเมตริ ก โดยใช้ เกมเอนจิ ้น เพื่อสร้ างเกมที่มีการจําลอง
สถานการณ์ การวางแผน การสร้ างความสมดุลย์ในเกม ปั ญญาประดิษฐ์ เบื ้องต้ น การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
ตลอดจนการทดสอบ ปรับปรุงเกม
3D digital games with isometric viewpoints using game engines to create simulation games,
strategy games, game balance, basic artificial intelligence, user interface designs, game testing, and game
revising.

48

802 325

การออกแบบเกม 4
3(1-4-4)
(Game Design IV)
วิชาบังคับก่อน : 802 324 การออกแบบเกม 3
การออกแบบเกมดิจิตอล 3 มิติ ที่มีมมุ มองอิสระ โดยใช้ เกมเอนจิ ้น การสร้ างเนื ้อเรื่ องและบทในเกม
การออกแบบโลกเสมือนจริง ตลอดจนการทดสอบ ปรับปรุงเกม
3D digital games with unconstrained viewpoints using game engines, game story lines and
storyboards, script writing, virtual reality, game testing, and game revising.
802 326

การเขียนบทเกม
2(1-2-3)
(Game Script Writing)
กระบวนการสร้ างโครงเรื่ อง เนื ้อเรื่ องย่อของเกม การเขียนบทให้ มีทางเลือกในการเล่นเกม ออกแบบ
เนื ้อเรื่ อง สภาพแวดล้ อม และความเป็ นมาของตัวละคร
The process of creating story lines and storyboards, game scripts, game alternatives, story
designs, environment and character development.
802 327

คอมพิวเตอร์ กราฟิ กเพื่อการออกแบบเกม
3(2-2-5)
(Computer Graphic for Game Design)
วิชาบังคับก่อน : 800 114 คณิตศาสตร์ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
การสร้ างรูปทรง 2 มิติ และ 3มิติ โดยใช้ วิธีการทางคณิตศาสตร์ และอัลกอริธึม การแปลงหน่วยใน ระบบ
เรขาคณิต การแปลงจุดและตําแหน่งที่มองเห็น การตัดภาพ แสงและการแรเงา
2D and 3D forms using algorithms and mathematical methods, geometrical system
conversion, translation, vantage points, visual editing, lighting and shading.
802 328

เทคนิคพิเศษสําหรับการทําภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
(Special Effects for Animation)
วิธีการสร้ างสรรค์เทคนิคพิเศษเพื่อเพิ่มความเป็ นธรรมชาติเสมือนจริ งให้ กบั วัตถุต่างๆหรื อทําให้ ดแู ปลก
ตาออกไปในเชิงสร้ างสรรค์อีกทังยั
้ งทําให้ ภาพที่เห็นดูมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ ้นและฝึ กฝนการสร้ างจินตนาการโดยใช้ เครื่ องมือหรื อ
โปรแกรมการออกแบบต่างๆ
Using special effects and images to make drawings or models of people or animals that
move in a lively and realistic manner, through various design tools and programs.
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802 329

การเขียนโปรแกรมบนเว็บขันสู
้ ง
3(2-2-5)
(Advanced Web Programming)
วิชาบังคับก่อน : 802 314 การพัฒนาเว็บด้ วยโปรแกรมภาษาจาวา
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ที่สําหรับสร้ างระบบข้ อมูลขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงการใช้ งาน บน
อินเตอร์ เน็ต เพื่อเขียนโปรแกรมคําสัง่ ควบคุมการใช้ งานบนเว็บ และการเขียนโปรแกรมในระดับสูง เพื่อนําไปสูก่ าร สร้ าง
เว็บให้ มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ การเขียนโปรแกรม หรื อพัฒนาโปรแกรมเป็ นของตน
Programming languages which are used to create documents on the World Wide Web. An
emphasis is placed upon appropriate use of programming tools. Creating dynamic Web pages, advanced
Web programming and developing web programs towards originality.
802 330

การจัดการธุรกิจสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Business Management)
การวางแผนและการพัฒนาโครงการให้ เป็ นไปตามความต้ องการของระบบโดยอยู่ในขอบเขตของงบ
ประมาณที่วางไว้ รวมถึงการศึกษาองค์ประกอบต่างๆเช่นการกําหนดวัตถุประสงค์ การประเมินความเป็ นไปได้ ความต้ อง
การขององค์กรและการติดตามการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
Planning and developing projects to meet system requirements within the planned budget as
well as knowing how to set objectives, feasibility studies, organizational needs and monitoring projects for
better efficiency.
802 401

การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 4
3(1-4-4)
(Animation Design IV)
วิชาบังคับก่อน : 802 302 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 3
การผลิตงานภาพเคลื่อนไหว การค้ นคว้ าเทคนิคพิเศษใหม่ๆเพื่อนํามาทดลองและปฏิบตั ิให้ เกิดความ
เข้ าใจในการผลิตภาพเคลื่อนไหว
Processes of animation creation, focusing on creating and acquiring new techniques to
enhance students’ understanding of animation.
802 403

เทคนิคการจัดแสงและเงา
3(2-2-5)
(Lighting Technique)
หลักการและการใช้ ซอฟต์แวร์ สําเร็จรูปในการจัดรูปแบบของแสงการจัดฉากและลักษณะของพื ้นผิวการ
นําเข้ ารูปแบบจากโปรแกรมต่างๆ
Principles and applications of software packages for lighting, background setting, surface
patterns and importing patterns from various programs.
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802 404

ความคิดสร้ างสรรค์ในสื่อดิจิทลั
3(3-0-6)
(Creative Thinking in Digital Media)
หลักการการสร้ างแนวความคิดในเชิงสร้ างสรรค์ซงึ่ รวมถึงการศึกษางานศิลปะแขนงต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
เช่น งานเขียนงานเพลงการ์ ตนู ภาพยนตร์ และอื่นๆเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้และพัฒนาการในการสร้ างจินตนาการโดยเข้ าถึง
อารมณ์ของผลงานนันว่
้ าจะให้ ความรู้สกึ ในด้ านใดหรื อมีลกั ษณะใดที่โดดเด่นอย่างสร้ างสรรค์เพื่อให้ งานออกแบบมี
คุณภาพและเป็ นเอกลักษณ์มากขึ ้น
Basic principles of creative thinking which includes various related art disciplines such as
writing, music, cartoons, movies, etc. to enhance knowledge and imagination through deep appreciation of
conveying emotions and feelings, as well as outstanding characteristics of such work, for better quality and
originality.
802 405

การทําภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติบนเว็บ
3(2-2-5)
(3D Web Animation)
กระบวนการสร้ างรู ป ทรงแบบจํ า ลอง 3 มิ ติ โ ดยใช้ ก ารคํ า นวณทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ที่สร้ างงาน 3 มิติ รวมทังศึ
้ กษาขบวนการนําโครงงาน 3 มิติ เพื่อให้ เป็ นโครงงานที่สามารถเคลื่อนไหวบน
เว็บ เพื่อนําไปใช้ ประโยชน์ในทางธุรกรรมบนเว็บ
In-depth knowledge of 3-dimensional design processes by using mathematics and computer
programs to create 3D animated objects for e-business.
802 407

สัมมนา
(Seminar)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

1(0-2-1)

สัมมนาในหัวข้ อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Seminar on topics of interest in the field of Information Technology.
802 408

เตรี ยมจุลนิพนธ์
(Senior Project Preparation)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

1(0-2-1)

กําหนดโครงการ พร้ อมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการออกแบบและพัฒนาโครงการ
เพื่อนํามาใช้ ในภาคปฏิบตั ขิ องจุลนิพนธ์
Setting a preliminary scope of a senior project including collecting and analyzing data for
possible design changes and further developments of the actual project.
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802 409

จุลนิพนธ์
4(0-8-4)
(Senior Project)
วิชาบังคับก่อน : 801 408 เตรี ยมจุลนิพนธ์
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
ศึกษาและวิจยั ในหัวข้ อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ การแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
Study and conduct research on topics of interest in the field of Information Technology under
the advisor’s supervision.
802 410

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสาร
3(2-2-5)
(Communication Device Application Development)
เทคโนโลยีและระบบปฏิบตั ิการที่ใช้ ในเครื่ องมือสื่อสารอาทิโทรศัพท์มือถือแนวทางการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์เครื่ องมือในการพัฒนาทดสอบโปรแกรมประยุกต์การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในแบบต่างๆ
Technology and operational system of communication devices such as mobile phones. The
course offers design patterns, application program development, tools for application program development
and testing, and application program development concepts.
802 412

การตัดต่อภาพวีดิทศั น์ดิจิทลั
3(2-2-5)
(Digital Video Editing)
หลักการตัดต่อภาพวิดีโอแบบดิจิทลั การย่อขนาดการผสมภาพและตัวอักษรการควบคุมการเคลื่อน ไหว
การเพิ่มเติมลักษณะพิเศษต่างๆ
Principles of digital video editing, size reduction, picture and letter combination, animation
control and other special effects.
802 413

เทคนิคการผลิตภาพ 3 มิติ
3(2-2-5)
(3D Rendering Technique)
หลักการแสดงภาพด้ วยเทคนิคต่างๆ การกระจายการประมวลผลการจัดการการแสดงผลแบบ 3 มิติ
Rendering techniques, processing and 3D processing management.

802 416

การตัดต่อเสียงเพื่องานภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
(Sound Editing for Animation)
พื ้นฐานดนตรี ที่ใช้ ประกอบภาพเคลื่อนไหว การสร้ างสรรค์และการคัดเลือกดนตรี ประกอบให้ เหมาะสม
กับเนื ้อหาของภาพเคลื่อนไหวเพื่อส่งผลให้ เกิดความสมบูรณ์ในรูปแบบเนื ้อหาและอารมณ์ร่วมที่มีตอ่ ผลงานภาพ
เคลื่อนไหว
The basic concepts of musical scores. Music background creation and selection processes
towards animation’s perfection in terms of format, content and emotion.
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802 417

เรื่ องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(Selected Topics in Information Technology I)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
เรื่ องที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
Topics of interest in the field of Information Technology for Design.

3(3-0-6)

802 418

เรื่ องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Selected Topics in Information Technology II)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
เรื่ องที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
Topics of interest in the field of Information Technology for Design.

3(3-0-6)

802 419

สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
(Software Architecture)
สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้ อมูล และการทํางานหรื อใช้ บริ การข้ าม ระบบ
ระหว่างเว็บแอปพลิเคชันที่มีเทคโนโลยีแตกต่างกัน
Practice of software architecture, software architecture for data transfer, interoperability and
compatibility of web applications with different technologies.
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3.2
ลําดับ

ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสูตร
หมายเลขประจําตัวประชาชน

1.

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช

2.

อาจารย์ณฐั พร กาญจนภูมิ

3.

อาจารย์มานพ เอี่ยมสะอาด

4.

อาจารย์จกั รพันธ์ เชาว์ปรี ชา

5.

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปี ที่สาํ เร็จการศึกษา

ตําแหน่ ง ชื่อ สกุล

อาจารย์อรวรรณ ประพฤติดี

M.Arch.,Illinois Institute of Technology, U.S.A., 1980
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2517
M.F.A(Computer Arts),Dean List, Savannah College
of Art and Design, Georgia., U.S.A., 1999
นศ.บ.เกียรตินิยมอันดับ2 (การประชาสัมพันธ์)
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย, 2537
ศ.ม.(ประติมากรรม) , มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547
ศ.บ.(ประติมากรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542
สถ.ม. (คอมพิวเตอร์ ในงานออกแบบสถาปั ตยกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545
ศ.ม.(การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย, 2544

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์ /ปี การศึกษา)
ปั จจุบนั
หลักสูตรใหม่

20

20

25

34

26

26

31

31

18

18

3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ลําดับ

ตําแหน่ ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน

1

อาจารย์ขจรพล เชิญขวัญศรี

2

อาจารย์ธํารงค์ศกั ดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กลุ

3

อาจารย์อนุสรณ์ ศิริปิ่น

4

อาจารย์ชญานิศ ต้ นเทียน

5

อาจารย์ชวนพ ชีวรัศมี

6

อาจารย์พรยศ มณีโชติปีติ

คุณวุฒิ สาขา
สถาบันปี ที่สาํ เร็จการศึกษา
ศ.ม.(ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541
ศ.บ.(ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538
ศ.ม.(ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545
ศ.บ.เกียรตินิยมอันดับ2 (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540
ศ.ม.(จิตรกรรม),มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ.2546
ศ.บ.(จิตรกรรม),มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ 2542
ศ.ม.(เครื่ องเคลือบดินเผา)มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547
ศ.บ.(เครื่ องเคลือบดินเผา)มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544
ศป.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
ศ.บ.(ทัศนศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546

หมายเหตุ ผลงานทางวิชาการให้ ระบุในภาคผนวก ข
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3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ลําดับ

ตําแหน่ ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปี ที่สาํ เร็จการศึกษา

1

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชยั คิรินทร์ ภาณุ

2

ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

3

ผศ.ดร. สุรพงศ์ เลิศสิทธิชยั

4

อาจารย์ ดร. ยอดธง รอดแก้ ว

5

ผศ. ภูวไนย ทรรทรานนท์

6

อาจารย์ภาวุธ พงษ์ วิทยภานุ

7

อาจารย์นพ ธรรมวานิช

8

อาจารย์ยวุ บูรณ์ ธํารงสมบัติกลุ

9

อาจารย์ปิติพงศ์ เนตรแก้ ว

Ph.D.(Urban Planning) AIT, 1998
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2518
ศ.บ. เกียรตินิยมดีเด่น (สถิติเศรษฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2516
Ph.D.(Doctor of Technical Science) AIT, 2000
วท.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
Doctor of Design, Harvard University, U.S.A., 2002
M.Dess., Harvard University, U.S.A., 1998
M.Arch., Yale University, U.S.A., 1997
สถ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
วศ.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
วท.ม.(วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์ ) มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย, 2538
Certificate in Design and Digital Arts University of California
Irvine, U.S.A., 2005
M.S. Master of Fine Arts (Electronic Arts) Rensselaer
Polytechnic Institute, 1996
สถ.บ. (การออกแบบเลขนิเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
M.B.A.,SASIN, Graduate Institute of Business & Administration
of Chulalongkorn University, Thailand , 2009
M.S.(Internet and E-Commerce Technology), ABAC University,
Thailand, 2001
สถ.บ.(สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2541
M.F.A(Computer Arts),Dean List, Savannah College of Art and
Design, Georgia., U.S.A.,1999
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), เกษตรศาสตร์ , 2538
M.F.A(Computer Graphics)School of Visual Arts, New York.,
U.S.A., 1999
สถ.บ.(สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า เจ้ า
คุณทหารลาดกระบัง, 2533
ศ.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร,2541
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ลําดับ
10

ตําแหน่ ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
อาจารย์สวุ พาส ดวงจิตต์งาม

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปี ที่สาํ เร็จการศึกษา
สถ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

4. องค์ ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อ สหกิจศึกษา)
เพื่อให้ บณ
ั ฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้ าสูก่ ารทํางานจริ ง ดังนันหลั
้ กสูตรได้ กําหนดให้ มีรายวิชาฝึ กงาน
้ ที่ 3 ต้ องฝึ กงานจํานวนไม่น้อยกว่า 320 ชัว่ โมง ก่อนสําเร็ จ
ซึง่ จัดอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับสาขา เพื่อให้ นกั ศึกษาชันปี
การศึกษา โดยมีอาจารย์ติดตามดูแลตลอดเวลาระหว่างการฝึ กงาน
4.1. มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดงั นี ้
(1) ทักษะในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพจากสถานประกอบการ ให้ เข้ าใจในหลักการและนําไปประยุกต์ใช้
(2) ได้ มีโอกาสทดลองใช้ ความรู้ ที่เรี ยนมาประยุกต์ใช้ และแก้ ปัญหาที่พบในการปฏิบตั ิงานโดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ นเครื่ องมือได้ อย่างเหมาะสม
(3) ฝึ กให้ เป็ นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทํางานในลักษณะของการทํางานเป็ นทีม ร่ วมกับผู้อื่นได้ เป็ น
อย่างดี
(4) เรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ ากับสถานประกอบการได้ โดยการมีระเบียบวินยั และตรง
ต่อเวลา
(5) สามารถแสดงความคิดเห็น และนําไปสร้ างสรรค์ให้ เกิดประโยชน์ในการทํางานได้
4.2. ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาปลายของชันปี
้ ที่ 3
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน
การฝึ กงานไม่น้อยกว่า 320 ชัว่ โมง

5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรื องานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
หลักสูตรกําหนดให้ วิชา 802 408 เตรี ยมจุลนิพนธ์ และวิชา 802 409 จุลนิพนธ์ เป็ นการทําโครงงาน/งานวิจยั
หรื อจุลนิพนธ์ ของนักศึกษาในประเด็นปั ญหาปั จจุบนั ทางการออกแบบแอนิเมชัน การออกแบบเว็บและสื่อโต้ ตอบ
การออกแบบเกม ที่นกั ศึกษาสนใจ และได้ รับความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึง่ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามา
ประยุกต์ในการทําโครงงาน/งานวิจยั หรื อจุลนิพนธ์ มีขอบเขตโครงงาน/งานวิจยั หรื อจุลนิพนธ์ที่สามารถทําโครงงาน
สําเร็จได้ ตามแผนงานและนระยะเวลาที่กําหนด ภายใต้ การแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
สามารถทํา
นักศึกษามีความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการวิจยั หรื อการออกแบบและพัฒนาอย่างเป็ นระบบ
ออกแบบพัฒนาหรื อวิจยั เบื ้องต้ น และเขียนรายงานผลยเพื่อนําเสนอสูส่ งั คมได้
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาต้ น (เตรี ยมจุลนิพนธ์) และภาคการศึกษาปลาย (จุลนิพนธ์) ชันปี
้ ที่ 4
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
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802 408 เตรี ยมจุลนิพนธ์ 1 หน่วยกิต และ 802 409 จุลนิพนธ์ 3 หน่วยกิต รวม 4 หน่วยกิต
5.5 การเตรี ยมการ
(1) มีการแต่งตังคณะกรรมการที
้
่เกี่ยวข้ อง อาทิ คณะกรรมการอํานวยการจุลนิพนธ์ คณะกรรมการดําเนินการจุล
นิพนธ์ คณะกรรมการตรวจและตัดสินจุลนิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่ อง
(2) มีการแต่งตังอาจารย์
้
ที่ปรึกษาโครงการให้ นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล และ/หรื อเป็ นกลุม่
(3) มีการกําหนดชัว่ โมงให้ คําปรึกษา
(4) อาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์และ/หรื ออาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่ อง
ให้ คําปรึกษาในการเลือกหัวข้ อและ
กระบวนการศึกษาค้ นคว้ า
(5) มีตวั อย่างโครงงานให้ ศกึ ษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
(1) นักศึกษาเสนอหัวข้ อโครงการ/จุลนิพนธ์ โดยมีคณะกรรมการดําเนินการจุลนิพนธ์ เป็ นผู้พิจารณาหัวข้ อ
โครงงาน/จุลนิพนธ์ และเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผล
(2) นักศึกษาเสนอความก้ าวหน้ าโครงการ/จุลนิพนธ์ มีคณะกรรมการตรวจและตัดสินจุลนิพนธ์ ประเมินผล
ความก้ าวหน้ าในการทําโครงงาน/จุลนิพนธ์ จากรายงานที่ได้ กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา และตาม
แบบฟอร์ มที่กําหนด โดยการตรวจและตัดสินผลงานจะให้ ข้อเสนอแนะและชี ้ข้ อบกพร่องต่างๆ ให้ แก่นกั ศึกษาผู้เข้ ารับการ
ตรวจฯรับทราบ เพื่อทําการแก้ ไขในครัง้ ต่อไป โดยถือเอาเสียงข้ างมากของคณะกรรมการตรวจและตัดสินจุลนิพนธ์
(3) นักศึกษาเสนอร่างผลงานและรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการ/จุลนิพนธ์ มีคณะกรรมการตรวจและ
ตัดสินจุลนิพนธ์ ประเมินผลตรวจตัดสินในการทําโครงงาน/จุลนิพนธ์ จากร่างผลงานและรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้
กําหนดรูปแบบและตามระยะเวลา โดยการตรวจและตัดสินผลงานจะให้ ข้อเสนอแนะและชี ้ข้ อบกพร่องต่างๆ ให้ แก่
นักศึกษาผู้เข้ ารับการตรวจฯรับทราบ เพื่อทําการแก้ ไขในผลงานและรายงานฉบับสมบูรณ์ตอ่ ไป โดยถือเอาเสียงข้ าง
มากของคณะกรรมการตรวจและตัดสินจุลนิพนธ์
(4) ผู้ประสานงานรายวิชานําคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ประจําวิชาทุกคน
ผ่าน
คณะกรรมการหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ
หมวดที่ 4 ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ เป็ นผู้ที่สามารถด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และมัลติมีเดีย โดยประยุกต์กบั ความรู้ ทางด้ านศิลปะและการออกแบบ เพื่อให้ มีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะในการประยุกต์ใช้ สื่อเทคโนโลยีที่ทนั สมัยกับการสร้ างสรรค์งานออกแบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนักศึกษา
1. ด้ านการพัฒนาบุคลิกภาพ
1.ปลูกฝั งให้ นักศึกษามี การแต่ง กายที่ สุภ าพ รู้ จักวางตัว ในการทํ างาน มี
มนุษยสัมพันธ์ และ สามารถสื่อสาร กับผู้ร่วมงานได้ เป็ นอย่างดี ในรายวิชาที่
เกี่ยวข้ องและในกิจกรรมปั จฉิมนิเทศก่อนที่นกั ศึกษาจะสําเร็จการศึกษา
2. มีบุคลิกที่เหมาะสมกับการนําเสนองาน มีความมัน่ ใจในการทํางานและ
ประกอบวิชาชีพ
2. ด้ านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 1.มีการให้ ความรู้ ถึงข้ อกฎหมายและผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการ
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คุณลักษณะพิเศษ

3.ด้ านภาวะความเป็ นผู้นํา
ความรับผิดชอบ
และความมีวินยั ในตนเอง

4.ด้ านทักษะในการประกอบวิชาชีพ

4.ด้ านความคิดสร้ างสรรค์

กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนักศึกษา
กระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ ตลอดจนสนับ สนุน ให้ มี กิ จ กรรมที่
เสริมสร้ างจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.มีจิตสํานึกในการสร้ างสรรค์ผลงานที่ดีโดยไม่คดั ลอก เลียนแบบ หรื อสร้ าง
ผลงานที่มีผลลบต่อสังคม
3. มีความยับยังชั
้ ง่ ใจในการประพฤติมิชอบโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ น
เครื่ องมือ
1.สนับสนุนให้ มีการทํางานเป็ นกลุ่มในโครงการออกแบบบางรายวิชา มีการ
กําหนดหัวหน้ ากลุม่ ในการทํางาน ตลอดจนกําหนดให้ ทกุ คนมีสว่ นร่วมใน
การทํางาน กล้ าแสดงออก และสามารถตัดสินใจแก้ ปัญหาร่ วมกัน เพื่อ
สร้ างภาวะความเป็ นผู้นําและการเป็ นสมาชิกกลุม่ ที่ดี
2. มี กิ จ กรรมเสริ ม หลัก สูต รอย่า งสมํ่ า เสมอโดยมอบภาระหน้ า ที่ หัว หน้ า
กิจกรรมหมุนเวียนกันไป เพื่อฝึ กให้ นกั ศึกษามีความรับผิดชอบ
3. กําหนดกรอบกติกาในชันเรี
้ ยน เพื่อสร้ างความมีวินยั แก่นกั ศึกษา เช่น การ
เข้ าเรี ยนตรงเวลาอย่างสมํ่าเสมอ การแต่งกายให้ ถกู กฎระเบียบ และการมี
ส่วนร่วมในชันเรี
้ ยน
1.กระบวนการเรี ยนการสอนตามเนื ้อหาหลักสูตรทําให้ เกิดทักษะวิชาชีพ และ
ประสบการณ์ในการทํางานเดี่ยวและกลุม่
2.มีความเข้ าใจในองค์ความรู้ อย่างลึกซึง้ ที่สามารถนํามาใช้ ในการบริ หาร
จัดการและแก้ ไขปั ญหากระบวนการทํางานได้ อย่างเหมาะสม
3.เนื อ้ หาหลักสูตรเอือ้ ให้ มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ ด้ าน
ต่า งๆ ในการประกอบวิ ช าชี พ ตลอดจนเตรี ย มความพร้ อมในการเป็ น
ผู้ประกอบการ
1.เนื อ้ หาหลักสูตรเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ในสายวิชาที่ได้
เรี ยน สามารถนําไปสร้ างผลงาน โดยใช้ เทคโนโลยีและความรู้ ทางด้ านการ
ออกแบบได้ อย่างเหมาะสม
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้ าน
(รายวิชาศึกษาทั่วไป)
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีวินยั เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม
1.2 ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
1.3 มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
1.4 มีความสํานึกในตน เข้ าใจผู้อื่น และเข้ าใจโลก
1.5 มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ
1.6 สามารถแก้ ปัญหาด้ วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม
2. ด้ านความรู้
2.1 มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกล
2.2 มีความใฝ่ รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง
2.3 สามารถนําความรู้ไปใช้ ในการดําเนินชีวิต และพัฒนาสังคม
3. ด้ านทักษะทางปั ญญา
3.1 มีความคิดสร้ างสรรค์
3.2 มีทกั ษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็ นระบบ
3.3 รู้จกั วิเคราะห์และแก้ ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ ปัญญา
4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความเข้ าใจพื ้นฐานของการอยูร่ ่วมกันในสังคม
4.2 มีภาวะการเป็ นผู้นํา และเข้ าใจบทบาทการเป็ นสมาชิกที่ดีในกลุม่
4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้อื่น
4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิง่ แวดล้ อม
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ ภาษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 มีความสามารถในการใช้ และรู้จกั เลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม
5.3 มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้ อมูล
6. ด้ านศิลปะและการสร้ างสรรค์
6.1 ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล
6.2 มีความรู้ ความเข้ าใจ และสืบสานภูมิปัญญา
6.3 มีวิสยั ทัศน์ที่นําไปสูก่ ารสร้ างสรรค์
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แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)(รายวิชาศึกษาทั่วไป)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทาง
ปั ญญา

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร แลการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ศิลปะ
และการ
สร้ างสรรค์

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
กลุ่มวิชาภาษา
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

  
  
  

  
  
  

      
      
      





  
  
  

  





    
    

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
082 101 มนุษย์กบั ศิลปะ
082 102 มนุษย์กบั การสร้ างสรรค์
082 103 ปรัชญากับชีวิต
082 104 อารยธรรมโลก
082 105 อารยธรรมไทย
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1. คุณธรรม จริ ยธรรม

2. ความรู้

รายวิชา

3. ทักษะ
ทาง
ปั ญญา

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร แลการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ศิลปะ
และการ
สร้ างสรรค์

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
083 101 มนุษย์กบั สิง่ แวดล้ อม
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์
083 103 หลักการจัดการ
083 104 กีฬาศึกษา
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย

       
       
       
       
       

      
      
      
      
      

      
 
 
   
      
  

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์
084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ

 

084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  
   
  

084 104 คณิตศาสตร์ และสถิติในชีวิตประจําวัน

   



084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม

  

084 102 สิง่ แวดล้ อม มลพิษและพลังงาน
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1. คุณธรรม จริ ยธรรม
รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทาง
ปั ญญา

4. ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร แลการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ศิลปะ
และการ
สร้ างสรรค์

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
วิชาที่กาํ หนดโดยคณะวิชา
800 101 ประวัติการออกแบบและเทคโนโลยี
800 201 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
800 202 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
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2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม และจริ ยธรรม ตระหนักรู้ ถึงความรับผิดชอบในการใช้ เทคโนโลยี ไม่ให้
เกิดผลเสียหายแก่สงั คม และประเทศชาติ มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเกิด
ประโยชน์ แ ก่ผ้ ูอื่น ทัง้ นี อ้ าจารย์ ผ้ ูสอนในรายวิชาต้ องวางแผนสอดแทรกเรื่ อ งที่ ส่งเสริ มให้ นักศึกษาสามารถพัฒ นา
คุณธรรม จริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการต่าง ๆ รวมทังอาจารย์
้
ผ้ สู อนต้ องมีคณ
ุ สมบัติด้านคุณธรรม จริ ยธรรมอย่างน้ อย 7
ข้ อ ดังที่ปรากฏในรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
(1) เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(2) ให้ ความสําคัญต่อคุณค่า คุณธรรม จริ ยธรรม การเสียสละ และความซื่อสัตย์สจุ ริต
(3) ตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้ เทคโนโลยีตอ่ บุคคล องค์กร และสังคม
้
ณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ น
(4) มีความเคารพสิทธิและรับฟั งความเห็นของผู้อื่น รวมทังเคารพในคุ
มนุษย์
(5) เป็ นผู้เคารพระเบียบวินยั มีความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(6) เป็ นผู้มีภาวะความเป็ นผู้นําและผู้ตาม สามารถร่วมงานเป็ นทีมและแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง รวมถึงปั ญหาที่
เกิดขึ ้นในการทํางาน
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สนับสนุนการปลูกฝั งให้ นกั ศึกษามีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม รู้จกั การทํางานเป็ นกลุม่ สามารถเข้ ากับผู้อื่นได้ ดี
รวมถึงความมีระเบียบวินยั รับผิดชอบต่อหน้ าที่ที่ตนได้ รับมอบหมาย โดยอาจารย์ผ้ สู อนมีการกําหนดกฏเกณฑ์ในการเข้ า
ชันเรี
้ ยน และการส่งงานให้ มีความตรงต่อเวลา มีการแต่งกายถูกต้ องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้ องมีความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุ่ม รู้ หน้ าที่ของการเป็ นผู้นํากลุม่ และสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ ไม่กระทําการทุจริ ตในการส่ง
งาน และการสอบ โดยอาจารย์ผ้ สู อนต้ องมีการสอดแทรกเรื่ องคุณธรรม และจริยธรรม
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยประเมินผลจาก
้ ยน และการส่งงาน ตลอดจนการร่วมกิจกรรมต่างๆ
(1) การที่นกั ศึกษามีความตรงต่อเวลาในการเข้ าชันเรี
(2) ความมีระเบียบวินยั และความพร้ อมเพรี ยงในการเข้ าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) สถิติของการทําทุจริตในการสอบ
(4) ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานตามที่ได้ รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
นักศึกษามีความรู้ ทางด้ านวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ /ธุรกิจ ตลอดจนคุณธรรมและ
จริ ยธรรม โดยสามารถนําประสบการณ์ที่ได้ รับในระหว่างการศึกษาไปประยุกต์ปฏิบตั ิเพื่อประกอบอาชีพ และพัฒนาสังคม
ต่อไป โดยความรู้ต้องครอบคลุมสิง่ ต่อไปนี ้
(1) มี ค วามรู้ และความเข้ า ใจเกี่ ยวกับ หลัก การ ทฤษฎี ที่ สํา คัญ ในเนื อ้ หาของหลัก สูต ร ในส่ว นที่
เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปะและการออกแบบ
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(2) มี ประสบการณ์ สามารถวิเ คราะห์ ปั ญ หา ทํ า ความเข้ า ใจและใช้ เครื่ อ งมื อ ที่ เหมาะสมเพื่ อ นํ า
เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ กบั งานศิลปะ และงานออกแบบ
(3) สามารถพัฒนาตนเองให้ ทนั ต่อความก้ าวหน้ าและวิวฒ
ั นาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําไป
ประยุกต์ใช้ กบั การออกแบบ
(4) สามารถเข้ าใจแนวโน้ มของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศในงานศิลปะ และงาน
ออกแบบ รวมถึงผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอ่ สังคม
(5) สร้ างสมประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรื อการประยุกต์ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ งานได้ จริง
(6) มีความสามารถบูรณาการความรู้ ในศาสตร์ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
กับความรู้ในศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
มีการเรี ยนการสอนโดยเน้ นหลักทางทฤษฎี และปฏิ บัติ เพื่ อให้ นักศึกษาสามารถนํ าไปปรั บใช้ ใ น
กระบวนการทํางานจริ ง ทันต่อความก้ าวหน้ าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศทังนี
้ ้เนื ้อหาการ
เรี ยนให้ เป็ นไปตามลักษณะและสาระของรายวิชานัน้ ๆ ตลอดจนให้ นักศึกษาได้ รับการถ่ายทอดประสบการณ์ ตรงจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ทังนี
้ ้อาจจะมีการดูงานนอกสถานที่ และการฝึ กงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
โดยประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษา
ในด้ านต่าง ๆ ได้ แก่
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
(3) ประเมินผลจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ
้ ยน
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชันเรี
(6) ประเมินจากรายวิชาฝึ กงาน
2.3 ทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
นักศึกษาได้ รับการพัฒนาทักษะทางปั ญญาให้ สามารถคิดแบบเป็ นเหตุและผล มีการวิเคราะห์เข้ าใจถึง
ที่มาของปั ญหา แนวทางแก้ ไข และกระบวนการที่ใช้ ในการแก้ ไขปั ญหานันๆ
้ ทังนี
้ ้นักศึกษายังต้ องมีความสามารถในการ
พัฒนาตนเองโดยค้ นคว้ าจากตําราและสื่อต่างๆนอกเหนือจากที่ได้ รับในชันเรี
้ ยน เพื่อให้ ทนั ต่อการพัฒนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในงานออกแบบ นักศึกษาต้ องมีคณ
ุ สมบัติตา่ ง ๆจากการสอนเพื่อให้ เกิดทักษะทางปั ญญาดังนี ้
(1) นักศึกษามีการใช้ วิจารณญาณในการวิเคราะห์และแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
(2) นักศึกษามีความใผ่ร้ ู สืบค้ น ตีความ และประเมินงานออกแบบ เพื่อนําไปใช้ ในการแก้ ไขปั ญหา
อย่างสร้ างสรรค์
(3) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปแนวทางในการแก้ ปัญหาและตอบสนองต่อความต้ องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้ านศิลปะและการออกแบบให้ เข้ ากับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย
ได้ อย่างเหมาะสม
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2.3.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะทางปั ญญา
(1) กรณีศกึ ษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
(2) การสัมมนา หรื อการทํางานเป็ นทีมร่วมกัน
(3) การเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม
(4) การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรง
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
ใช้ แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์ ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนักศึกษา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
เมื่อจบหลักสูตรนักศึกษาจะต้ องประกอบอาชีพด้ วยการทํางานร่วมกับผู้อื่น ทังทางตรงและทางอ้
้
อม ใน
้ งจําเป็ นจะต้ องฝึ ก ทักษะที่จําเป็ นในการประกอบอาชีพประกอบด้ วย
ส่วนที่เป็ นผู้บงั คับบัญชา หรื อผู้ร่วมงาน ดังนันจึ
(1) ความสามารถใช้ ภาษาในการสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทังภาษาไทย
้
และภาษาอังกฤษ
(2) มีจิตใจเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ในการทํางาน ให้ ความช่วยเหลือในการแก้ ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆต่อ
ผู้ร่วมงาน และองค์กร
(3)สามารถใช้ ความรู้ที่ได้ เรี ยนมาเพื่อชี ้นําสังคมในประเด็นที่เชี่ยวชาญ
(4) มีความรู้สกึ รับผิดชอบในหน้ าที่ของตนเองที่มีตอ่ ส่วนรวม
(5) มีจดุ ยืนของตนเองที่เหมาะสมสามารถแสดงข้ อคิดเห็นในการแก้ ไขสถานการณ์ตา่ งๆที่เกิดขึ ้น
(6) ตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาความรู้ ในการประกอบวิชาชี พอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ในด้ าน
ทฤษฎี และด้ านปฏิบตั ิ
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรั บผิดชอบ
มีการเรี ยนการสอนที่กําหนดให้ มีการทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม มีการแบ่งหน้ าที่และประเมินผลในการปฏิบตั ิงานที่
ได้ รั บ โดยคาดหวัง ในผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว บุค คลและความสามารถในการรั บ ผิ ด ชอบ
ดังต่อไปนี ้
(1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย โดยตระหนักถึงผลของการทํางานร่วมกัน
(3) มีความสามารถในการปรับตัวต่อวัฒนธรรมองค์กร และเพื่อนร่วมงานเป็ นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป
(5) มีภาวะความเป็ นผู้นํา
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาทังในการปฏิ
้
บตั ิงาน และการมีส่วนร่ วมในชัน้
เรี ยน โดยสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกและ มีการวิเคราะห์และประเมินจากหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ดังต่อไปนี ้
(1) บทบาทการเป็ นผู้นําและผู้ตามในสถานการณ์การเรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์
(2) ทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผู้นําตามสถานการณ์การเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
(3) ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น หรื อทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้ างสรรค์
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถใช้ เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล และตีความข้ อมูลทัง้
เชิงปริมาณและคุณภาพ
้
ด การฟั ง และการเขียน โดยเลือกใช้ รูปแบบ
(2) มีความสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทังการพู
ของสื่อในการนําเสนอได้ อย่างเหมาะสม
(3) รู้ จกั เลือกใช้ รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคล และกลุม่ บุคคล
2.5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใช้ ใ นการพัฒ นาผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทัก ษะการวิเ คราะห์ เ ชิง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ส่งเสริ มการเรี ยนการเรี ยนการสอนที่ประกอบไปด้ ว ยกิ จกรรมที่ เน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ฝึกทักษะการ
สื่อสารระหว่างบุคคล ทังการพู
้
ด การฟั ง และการเขียน ในกลุม่ ผู้เรี ยน ระหว่างผู้เรี ยน
กับผู้เรี ยน ผู้เรี ยนกับผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้ องในสถานการณ์ที่หลากหลาย
(2) ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ เลือกและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรู ปแบบและ
วิธีการ โดยให้ เหมาะสมกับผู้ฟังและเนื ้อหาที่นําเสนอ
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิน ทักษะการสื่อสารของผู้เรี ยนในการเรี ยนการสอน การมี ส่วนร่ วมในชัน้ เรี ยน และการ
ปฏิบตั ิงาน ตลอดจนทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขียน
(2) ผู้เรี ยนมี ความเข้ าใจในการเลือกใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศในการสื่อสาร มีความเข้ าใจถึงข้ อ ดี
ข้ อเสีย และข้ อจํากัดของสื่อประเภทต่างๆ เพื่อนําเสนอแก่ผ้ รู ับสารอย่างถูกต้ อง
(3) การวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจยั หรื อการทําโครงงาน
3. แผนที่ แสดงการกระจายความรั บผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า (Curriculum
Mapping)
ผลการเรี ยนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(2) ให้ ความสําคัญต่อคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ และความซื่อสัตย์สจุ ริต
(3) ตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้ เทคโนโลยีตอ่ บุคคล องค์กร และสังคม
ณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ น
(4) มีความเคารพสิทธิ และรับฟั งความเห็นของผู้อื่น รวมทังเคารพในคุ
้
มนุษย์
(5) เป็ นผู้เคารพระเบียบวินยั มีความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(6)เป็ นผู้มีภาวะความเป็ นผู้นําและผู้ตาม สามารถร่ วมงานเป็ นทีมและแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง รวมถึงปั ญหาที่
เกิดขึ ้นในการทํางาน
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่สําคัญในเนื ้อหาของหลักสูตร ในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปะและการออกแบบ
(2) มี ป ระสบการณ์ สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา ทํ า ความเข้ า ใจและใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสมเพื่ อ นํ า
เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ กบั งานศิลปะ และงานออกแบบ
(3) สามารถพัฒนาตนเองให้ ทันต่อความก้ าวหน้ าและวิวัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนํ าไป
ประยุกต์ใช้ กบั การออกแบบ
(4) สามารถเข้ า ใจแนวโน้ ม ของการเปลี่ย นแปลงทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศในงานศิ ลปะ และงาน
ออกแบบ รวมถึงผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอ่ สังคม
(5) สร้ างสมประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรื อการประยุกต์ใช้ ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ งานได้ จริง
(6) มีความสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบกับ
ความรู้ในศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทักษะทางปั ญญา
(1) นักศึกษามีการใช้ วิจารณญาณในการวิเคราะห์และแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
(2) นักศึกษามีความใผ่ร้ ู สืบค้ น ตีความ และประเมินงานออกแบบ เพื่อนําไปใช้ ในการแก้ ไขปั ญหา
อย่างสร้ างสรรค์
(3) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปแนวทางในการแก้ ปัญหาและตอบสนองต่อความต้ องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้ านศิลปะและการออกแบบให้ เข้ ากับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย
ได้ อย่างเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
(1) ความสามารถใช้ ภาษาในการสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทังภาษาไทย
้
และภาษาอังกฤษ
(2) มีจิตใจเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ในการทํางาน ให้ ความช่วยเหลือในการแก้ ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆต่อ
ผู้ร่วมงาน และองค์กร
(3) สามารถใช้ ความรู้ที่ได้ เรี ยนมาเพื่อชี ้นําสังคมในประเด็นที่เชี่ยวชาญ
(4) มีความรู้สกึ รับผิดชอบในหน้ าที่ของตนเองที่มีตอ่ ส่วนรวม
(5) มีจดุ ยืนของตนเองที่เหมาะสมสามารถแสดงข้ อคิดเห็นในการแก้ ไขสถานการณ์ตา่ งๆที่เกิดขึ ้น
(6) ตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาความรู้ ในการประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ในด้ าน
ทฤษฎี และด้ านปฏิบตั ิ
ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถใช้ เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล และตีความข้ อมูลทัง้
เชิงปริมาณและคุณภาพ
(2) มีความสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทังการพู
้
ด การฟั ง และการเขียน โดยเลือกใช้ รูปแบบ
ของสื่อในการนําเสนอได้ อย่างเหมาะสม
(3) รู้ จกั เลือกใช้ รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคล และกลุม่ บุคคล
67

แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

ลําดับ

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรั บผิดชอบ

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

800 201 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
800 202 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
800 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
800 112 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
800 113 คณิตศาสตร์ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
800 114 คณิตศาสตร์ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
800 115 ฟิ สกิ ส์สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
800 117 เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ นสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
800 203 เคมีสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
800 204 ชีววิทยาสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
800 205 หลักการตลาดธุรกิจสารสนเทศ
800 206 องค์การและการจัดการ เพื่อธุรกิจสารสนเทศ
800 305 ภาพพิมพ์ซิลค์สกรี นเบื ้องต้ น
800 306 การประกอบและซ่อมบํารุงเครื่ องคอมพิวเตอร์
800 307 การถ่ายภาพดิจิทลั เบื ้องต้ น

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ลําดับ

รายวิชา

16 801 101 โครงสร้ างข้ อมูลและแอลเกอริทมึ เบื ้องต้ น
17 801 301 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประยุกต์สําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1
18 801 304 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
19 801 306 กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 801 308 การประเมินผลโครงการ
21 801 312 บัญชีเบื ้องต้ นสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
22 802 101 วาดเส้ นเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
23 802 104 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กและการออกแบบ 1
24 802 105 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กและการออกแบบ 2
25 802 106 วาดเส้ นเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
26 802 107 ภาพและเสียงดิจิทลั
27 802 108 พื ้นฐานภาพเคลื่อนไหว
28 802 109 การออกแบบเชิงวัตถุสําหรับมัลติมีเดีย
30 802 201 ทัศนศิลป์เพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
31 802 202 ทัศนศิลป์เพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
32 802 203 ภาพ 3 มิติและภาพเคลื่อนไหว 1
33 802 204 การวาดภาพสีดิจิทลั

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรั บผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6

1

                 

   











     







  





                     







     











                
               
    

    

         

 

         
   

    
   

     

2

3



                  

  







                  

  



















    

   

     

   
   



 

           



 

   

       

                



  

 







    

           

   







    

           

   







    

           

  







   

           

   





69

ลําดับ

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

รายวิชา

802 205 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 1
802 206 การออกแบบเว็บและสื่อโต้ ตอบ 1
802 207 การออกแบบเว็บและสื่อโต้ ตอบ 2
802 208 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
802 209 การออกแบบเกม 1
802 210 การออกแบบเกม 2
802 211 การเตรี ยมการผลิตสําหรับมัลติมีเดีย
802 301 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2
802 302 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 3
802 303 ภาพ 3 มิติและภาพเคลื่อนไหว 2
802 304 การออกแบบตัวละครและฉาก
802 305 แบบจําลองวิชวล
802 307 ฝึ กงาน
802 309 ระบบฐานข้ อมูลบนอินเทอร์ เน็ต
802 310 เทคโนโลยีบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
802 311 การออกแบบและการผลิตสื่อประสม
802 312 การออกแบบและการผลิตงานบนเว็บ
802 313 หลักการออกแบบการใช้ งานของเว็บไซต์

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรั บผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
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ลําดับ

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรั บผิดชอบ

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
52
53
54
52
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

802 314 การพัฒนาเว็บด้ วยโปรแกรมภาษาจาวา
802 315 ระเบียบวิธีวิจยั ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
802 318 เทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพเคลื่อนไหว 1
802 319 เทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพเคลื่อนไหว 2
802 320 ภาพ 2 มิติและภาพเคลื่อนไหว 1
802 321 ภาพ 2 มิติและภาพเคลื่อนไหว 2
802 322 การออกแบบเว็บและสื่อโต้ ตอบ 3
802 323 การออกแบบเว็บและสื่อโต้ ตอบ 4
802 324 การออกแบบเกม 3
802 325 การออกแบบเกม 4
802 326 การเขียนบทเกม
802 327 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กเพื่อการออกแบบเกม
802 328 เทคนิคพิเศษสําหรับการทําภาพเคลื่อนไหว
802 329 การเขียนโปรแกรมบนเว็บขันสู
้ ง
802 330 การจัดการธุรกิจสารสนเทศ
802 401 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 4
802 403 เทคนิคการจัดแสงและเงา
802 404 ความคิดสร้ างสรรค์ในสื่อดิจิทลั

                  



5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ลําดับ

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรั บผิดชอบ

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

802 405 การทําภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติบนเว็บ
802 407 สัมมนา
802 408 เตรี ยมจุลนิพนธ์
802 409 จุลนิพนธ์
802 410 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสาร
802 412 การตัดต่อภาพวีดิทศั น์ดิจิทลั
802 413 เทคนิคการผลิตภาพ 3 มิติ
802 416 การตัดต่อเสียงเพื่องานภาพเคลื่อนไหว
802 417 เรื่ องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
802 418 เรื่ องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
802 419 สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์

             

   

          

      

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้ วยการศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาํ เร็จการศึกษา
กําหนดให้ มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู้ ของนักศึกษาเป็ นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ให้ นักศึกษาเป็ นผู้ประเมินการเรี ยนการสอนในรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของ
ข้ อสอบให้ เป็ นไปตามแผนการสอน และตรวจสอบผลการให้ คะแนน ข้ อสอบ รายงาน และโครงงานอื่นๆที่นกั ศึกษาได้ รับ
มอบหมาย
(2) การทวนสอบมาตรฐานระดับหลักสูตร ให้ ปฏิบตั ิและรายงานผลภายใต้ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
มี การกํ า หนดวิธี การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของนักศึก ษา โดยใช้ การทํ า วิ จัยสัมฤทธิ ผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต มีการกระทําอย่างต่อเนื่อง และนําผลการวิจัยเป็ นเครื่ องมือปรับปรุ งหลักสูตร และการ
เรี ยนการสอน การวิจยั ดังกล่าวมีการดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ภาวะการได้ งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเร็จการศึกษาในด้ านของระยะ เวลาใน
การหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
(2) การสํารวจความเห็นของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต โดยการสัมภาษณ์ หรื อการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึง
พอใจบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและเข้ าทํางานในสถานประกอบการนันๆ
้ ในช่วงระยะเวลาต่างๆ เช่น ปี ที่ 1 ปี ที่ 3 เป็ นต้ น
(3) การประเมินตําแหน่ง และ/หรื อความก้ าวหน้ าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรื อสอบถามระดับความพึงพอใจในด้ า น
ความรู้ ความพร้ อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้ าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาที่สงู ขึ ้นใน
สถานศึกษานันๆ
้
(5) การประเมิน จากบัณ ฑิตที่ ไ ปประกอบอาชี พ ในแง่ข องความพร้ อมและความรู้ จากสาขาวิช าที่ เรี ย น
รวมทังสาขาอื
้
่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ เสนอข้ อคิดเห็น
ในการปรับปรุงหลักสูตรให้ ดียิ่งขึ ้น
(6) ความเห็น จากผู้ท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอกที่ มาประเมิ น หลัก สูต รหรื อ อาจารย์ พิ เ ศษ ต่อ ความพร้ อมของ
นักศึกษาในการเรี ยน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการเรี ยนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
(7) ผลงานของนักศึกษาที่ได้ รับการยอมรับ หรื อได้ รับรางวัล เช่น จํานวนสิทธิบตั ร จํานวนรางวัลทางสังคม
และวิชาชีพ
3. เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษา
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้ วย
การศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 และมีข้อกําหนดเพิ่มเติม ดังนี ้
(1) สอบได้ หน่วยกิตสะสมครบถ้ วนตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต
(2) สอบได้ ระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.00 และระดับเฉลี่ยสะสมของวิชาบังคับสาขาและ
วิชาเอกไม่ตํ่ากว่า 2.00
(3) ผ่านการฝึ กงาน ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรี ยมการสําหรั บอาจารย์ ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศและ/หรื อแนะแนวการเป็ นครู แก่อาจารย์ใหม่ให้ มีความรู้ความเข้ าใจนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรที่สอน
(2) มีการทดลองงานก่อนบรรจุเป็ นเวลาอย่างน้ อย 1 ภาคการศึกษา ก่อนบรรจุเป็ นอาจารย์ประจํา
(3) มีการอบรมทักษะการสอนหรื อมอบหมายให้ อาจารย์ใหม่เป็ นผู้ช่วยสอน ก่อนที่จะได้ รับมอบหมายภาระ
งานสอน
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนประจําภาคการศึกษา/ประจําปี
การศึกษา
(2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญและการวัดประเมินผลให้ ทนั สมัย
(3) ส่งเสริ มให้ อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื่อง
(4) พัฒนาทักษะการใช้ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
(1) การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชมุ ชนที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) ส่งเสริ มให้ อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่งเสริ มการสอนและการวิจยั อย่าง
ต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจยั ในสาขาที่เกี่ยวข้ อง สนับสนุนด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทังในและต่
้
างประเทศ หรื อการลาเพิ่มพูนประสบการณ์
(3) มีการกระตุ้นให้ อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
(4) ส่งเสริ มการทําวิจัยเพื่อสร้ างองค์ความรู้ ใหม่และพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ มีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพ
(5) จัดสรรงบประมาณสําหรับทําการวิจยั และ/หรื อผลงานในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้ องกับสาขาวิชา
(6) จัดให้ อาจารย์ทกุ คนเข้ าร่วมกลุม่ วิจยั ต่าง ๆ ของคณะ
(7) สนับสนุนให้ อาจารย์มีสว่ นร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
การบริ หารหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบด้ วย คณบดี ประธานหลักสูตร/สาขาวิชา
และอาจารย์ ผ้ ูรั บ ผิ ด ชอบหลัก สูต ร โดยมี ค ณะกรรมการบริ ห ารประจํ า คณะเป็ นผู้กํ า กับ ดูแ ล ให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า
ตลอดจนกําหนดนโยบายการปฏิบตั ิแก่อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผู้บริ หารของคณะและอาจารย์ผ้ สู อน
ติดตามและรวบรวมข้ อมูลสําหรับใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปี อย่างต่อเนื่อง
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เป้าหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรให้ ทนั สมัยโดยอาจารย์และนักศึกษาสามารถก้ าวทันหรื อเป็ นผู้นําในการสร้ างองค์ความรู้
ใหม่ๆ ทางด้ านเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ
2. กระตุ้นให้ นักศึกษาเกิดความใฝ่ รู้ มีแนวทางการเรี ยนที่สร้ างทังความรู
้
้ ความสามารถในวิชาการวิชาชีพ ที่
ทันสมัย
3.ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้ มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานหลักสูตร
4. มีการประเมินมาตรฐานของหลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอ
การดําเนินการ
1. จัดให้ หลักสูตรสอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ ทนั สมัยโดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5ปี
3. จัดแนวทางการเรี ยนในวิชาเรี ยนให้ มีทงั ้ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และมีแนวทางการเรี ยนหรื อกิจกรรม
ประจําวิชาให้ นกั ศึกษาได้ ศกึ ษาความรู้ที่ทนั สมัยด้ วยตนเอง
4. จัดให้ มีผ้ สู นับสนุนการเรี ยนรู้ และหรื อ ผู้ช่วยสอน เพื่อกระตุ้นให้ นกั ศึกษาเกิดความใฝ่ รู้
5. กํ า หนดให้ อ าจารย์ ที่ สอนมี คุณ วุฒิไ ม่ตํ่ า กว่า ปริ ญ ญาโทหรื อ เป็ นผู้มีป ระสบการณ์ ใ นวิช าชี พ มี จํา นวน
คณาจารย์ประจําไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
6. สนับสนุนให้ อาจารย์ผ้ ูสอนเป็ นผู้นําในทางวิชาการ และ/หรื อ เป็ นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ธุรกิจหรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
7. ส่งเสริมอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ ไปศึกษาดูงานในหลักสูตรหรื อวิชาการที่เกี่ยวข้ อง ทังในและต่
้
างประเทศ
8.มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี และภายนอกอย่างน้ อยทุก 5 ปี
9. จัดทําฐานข้ อมูลนักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่ องมือวิจยั งบประมาณ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ผลงาน
ทางวิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็ นข้ อมูลในการประเมินของคณะกรรมการ
10.ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรี ยนการสอน โดยนักศึกษาและบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
การประเมินผล
1. จํานวนวิชาเรี ยนที่มีภาคปฏิบตั ิ และวิชาเรี ยนที่มีแนวทางให้ นกั ศึกษาได้ ศึกษาค้ นคว้ าความรู้ ใหม่ได้ ด้วย
ตนเอง
2. จํานวนและรายชื่ออาจารย์ประจํา คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการพัฒนาอบรม ของอาจารย์
3. จํานวนบุคลากรผู้สนับสนุนการเรี ยนรู้ และบันทึกกิจกรรมในการสนับสนุนการเรี ยนรู้
4. ผลการประเมินการเรี ยนการสอนอาจารย์ผ้ สู อน และการสนับสนุนการเรี ยนรู้ของผู้สนับสนุนการเรี ยนรู้ โดย
นักศึกษา
5. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้ วยอาจารย์ภายในคณะฯทุกๆ 5 ปี
6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 5 ปี
7. ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาทุกปี
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2. การบริหารทรั พยากรการเรี ยนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทังงบประมาณแผ่
้
นดินและงบประมาณเงินรายได้ เพื่อจัดซื ้อทรัพยากรการ
เรี ยนการสอนให้ เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยนและสร้ างสภาพแวดล้ อมให้
เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรั พยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะมีความพร้ อมด้ านหนังสือ ตํารา และการสืบค้ นผ่านฐานข้ อมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริ หารธุรกิจ และด้ านอื่นๆ รวมถึงฐานข้ อมูลที่จะให้ สืบค้ น ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ตํารา
เฉพาะทาง รวมทังอุ
้ ปกรณ์ที่ใช้ ในการสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเพียงพอ
2.3 การจัดหาทรั พยากรการเรี ยนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื อ้ หนังสือ และตําราที่เกี่ ยวข้ อง เพื่ อบริ การให้ อาจารย์ และ
นักศึกษาได้ ค้นคว้ า และใช้ ประกอบการเรี ยนการสอน การประสานการจัดซื ้อหนังสือนัน้ อาจารย์ผ้ สู อนแต่ละรายวิชาจะมี
ส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเป็ น นอกจากนี ้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชา
และบางหัวข้ อ ก็มีสว่ นในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับให้ คณะวิชาจัดซื ้อหนังสือด้ วย
ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริ การหนังสือ ตํารา หนังสืออ้ างอิง หรื อวารสารเฉพาะทาง และคณะ
จะต้ องจัดสื่อการสอนอื่ นเพื่อใช้ ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่ อง
ถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เป็ นต้ น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรั พยากร
คณะมี ก ารวางแผนและพัฒ นา เพื่ อ จัด หาและติ ด ตามการใช้ ท รั พยากรการเรี ย นการสอนของคณะ และ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ทําหน้ าที่อํานวยความสะดวกในการใช้ สื่อของอาจารย์ร่วมกันประเมินความพอเพียงและความ
ต้ องการใช้ สื่อของอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เป้าหมาย
1. จัดให้ มีห้องเรี ยน ห้ องปฏิบตั ิการ ระบบเครื อข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์การทดลอง ทรัพยากร สื่อและช่องทางการเรี ยนรู้ ที่
เพียบพร้ อม เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนทังใน-นอกห้
้
องเรี ยน และเพื่อการเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ
การดําเนินการ
1. จัดให้ มีห้องเรี ยนที่มีอปุ กรณ์ทางด้ านมัลติมีเดีย ซึ่งมีความพร้ อมใช้ งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทังในการสอน
้
การบันทึกเพื่อเตรี ยมจัดสร้ างสื่อสําหรับการทบทวนการเรี ยน
2. จัดเตรี ยมห้ องปฏิบตั ิการที่มีเครื่ องมือ/อุปกรณ์ ที่ทนั สมัยและเป็ นเครื่ องมือวิชาชีพในระดับมาตรฐานสากล
เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถฝึ กปฏิบตั ิ สร้ างความพร้ อมในการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ
3. จัดให้ มีแม่ข่าย เครื อข่าย และห้ องปฏิบตั ิการทดลอง ที่มีทงเครื
ั ้ ่ องคอมพิวเตอร์ และพื ้นที่ที่นกั ศึกษาสามารถ
ศึกษา ทดลอง หาความรู้เพิ่มเติมได้ ด้วยตนเอง ด้ วยจํานวนและประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ
4. จัดให้ มีห้องสมุดให้ บริการทังหนั
้ งสือตํารา สื่อดิจิทลั และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรี ยนรู้
5. จัดให้ มีเครื่ องมือทดลอง เช่น ระบบแม่ข่าย อุปกรณ์เครื อข่าย เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถฝึ กปฏิบตั ิการในการ
บริหารระบบ
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การประเมินผล
1. รวบรวมจัดทําสถิติจํานวนเครื่ องมืออุปกรณ์ ต่อหัวนักศึกษา ชัว่ โมงการใช้ งานห้ องปฏิบตั ิการ และเครื่ องมือ
ความเร็วของระบบเครื อข่ายต่อหัวนักศึกษา
2. จํานวนนักศึกษาลงเรี ยนในวิชาเรี ยนที่มีการฝึ กปฏิบตั ิด้วยอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
3. สถิติของจํานวนหนังสือตํารา และสื่อดิจิทลั ที่มีให้ บริ การ และสถิติการใช้ งานหนังสือตํารา สื่อดิจิทลั สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
4. ผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้ บริการทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู้และการปฏิบตั ิการ
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรั บอาจารย์ ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้ องมีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ ้นไปในสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศหรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ ผ้ ูรั บ ผิ ด ชอบหลัก สูต ร และผู้ส อน จะต้ อ งประชุม ร่ ว มกัน ในการวางแผนจัด การเรี ย นการสอน
ประเมินผลและให้ ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อเตรี ยมไว้ สําหรับการปรับปรุ งหลักสูตร
ตลอดจนปรึกษาหารื อแนวทางที่จะทําให้ บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้ บณ
ั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
3.3 การแต่ งตัง้ คณาจารย์ พเิ ศษ
อาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะเป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ตรง
จากการปฏิบตั ิในวิชาชีพมาให้ กับนักศึกษา ดังนัน้ คณะกําหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้ องมีการเชิญ
อาจารย์พิเศษหรื อวิทยากร มาบรรยายอย่างน้ อยวิชาละ3 ชัว่ โมง และอาจารย์พิเศษนัน้ ไม่ว่าจะสอนทังรายวิ
้
ชาหรื อบาง
ชัว่ โมงจะต้ องเป็ นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรง หรื อมีวฒ
ุ ิการศึกษาอย่างตํ่าปริญญาโท
อาจารย์ พิเศษต้ องมี การเสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้ อ/รายวิชาที่จะให้ สอน และกํ าหนดให้ มีการ
ประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา/ทุกครัง้ ที่มีการสอน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรั บตําแหน่ ง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งให้ เป็ นไปตามความต้ องการของคณะและนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย
ให้ สอดคล้ องกับภาระงานที่รับผิดชอบ
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัตงิ าน
บุคลากรต้ องเข้ าใจโครงสร้ างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้ องสามารถบริ การให้ อาจารย์สามารถใช้ สื่อ
และอุปกรณ์ การสอนได้ อย่างสะดวก มีจัดการฝึ กอบรมเฉพาะทางที่สอดคล้ องกับภาระงานที่รับผิดชอบ เพื่อสามารถ
ให้ บริ การด้ านการสนับสนุนการเรี ยนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คาํ ปรึกษาด้ านวิชาการและอื่นๆ แก่ นักศึกษา
คณะฯ มีการแต่งตังอาจารย์
้
ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้ แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรี ยน
สามารถปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้ องทําหน้ าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาทาง
วิชาการให้ แก่นกั ศึกษา และทุกคนต้ องกําหนดชัว่ โมงให้ คําปรึกษา ( Office Hours ) พร้ อมจัดทําตารางการทํางานติดไว้
หน้ าห้ องทํางานและในเว็บไซต์ของคณะ เพื่อให้ นกั ศึกษาเข้ าปรึกษาได้ นอกจากนี ้ ต้ องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ คําปรึกษา
แนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่นกั ศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
กรณีที่นกั ศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคําร้ องขอดูกระดาษคําตอบ
ในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
ความต้ องการกําลังคนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบนัน้ คาดว่ามีความต้ องการกําลังคนด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสูงมาก จากยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ได้ กําหนดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
ั ฑิต เพื่อนําข้ อมูล
ของผู้ประกอบการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี-ดีมาก ทังนี
้ ้ คณะฯ ได้ จดั การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
มาใช้ ป ระกอบการปรั บ ปรุ ง หลัก สูต ร รวมถึ ง การศึก ษาข้ อ มูล วิ จัย อัน เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การประมาณความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใช้ ในการวางแผนการรับนักศึกษา (ภาคผนวก )
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7. ตัวบ่ งชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับดี
ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดําเนินงาน
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีสว่ นร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้ องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา (ถ้ ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้ อยก่อนการเปิ ดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วันหลังสิ ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อ
การประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปี ที่แล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่ทกุ คนได้ รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้ านการจัดการ
เรี ยนการสอน (เฉพาะปี ที่มีการรับอาจารย์ใหม่)
(9) อาจารย์ประจําได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ อย่าง
น้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
(10) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรี ยนการสอนได้ รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ที่มีตอ่
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มีตอ่ บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
ว่า 3.5 จากระดับ 5
รวมตัวบ่งชี ้บังคับที่ต้องมีผลการดําเนินการ (ข้ อ 1-5) (ตัว) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี ้ (ตัว) ในแต่ละปี
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เกณฑ์ การประเมิน
หลักสูตรได้ มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้ องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี ้
ตัวบ่งชีบ้ งั คับ (ตัวบ่งชี ้ที่ 1-5) มีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจํานวนตัวบ่งชีท้ ี่มีผลดําเนินการ
บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี ้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี ้บังคับและตัวบ่งชี ้รวมในแต่ละปี
ปี การศึกษา
หลักสูตรได้ มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
2554
ต้ องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี ้บังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี ้รวม 9 ตัว
2555
ต้ องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี ้บังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี ้รวม 10 ตัว
2556
ต้ องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี ้บังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี ้รวม 10 ตัว
2557
ต้ องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี ้บังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี ้รวม 11 ตัว
2558
ต้ องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี ้บังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี ้รวม 12 ตัว
หมวดที่ 8 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
(1) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ ตอบจากนักศึกษา การ
ตอบคําถามของนักศึกษาในชันเรี
้ ยน รวมทังการทดสอบกลางภาคและปลายภาค
้
(2) จัดให้ มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา
(3) จัดให้ มีการประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และขอคําแนะนํา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
(1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ ทุกรายวิชาเมื่อสิน้ สุดการเรี ยนการสอนรายวิชาผ่านเครื อข่าย
อินเตอร์ เนต ตามแบบฟอร์ มที่คณะกําหนด
(2) ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผ้ สู อน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป
(3) คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็ นความต้ องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพื่อนํามาวางแผนพัฒนา
ให้ สอดคล้ องและ/หรื อปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้ เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของคณะ
(4) การประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อร่ วมงาน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
(1) แต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นหลักสูตรที่ประกอบด้ วยผู้แทนทุกสาขาวิชา ผู้แทนนักศึกษาปั จจุบนั และผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย
(2) คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอย่างเป็ นระบบ
้ และจากผู้สําเร็ จ
(3) ดําเนินการสํารวจข้ อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรี ยนปั จจุบนั ทุกชันปี
การศึกษาที่ผา่ นการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒแิ ละ/หรื อจากผู้ประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรทําการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ ข้อมูลย้ อนกลับของ
ั ฑิตประกอบการประเมิน
ผู้เรี ยน ผู้สําเร็จการศึกษา ผู้ใช้ บณ
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2.3 โดยผู้ใช้ บัณฑิตและ/หรื อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่นๆ
(1) ติดตามบัณฑิตใหม่โดยสํารวจข้ อมูลจากนายจ้ างและ/หรื อผู้บังคับบัญชาโดย แบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์
(2) ติดตามจากผู้เกี่ยวข้ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจํ า ปี ตามดัช นี บ่ ง ชี ผ้ ลการดํ า เนิ น งานที่ ร ะบุ ใ นหมวดที่ 7 ข้ อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้ อย 3 คน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้ อย 1 คน ที่ได้ รับการแต่งตังจาก
้
มหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี ้
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 1
มีการดําเนินการครบ 5 ข้ อตาม
มีการดําเนินการครบ 10 ข้ อตาม
มีการดําเนินการครบทุกข้ อ
ตัวบ่งชี ้ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี ้ผลการดําเนินงาน
ทัง้ นี ม้ หาวิ ท ยาลัย ได้ กํ า หนดให้ ทุก หลัก สูต รมี ก ารพัฒ นาหลัก สูต รให้ ทัน สมัย แสดงการปรั บ ปรุ ง ดัช นี ด้ า น
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็ นระยะๆ อย่างน้ อยทุกๆ 3 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5
ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรั บปรุ ง
4.1 การปรั บปรุ งรายวิชา
จากการรวบรวมข้ อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์ กรณี ที่พบปั ญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุ ง
รายวิชานันๆ
้ ได้ ทนั ที ซึง่ ถือเป็ นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้ อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้ างของหลักสูตร
4.2 การปรั บปรุ งหลักสูตร
้ บถือเป็ นการปรับปรุ งมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้ างของหลักสูตรจะทําทุก 5 ปี
การปรับปรุ งหลักสูตรทังฉบั
เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้ หลักสูตร เพื่อให้ หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
(1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จําเป็ นในการ
ปรับปรุง
(2) จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
(3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ ข้อเสนอแนะ
(4) หลักสูตรที่ได้ ปรับปรุ งเสนอให้ คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลัน่ กรองหลักสูตรพิจารณาก่อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบ
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5. การปรั บปรุ งหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง)
ฉบับปี พ.ศ.2553
5.1 เหตุผลของการปรั บปรุ งหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ได้ การจัดการเรี ยนการสอน
ตังแต่
้ ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2546 คณะฯ ได้ ทําการประเมินผลหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี เรี ยบร้ อยแล้ ว
ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2550 ตามแผนการพัฒนาหลักสูตร เพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธิ ภาพของหลักสูตรดังกล่าว รวมทังมี
้
การติดตามการได้ งานทําของบัณฑิตใหม่ และการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตด้ วยการสํารวจข้ อมูลจากนายจ้ าง
และ/หรื อผู้บงั คับบัญชาโดยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ เพื่อนําผลการศึกษามาใช้ ประกอบการพัฒนาและปรังปรุ ง
หลักสูตรต่อไป
5.2 ปี การศึกษาที่เริ่มใช้ ในหลักสูตรเดิม และปี การศึกษาที่กาํ หนดใช้ หลักสูตรปรั บปรุ งใหม่
5.2.1 หลักสูตรเดิม
เริ่มใช้ ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2546
5.2.2 หลักสูตรปรับปรุ ง เริ่มใช้ ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2554
5.3 การเปรี ยบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรั บปรุ ง
5.3.1 การเปรี ยบเทียบโครงสร้ างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
จํานวนหน่ วยกิต
จํานวนหน่ วย
ที่
หมวดวิชา
กิต
เกณฑ์ สกอ.
เดิม
ปรั บปรุ ง
ที่แตกต่ าง
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุม่ วิชาภาษา
30
33
30
-3
กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
กลุม่ วิชาสังคมและมนุษยศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
84
106
111
+5
กลุม่ วิชาแกน
30
30
กลุม่ วิชาเอกบังคับ
61
42
-19
กลุม่ วิชาเอกเลือก
15
39
+24
3. หมวดวิชาปฏิบตั ิการเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
+ 80 ชัว่ โมง
สารสนเทศธุรกิจ
240 ชัว่ โมง
320 ชัว่ โมง
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
6
6
รวมหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า

120

82

145

147

+2

5.3.2 การเปรี ยบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน 33 หน่วยกิต
1.1กลุ่มวิชาภาษา
จํานวน 15 หน่วยกิต
080 176 ภาษาและการสื่อสาร
080 177 ภาษาอังกฤษ 1
080 178 ภาษาอังกฤษ 2
800 103 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1
800 104 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์
จํานวน 9 หน่วยกิต
800 110 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
800 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
800 112 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
1.3 กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์
จํานวน 9 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุ ง
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน 30 หน่วยกิต
1.1กลุ่มวิชาภาษา
จํานวน 9 หน่วยกิต
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

เปลี่ยนชื่อและรหัสรายวิชา
เปลี่ยนชื่อและรหัสรายวิชา
เปลี่ยนชื่อและรหัสรายวิชา
ย้ ายไปหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุม่ วิชา
เลือก
ย้ ายไปหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุม่ วิชา
เลือก

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ,
กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์
จํานวน 12 หน่วยกิต
ยกเลิกรายวิชา
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาแกน
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาแกน

1.3 กลุ่มวิชาเลือก
จํานวน 9 หน่วยกิต
800 101 ประวัติการออกแบบและเทคโนโลยี

2. หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวน 105 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
จํานวน 27 หน่วยกิต

หมายเหตุ

800 201 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 1
800 202 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 2
2. หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวน 111 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
จํานวน 30 หน่วยกิต
800 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
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ย้ ายมาจากหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุม่
วิชามนุษยศาสตร์
ย้ ายมาจากหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปกลุม่
วิชาภาษา
ย้ ายมาจากหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปกลุม่
วิชาภาษา

ย้ ายมาจากหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุม่
วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

หลักสูตรเดิม

800 105 คณิตศาสตร์ สําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1
800 106 คณิตศาสตร์ สําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2
800 107 ฟิ สิกส์สาํ หรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
800108 เคมีสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
800 109 ชีววิทยาสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
801 202 หลักการตลาดธุรกิจสารสนเทศ
801 203 เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ นสําหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
801 313 องค์การและการจัดการ เพื่อ
ธุรกิจสารสนเทศ
801 314 การเงินธุรกิจสารสนเทศ
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
จํานวน 40 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุ ง
800 112 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
800 113 คณิตศาสตร์ สําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1
800 114 คณิตศาสตร์ สําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2
800 115 ฟิ สิกส์สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ
ย้ ายมาจากหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุม่
วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
เปลี่ยนรหัสรายวิชา

800 203 เคมีสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปลี่ยนรหัสรายวิชา

800 204 ชีววิทยาสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปลี่ยนรหัสรายวิชา

เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา

800 205 หลักการตลาดธุรกิจสารสนเทศ
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
800 117 เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ นสําหรับเทคโนโลยี เปลี่ยนรหัสรายวิชา
สารสนเทศ
800 206 องค์การและการจัดการ เพื่อธุรกิจ
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
สารสนเทศ
ยกเลิกรายวิชา
2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา
จํานวน 42 หน่วยกิต

761 201 หลักการบัญชีเบื ้องต้ น

ยกเลิกรายวิชา

761 206 คณิตศาสตร์ และสถิติธรุ กิจ
สารสนเทศ
801 301 การประเมินผลโครงการ
801 302 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
801 304 กฎหมายและจรรยาบรรณ
สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
801 307 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ด้ วยภาษาจาวา
802 201 การใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
การออกแบบ 1
802 202 การใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
การออกแบบ 2
802 203 การจัดการธุรกิจสารสนเทศ
802 204 การเขียนสตอรี่ บอร์ ด

ยกเลิกรายวิชา
801 308 การประเมินผลโครงการ
801 304 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
801 306 กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

802 330 การจัดการธุรกิจสารสนเทศ
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เปลี่ยนรหัสรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

หลักสูตรเดิม
802 301 การสร้ างวัตถุเสมือนจริ ง
802 407 สัมมนา
802 409 จุลนิพนธ์

802 101 วาดเส้ น 1
802 104 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์และการ
ออกแบบ 1
802 105 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์และการ
ออกแบบ 2

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
จํานวน 38 หน่วยกิต
2.3.1 การออกแบบแอนิเมชัน
2.3.1.1 วิชาบังคับ
จํานวน 29 หน่วยกิต
802 101 วาดเส้ น 1
802 102 ทัศนศิลป์ 1
802 103 ทัศนศิลป์ 2
802 104 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์และการ
ออกแบบ 1
802 105 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์และการ

หลักสูตรปรับปรุ ง

หมายเหตุ
ยกเลิกรายวิชา

802 407 สัมมนา
802 409 จุลนิพนธ์
801 312 บัญชีเบื ้องต้ นสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
802 211 การเตรี ยมการผลิตสําหรับมัลติมีเดีย
802 101 วาดเส้ นเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่
วิชาเอกบังคับ และเปลี่ยนรหัสรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่
วิชาเอกเลือก เปลีย่ นรหัสและชื่อรายวิชา
802 104 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กและการออกแบบ 1 ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่
วิชาเอกเลือก และแก้ ไขตัวสะกดชื่อ
รายวิชา
802 105 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กและการออกแบบ 2 ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่
วิชาเอกเลือก และแก้ ไขตัวสะกดชื่อ
รายวิชา
ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่
802 201 ทัศนศิลป์เพื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1
วิชาเอกเลือก เปลีย่ นรหัสและชื่อรายวิชา
801 301 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพิ่มรายวิชา
ประยุกต์สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
802 307 ฝึ กงาน
ย้ ายมาจากหมวดวิชาปฏิบตั ิการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
802 315 ระเบียบวิธีวิจยั ด้ านเทคโนโลยี
เพิ่มรายวิชา
สารสนเทศ
802 408 เตรี ยมจุลนิพนธ์
ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่
วิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาเอก
จํานวน 39 หน่วยกิต
2.3.1 วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน
2.3.1.1 วิชาเอกบังคับ
จํานวน 24 หน่วยกิต
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาบังคับ
สาขา เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาเอก
บังคับ เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา
802 202ทัศนศิลป์เพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาบังคับ
สาขา และแก้ ไขตัวสะกดชื่อรายวิชา
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาบังคับ

85

หลักสูตรเดิม
ออกแบบ 2
802 106 วาดเส้ น 2
802 302 ภาพและเสียงดิจิตอล

หลักสูตรปรับปรุ ง
802 106 วาดเส้ นเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

802 303 ภาพ 3 มิติและภาพเคลื่อนไหว
1
802 304 ภาพ 3 มิติและภาพเคลื่อนไหว
2
802 305 แบบจําลองวิชวล

802 203 ภาพ 3 มิติและภาพเคลื่อนไหว 1

802 306 การออกแบบตัวละคร

802 304 การออกแบบตัวละครและฉาก
802 108 พื ้นฐานภาพเคลื่อนไหว
802 205 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 1
802 301 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2
802 302 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 3
802 401 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 4
2.3.1.2 วิชาเอกเลือก
จํานวน15 หน่วยกิต

2.3.1.2 วิชาเลือก
จํานวน 9 หน่วยกิต
801 409 การออกแบบระบบปฏิสมั พันธ์
802 403 เทคนิคพิเศษสําหรับการทํา
ภาพเคลื่อนไหว
802 404 ความคิดสร้ างสรรค์ในสื่อ
ดิจิตอล
802 411 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการ
จัดแสงและเงา
802 412 การตัดต่อภาพวีดีทศั น์ดิจิตอล
802 413 เทคนิคการผลิตภาพ 3 มิติ
802 414 การผลิตดีวีดี
802 415 การใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
802 416 ดนตรี ประกอบภาพเคลื่อนไหว

802 328 เทคนิคพิเศษสําหรับการทํา
ภาพเคลื่อนไหว

802 403 เทคนิคการจัดแสงและเงา
802 412 การตัดต่อภาพวีดิทศั น์ดิจิทลั
802 413 เทคนิคการผลิตภาพ 3 มิติ

หมายเหตุ
สาขา และแก้ ไขตัวสะกดชื่อรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาเอก
เลือก และแก้ ไขตัวสะกดชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ
กลุม่ วิชาเอกเลือก
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ
กลุม่ วิชาเอกเลือก
เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา

ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาเอก
เลือก
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาเอก
เลือก และแก้ ไขตัวสะกดชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสและแก้ ไขตัวสะกดชื่อรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

802 416 การตัดต่อเสียงเพือ่ งานภาพเคลื่อนไหว

เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา

802 107 ภาพและเสียงดิจิทลั

ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่
วิชาเอกเลือก และแก้ ไขตัวสะกดชื่อ
รายวิชา
ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่

802 204 การวาดภาพสีดิจิทลั
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุ ง

802 303 ภาพ 3 มิติและภาพเคลื่อนไหว 2
802 305 แบบจําลองวิชวล
802 318 เทคนิคการจัดองค์ประกอบ
ภาพเคลื่อนไหว 1
802 319 เทคนิคการจัดองค์ประกอบ
ภาพเคลื่อนไหว 2
802 320 ภาพ 2 มิติและภาพเคลื่อนไหว 1
802 321 ภาพ 2 มิติและภาพเคลื่อนไหว 2
802 404 ความคิดสร้ างสรรค์ในสื่อดิจิทลั

2.3.2 การออกแบบสื่อผสมและเว็บ
จํานวน 38 หน่วยกิต
( ไม่มีการแบ่งวิชาบังคับและวิชาเอก
เลือก )

802 417 เรื่ องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1
802 418 เรื่ องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2
2.3.2 วิชาเอกการออกแบบเว็บและสื่อโต้ ตอบ

หมายเหตุ
วิชาเอกเลือก และแก้ ไขตัวสะกดชื่อ
รายวิชา
ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่
วิชาเอกเลือก เปลีย่ นรหัสรายวิชา
ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่
วิชาเอกเลือก
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่
วิชาเอกเลือก และแก้ ไขตัวสะกดชื่อ
รายวิชา
ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่
วิชาเอกเลือก
ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่
วิชาเอกเลือก

2.3.2.1 วิชาเอกบังคับ
จํานวน 24 หน่วยกิต
802 101 วาดเส้ น 1

ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาบังคับ
สาขา เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาบังคับ
สาขา เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาบังคับ
สาขา เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาบังคับ
สาขา และแก้ ไขตัวสะกดชื่อรายวิชา
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาบังคับ
สาขา และแก้ ไขตัวสะกดชื่อรายวิชา
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาเอก
บังคับ เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา

802 102 ทัศนศิลป์ 1
802 103 ทัศนศิลป์ 2
802 104 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์และการ
ออกแบบ 1
802 105 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์และการ
ออกแบบ 2
802 106 วาดเส้ น 2
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หลักสูตรเดิม
801 305 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
801 312 การออกแบบและการนําเสนอ
ข้ อมูลสารสนเทศ
801 409 การออกแบบระบบปฏิสมั พันธ์

หลักสูตรปรับปรุ ง

หมายเหตุ
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

802 309 ระบบฐานข้ อมูลบนอินเตอร์ เน็ต 802 309 ระบบฐานข้ อมูลบนอินเทอร์ เน็ต
802 310 เทคโนโลยีบนเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ต
802 311 การออกแบบและการผลิตสื่อ
ประสม
802 312 การออกแบบและการผลิตงาน
บนเว็บ
802 313 หลักการออกแบบการใช้ งาน
ของเว็บไซต์
802 314 การพัฒนาเว็บด้ วยโปรแกรม
802 314 การพัฒนาเว็บด้ วยโปรแกรมภาษาจาวา
ภาษาจาวา
802 405 การทําภาพเคลื่อนไหวแบบ 3
มิติบนเว็บ
802 406 การเขียนโปรแกรมบนเว็บขันสู
้ ง 802 329 การเขียนโปรแกรมบนเว็บขันสู
้ ง
802 416 ดนตรี ประกอบภาพเคลื่อนไหว
802 417 เรื่ องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1
802 418 เรื่ องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2
801 101 โครงสร้ างข้ อมูลและแอลเกอริ ทมึ
เบื ้องต้ น
802 206 การออกแบบเว็บและสือ่ โต้ ตอบ 1
802 207 การออกแบบเว็บและสือ่ โต้ ตอบ 2
802 322 การออกแบบเว็บและสือ่ โต้ ตอบ 3
802 323 การออกแบบเว็บและสือ่ โต้ ตอบ 4
2.3.2.2 วิชาเอกเลือก
จํานวน 15 หน่วยกิต
802 109 การออกแบบเชิงวัตถุสําหรับมัลติมีเดีย
802 208 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
802 310 เทคโนโลยีบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
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ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาเอก
เลือก
แก้ ไขตัวสะกดชื่อรายวิชา
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาเอก
เลือก และแก้ ไขตัวสะกดชื่อรายวิชา
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาเอก
เลือก
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาเอก
เลือก
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาเอก
เลือก

ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาเอก
เลือก
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาเอก
เลือก เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาเอก
เลือก
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาเอก
เลือก
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา

เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่

หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุ ง

802 311 การออกแบบและการผลิตสื่อประสม
802 312 การออกแบบและการผลิตงานบนเว็บ
802 313 หลักการออกแบบการใช้ งานของ
เว็บไซต์
802 405 การทําภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ
บนเว็บ
802 410 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์สื่อสาร
802 416 การตัดต่อเสียงเพือ่ งานภาพเคลื่อนไหว

2.3.3 การออกแบบเกม
2.3.3.1 วิชาบังคับ
จํานวน 29 หน่วยกิต
802 101 วาดเส้ น 1

802 417 เรื่ องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1
802 418 เรื่ องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2
802 419 สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์
2.3.3 วิชาเอกการออกแบบเกม
2.3.3.1 วิชาเอกบังคับ
จํานวน 24 หน่วยกิต

802 102 ทัศนศิลป์ 1
802 103 ทัศนศิลป์ 2
802 104 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์และการ
ออกแบบ 1
802 105 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์และการ
ออกแบบ 2
802 106 วาดเส้ น 2
802 302 ภาพและเสียงดิจิตอล

802 202 ทัศนศิลป์เพื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2

802 106 วาดเส้ นเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

802 303 ภาพ 3 มิติและภาพเคลื่อนไหว
1
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หมายเหตุ
วิชาเอกเลือก และแก้ ไขตัวสะกดชื่อ
รายวิชา
ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่
วิชาเอกเลือก
ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่
วิชาเอกเลือก
ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่
วิชาเอกเลือก
ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่
วิชาเอกเลือก เปลีย่ นรหัสรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่
วิชาเอกเลือก เปลีย่ นรหัสและชื่อรายวิชา
ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่
วิชาเอกเลือก
ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่
วิชาเอกเลือก
เพิ่มรายวิชา

ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาบังคับ
สาขา เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาบังคับ
สาขา เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาบังคับ
สาขา และแก้ ไขตัวสะกดชื่อรายวิชา
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาบังคับ
สาขา และแก้ ไขตัวสะกดชื่อรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาเอก
เลือก และแก้ ไขตัวสะกดชื่อรายวิชา
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาเอก
เลือก เปลี่ยนรหัสรายวิชา

หลักสูตรเดิม
802 304 ภาพ 3 มิติและภาพเคลื่อนไหว
2
802 305 แบบจําลองวิชวั ล์

หลักสูตรปรับปรุ ง

802 306 การออกแบบตัวละคร
801 101 โครงสร้ างข้ อมูลและ
แอลเกอริ ทมึ เบื ้องต้ น
802 209 การออกแบบเกม 1
802 210 การออกแบบเกม 2
802 324 การออกแบบเกม 3
802 325 การออกแบบเกม 4
802 326 การเขียนบทเกม
802 416 การตัดต่อเสียงเพือ่ งานภาพเคลื่อนไหว
2.3.3.2 วิชาเลือก
จํานวน 9 หน่วยกิต
517 222 โครงสร้ างข้ อมูล
517 361 ปั ญญาประดิษฐ์ เบื ้องต้ น
802 401 การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ 1
802 402 การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ 2
802 409 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
บนอุปกรณ์สอื่ สาร
802 410 ฮาร์ ดแวร์ สําหรับเกม
คอมพิวเตอร์
802 416 ดนตรี ประกอบภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาเอก
เลือก
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาเอก
เลือก เปลีย่ นชื่อรายวิชา
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาเอก
เลือก เปลีย่ นรหัสและชื่อรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่
วิชาเอกเลือก เปลีย่ นรหัสและชื่อรายวิชา

2.3.3.2 วิชาเอกเลือก
จํานวน15 หน่วยกิต

802 410 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์สื่อสาร

ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

802 109 การออกแบบเชิงวัตถุสําหรับมัลติมีเดีย
802 203 ภาพ 3 มิติและภาพเคลื่อนไหว 1
802 204 การวาดภาพสีดิจิทลั

802 303 ภาพ 3 มิติและภาพเคลื่อนไหว 2
802 304 การออกแบบตัวละครและฉาก
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ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาเอก
เลือก เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่
วิชาเอกเลือก
ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่
วิชาเอกเลือก และแก้ ไขตัวสะกดชื่อ
รายวิชา
ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่
วิชาเอกเลือก
ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่
วิชาเอกเลือก

หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุ ง
802 305 แบบจําลองวิชวล
802 310 เทคโนโลยีบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต

2.4 กลุ่มวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
800 305 ภาพพิมพ์ซิลค์สกรี นเบื ้องต้ น
800 306 การประกอบและซ่อมบํารุง
เครื่ องคอมพิวเตอร์
800 307 การถ่ายภาพดิจิตอลเบื ้องต้ น
3. หมวดวิชาปฏิบัตกิ ารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการออกแบบ
802 307 การฝึ กงาน

802 327 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กเพื่อการออกแบบ
เกม
802 417 เรื่ องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1
802 418 เรื่ องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2
802 419 สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์
2.4 กลุ่มวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
800 305 ภาพพิมพ์ซิลค์สกรี นเบื ้องต้ น
800 306 การประกอบและซ่อมบํารุงเครื่ อง
คอมพิวเตอร์
800 307 การถ่ายภาพดิจิทลั เบื ้องต้ น

หมายเหตุ
ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่
วิชาเอกบังคับ
ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่
วิชาเอกเลือก และแก้ ไขตัวสะกดชื่อ
รายวิชา
เพิ่มรายวิชา
ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่
วิชาเอกเลือก
ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่
วิชาเอกเลือก
เพิ่มรายวิชา

ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาบังคับ
สาขา จํานวนชัว่ โมงการฝึ กงานไม่น้อย
กว่า 320 ชัว่ โมง
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ภาคผนวก ก
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่ าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
พ.ศ. 2551
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 สภามหาวิทยาลัย
ศิลปากรในการประชุมครัง้ ที่1/2551เมื่อวันที่ 9 มกราคม2551จึงออกข้ อบังคับไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า “ ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2551 ”
ข้ อ 2 ให้ ใ ช้ ข้ อ บัง คับ นี ก้ ับ นักศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิต ที่ เ ข้ า ศึก ษาตัง้ แต่ภ าคการศึก ษาต้ น ปี การศึกษา
2551 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ให้ ยกเลิก
3.1 ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537
3.2 ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
3.3 ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540
3.4 ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541
3.5 ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
3.6 ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548
3.7 ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
3.8 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้ วยการโอนสังกัดคณะ พ.ศ. 2519
3.9 ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว่ า ด้ วยการรั บ โอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาบั ณ ฑิ ต จาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2537
บรรดากฎ ข้ อบังคับ ระเบียบ คําสัง่ หรื อประกาศอื่นใดที่มีกําหนดไว้ แล้ วในข้ อบังคับนี ้ หรื อซึง่ ขัด หรื อแย้ งกับความ
ในข้ อบังคับนี ้ ให้ ใช้ ข้อบังคับนี ้แทน
ข้ อ 4 ในข้ อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร
“คณะ” หมายความรวมถึงวิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย์ หรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการเรี ยนการสอน ทังที
้ ่มีสถานะเป็ นส่วนราชการและหน่วยงานในกํากับของ
มหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึง่ จัดตังโดยสภามหาวิ
้
ทยาลัยศิลปากรด้ วย
“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความรวมถึงคณะกรรมการบริ หารของคณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก
ศูนย์ หรื อหน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึง่ มีภารกิจหลักในการจัดการเรี ยน
การสอน และจัดตังขึ
้ ้นโดยสภามหาวิทยาลัยศิลปากรด้ วย
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“คณบดี” หมายความรวมถึงผู้อํานวยการ หรื อหัวหน้ าหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการเรี ยนการสอน ทังที
้ ่มีสถานะเป็ นส่วนราชการ และหน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะซึง่ จัดตังโดยสภามหาวิ
้
ทยาลัยศิลปากรด้ วย
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ได้ ขึ ้นทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ วแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
(ก) นักศึกษาสามัญ ได้ แก่
(1) ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวง ศึกษาธิการหรื อผู้ได้ รับ
ประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยยอมรับว่าเทียบเท่าและได้ รับการคัดเลือกเข้ าศึกษาตามระเบียบว่าด้ วยการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2) ผู้สํ า เร็ จ การศึก ษาระดับ อนุป ริ ญ ญา หรื อ ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ ชั น้ สูง
หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาการชันสู
้ ง หรื อประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยยอมรับว่าเทียบเท่า และได้ รับการคัดเลือกเข้ าศึกษาตาม
ระเบียบว่าด้ วยการศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อเข้ าศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง
(3) ผู้สํ า เร็ จ การศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี จ ากมหาวิ ท ยาลัย หรื อ สถาบัน อุด มศึก ษาอื่ น ที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยรับรอง
(4) ผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมตั ิให้ เข้ าศึกษาได้ เป็ นกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญา
(ข) นักศึกษาพิเศษ ได้ แก่ ผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมตั ิให้ เข้ าศึกษาได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยมีความประสงค์ที่
จะไม่ขอรับปริญญา หรื อผู้ที่ต้องการศึกษาเพื่อขอโอนหน่วยกิตไปยังสถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัด
สําหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ าเป็ นนักศึกษาพิเศษ ให้ เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 5 ให้ อธิการบดีรักษาการตามข้ อบังคับนี ้
ในกรณีที่จะต้ องมีการดําเนินการใด ๆ ที่มิได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับนี ้ หรื อกําหนดไว้ ไม่ชดั เจนให้ อธิการบดีมีอํานาจ
ตีความ วินิจฉัย สัง่ การและปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ตามที่เห็นสมควร
หมวด 1
บททั่วไป
ข้ อ 6 การศึกษาในมหาวิทยาลัยนี ้ ใช้ ระบบหน่วยกิตทวิภาค
ข้ อ 7 มหาวิ ทยาลัยอาจจะอนุมัติให้ ผ้ ูสําเร็ จการศึกษาขัน้ ปริ ญญาตรี ในสาขาวิชาหนึ่งของมหาวิ ทยาลัยนี ข้ ึ น้
ทะเบียนเป็ นนักศึกษาสามัญเพื่อศึกษารับปริ ญญาในอีกสาขาหนึ่งได้ ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการประจําคณะของคณะที่ผ้ นู นั ้
ประสงค์จะเข้ าศึกษามีมติเห็นชอบให้ รับเข้ าศึกษาก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษานัน้ ๆ
ให้ คณะกรรมการประจําคณะที่จะรับบุคคลตามวรรคหนึ่งเข้ าศึกษามีอํานาจพิจารณาเทียบรายวิชาและหน่วยกิตที่ผ้ ู
นันได้
้ ศกึ ษาไว้ แล้ ว พร้ อมทังกํ
้ าหนดเงื่อนไขการศึกษาและจํานวนหน่วยกิตที่จะต้ องศึกษาในสาขาวิชาที่ขอเข้ าศึกษา
ข้ อ 8 ในกรณีที่นกั ศึกษากระทําผิดข้ อบังคับ ระเบียบ คําสัง่ หรื อประกาศของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาอาจได้ รับการพิจารณาโทษกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี ้
8.1 ภาคทัณฑ์
8.2 พักการศึกษา
8.3 พ้ นสภาพการเป็ นนักศึกษา
ข้ อ 9 การลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบในการสอบระหว่างภาค หรื อการสอบปลายภาค ให้
กรรมการควบคุมการสอบร่ วมกับคณะกรรมการประจําคณะของคณะที่จัดสอนหรื อคณะอนุกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป
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ประจําวิทยาเขตแล้ วแต่กรณี เป็ นผู้พิจารณาร่ วมกันว่าเป็ นความผิดประเภททุจริ ต หรื อส่อเจตนาทุจริ ต หรื อเป็ นความผิด
อย่างอื่น คือ
9.1 ถ้ าเป็ นความผิด ประเภททุจ ริ ต หรื อ ส่อ เจตนาทุจ ริ ต ให้ ล งโทษนัก ศึก ษาผู้ก ระทํา ความผิด
ดังต่อไปนี ้
9.1.1 ให้ คณบดีคณะที่นักศึกษาผู้นนั ้ สังกัดอยู่เป็ นผู้พิจารณาสัง่ ให้ นักศึกษาผู้นนั ้ ได้ F หรื อ U
แล้ วแต่กรณี ในรายวิชาที่กระทําผิดระเบียบการสอบ และ
9.1.2 ให้ คณะกรรมการประจํ า คณะที่ นักศึกษาผู้นัน้ สังกัดอยู่พิจารณาสั่งให้ นักศึกษาผู้นัน้ พัก
การศึกษาอย่างน้ อย 1 ภาคการศึกษาปกติ หรื ออาจให้ พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาก็ได้
9.2 ถ้ าเป็ นความผิดประเภทอื่นนอกเหนือจากข้ อ 9.1 ให้ คณะกรรมการประจําคณะที่นกั ศึกษาผู้นนั ้
สังกัดอยูเ่ ป็ นผู้พิจารณาการลงโทษตามควรแก่ความผิด
การพักการศึกษาของนักศึกษาที่กระทําผิดนันให้
้ เริ่ มในภาคการศึกษาปกติถดั จากภาคการศึกษาที่กระทําผิด และให้
นับระยะเวลาที่ถกู สัง่ พักการศึกษาเป็ นระยะเวลาการศึกษาด้ วย
ให้ คณบดีคณะที่นกั ศึกษาผู้กระทําผิดนันสั
้ งกัดอยู่ดําเนินการลงโทษตามมติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง แล้ ว
แจ้ งให้ กองบริการการศึกษาทราบทันที
ข้ อ 10 การนับวันต่าง ๆ ตามข้ อบังคับนี ้ให้ นบั ทุกวันไม่เว้ นวันหยุดราชการ และให้ ถือกําหนดวันตามปฏิทิน
การศึกษาซึง่ มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ ทราบเป็ นปี ๆ ไป
หมวด 2
การจัดการศึกษา
ข้ อ 11 การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้ ใช้ ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปี การศึกษาออกเป็ น 2
ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้ นและภาคการศึกษาปลาย โดยแต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์
มหาวิทยาลัยอาจจะจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก 1 ภาคก็ได้ โดยมีระยะเวลา
ศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์
นอกจากนี ้มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ หรื อรูปแบบผสมผสาน ดังนี ้
(1) การศึกษาระบบทางไกล เป็ นการจัดการศึกษาโดยใช้ ระบบทางไกลผ่านไปรษณีย์ วิทยุ กระจาย
เสียง และเครื อข่ายสารสนเทศ
(2) การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป็ นการจัด การเรี ย นการสอนเป็ นคราวๆ คราวละ
รายวิชาหรื อหลายรายวิชา
(3) การศึก ษาแบบนานาชาติ เป็ นการจัด การศึก ษาโดยความร่ ว มมือ ของสถานศึก ษาใน
ต่างประเทศ หรื อเป็ นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการในลักษณะหลักสูตรนานาชาติ โดยการจัดในระยะเวลาที่
สอดคล้ องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในต่างประเทศ
(4) การจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี แบบก้ าวหน้ า เป็ นการจัดการศึกษาโดยใช้ หลักสูตรปกติที่เปิ ดสอน
อยูแ่ ล้ วให้ รองรับศักยภาพของผู้มีความสามารถพิเศษ
ข้ อ 12 การนับเวลาการศึกษา ให้ นับเฉพาะภาคการศึกษาปกติที่คณะเปิ ดทําการสอน โดยไม่นับรวมเวลาที่
นักศึกษาได้ รับอนุมตั ิให้ ลาพักการศึกษาตามข้ อ 20.1 ข้ อ 20.2 ข้ อ 20.3 และข้ อ 20.4
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สําหรับการนับเวลาการศึกษาของการจัดการศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ ให้ มหาวิทยาลัยเป็ นผู้กําหนด
ข้ อ 13 ให้ กําหนดคําว่า "หน่วยกิต" เป็ นหน่วยสําหรับวัดปริมาณการศึกษาตามลักษณะงานของแต่ละรายวิชา
การกําหนดค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เรี ยนในภาคการศึกษาปกติให้ กําหนดตามเกณฑ์ ดังนี ้
13.1 รายวิช าภาคทฤษฎีที่ใ ช้ เ วลาบรรยายหรื อ อภิป รายปั ญ หาไม่น้ อ ยกว่า 15 ชั่ว โมงต่อ ภาค
การศึกษาปกติ และมีการศึกษานอกเวลาเรี ยนอีกไม่น้อยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้ มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
13.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ิที่ใช้ เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ และเมื่อ
รวมกับการศึกษานอกเวลาเรี ยน (ถ้ ามี) แล้ ว ไม่น้อยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
13.3 การฝึ กงานหรื อฝึ กภาคสนาม ที่ใช้ เวลาฝึ กไม่น้อยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
13.4 การทําโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมาย ที่ใช้ เวลาทําโครงงานหรื อกิจกรรม
นัน้ ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
ข้ อ 14 การกําหนดค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เรี ยนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนหรื อการจัดการศึกษาในรู ป แบบ
อื่นๆ ให้ กําหนดชั่วโมงเรี ยนของทุกหน่วยกิตไม่น้อยกว่าจํานวนชั่วโมงเรี ยนที่ต้องใช้ ในภาคการศึกษาปกติ
ข้ อ 15 ให้ แ ต่ ล ะคณะกํ า หนดหลัก สูต รและจํ า นวนหน่ ว ยกิ ต ที่ จ ะต้ อ งเรี ย น โดยจะต้ อ งมี วิ ช าศึ ก ษาทั่ว ไปที่
มหาวิทยาลัยกําหนดในแต่ละหลักสูตร
ข้ อ 16 ให้ แ ต่ละคณะสามารถวางระเบี ย บและกํ า หนดหลัก เกณฑ์ ใ นการเลือ กและการขอเปลี่ ย นสาขาวิ ช า
วิชาเอก และหรื อวิชาโท ได้
ข้ อ 17 ให้ คณะหรื อคณะอนุกรรมการวิชาศึกษาทัว่ ไปประจําวิทยาเขต ส่งชื่อรายวิชาที่จะเปิ ดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ กองบริการการศึกษาทราบก่อนวันลงทะเบียนวิชาเรี ยน
ภายหลังวันลงทะเบียนวิชาเรี ยนแล้ ว หากคณะหรื อคณะอนุกรรมการวิชาศึกษาทัว่ ไปประจําวิทยาเขต จําเป็ นต้ อง
เปิ ดสอนรายวิชาใหม่เพิ่มเติม หรื อไม่เปิ ดสอนรายวิชาใดที่ได้ แจ้ งไว้ ก็ให้ ดําเนินการได้ แต่ต้อง ไม่เกิน 14 วันนับจากวันเปิ ด
ภาคการศึกษา
ข้ อ 18 การเทียบฐานะชันปี
้ ของนักศึกษา ให้ ถือเอาปี การศึกษาแรกที่นกั ศึกษาขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาเป็ นชันปี
้
ที่หนึง่ เป็ นต้ นไป ยกเว้ นคณะที่มีวิธีการเทียบฐานะชันปี
้ เป็ นอย่างอื่น ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ของคณะนัน้
ข้ อ 19 สภาพนักศึกษาแบ่งออกได้ ดงั นี ้
19.1 นักศึกษาเรี ยนเด่น ได้ แก่ นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนดีและสอบได้ ค่าระดับเฉลี่ยสะสมตังแต่
้ 3.20 ขึ ้นไป
ซึง่ มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ ทราบเมื่อสิ ้นภาคการศึกษาปกติทกุ ภาค
19.2 นักศึกษาปกติ ได้ แก่ นักศึกษาที่สอบได้ คา่ ระดับเฉลี่ยสะสมตังแต่
้ 2.00 ขึ ้นไป
19.3 นักศึกษารอพินิจ ได้ แก่ นักศึกษาที่สอบได้ คา่ ระดับเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 2.00
การจําแนกสภาพนักศึกษาจะกระทําเมื่อสิ ้นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค เว้ นแต่นักศึกษาที่เข้ าศึกษาเป็ นภาค
การศึกษาแรกจะกระทําเมื่อสิ ้นภาคการศึกษาที่สองนับแต่เริ่ มเข้ าศึกษา และนักศึกษาที่ศึกษาครบตามหลักสูตรและมี
คุณสมบัติครบถ้ วนก่อนที่จะได้ รับปริ ญญาจะกระทําเมื่อสิ ้นภาคการศึกษาปกติหรื อสิ ้นภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนสุดท้ าย
ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยน
ข้ อ 20 การลาพักการศึกษา นักศึกษาอาจยื่นคําร้ องขอลาพักการศึกษาต่อคณบดีของคณะที่นกั ศึกษาสังกัดได้ ใน
กรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
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20.1 ถูกเกณฑ์หรื อระดมพลเข้ ารับราชการทหารกองประจําการ
20.2 ได้ รับทุนการศึกษาระหว่างประเทศหรื อทุนอื่นใด ซึง่ มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
20.3 เจ็บป่ วยต้ องพักรักษาตัวเป็ นเวลานานตามคําสัง่ หรื อความเห็นชอบของแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์
หรื อใบความเห็นแพทย์ จากโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลซึง่ มหาวิทยาลัยยอมรับ
20.4 มีเหตุจําเป็ นสุดวิสยั อันควรได้ รับการพิจารณาให้ ลาพักการศึกษาได้
20.5 มีความจําเป็ นส่วนตัว ในกรณีนี ้นักศึกษาต้ องเคยลงทะเบียนวิชาเรี ยนมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษาปกติ และได้ คา่ ระดับเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00
ในกรณีที่นกั ศึกษาขอลาพักการศึกษาก่อนลงทะเบียนวิชาเรี ยน นักศึกษาต้ องยื่นคําร้ องต่อคณบดีคณะที่ตน
สังกัดอย่างช้ าภายใน 30 วันนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา และจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพการเป็ น
นักศึกษาไว้ หากนักศึกษาขอลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ ลงทะเบียนวิชาเรี ยนแล้ วนักศึกษาต้ องยื่นคําร้ องโดยเร็ วที่สดุ
ทังนี
้ ้ ต้ องไม่เกินวันแรกของการสอบปลายภาคการศึกษานัน้ และจะต้ องชําระหนี ้สิน (ถ้ ามี) ให้ เสร็จสิ ้นก่อนจึงจะมีสิทธิขอลา
พักการศึกษาได้
ข้ อ 21 ให้ คณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัดอนุมตั ิให้ ลาพักการศึกษาได้ ครัง้ ละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ถ้ า
นักศึกษายังมีความจําเป็ นที่จะต้ องขอลาพักการศึกษาต่อไปอีก ให้ ยื่นคําร้ องขอลาพักการศึกษาใหม่ตามวิธีการดังกล่าว
ข้ อ 22 นักศึกษาที่ได้ รับอนุมตั ิให้ ลาพักการศึกษาหรื อที่ถกู สัง่ ให้ พกั การศึกษา เมื่อจะกลับเข้ าศึกษาใหม่ จะต้ อง
ยื่นคําร้ องขอกลับเข้ าศึกษาต่อคณบดีคณะที่ตนสังกัดก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 14 วัน และจะต้ องแสดง
หลักฐานด้ วยว่าได้ ชําระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาในช่วงที่ได้ รับอนุมตั ิให้ ลาพักการศึกษาหรื อที่ถกู สัง่ ให้ พกั การศึกษา
หากไม่ปฏิบตั ิตามจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนวิชาเรี ยนในภาคการศึกษานัน้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจํา
คณะเป็ นกรณีพิเศษ เมื่อ คณะกรรมการประจําคณะเห็นว่ามีเหตุสําคัญและจําเป็ นที่ทําให้ นกั ศึกษาผู้นนไม่
ั ้ อาจยื่นคําร้ อง
ขอกลับเข้ าศึกษาได้ ทนั ตามกําหนด
ข้ อ 23 คณะจะต้ องแจ้ งรายชื่อนักศึกษาที่ได้ รับอนุมตั ิให้ ลาพักการศึกษา หรื อถูกสัง่ ให้ พกั การศึกษา และรายชื่อ
นักศึกษาที่กลับเข้ าศึกษาใหม่ให้ กองบริ การการศึกษาทราบโดยเร็วที่สดุ
ข้ อ 24 นอกจากกรณีอื่นที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับนี ้ มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษาใน
กรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
24.1 ได้ คา่ ระดับเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.50 เมื่อมีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามข้ อ 19
24.2 ได้ คา่ ระดับเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.80 สองภาคการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาต่อเนื่องกัน
24.3 ได้ คา่ ระดับเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า2.00 สี่ภาคการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาต่อเนื่องกัน
24.4 สอบได้ ไม่ครบตามหลักสูตรของแต่ละคณะ หรื อได้ คา่ ระดับเฉลี่ยสะสมไม่ถงึ 2.00 ภายในระยะเวลา
2 เท่าของเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
24.5 ไม่สามารถเลือกวิชาเอก - โท (ถ้ ามี)ภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่แต่ละคณะกําหนดไว้ ใน
หลักสูตร
24.6 เป็ นผู้ที่ถกู สัง่ พักการศึกษารวมกันเกินกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ
24.7 เป็ นผู้ประพฤติผิดอย่างร้ ายแรงและได้ รับการพิจารณาโทษให้ พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
24.8 ขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัยในระยะเวลาอันสมควร และได้ รับความเห็นชอบจากคณะที่
นักศึกษาสังกัดให้ ถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา
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24.9 นักศึกษาขอลาออกและมหาวิทยาลัยอนุมตั ิให้ ลาออก
24.10
ตาย
ข้ อ 25 นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาแล้ วหากกลับมาศึกษาใหม่จะนําหน่วยกิตสะสมเดิมมาใช้ ประโยชน์
ในการศึกษาครัง้ ใหม่อีกไม่ได้ ยกเว้ นกรณีตามข้ อ 36 หรื อข้ อ 63.4
หมวด 3
การขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษาและการลงทะเบียนวิชาเรี ยน
ข้ อ 26 การขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา หมายถึง การที่ผ้ ทู ี่ได้ รับการคัดเลือกหรื อผู้ที่ได้ รับอนุมตั ิเป็ นกรณีพิเศษให้
เข้ าศึกษานํ าใบรายงานตัวเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยและหลักฐานต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดมายื่นต่อกองบริ การ
การศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดพร้ อมทังชํ
้ าระเงินค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ ตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ 27 ผู้ที่ไม่สามารถขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาตามวันที่กําหนดได้ จะต้ องแจ้ งเหตุขดั ข้ องให้ กองบริ การการศึกษา
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 14 วันนับจากวันที่กําหนดไว้ มิฉะนันจะถื
้ อว่าสละสิทธิ์ในการเข้ าเป็ นนักศึกษา
ในกรณีที่ได้ แจ้ งให้ กองบริ การการศึกษาทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรแล้ ว จะต้ องมาขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาด้ วย
ตนเอง ยกเว้ นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจําเป็ นอันหลีกเลี่ยงมิได้ จึงอนุญาตให้ มอบหมายให้ ผ้ แู ทนโดยชอบ
ธรรมมาขึ ้นทะเบียนแทน ทังนี
้ ้ ต้ องดําเนินการให้ เรี ยบร้ อยภายใน 14 วันนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา
ข้ อ 28 การลงทะเบียนวิชาเรี ยน หมายถึง การที่นกั ศึกษาได้ แสดงความจํานงขอเรี ยนรายวิชาต่าง ๆ และปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ที่กองบริการการศึกษาและหลักสูตรการศึกษานัน้ ๆ กําหนดไว้
ข้ อ 29 ให้ มีการลงทะเบียนวิชาเรี ยนทุกภาคการศึกษาและการลงทะเบียนวิชาเรี ยนทุกครัง้ จะต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
ข้ อ 30 นักศึกษาจะต้ องลงทะเบียนวิชาเรี ยนพร้ อมทังชํ
้ าระค่าธรรมเนียมและหนี ้สินต่าง ๆ (ถ้ ามี) ให้ เรี ยบร้ อย
ตามวิธี การที่ มหาวิท ยาลัยกํ าหนดจึงจะถื อ ว่า การลงทะเบี ยนวิชาเรี ยนนัน้ สมบูรณ์ และนักศึกษาจะได้ รับรายงานผล
การศึกษาเมื่อสิ ้นภาคการศึกษาในรายวิชาที่ได้ ลงทะเบียนวิชาเรี ยนไว้
ในกรณีที่นกั ศึกษามีหนี ้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย จะต้ องชําระให้ เสร็จสิ ้นก่อนจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิชาเรี ยนใน
ภาคการศึกษาถัดไปได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ิจากอธิการบดีหรื อผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็ นราย ๆ ไป
ข้ อ 31 นักศึกษาที่ไม่ดําเนินการลงทะเบียนวิชาเรี ยนภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรื อภายใน 7 วัน
แรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา จะไม่มีสิทธิลงทะเบียนวิชาเรี ยนในภาคการศึกษานัน้
เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ิเป็ นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการประจําคณะที่นกั ศึกษาสังกัดเมื่อเห็นว่ามีเหตุสําคัญและจําเป็ นที่จะ
ทําให้ นกั ศึกษาผู้นนไม่
ั ้ อาจดําเนินการลงทะเบียนได้ ทนั ตามกําหนด และระยะเวลาที่พ้นกําหนดมานันไม่
้ เกินวันแรกของการ
สอบปลายภาคการศึกษานัน้ ทังนี
้ ้ โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผ้ สู อนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการแล้ ว ในกรณีที่
นักศึกษาได้ รับอนุมตั ิให้ ลงทะเบียนเป็ นกรณีพิเศษเช่นนี ้ ถ้ าเวลาเรี ยนนับจากวันลงทะเบียนมีเหลืออยู่ไม่ถึงร้ อยละ 80 ของ
ภาคการศึกษานัน้ ก็ให้ มีสิทธิเข้ าสอบไล่ในรายวิชาที่ได้ ลงทะเบียนด้ วย แต่ทงนี
ั ้ ้ นักศึกษาจะต้ องมีเวลาเรี ยนไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 80 ของเวลาที่เหลือ
ข้ อ 32 ในภาคการศึกษาปกติให้ นกั ศึกษาลงทะเบียนวิชาเรี ยนได้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ ไม่เกิน 22 หน่วย
กิต ส่วนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนให้ ลงทะเบียนวิชาเรี ยนได้ ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
สําหรับนักศึกษาพิเศษให้ ลงทะเบียนวิชาเรี ยนตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
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ข้ อ 33 นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนวิชาเรี ยนนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ ในข้ อ 32 ต้ องยื่น คําร้ องเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรต่อคณบดีคณะที่นกั ศึกษาสังกัดเพื่อขออนุมตั ิเป็ นกรณีพิเศษ ยกเว้ น ในกรณีที่นกั ศึกษาเหลือจํานวนหน่วยกิต
ที่ต้องลงทะเบียนวิชาเรี ยนตามหลักสูตรน้ อยกว่าที่กําหนดไว้ ในข้ อ 32 ให้ ลงทะเบียนวิชาเรี ยนได้ โดยไม่ต้องขออนุมตั ิ
ข้ อ 34 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาเรี ยนหลังจากวันที่กําหนด ให้ ถือว่ามาลงทะเบียนวิชาเรี ยนช้ าและจะต้ องชําระ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็ นพิเศษตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ 35 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนวิชาเรี ยนในภาคการศึกษาปกติภาคหนึ่งภาคใดที่มหาวิทยาลัยเปิ ดทําการสอน
และไม่ได้ ลาพักการศึกษาภายใต้ เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อ 20 กองบริ การการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะที่นกั ศึกษา
สังกัดจะเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อถอนชื่อนักศึกษาผู้นนออกจากทะเบี
ั้
ยนนักศึกษา และให้ พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาทันที
ข้ อ 36 ถ้ าไม่เกินกําหนด 2 ปี นับจากวันที่มหาวิทยาลัยถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษาตามข้ อ 24.8
ข้ อ 24.9 และข้ อ 35มหาวิทยาลัยอาจอนุมตั ิให้ นกั ศึกษาผู้นนกลั
ั ้ บเข้ าศึกษาใหม่ได้ เมื่อมีเหตุผลอันสมควร โดยให้ ถือว่า
ระยะเวลานันเป็
้ นระยะเวลาพักการศึกษา และให้ นําหน่วยกิตสะสมเดิมมาใช้ ในการศึกษาครัง้ ใหม่ตอ่ ไป
ในกรณีเช่นนี ้ นักศึกษาจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมเสมือนเป็ นผู้ลาพักการศึกษา รวมทังค่
้ าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ค้าง
ชําระ (ถ้ ามี) ด้ วย
ข้ อ 37 การขอเพิ่มรายวิชาให้ กระทําได้ ภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรื อ 7 วันแรกของภาค
การศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผ้ สู อน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
ในกรณีที่นกั ศึกษาไม่สามารถเพิ่มรายวิชาได้ ทนั ตามเวลาที่กําหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง ให้ นําความใน ข้ อ 31 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้ อ 38 การขอถอนรายวิชาให้ กระทําได้ ภายในเงื่อนไขและมีผลดังต่อไปนี ้
38.1 ในกรณีที่ขอถอนภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรื อ 7 วันแรกของ ภาคการศึกษาพิเศษฤดู
ร้ อนโดยได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผ้ สู อนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ รายวิชาที่ขอถอนนันจะไม่
้
ปรากฏในระเบียน
ผลการศึกษา
38.2 ในกรณีที่ขอถอนภายใน 84 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรื อ 42 วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดู
ร้ อน โดยได้ รับอนุมตั ิจากอาจารย์ผ้ สู อนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ นักศึกษาจะได้ รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ขอถอน
ถ้ ามิได้ ขาดเรี ยนในรายวิชานันมาแล้
้
วเกินกว่าร้ อยละ 20 ของเวลาเรี ยนทังหมดในภาคการศึ
้
กษานัน้
38.3 การขอถอนเมื่อพ้ นกําหนดตามข้ อ 38.2 ตามปกติจะกระทํามิได้ เว้ นแต่เมื่อคณะกรรมการประจํา
คณะที่นกั ศึกษาสังกัดเห็นสมควรอนุมตั ิด้วยเหตุผลพิเศษ ทังนี
้ ้ ต้ องดําเนินการให้ เสร็ จสิ ้นก่อนวันแรกของการสอบปลาย
ภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผ้ สู อนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการแล้ ว ในกรณีเช่นนี ้นักศึกษาจะได้ รับ
สัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ได้ รับอนุมตั ิให้ ถอนนัน้
ข้ อ 39 การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทังสิ
้ ทธิการได้ รับค่าธรรมเนียมคืนในบางกรณี ให้ เป็ นไปตาม
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้ วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต
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หมวด 4
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
ข้ อ 40 ให้ มีการวัดผลและประเมินผลการศึก ษาทุกรายวิชาที่ นักศึก ษาได้ ล งทะเบี ยนวิช าเรี ย นไว้ แ ต่ล ะภาค
การศึกษา
ข้ อ 41 การวัดผลการศึกษาอาจกระทําได้ หลายวิธีในระหว่างภาคการศึกษา แต่เมื่อสิ ้นภาคการศึกษาจะมีการ
สอบทุกรายวิชาที่ได้ ลงทะเบียนวิชาเรี ยนไว้ ในภาคการศึกษานัน้ รายวิชาใดที่ไม่มีการสอบไล่เมื่อสิ ้นภาคการศึกษาให้
คณบดีเป็ นผู้ประกาศให้ นกั ศึกษาทราบก่อนการลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษานัน้ ทังนี
้ ้ ให้ คณะรายงานผลการศึกษาให้
กองบริการการศึกษาภายใน 14 วันนับจากวันปิ ดภาคการศึกษา หากพ้ นกําหนดดังกล่าวแล้ วกองบริ การการศึกษายังไม่ได้
รั บ รายงานผลการศึก ษา ให้ ค ณะที่ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าดัง กล่า วดํ า เนิ น การให้ ไ ด้ ผ ลการศึก ษารายวิ ช านัน้ และส่ง ให้
มหาวิทยาลัยโดยเร็วที่สดุ ทังนี
้ ้ ต้ องไม่เกิน 14 วันนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติถดั ไป
ข้ อ 42 นักศึกษาจะต้ องมีเวลาเรี ยนในแต่ละรายวิชาที่ได้ ลงทะเบียนวิชาเรี ยนไว้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของเวลาเรี ยน
ทังหมดในภาคการศึ
้
กษานัน้ จึงจะมีสทิ ธิเข้ าสอบไล่ในรายวิชานัน้ ยกเว้ นนักศึกษาที่ได้ รับอนุมตั ิเป็ นกรณีพิเศษตามข้ อ 31
ข้ อ 43 การวัดผลในแต่ละรายวิชานันแบ่
้ งเป็ นระดับ (Grade) และให้ กําหนดค่าระดับ (Grade Point) ต่อหนึ่ง
หน่วยกิต ดังนี ้
ผลการศึกษา
ระดับ
ค่าระดับ
ดีเยี่ยม (Excellent)
A
4.00
+
ดีมาก (Very Good)
B
3.50
ดี (Good)
B
3.00
เกือบดี (Fairly Good)
C+
2.50
พอใช้ (Fair)
C
2.00
+
อ่อน (Poor)
D
1.50
อ่อนมาก (Very Poor)
D
1.00
ตก (Failed)
F
0
ข้ อ 44 นอกจากการวัดผลเป็ นระดับตามข้ อ 43 แล้ ว รายงานผลการศึกษาอาจแสดงได้ ด้วยสัญลักษณ์อื่นอีก
ดังนี ้
สัญลักษณ์
ผลการศึกษา
I (Incomplete)
ไม่สมบูรณ์
S (Satisfactory)
สอบได้ ไม่กําหนดระดับ
U (Unsatisfactory)
สอบตกไม่กําหนดระดับ
W (Withdrawn)
ถอนวิชาเรี ยน
Au (Audit)
เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต
R (Re-examination)
สอบซํ ้า
T (Transferred)
รับโอน
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ข้ อ 45 การให้ ระดับ F ให้ กระทําในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
45.1 นักศึกษาไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผล
45.2 นักศึกษาไม่แก้ ผลการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์ (I) ตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้ ในข้ อ 46
45.3 นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบและได้ รับการตัดสินให้ สอบตก
45.4 นักศึกษาไม่แก้ ผลสอบซํ ้า (R) ตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้ ในข้ อ 51
ข้ อ 46 การให้ สญ
ั ลักษณ์ I สําหรับรายวิชาใดรายวิชาหนึง่ ให้ กระทําได้ ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
46.1 นัก ศึก ษาป่ วยระหว่ า งการสอบรายวิ ช านัน้ โดยมี ใ บรั บ รองแพทย์ จ ากโรงพยาบาลและหรื อ ใบ
ความเห็นแพทย์จากโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลซึง่ มหาวิทยาลัยยอมรับ
46.2 นักศึก ษาขาดสอบโดยได้ รั บ อนุมัติจ ากคณบดี ค ณะที่ นักศึก ษาสัง กัด หรื อ ด้ ว ยเหตุสุด วิสัย บาง
ประการซึง่ ทําให้ นกั ศึกษานันยั
้ งปฏิบตั ิงานที่ได้ รับมอบหมายสําหรับรายวิชานันยั
้ งไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผ้ สู อนเห็นว่ายัง
ไม่สมควรประเมินผลการศึกษาขันสุ
้ ดท้ ายของนักศึกษา
ในกรณีดงั กล่าวตามข้ อ 46.1 และข้ อ 46.2 นักศึกษาจะต้ องทําการสอบ และหรื อปฏิบตั ิงานที่ได้ รับมอบหมายจาก
อาจารย์ผ้ สู อนให้ เรี ยบร้ อยเพื่อให้ ได้ ผลการศึกษาที่สมบูรณ์ อย่างช้ าภายในวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติถดั ไป และให้ อาจารย์
ผู้สอนรายงานผลการศึกษาภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษานัน้ หากพ้ นกําหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน
สัญลักษณ์ I เป็ น F หรื อ U แล้ วแต่กรณี โดยอัตโนมัติ เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจําคณะหรื อ
คณะกรรมการวิชาศึกษาทัว่ ไปที่รับผิดชอบการเรี ยนการสอนรายวิชาให้ ขยายเวลาได้ เป็ นกรณีพิเศษเมื่อเห็นว่ามีเหตุผล
สําคัญและจําเป็ น โดยต้ องแจ้ งให้ กองบริการการศึกษาทราบล่วงหน้ า
ข้ อ 47 การให้ สญ
ั ลักษณ์ S จะให้ เฉพาะรายวิชาซึง่ นักศึกษาสอบได้ และหลักสูตรระบุว่าเป็ นวิชาที่นกั ศึกษาต้ อง
เรี ยนและสอบให้ ได้ โดยไม่กําหนดระดับ
ข้ อ 48 การให้ สญ
ั ลักษณ์ U จะให้ เฉพาะรายวิชาที่นกั ศึกษาได้ กระทํากรณีใดกรณีหนึ่งตามข้ อ 45.1 ถึงข้ อ 45.4
และหลักสูตรระบุวา่ เป็ นวิชาที่นกั ศึกษาต้ องเรี ยนและสอบให้ ได้ โดยไม่กําหนดระดับ
ในกรณีนี ้นักศึกษาจะต้ องลงทะเบียนวิชาเรี ยนใหม่จนกว่าจะสอบได้ สญ
ั ลักษณ์ S
ข้ อ 49 การให้ สญ
ั ลักษณ์ Au ให้ กระทําเฉพาะรายวิชาที่นกั ศึกษาได้ ลงทะเบียนวิชาเรี ยนไว้ และแจ้ งความจํานงใน
วันลงทะเบียนว่าจะเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตและไม่ประสงค์จะให้ มีการวัดผล ทังนี
้ ้ นักศึกษาต้ องมีเวลาเรี ยนไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 80 ของเวลาเรี ยนตลอดภาคการศึกษานัน้ มิฉะนันให้
้ ถือว่านักศึกษาได้ ถอนรายวิชาดังกล่าวและผลการศึกษาจะ
เป็ น W
ข้ อ 50 การให้ สญ
ั ลักษณ์ W ให้ กระทําเฉพาะรายวิชาตามกรณีที่ระบุไว้ ในข้ อ 38.2 ข้ อ 38.3 และข้ อ 49
ข้ อ 51 การให้ สญ
ั ลักษณ์ R จะให้ เฉพาะรายวิชาที่นกั ศึกษาสอบไม่ผ่านและเป็ นรายวิชาที่คณะกรรมการประจํา
คณะหรื อคณะกรรมการวิชาศึกษาทัว่ ไปที่รับผิดชอบการเรี ยนการสอนรายวิชานันกํ
้ าหนดให้ มีการสอบซํ ้าโดยแจ้ งพร้ อม
รายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
การสอบซํ ้าตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาสามารถสอบได้ เพียงครัง้ เดียว โดยนักศึกษาจะต้ องทําการสอบซํ ้าอย่างช้ าภายใน
วันเปิ ดภาคการศึกษาปกติถดั ไป มิฉะนันสั
้ ญลักษณ์ R จะถูกเปลี่ยนเป็ นระดับ F โดยอัตโนมัติ ทังนี
้ ้ การประเมินผลการสอบ
ซํ ้าจะได้ ไม่เกินระดับ D
การรายงานผลการสอบซํ ้าให้ ใช้ แนวปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการรายงานผลการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์
คณะสามารถวางระเบียบเกี่ยวกับขันตอนและวิ
้
ธีการปฏิบตั ิในการสอบซํ ้าได้ ตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ
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ข้ อ 52 การให้ สญ
ั ลักษณ์ T ใช้ เฉพาะรายวิชาที่นกั ศึกษาได้ รับอนุมตั ิให้ เทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตได้ ด้วย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะที่รับโอน
ข้ อ 53 นักศึกษาที่มีผลการสอบในรายวิชาใดไม่ตํ่ากว่าระดับ D ให้ ถือว่าสอบได้ ในรายวิชานัน้ ยกเว้ นในรายวิชา
ที่หลักสูตรกําหนดว่าจะต้ องสอบให้ ได้ สงู กว่าระดับ D
หากรายวิชาที่สอบตกเป็ นรายวิชาบังคับในหลักสูตร นักศึกษาจะต้ องลงทะเบียนวิชาเรี ยนรายวิชานันจนสอบได้
้
ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในวรรคหนึง่
หากรายวิชาที่สอบตกเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจลงทะเบียนวิชาเรี ยนซํ ้าในรายวิชานัน้ หรื ออาจจะลงทะเบียนวิชา
เรี ยนรายวิชาอื่นแทนได้
ข้ อ 54 รายวิชาใดที่นกั ศึกษาสอบได้ สงู กว่าระดับ D+นักศึกษาไม่มีสทิ ธิลงทะเบียนวิชาเรี ยนรายวิชานันอี
้ ก
ส่วนรายวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนวิชาเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit) นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนวิชาเรี ยนอีกได้
ข้ อ 55 การนับหน่วยกิตสะสม ให้ นบั รวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่นกั ศึกษาสอบได้ ตามเกณฑ์ข้อ 47 ข้ อ 52
หรื อข้ อ 53 เท่านัน้
55.1 ในกรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนวิชาเรี ยนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครัง้ ให้ นบั จํานวนหน่วยกิต ของ
รายวิชานันไปคิ
้ ดรวมเป็ นหน่วยกิตสะสมได้ เพียงครัง้ เดียว
55.2 ในกรณีที่นกั ศึกษาลงทะเบียนวิชาเรี ยนรายวิชาที่ได้ ระบุไว้ ว่าเป็ นรายวิชาที่เทียบเท่ากัน ให้ นบั หน่วย
กิตเฉพาะรายวิชาใดรายวิชาหนึง่ เท่านันเป็
้ นหน่วยกิตสะสม
ข้ อ 56 เมื่อสิ ้นภาคการศึกษาปกติทกุ ภาค และภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ให้ กองบริ การการศึกษาคํานวณหา
"ค่าระดับเฉลี่ย" (Grade Point Average = GPA) ของรายวิชาที่นกั ศึกษาได้ ลงทะเบียนวิชาเรี ยนไว้ สําหรับภาคการศึกษา
นัน้ ค่านันเรี
้ ยกว่า "ค่าระดับเฉลี่ยประจําภาค" (Semester Grade Point Average = SGPA) และให้ คิดค่าระดับเฉลี่ย
สําหรับรายวิชาทังหมดทุ
้
กภาคการศึกษาตังแต่
้ เริ่ มเป็ นนักศึกษาจนถึง ภาคการศึกษาปั จจุบนั ค่านันเรี
้ ยกว่า "ค่าระดับ
เฉลี่ยสะสม" (Cumulative Grade Point Average = Cum.GPA)
ข้ อ 57 การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจําภาค (SGPA)คํานวณได้ จากการนําผลบวกของผลคูณระหว่างค่าระดับต่อ
หน่วยกิตกับจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนวิชาเรี ยนในภาคการศึกษานันตั
้ ง้ แล้ วหารด้ วยจํานวนหน่วยกิต
ทังหมดที
้
่ลงทะเบียนวิชาเรี ยนไว้ ในภาคการศึกษานัน้
ข้ อ 58 การคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม (Cum.GPA)คํานวณได้ จากการนําผลบวกของผลคูณระหว่าง ค่าระดับต่อ
หน่วยกิตกับจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนวิชาเรี ยนไว้ ทงหมดตั
ั้
ง้ แล้ วหารด้ วยจํานวนหน่วยกิตทังหมดที
้
่
ได้ ลงทะเบียนวิชาเรี ยนไว้
ในกรณีที่นกั ศึกษาลงทะเบียนวิชาเรี ยนรายวิชาใดซํ ้า ให้ นําเฉพาะผลการศึกษาที่ได้ รับการประเมินครัง้ สุดท้ ายมา
คํานวณค่าระดับเฉลี่ยสะสม ทังนี
้ ้ ผลการศึกษาให้ ปรากฏในระเบียนผลการศึกษาทุกครัง้
ข้ อ 59 รายวิชาใดที่มีรายงานผลการศึกษาเป็ นสัญลักษณ์ I, S, U, W, Au, R และ T ไม่ให้ นําผลการศึกษา
ดังกล่าวมาคํานวณหาค่าระดับเฉลี่ยตามข้ อ 57 และข้ อ 58
ข้ อ 60 การหาค่าระดับเฉลี่ยให้ คิดทศนิยมสองตําแหน่ง หากทศนิยมตําแหน่งที่สามมีค่าตังแต่
้ 5 ขึ ้นไป ให้ ปัดเศษ
ขึ ้นในตําแหน่งที่สอง
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หมวด 5
การรั บโอนนักศึกษา และการเทียบโอนรายวิชาและหน่ วยกิต
ข้ อ 61 การโอนสังกัดคณะ มีเกณฑ์ดงั นี ้
61.1 นักศึกษาอาจขอโอนสังกัดคณะจากคณะที่กําลังศึกษาอยูไ่ ปศึกษาในสังกัดอีกคณะหนึ่งคณะใดก็ได้
ทัง้ นี ้ นักศึกษาผู้นัน้ จะต้ องศึกษาในคณะที่กําลังศึกษาอยู่มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยไม่นับภาค
การศึกษาที่พกั การศึกษา และได้ คา่ ระดับเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 1.80
61.2 ให้ นกั ศึกษาผู้ประสงค์จะขอโอนสังกัดคณะแสดงความจํานงพร้ อมด้ วยเหตุผลที่ขอโอนสังกัดคณะ
ยื่นต่อคณบดีคณะที่ตนสังกัดอย่างช้ า 30 วันก่อนเปิ ดภาคการศึกษาปกติ เมื่อคณบดีคณะเจ้ าสังกัดได้ รับหนังสือแสดง
ความจํานงขอโอนสังกัดคณะแล้ ว ให้ คณบดีคณะเจ้ าสังกัดส่งคําขอโอนสังกัดคณะพร้ อมทังข้
้ อคิดเห็นประกอบไปยังคณะที่
นักศึกษาขอโอนสังกัดไปศึกษา
การอนุมตั ิให้ นกั ศึกษาโอนสังกัดคณะให้ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําคณะของคณะที่นกั ศึกษา
ขอโอนสังกัดไปศึกษา ทังนี
้ ้ ให้ คณะที่จะรับโอนนักศึกษากําหนดขันตอนและวิ
้
ธีการคัดเลือกโดยประกาศให้ ทราบล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 45 วันก่อนเปิ ดภาคการศึกษาปกติ
61.3 ในกรณีที่นกั ศึกษาได้ รับอนุมตั ิให้ โอนสังกัดคณะ ให้ คณะกรรมการประจําคณะของคณะที่รับโอนมี
อํานาจพิจารณาเทียบรายวิชาและหน่วยกิตที่นกั ศึกษาผู้นนศึ
ั ้ กษาได้ ไว้ แล้ วเพื่อกําหนดเงื่อนไขการศึกษาและจํานวนหน่วย
กิตที่จะต้ องศึกษาต่อในคณะที่รับโอน
61.4 การนับเวลาการศึกษาให้ นบั เวลาการศึกษาในคณะเดิมรวมเข้ าด้ วย
ข้ อ 62 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น มีเกณฑ์ดงั นี ้
62.1 ผู้ขอโอนต้ องมีสถานภาพเป็ นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จํากัดจํานวนรับนักศึกษา
สําหรับหลักสูตรนานาชาติหรื อหลักสูตรภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ผู้ขอโอนอาจมี สถานภาพเป็ น
นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศก็ได้
62.2 ให้ นัก ศึ ก ษาผู้ป ระสงค์ ข อโอนยื่ น คํ า ร้ องขอโอนต่ อ คณะที่ ป ระสงค์ จ ะขอโอนมาสัง กัด ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษา พร้ อมแนบหลักฐานใบระเบียนผลการศึกษาและคําอธิบาย
รายวิชาของหลักสูตรที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดิม ทังนี
้ ้ให้ ยื่นคําร้ องขอโอนมาศึกษาได้ เพียงหนึ่ง
สาขาวิชาในหนึง่ คณะเท่านัน้
62.3 ให้ คณะกรรมการประจําคณะที่นกั ศึกษาประสงค์จะขอโอนไปสังกัดเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิการโอนมา
เป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
62.4 นักศึกษาผู้ขอโอนต้ องศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และได้ ค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50
62.5 นักศึกษาที่ได้ รับอนุมตั ิให้ โอนมาเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ มีสทิ ธิศกึ ษาในมหาวิทยาลัยได้ ใน
ระยะเวลาไม่เกินสองเท่าของจํานวนปี ตามที่กําหนดไว้ ในหลักสูตรของคณะที่เข้ าศึกษาโดยนับรวมเวลาศึกษาจากสถาบัน
เดิมด้ วย
62.6 นักศึกษาที่ได้ รับอนุมัติให้ โอนมาเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ วจะเสนอเรื่ องเพื่อขออนุมัติ
เปลี่ยนสาขาวิชาอีกไม่ได้
ข้ อ 63 นักศึกษาอาจขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตได้ ตามเงื่อนไขต่อไปนี ้
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63.1 นักศึกษาที่เปลี่ยนสาขาวิชาเอก และหรื อวิชาโท หรื อย้ ายคณะภายในมหาวิทยาลัย ให้ นําผล
การศึกษาของรายวิชาต่าง ๆ ที่ได้ ศกึ ษาจากหลักสูตรเดิมมาคํานวณค่าระดับเฉลี่ยสะสมด้ วย
63.2 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ตาม
โครงการความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตร่ วมกัน โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หรื อนักศึกษาที่ไปศึกษาด้ วยตนเองบาง
รายวิชาโดยได้ รับอนุมตั ิจากคณบดีคณะที่ตนสังกัด สามารถนํารายวิชาและหน่วยกิตที่ไปศึกษามาเทียบโอนเป็ นรายวิชา
และหน่วยกิตในหลักสูตร และให้ นําผลการศึกษาของรายวิชานัน้ ๆ มาคํานวณหาค่าระดับเฉลี่ยด้ วย
63.3 นักศึกษาที่สําเร็ จการศึกษาขันปริ
้ ญญาตรี ในสาขาวิชาหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาและได้ รับอนุมตั ิ
ให้ เข้ าศึกษาเพื่อขอรับปริ ญญาในอีกสาขาหนึ่ง ให้ คณะกรรมการประจําคณะมีอํานาจพิจารณาเทียบรายวิชาและหน่วย
กิตที่ผ้ นู นได้
ั ้ ศึกษาไว้ แล้ ว โดยบันทึกสัญลักษณ์ T ในรายวิชาที่ได้ รับเทียบโอน โดยไม่นํามาคิดค่าระดับเฉลี่ย พร้ อมทัง้
กําหนดเงื่อนไขการศึกษาและจํานวนหน่วยกิตที่จะต้ องศึกษาในสาขาวิชาที่ขอเข้ าศึกษา
63.4 นักศึกษาในกรณีดงั นี ้
63.4.1 นัก ศึก ษาที ่ เ คยศึก ษาในสถาบัน อุด มศึก ษาหรื อ เที ย บเท่า ทั ง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศและสอบคัดเลือกเข้ าเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในโครงการใดๆที่กําหนดไว้ ในโครงการว่าสามารถขอเทียบ
รายวิชาได้
63.4.2 นักศึก ษาที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
นักศึกษาทังสองกรณี
้
สามารถขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตได้ โดยให้ คณะกรรมการประจําคณะมี
อํานาจในการพิจารณาเทียบรายวิชาและหน่วยกิตโดยให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
(1) เป็ นรายวิชาที่มีเนื ้อหาเทียบเคียงกันได้ กบั รายวิชาที่มีในหลักสูตรที่รับเข้ าศึกษา หรื อมี
เนื ้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ
(2) เป็ นรายวิชาที่มีผลการเรี ยนไม่ตํ่ากว่า C หรื อ 2.00
(3) รายวิชาและหน่วยกิตที่เทียบโอนรวมแล้ วต้ องไม่เกินกึง่ หนึง่ ของหลักสูตร
(4) รายวิชาที่เทียบโอนจะรายงานในใบระเบียนผลการศึกษาเฉพาะรหัสชื่ อรายวิชาและ
จํานวนหน่วยกิต และบันทึกสัญลักษณ์ T ในรายวิชาที่ได้ รับเทียบโอนโดยไม่นํามาคิดค่าระดับเฉลี่ย
ข้ อ 64 นักศึกษาที่มีสิทธิ ขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตให้ ดําเนินการขอเทียบรายวิชาต่อคณบดีคณะที่ตน
สังกัด และให้ คณะส่งหลักฐานการขออนุมตั ิถึงกองบริ การการศึกษาภายในวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติแรกที่นกั ศึกษาย้ าย
คณะ เปลี่ยนสาขาวิชาเอก ได้ รับคัดเลือกเข้ าศึกษาหรื อโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น หากพ้ นกําหนดนีส้ ิทธิ ที่จะขอ
เทียบรายวิชาให้ เป็ นอันหมดไป ในกรณี ที่มีความจํ าเป็ นไม่อาจดําเนิ นการให้ แล้ วเสร็ จตามกําหนดดังกล่าวได้ ให้ เป็ น
อํานาจของคณบดีในการพิจารณาอนุมตั ิและให้ แจ้ งกองบริการการศึกษาโดยเร็ว
ข้ อ 65 การเที ยบรายวิชาในลักษณะเที ยบเป็ นกลุ่มวิชา การเทียบโอนจากประสบการณ์ การเทียบโอนจาก
การศึกษานอกระบบ การเทียบโอนจากระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และการเทียบโอนในลักษณะอื่น ๆ ให้ เป็ นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวด 6
การสําเร็จการศึกษา
ข้ อ 66 ผู้สําเร็จการศึกษาต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
66.1 สอบได้ หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้ าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกินกว่าสองเท่าของเวลา
การศึกษาตามหลักสูตร และมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ดงั นี ้
66.1.1
อนุป ริ ญ ญา มี ค่า ระดับเฉลี่ยสะสมไม่น้ อยกว่า 2.00
66.1.2
ปริ ญ ญา มี ค่า ระดับ เฉลี่ย สะสมไม่น้ อ ยกว่า 2.00 หรื อ มี ค่า ระดับ เฉลี่ย สะสม
และมี ค่า ระดับเฉลี่ย ในหมวดวิช าเอกไม่น้ อยกว่า 2.00 ตามที่ ห ลักสูตรกํา หนด
66.2 ต้ องไม่กระทําการอันได้ ชื่อว่าประพฤติชวั่
66.3 ไม่มีพนั ธะเรื่ องเกี่ยวกับการเงินหรื อพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
ข้ อ 67 นักศึกษาที่จะได้ รับปริญญาเกียรตินิยม จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
67.1 สอบได้ หน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ตามหลักสูตรการศึกษานันๆ
้ และ
67.2 ไม่เคยสอบได้ ระดับ F หรื อ U และ
67.3 ไม่เคยลงทะเบียนวิชาเรี ยนซํ ้าในรายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนค่าระดับเฉลี่ยสะสม และ
67.4 ไม่เคยมีประวัติในระเบียนการศึกษาว่าเป็ นผู้เคยประพฤติผิดวินยั อย่างร้ ายแรง ในระหว่างที่ได้ รับ
การศึกษา และ
67.5 สอบได้ ค่าระดับเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.60 สําหรับปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 สําหรับปริ ญญา
เกียรตินิยมอันดับ 2 ต้ องสอบได้ คา่ ระดับเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.20
นักศึกษาที่มีการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตโดยมีจํานวนหน่วยกิตที่เทียบโอนไม่เกินร้ อยละ 25 ของจํานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร และมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 67.1 ถึงข้ อ 67.5 ให้ ได้ รับปริญญาเกียรตินิยมได้
นักศึกษาผู้มีสทิ ธิได้ รับปริญญาเกียรตินิยมต้ องไม่เป็ นผู้ที่ศกึ ษาในหลักสูตรต่อเนื่อง
ข้ อ 68 นักศึกษาจะต้ องยื่นคําร้ องต่อกองบริ การการศึกษาเพื่อขอรับอนุปริ ญญาหรื อปริ ญญาในภาคการศึกษา
สุดท้ ายที่นกั ศึกษาจะสอบได้ หน่วยกิตครบตามหลักสูตร
ข้ อ 69 ให้ คณะกรรมการประจําคณะและผู้อํานวยการกองบริ การการศึกษาเป็ นผู้พิจารณาคําร้ องของนักศึกษา
แล้ วเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อพิจารณาอนุมตั ิอนุปริญญา หรื อปริญญา หรื อปริญญาเกียรตินิยม
ข้ อ 70 สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจะพิจารณาอนุมตั ิอนุปริญญาและปริญญาอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
ข้ อ 71 มหาวิทยาลัยจัดให้ มีพิธีประสาทปริ ญญาบัตรปี ละครัง้ ซึง่ จะประกาศกําหนดวันให้ ทราบเป็ นปี ๆ ไป
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 72 สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตที่เข้ าศึกษาก่อนภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2551 ให้ ใช้
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537 และฉบับที่แก้ ไขเพิ่มเติม ยกเว้ นข้ อ 45
และข้ อ 46 โดยให้ นําความในข้ อ 44 ข้ อ 45 และข้ อ 51 แห่งข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้ วยการศึกษาระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 มาใช้ แก่นกั ศึกษาดังกล่าว รวมทังระเบี
้
ยบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้ วยการโอนสังกัดคณะ
พ.ศ. 2519 และระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้ วยการรับโอนนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
พ.ศ. 2537 จนกว่าจะสําเร็จการศึกษา หรื อพ้ นสภาพการเป็ นนักศึกษา
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ข้ อ 73 บรรดาระเบียบ หรื อประกาศ ที่ได้ ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า
ด้ วยการศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537 และฉบับที่แก้ ไขเพิ่มเติม อยู่ในวันก่อนที่ข้อบังคับนี ้ใช้ บงั คับ ให้ คงใช้
บังคับต่อไปโดยอนุโลมไปพลางก่อนเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อบังคับนี ้ จนกว่าจะได้ มีการออกระเบียบ หรื อประกาศตาม
ข้ อบังคับนี ้

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551
(ลงนาม)ชุมพล ศิลปอาชา
(นายชุมพล ศิลปอาชา)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
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ภาคผนวก ข
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจําหลักสูตรและอาจารย์ ประจํา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยั ชาญ ถาวรเวช
ผลงาน
-

การวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาสื่อสารมวลชนที่มีตอ่ รูปแบบการรายงานข่าวช่วงเช้ าระหว่าง
สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลและเอกชน, 2553
โครงการออกแบบเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551
โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนาภูมิทศั น์เมืองเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณชุมชนเมืองในเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน,2541
โครงการศึกษาและออกแบบเส้ นทางเดินเท้ าเพื่อการท่องเที่ยว (Tourist Walkway) หรื อยานพาหนะประจําทาง
(ระยะสัน)
้ ในพื ้นที่เขตกทม.,2543
การจัดทําแผนแม่บทโครงการวังปั ญญาจังหวัดพัทลุง,2543
โครงการพัฒนาพื ้นที่โดยรอบพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรี อยุธยา,2544
โครงการตกแต่งภายใน ระยะที่ 2 หอไทยนิทศั น์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพฯ
(หัวหน้ าคณะออกแบบ บริษัท ซีริน อาคิเตกส์), 2536

2. อาจารย์ชวนพ ชีวรัศมี
ผลงาน
- รางวัลชมเชยประกวดภาพถ่าย นิสติ นักศึกษา มูลนิธิฌองเอมีล การิโรซ,2543
3. อาจารย์ธํารงค์ศกั ดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กลุ
ผลงาน
เหรี ยญทอง ศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 45 , 2542
- เหรี ยญทองแดง ศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 48, 2545
- Purchase Prize International Print & Drawing 2547
4. อาจารย์จกั รพันธ์ เชาว์ปรี ชา
ผลงาน
- โครงการวิจยั การเรี ยนรู้เคมีจากการเล่นเกม, 2553
- ผู้ร่วมวิจยั โครงการการพัฒนานวัตกรรมสื่อมัลติมีเดียบทเรี ยนภาษาอังกฤษสําหรับนิสติ นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และเสริมสร้ างคุณภาพชีวิต, 2553
- โครงการออกแบบการ์ ตนู 2D แอนิเมชัน การ์ ตนู เฉลิมพระเกียรติ, 2552
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5. อาจารย์อรวรรณ ประพฤติดี
ผลงาน
- โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกภายใต้ สญ
ั ลักษณ์ ”พี่พอ น้ องเพียง “
อุทยานสิง่ แวดล้ อมนานาชาติสริ ิ นธร จังหวัดเพชรบุรี, 2553
- โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553
- โครงการออกแบบเว็บไซค์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551
6. อาจารย์ณฐั พร กาญจนภูมิ
ผลงาน
- โครงการ Rebrandind สถานีโทรทัศน์ไอทีวี, 2546
- โครงการผลิตแอนิเมชันซีรี่ เรื่ องครอบครัววุน่ สกุลมะนาว, 2544
- โครงการออกแบบ TNT Promotional Movie, USA, 2543
- โครงการออกแบบโฆษณาห้ างสรรพสินค้ า Rich’s, USA, 2543
- โครงการออกแบบ “How” Design Award Presentation at Atlanta, GA, USA, 2543
- โครงการออกแบบ “Dupont Antron” Design Award 1999-2000, USA, 2542-2543
7. อาจารย์พรยศ มณีโชติปีติ
ผลงาน
ั ลักษณ์ ”พี่พอ น้ องเพียง “,2553
- โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกภายใต้ สญ
- ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ “Little Solider”,2552
- ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ “Yona Yona Penguin” ,2551
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ภาคผนวก ค
สรุ ปผลสํารวจและติดตามการได้ งานทําของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2551
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สรุ ปผลสํารวจและติดตามการได้ งานทําของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2551
-----------------------------------------------คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ ดําเนินการสํารวจและติดตามการได้ งานทําของบัณฑิต คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี การศึกษา 2551 จากนักศึกษาทัง้ 2 สาขาวิชา ได้ แก่
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เพื่อนําผลการสํารวจไปปรับปรุ งและพัฒนาการ
จัดการบริการด้ านต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ให้ กบั นักศึกษาต่อไป
ซึง่ มีผลการสํารวจและติดตามตามรายละเอียดต่อไปนี ้
้
จํานวน
ปี การศึกษา 2551 มีผ้ สู ําเร็จการศึกษาจากคณะฯ จํานวนทังสิ
้ ้น 128 คน มีผ้ ตู อบแบบสอบถามทังหมด
128 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100 จํ าแนกเป็ นสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ จํ านวน 74 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.8 สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ จํานวน 54 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.2 ประกอบด้ วยแขนง Animation จํานวน 34 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 26.6 Game จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.8 และ Web จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.6
เมื่อพิจารณาการได้ งานทําของบัณฑิต พบว่า ในภาพรวมมีบณ
ั ฑิตที่มีงานทําแล้ ว จํานวน 77 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 60.2 บัณฑิตที่ยงั ไม่มีงานทํา จํานวน 51 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.84 จําแนกตามสาขาวิชา ดังนี ้
บัณฑิตจากสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจได้ งานทําแล้ ว จํานวน 39 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.70 โดยทํางานใน
บริ ษัทเอกชนมากที่สดุ จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.66 รองลงมา คือ อาชีพอื่นๆ จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.38
ธุรกิจส่วนตัว จํ านวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.69 อาชีพอิสระ จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.12 ส่วน รับราชการ และ
รัฐวิสาหกิจมีจํานวนเท่ากัน คือ 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.56 ซึง่ บัณฑิตจากสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจที่ทํางานแล้ วส่วน
ใหญ่ ได้ รับเงินเดือนในช่วง 12,001-14,000 บาท มากที่สดุ คือ จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.07 รองลงมา คือ ช่วง
10,001-12,000 บาท และ14,001-16,000 บาท จํานวน 8 คน เท่ากัน คิดเป็ นร้ อยละ 20.51 ช่วงเงินเดือน 8,000-10,000
บาท จํานวน 7 คน คิดร้ อยละ 17.94 ช่วงเงินเดือนมากกว่า 16,000 บาท จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.25 และได้ รับ
เงินเดือนตํ่ากว่า 8,000 บาทเป็ นลําดับสุดท้ าย คือ จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.69 โดยมีระยะเวลาในการหางานมาก
ที่สดุ จํานวน 1 เดือน คิดเป็ น ร้ อยละ 46.15 รองลงมา คือ จํานวน 2 เดือน คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 จํานวนน้ อยกว่า 4 เดือน
คิดเป็ นร้ อยละ 10.25 และจํานวน 3 เดือนและ 4 เดือน คิดเป็ นร้ อยละ 5.12
บัณฑิตจากสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบได้ งานทําแล้ ว จํานวน 38 คน คิดเป็ นร้ อยละ 70.37 โดย
ทํางานในบริ ษัทเอกชนมากที่สดุ จํานวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.78 รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 18.42 อาชีพอิสระ จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ10.52 ส่วนอาชี พอื่นๆ อาชีพรับราชการ และรัฐวิสาหกิจมีจํานวน
เท่ากัน คือ 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.63 ซึ่งบัณฑิตจากสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบที่ทํางานแล้ วส่วนใหญ่
ได้ รับเงินเดือนในช่วง 10,001-12,000 บาท มากที่สดุ คือ จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50 รองลงมา คือ 8,000-10,000
บาท จํานวน 7 คน คิดร้ อยละ 18.42 ตํ่ากว่า 8,000 บาท จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.52 ส่วนช่วงเงินเดือน 12,00114,000 บาท และช่วง 14,001-16,000 บาท จํานวน 3 คน เท่ากัน คิดเป็ นร้ อยละ 7.89 และช่วงเงินเดือนมากกว่า 16,000
บาท เป็ นลําดับสุดท้ าย คือ จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.26 โดยมีระยะเวลาในการหางานมากที่สดุ จํานวน 1 เดือน คิด
เป็ น ร้ อยละ 44.73 รองลงมา คือ จํานวน 2 เดือน คิดเป็ นร้ อยละ 26.31 จํานวนน้ อยกว่า 4 เดือน คิดเป็ นร้ อยละ 13.15
และจํานวน 3 เดือน และ 4 เดือน คิดเป็ นร้ อยละ 2.63
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ข้ อเสนอแนะจากบัณฑิตที่สาํ เร็จการศึกษา ปี การศึกษา 2551
ทักษะความรู้ ความชํานาญที่ควรเพิ่มเติมก่ อนการสําเร็จการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
1. เทคนิคต่างๆ ในการทําแอนิเมชัน
2. เน้ นปฏิบตั ิพร้ อมความรู้ด้านทฤษฎี
3. ควร up date เนื ้อหาในการเรี ยนการสอนตลอดเวลา
4. อยากให้ มีการสอน Lighting เพิ่มเติม
5. เพิ่มวิชาภาษาอังกฤษ การ Presentation
6. programming, Animate model
7. เจาะลึกถึงสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องกับการทํา animation
8. เพิ่มเทคนิคต่างๆ ให้ หลากหลาย
9. เพิ่มการเรี ยนในวิชาที่จําเป็ นมากกว่านี ้ เช่น animation ควรเรี ยนเจาะลึกให้ มากกว่านี ้
10. ลดการเรี ยนวิชาที่ไม่จําเป็ น
11. อยากให้ คณะลงทุนในเรื่ องการเรี ยนให้ มีประโยชน์มากกว่านี ้
12. CSS
13. action script
14. อยากให้ คณะฯ สนับสนุนเรื่ องการทํากิจกรรมมากกว่านี ้
15. ควรปรับหลักสูตรให้ ตรงความต้ องการของตลาด
16. อยากให้ มีwork shop ในด้ านของ program เพื่อเป็ นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
17. เพิ่มวิชาที่เป็ นวิชาเฉพาะ เพื่อนักศึกษาจะได้ มีความถนัดเฉพาะทาง
18. วิชาบางตัวอาจจะไม่ใช้ ในการทํางานมาก อาจลดหน่วยกิตที่เรี ยนลง แล้ วเพิ่มหน่วยกิตในวิชาหลักแทน
19. เพิ่มวิชาภาษาอังกฤษในชันปี
้ ที่ 3-4 เพราะต้ องใช้ หลังจากจบการศึกษาเยอะมาก
20. คณะฯ ควรปรับการสอนโปรแกรมให้ ทนั สมัยตามที่บริษัทต่างๆ ใช้ จริง
21. อาจารย์ควรมีเวลาว่างให้ นกั ศึกษาขอความรู้ได้ สะดวก
22. การนําเสนอมุมมองในการทํางาน ข้ อมูลและปรัชญาในการทํางานและจริยธรรม
23. การฝึ กทํางานจริงในสภาวะที่จํากัด
24. soft ware เทคโนโลยีใหม่ๆ
25. หลังส่งจุลนิพนธ์ ควรมีการจัดสัมมนาแนะนําแนวทางหรื อมี contact กับบริษัทต่างๆ
26. เนื ้อหาความรู้ทางศิลป การวาดภาพ สี การจัดองค์ประกอบที่แน่นกว่านี ้
27. ทักษะการออกแบบ
28. ภาษาอังกฤษ
29. สาขาออกแบบการฝึ กทางด้ านศิลปะ มุมมองของงาน ความคิดสร้ างสรรค์ การใช้ เครื่ องมือในการทํางาน
30. พื ้นฐานด้ าน programming (เอก game)
31. Anatomy และหลักพื ้นฐาน 12 ข้ อในการทํา Animation
32. การทํางานกลุม่
33. การรับผิดชอบ ตรงต่อเวลางาน
34. ทักษะการคิดสร้ างสรรค์
35. การบริหารเวลา
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สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
1. เพิ่มความรู้เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์
2. ASP.Net
3. คอมพิวเตอร์
4. ภาษาอังกฤษ
5. เพิ่มวิชาด้ านโปรแกรมมากขึ ้น
6. มีแลปให้ ทดลองและสามารถปฏิบตั ิงานได้ จริง
7. ด้ าน Hardware Computer
8. วิชาธุรกิจบางวิชาควรลดลง เช่น บัญชี
9. ความรู้เบื ้องต้ นในการแก้ ไขคอมพิวเตอร์
10. เพิ่มทักษะทางธุรกิจ
11. เพิ่มทักษะพื ้นฐานคอมพิวเตอร์
12. ควรมีการเรี ยนเฉพาะทางเน้ นเป็ นด้ านๆ
13. สาขาธุรกิจควรมีการแยกแขนงย่อย เพื่อให้ ตรงกับความต้ องการของนักศึกษาและแบ่งแยกความถนัดให้
ชัดเจน
14. การลงโปรแกรมมิ่งและด้ านการใช้ โปรแกรมดีไซน์ให้ ธุรกิจมากกว่านี ้
15. การจัดการองค์ความรู้
16. MIS
17. การเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษควรหนักและยากกว่านี ้ เพราะที่เรี ยนมาแทบใช้ ไม่ได้
18. ความชํานาญด้ านการเขียนระบบ
19. Database ทุกชนิด
20. Design (เน้ น flash)
21. ประสบการณ์การทํางานจริง (น่าจะฝึ กงานตอนปี 4 โอกาสได้ งานน่าจะมากกว่า)
22. เน้ นโปรแกรม โดยเฉพาะ Photoshop illustrator
23. การเรี ยนการสอนเจาะจงการเขียนภาษาใดภาษาหนึง่
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ภาคผนวก ง
สรุ ปผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้ าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้ บัณฑิต
ประจําปี การศึกษา 2551
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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สรุ ปผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้ าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้ บัณฑิต
ประจําปี การศึกษา 2551
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ สํารวจความพึงพอใจของนายจ้ าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
ั ฑิต เพื่อ
ประจําปี การศึกษา 2551 โดยใช้ แบบสอบถามในการสํารวจความคิดเห็นของนายจ้ าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้ บณ
นํามาใช้ ในการปรับปรุงการจัดการเรี ยนการสอนต่อไป
โดยมีผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมตามรายละเอียดต่อไปนี ้
ระดับการประเมิน
4.21-5.00 มากที่สดุ
3.41-4.20มาก
2.61-3.40ปานกลาง
1.81-2.60น้ อย
1.00-1.80น้ อยที่สดุ

คุณลักษณะของบัณฑิต

X

S.D.

ระดับ

3.57
3.57
3.96
3.54
3.72
3.67

0.72
0.66
0.89
0.77
0.71
0.75

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.76
3.76
3.78
3.30
4.19
3.76

0.74
0.76
0.79
0.67
0.72
0.74

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

4.18
4.40

0.60
0.60

มาก
มากที่สดุ

ตอนที่ 1 ด้ านความรู้ ทางวิชาการ/วิชาชีพ
1.1 มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพในสาขาวิชาที่เรี ยน
1.2 มีทกั ษะในปฏิบตั ิงานให้ ได้ ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
1.3 มีการพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
1.4 ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหาอย่างมีเหตุผล
1.5 คุณภาพของผลงานที่ปฏิบตั ิได้
เฉลี่ยด้ านความรู้ ทางวิชาการ/วิชาชีพ
ตอนที่ 2 ด้ านความรู้ พนื ้ ฐานที่ส่งผลต่ อการทํางาน
2.1 มีความรู้ความสามารถในสาขาที่เรี ยนเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงาน
2.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
2.3 มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร
2.4 มีความรู้ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษขันพื
้ ้นฐาน
2.5 มีความสามารถในการทํางานเป็ นทีม
เฉลี่ยด้ านความรู้ พืน้ ฐานที่ส่งผลต่ อการทํางาน
ตอนที่ 3 ด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3.1 มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่
3.2 มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
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คุณลักษณะของบัณฑิต
3.3 มีความขยันหมัน่ เพียร อดทน สู้งาน
3.4 มีความเสียสละ อุทิศตนและเห็นแก่ประโยชน์แก่สว่ นรวม
3.5 ให้ เกียรติและยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
เฉลี่ยด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
รวม

X

S.D.

ระดับ

4.16
4.10
4.31
4.23

0.73
0.68
0.76
0.67

มาก
มาก
มากที่สดุ
มาก

3.89

0.71

มาก

จากการสอบถามความพึงพอใจของนายจ้ าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้ บณ
ั ฑิต ประจําปี การศึกษา 2551 พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
จํานวน 67 คน จําแนกตามเพศ พบว่าผู้ตอบส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 42 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 62.7 ส่วนเพศหญิง จํานวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.3 จําแนกตามอายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ
ในช่วง 20-30 ปี มากที่สดุ จํานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.7 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี ขึ ้นไป จํานวน 28 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 41.8 ส่วนช่วงอายุ 41-50 จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.5 จําแนกตามประสบการณ์ ในการทํางาน พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในการทํางานอยู่ในช่วง 11 ปี ขึ ้นไปมากที่สดุ คือ มีจํานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.8
รองลงมามีประสบการณ์ในการทํางานอยูใ่ นช่วง 1-3 ปี จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.4 ประสบการณ์ 7- 10 ปี จํานวน
19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.4 และประสบการณ์ 4-6 ปี จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.5 จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุดส่วน
ใหญ่มีวฒ
ุ ิการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 45 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67.2 วุฒิปริ ญญาโท จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ
29.9 และวุฒิปริญญาเอก จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.0 จําแนกตามประเภทของหน่วยงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
อยู่ในหน่วยงานเอกชนมากที่สดุ จํานวน 66 คน คิดเป็ นร้ อยละ 98.5 และหน่วยงานรัฐบาล จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ
1.5 จําแนกตามความเกี่ยวข้ องกับบัณฑิต พบว่า ส่วนใหญ่ผ้ ตู อบแบบสอบถามเป็ นผู้บงั คับบัญชาสูงสุด จํานวน 26 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 38.8 เป็ นผู้บงั คับบัญชาแผนก จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.4 เป็ นผู้บงั คับบัญชาฝ่ าย จํานวน 15 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 22.4 และเป็ นหัวหน้ างาน จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.4
เมื่อพิจารณาด้ านภาพรวมของการจัดกิจกรรม พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (X = 3.89 ) ประเด็นที่ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจสูงสุด คือ มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต (X = 4.40) รองลงมา คือ
ให้ เกียรติและยอมรับฟั งความคิดเป็ นของผู้อื่น (X = 4.31) อยู่ในระดับมากที่สดุ ส่วนประเด็นที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เรี ยงตามลําดับ ดังนี ้ มีความสามารถในการทํางานเป็ นทีม (X = 4.19) มีความ
ขยันหมัน่ เพียร อดทน สู้งาน (X = 4.16) มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ (X = 4.18) มีความเสียสละ อุทิศตน และเห็นแก่
ประโยชน์สว่ นรวม (X = 4.10) มีการพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง (X = 3.96) มีความรู้
ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ (X = 3.76) คุณภาพของผลงานและมีความรู้ความสามารถในสาขาที่
เรี ยนเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงาน (X = 3.76) เท่ากัน มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร (X = 3.78) มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพในสาขาวิชาที่เรี ยน (X = 3.57) มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหาอย่าง
มีเหตุผล (X = 3.54) มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานให้ ได้ ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ (X = 3.57) และลําดับสุดท้ าย
คือมีความรู้ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษขันพื
้ ้นฐาน (X = 3.30) อยูใ่ นระดับปานกลาง
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