หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอารต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอารต
: Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Digital Art Design

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบดิจิทัลอารต)
ชื่อยอ (ไทย) : ศป.บ. (ออกแบบดิจิทัลอารต)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied Arts (Digital Art Design)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : B.F.A. (Digital Art Design)
3. วิชาเอกของหลักสูตร
ออกแบบดิจิทัลอารต
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไมนอยกวา 131 หนวยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ป) ประเภทวิชาการ
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่มีความสามารถในการใชภาษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบดิจิทัลอารต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) รหัสหลักสูตร 25551471101725
6.2 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2559
วัน ที่ 25 เดื อน ตุ ลาคม พ.ศ. 2559 ใหความเห็น ชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ
6.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560
วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ
6.4 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ
6.5 คณะอนุ กรรมการกลั่ น กรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วัน ที่ 4
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
6.6 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
ไดอนุมัติหลักสูตรใหเปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ให เป น ไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึ กษา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
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8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รนี้ สามารถทํ า งานที่ เ กี่ ย วกั บ การออกแบบสื่ อ ดิ จิ ทั ล
คอนเทนตในหนวยงาน หรือองคกร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดังนี้
8.1 นักออกแบบกราฟก นักวาดภาพประกอบ การตูน สตอรีบอรดภาพยนตร
8.2 นักผลิตภาพยนตร แอนิเมชัน ผลิตรายการโทรทัศน
8.3 ชางถายภาพ
8.4 ชางเทคนิคพิเศษภาพยนตร ตัดตอภาพและเสียง
8.5 นักออกแบบมัลติมีเดียและสื่อปฏิสัมพันธ เว็บไซต
8.6 ฝายศิลปกรรมในหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
8.7 ผูกํากับศิลป
8.8 นักออกแบบอิสระ
9. หลักสูตร
หลั กสู ตรศิ ล ปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าออกแบบดิจิทัล อารต (หลักสูตรปรับ ปรุง
พ.ศ.2560)
9.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 131 หนวยกิต
9.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะดาน
และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาศิลปกรรมศาสตร พ.ศ. 2558 ดังนี้
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
131 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ
9 หนวยกิต
(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
ขอกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุมวิชา ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
95 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาแกน
12 หนวยกิต
(2) กลุมวิชาเฉพาะดานศิลปะและการออกแบบ บังคับ
33 หนวยกิต
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(3) กลุมวิชาเอกออกแบบดิจิทัลอารต
3.1 กลุมวิชาเอกออกแบบดิจิทัลอารต บังคับ
3.2 กลุมวิชาเอกออกแบบดิจิทัลอารต เลือก ไมนอยกวา
3.3 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
9.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา

รหัสวิชา
1500133
1500134
1500135
1500136
1500137
1500138
1500139
1500140
1500141
1500142
1500143

รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
English at Work
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
Chinese Conversation at Work
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication 1
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication 2
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Basic Tagalog
สนทนาภาษาตากาล็อก
Conversation in Tagalog
ภาษามาเลยเบื้องตน
Basic Malay
สนทนาภาษามาเลย
Conversation in Malay
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50
31
12
7
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
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(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
1500144
1500145
1500146
1500147
1500148
1500149

รหัสวิชา
2000112
2000113
2000114
2000115
2000116

รหัสวิชา
2500114

ชื่อวิชา
ภาษาลาวเบื้องตน
Basic Lao
สนทนาภาษาลาว
Conversation in Lao
ภาษาพมาเบื้องตน
Basic Burmese
สนทนาภาษาพมา
Conversation in Burmese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Basic Vietnamese
สนทนาภาษาเวียดนาม
Conversation in Vietnamese

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองไทย
Thai Government and Politics
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
สังคมไทยในบริบทโลก
Thai Society in Global Context
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Human and Environment
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิต

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2500115
2500116
2500117
2500118
2500119

รหัสวิชา
4000124
4000125
4000126
4000127
4000128
4000129
4000130
4000131

Ethics and Life Skills
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
Volunteer Mindedness for Local Development
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
Psychology in Daily Life
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
Information for Study Skills
ทวารวดีศึกษา
Dvaravati Studies

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

(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
การสรางเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Recreation for Health
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3(3-0-6)
Health Insurance System in Thailand
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life

ขอกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุมวิชา ไมนอยกวา
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3

หนวยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาแกน จํานวน
ความรูทั่วไปทางศิลปะและการออกแบบ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
8052101
สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ
Aesthetics and Art Criticisms
8052701
ภูมิปญญาไทยในงานออกแบบดิจิทัลอารต
Thai Wisdom in Digital Art Design
8053902
วิจัยเบื้องตนทางการออกแบบดิจิทัลอารต
Introduction to Research in Digital Art Design
ความรูทางประวัติการออกแบบ
8051101
ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ
History of Arts and Design

95 หนวยกิต
12 หนวยกิต

(2) กลุมวิชาเฉพาะดานศิลปะและการออกแบบ บังคับ
ทฤษฎีพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
8051102
วาดเสนพื้นฐาน
Basic Drawing
8051103
การเขียนแบบ
Drafting
8051104
ทฤษฎีสี
Theory of Colors
8051108
หลักการทางทัศนศิลป
Priciples of Visual Art
ทักษะและปฏิบัติพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ
8051106
องคประกอบศิลปในงานออกแบบดิจิทัลอารต
Art Composition in Digital Art Design
8051107
ความคิดสรางสรรคเพื่องานออกแบบดิจิทัลอารต
Creative Thinking for Digital Art Design
ความรูทางวิชาชีพการออกแบบ
8051105
จิตวิทยาการออกแบบ
Psychology of Design

33 หนวยกิต
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น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

น(ท-ป-ค)
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)

8053603

การจัดการธุรกิจออกแบบดิจิทัลอารต
Business Managment for Digital Art Design
ความรูทางเทคโนโลยีการออกแบบ
8051301
คอมพิวเตอรกราฟก
Computer Graphic
8052301
การสรางรูปทรง 3 มิติ
3D Modeling
8052401
การถายภาพเพื่องานออกแบบดิจิทัลอารต
Photography for Digital Art Design

3(2-2-5)

(3) กลุมวิชาเอกออกแบบดิจิทัลอารต
3.1 กลุมวิชาเอกออกแบบดิจิทัลอารต

50 หนวยกิต
31 หนวยกิต

กลุมวิชาบังคับ
รหัสวิชา
8052402
8052403
8052501
8052502
8052503
8053109
8053110
8053601
8053901

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

ชื่อวิชา
การถายภาพในสตูดิโอ
Studio Photography
การผลิตภาพยนตรและวีดิทัศน
Film and Video Production
การเขียนบทและบทภาพ
Script and Storyboard Writing
ทฤษฎีภาพเคลื่อนไหว
Theory of Animation
การตัดตอและลําดับภาพในงานดิจิทัลอารต
Montage Editor for Digital Art
ภาษาอังกฤษสําหรับการออกแบบดิจิทัลอารต 1
English for Digital Art Dsign 1

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)

ภาษาอังกฤษสําหรับการออกแบบดิจิทัลอารต 2
English for Digital Art Dsign 2
การศึกษาอิสระในงานออกแบบดิจิทัลอารต
Independent Study in Digital Art Design
สัมมนาทางดิจิทัลอารต
Seminar on Digital Art

3(2-2-5)
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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)

กลุมวิชาศิลปะนิพนธ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
8054901
ศิลปนิพนธออกแบบดิจิทัลอารต
Digital Art Design Thesis
3.2 กลุมวิชาเอกออกแบบดิจิทัลอารต เลือกไมนอยกวา
กลุมวิชาเลือก
รหัสวิชา
8053201
8053202
8053203
8053302
8053305
8053502
8053503
8053604
8054601

รหัสวิชา
8054801

ชื่อวิชา
การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
Multimedia Design
การออกแบบสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส
Electronic Publication Design
การออกแบบสื่อสมัยใหม
New Media Design
จิตรกรรมดิจิทัล
Digital Painting
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
3D Animation
การวิจารณภาพยนตร
Film Critique
สตอปโมชัน
Stop Motion
การออกแบบนิทรรศการ
Exhibition Design
การนําเสนอผลงานออกแบบดิจิทัลอารต
Digital Art Design Presentation

น(ท-ป-ค)
4(2-4-6)

12 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
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 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จํานวน
ใหเลือกเรียนจากแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้
ก. แผนฝกประสบการณวิชาชีพ

7 หนวยกิต

ชื่อวิชา
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานออกแบบดิจิทัลอารต
Pre–practicum in Digital Art Design

น(ชั่วโมง)
2(0-90)
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8054802

การฝกประสบการณวิชาชีพดานออกแบบดิจิทัลอารต
Professional Internship in Digital Art Design

5(0-450)

ข. แผนสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
8054803
8054804

ชื่อวิชา
การเตรียมสหกิจศึกษาดานออกแบบดิจิทัลอารต
Pre-cooperative Education in Digital Art Design
สหกิจศึกษาดานออกแบบดิจิทัลอารต
Cooperative Education in Digital Art Design
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา

น(ชั่วโมง)
1(45)
6(540)

6 หนวยกิต

ให เ ลื อกเรี ย นรายวิ ช าใด ๆ ในหลั กสู ตรของมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ นครปฐม
โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาไทย การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน
Skills in listening, speaking, reading and writing and Thai usage for
communication in daily life
1500134 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

3(3-0-6)
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ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การฟง
เพื่อจับใจความสําคัญและตอบคําถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอานจับใจความ
สําคัญและสรุปความ การเขียนประโยคและอนุเฉท
Skills in listening, speaking, reading and writing in daily life, listening for
main ideas, answering questions, describing, giving information, expression ideas,
reading for main ideas and details and writing sentences and paragraphs
1500135 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
English at Work

3(3-0-6)

ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน การแนะนํา
ตนเองและองคกร การสัมภาษณ การพูดโตตอบทางโทรศัพท การนําเสนองาน การอานเอกสาร
การเขียนจดหมายสมั ครงาน การเขียนบัน ทึกสื่อสารระหวางหนวยงาน การสื่อสารทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
Skills in listening, speaking, reading and writing at work, self and
organization introducing, interviewing, telephoning, presenting, documents reading,
job application form writing, interoffice memo writing and e-mail communicating
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ทักษะการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทายและการลา การแนะนํา
ตนเองและผูอื่น การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่มและการซื้อสินคา
Chinese skills for communication in daily life, greeting and farewell,
introducing oneself and others, expressing gratitude and apologizing, food and drink
ordering and shopping
1500137 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
Chinese Conversation at Work

3(3-0-6)
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ทักษะการฟงและพูดภาษาจีนในการทํางาน การขอขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท
การนัดหมาย การสัมภาษณ การรับฝากขอความและการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ
Chinese listening and speaking at work, asking for information, telephoning,
making appointments, interviewing, leaving messages and job application form and resume writing
1500138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Japanese for Communication 1
อักษรและระบบเสียงในภาษาญี่ปุน คําศัพทและอักษรคันจิพื้นฐาน โครงสรางประโยค
ขั้นพื้นฐาน คําทักทายในชีวิตประจําวันและการสื่อสารดวยภาษาญี่ปุนเบื้องตน
Japanese characters and sound system, vocabularies, basic Kanji letters,
basic sentence structure, daily conversations and basic Japanese communication
1500139 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Japanese for Communication 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Pre-requisite: 1500138 Japanese for Communication 1
ทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอ า นและการเขี ย นภาษาญี่ ปุ น และการใช ภ าษาญี่ ปุ น
ในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Skills in Japanese listening, speaking, reading and writing and Japanese in
daily life communication
1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Tagalog
ภาษาตากาล็ อ กเบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะและสระ การเน น เสี ย งและพยางค
รูปประโยคพื้นฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตาง ๆ
Introduction to Tagalog language, alphabets, consonants and vowels,
stress and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation,
talking about oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in
contexts, occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories
1500141 สนทนาภาษาตากาล็อก
Conversation in Tagalog

3(3-0-6)
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รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Pre-requisite: 1500140 Basic Tagalog
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป งานอดิเรก
และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ
การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาตากาล็อกในสถานการณ
ตาง ๆ วัฒนธรรมในประเทศฟลิปปนสและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations,
sports, transferring and exchanging of ideas, using the Tagalog language in different
situations and contexts, Filipino cultures and communication strategies
1500142 ภาษามาเลยเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Malay
ภาษามาเลย เ บื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะและสระ การเน น เสี ย งและพยางค
รูป ประโยคพื้ น ฐาน การทั กทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ย วกับ ตัว เอง เพื่อน
ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและ
อุปกรณตาง ๆ
Introduction to Malay language, alphabets, consonants and vowels,
stress and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation,
talking about oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in
contexts, occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories
1500143 สนทนาภาษามาเลย
Conversation in Malay
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500142 ภาษามาเลยเบื้องตน
Pre-requisite: 1500142 Basic Malay
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3(3-0-6)

ทั ก ษะการฟ ง เพื่ อ ความเข า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษามาเลยใน
สถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย/อินโดนีเซียและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Malay language
in different situations and contexts, Malaysian/Indonesian cultures and
communication strategies
1500144 ภาษาลาวเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Lao
ภาษาลาวเบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุ ก ต รู ป ประโยคพื้ น ฐาน
การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตาง ๆ
Introduction to Lao language, alphabets, consonants, vowels and tones,
basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself,
friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation,
color, cardinal numbers, clothes and accessories
1500145 สนทนาภาษาลาว
3(3-0-6)
Conversation in Lao
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500144 ภาษาลาวเบื้องตน
Pre-requisite: 1500144 Basic Lao
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงาน
อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาลาวใน
สถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมลาวและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Lao language in
different situations and contexts, Lao cultures and communication strategies
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1500146 ภาษาพมาเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Burmese
ภาษาพม า เบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยัญ ชนะ สระ และวรรณยุ กต รู ป ประโยคพื้น ฐาน
การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตาง ๆ
Introduction to Burmese language, alphabets, consonants, vowels and
tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about
oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories
1500147 สนทนาภาษาพมา
3(3-0-6)
Conversation in Burmese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500146 ภาษาพมาเบื้องตน
Pre-requisite: 1500146 Basic Burmese
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงาน
อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาพมาใน
สถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมพมาและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Burmese
language in different situations and contexts, Burmese cultures and communication
strategies
1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Vietnamese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพื้นฐาน
การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตาง ๆ
Introduction to Vietnamese language, alphabets, consonants, vowels and
tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about
oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories
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1500149 สนทนาภาษาเวียดนาม
3(3-0-6)
Conversation in Vietnamese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Pre-requisite: 1500148 Basic Vietnamese
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงาน
อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาเวียดนามใน
สถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมเวียดนามและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Vietnamese
language in different situations and contexts, Vietnamese cultures and
communication strategies
(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000112 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Government and Politics
ความรู พื้ น ฐานทางการเมื อ งและการปกครอง การวิ เ คราะห การแสดงทั ศ นะ
ตอการเมืองและการปกครองของไทย เหตุการณทางประวัติศาสตร การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
การปกครองของไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบันโดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
รวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน
Basic knowledge of Thai government and politics, analyzing and
expressing idea on Thai government and politics, crucial events of Thai history,
changing of Thai government and politics from Sukhothai era to present in relation
to economic, social, cultural and influence of globalization
2000113 อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies

3(3-0-6)
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การรวมตัวของกลุมประเทศตามแนวคิดภูมิภาคนิยม พัฒนาการของสมาคมประชาชาติ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและมั่นคงอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ยน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ขอมูลพื้นฐานและบทบาท
ของประเทศสมาชิกอาเซียน ประวัติศาสตรประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสังเขป ประเทศและองคกร
คูเจรจาอาเซียน และความเปนพลเมืองอาเซียน
Integration of ASEAN countries based on regionalism, evolution of
Association of South East Asian Nations, the ASEAN charter, ASEAN Political Security
Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Socio-Cultural
Community (ASCC), fundamental information and roles of ASEAN countries
members, ASEAN historical background, ASEAN dialogue partnership and ASEAN
citizenship
2000114 สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6)
Thai Society in Global Context
วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธระหวาง
ไทยกับสังคมโลกในชวงเวลาตางๆ ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงปจจุบัน บทบาทของไทยในบริบทระดับ
สากล การปรับตัวและความรวมมือของไทยในประชาคมโลก
Evolution of Thai politics, economy, society, and culture, relation
between Thai and other countries in different periods from pre-modernism to postmodernism, roles of Thailand in international context, adaptation and cooperation
of Thailand and global community
รายวิชาเลือก
2000115 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Human and Environment
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความมั่นคงทางอาหาร ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณทางสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการพัฒนามนุษย
เพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
Natural resources and environments, ecosystems, biodiversity, food
security, natural disaster, environmental crisis, human development process for
resources and environmental management for sustainable locality development
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2000116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ หลั กกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรูเ บื้องต น เกี่ ย วกั บ
กฎหมายแพ งและพาณิ ช ย กฎหมายอาญา การดําเนินกระบวนการยุติธ รรม การประยุกตและ
บูรณาการการใชกฎหมายในชีวิตประจําวัน
Basic knowledge of laws used in daily life, fundamental rights and
freedom based on constitutional law, rules of public and private laws, introduction
to civil and commercial laws, criminal laws, administration of justice, application and
integration of laws used in daily life
(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม ปญหาทางจริยธรรมในสังคมปจจุบัน หลักจริยธรรม
เพื่อการดําเนิน ชีวิตอยางมีความสุข ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ
Concepts of life and ethics, ethical problems in the current society,
ethical principles for life happiness, life skills in 21st century, life skills based on the
philosophy of sufficiency economy, lifelong learning skills and volunteer mindedness
and public consciousness
2500115 จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
Volunteer Mindedness for Local Development
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3(3-0-6)

ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด อุดมการณ หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสาเพื่อ
การพัฒนาตนเอง ชุมชน ทองถิ่น รูปแบบ แนวทาง กระบวนการ สรางงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง
ชุมชน ทองถิ่น กรณีศึกษาบทบาท หนาที่ของบุคคล กลุม องคกร หนวยงานที่ทํางานดานจิตอาสา
การบําเพ็ญประโยชน หรือ เปนอาสาสมัคร
Definitions, importance, notions, ideologies, principles and methods of
public consciousness for individual, communal, and local development, roles of
individual and non-benefit organizations, case studies and voluntary processes
devoting to community
2500116 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุณค า ของสุนทรีย ภาพดานทัศนศิล ป ดุริยางคศิล ป นาฏศิลปและ
การแสดง การเสริมสรางการรับรูและความซาบซึ้งทางดานสุนทรียภาพ
Definitions and value of aesthetics, visual art, musical art, Thai classical
drama, performance art, aesthetic perceptions and appreciation
2500117 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ความสําคัญของจิตวิทยาตอการดําเนินชีวิต องคประกอบและปจจัยของพฤติกรรม
มนุ ษ ย ธรรมชาติ พั ฒ นาการของมนุ ษ ย การรู จั ก ตนเองและผู อื่ น การปรั บ ตั ว ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การพัฒ นาตน มนุ ษยสัมพั น ธ และการทํางานเปน ทีม การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการดําเนิน ชีวิต
อยางมีความสุข
Importance of psychology for life, components and factors of human
behaviors, nature of human development, understanding self and others, effective
adjustment, self–development, human relations, teamwork and application of
psychology for happiness in life
2500118 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information for Study Skills
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและ
การใหบริการ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธและทักษะการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
แบบออนไลน (OPAC) และการสืบคนฐานขอมูลออนไลน การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียน
อางอิงและบรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรมในการใชสารสนเทศ
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Definitions and importance of information technology and information
literacy, information resources and services, classification of information resources,
strategies and skills in Online Public Access Catalog (OPAC), online databases
searching, academic report writing, reference citation and laws and ethics for
information use
2500119 ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dvaravati Studies
ประวัติความเปนมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง ความเจริญรุงเรืองของศิลปวัฒ นธรรม รองรอยของทวารวดีในภูมิภ าคตาง ๆ ของ
ประเทศไทย ตลอดจนความสําคัญของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีตอจังหวัดนครปฐม
History of Dvaravati kingdom, characteristics of society, economy, politics
and government, art and cultural growth, historical traces of Dvaravati found in
different regions of Thailand and importance of Dvaravati culture on Nakhon Pathom
province
(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000124 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด
ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ตรรกศาสตรและการใช
เหตุผล การวิเคราะหขอมูลขาวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกตใชในการแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน
Principles and process of human thinking, development of cognitive
attributes and process, creative and systematic thinking, pursuit of scientific
knowledge and methodology, logic, data analysis, decision making process and
application of the knowledge in daily life
4000125 วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sport Science for Health

3(3-0-6)
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ความหมาย และจุ ด มุ ง หมายของวิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ า หลั ก การ ประเภทและ
ประโยชนของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายดวยกิจกรรมทางกาย การเลนกีฬา มารยาทของ
การเป น ผู เ ล น และผู ดู กี ฬ าที่ ดี การสร า งเสริ ม สมรรถภาพทางกายและการสร า งเสริ ม สุ ข นิ สั ย
การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บที่เกิดจากการออกกําลังกาย
Definitions and objectives of sport science, principles, categories and
advantages of exercises, physical activities exercises, sporting, manners of good
players and watchers, physical efficiency supplement, sport habits and first aid for
exercising injuries
4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองค ป ระกอบของระบบคอมพิ ว เตอร เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบคนขอมูล โปรแกรมประยุกต
ดานการประมวลผลคํา ดานตารางคํานวณ ดานการนําเสนอ ดานการสื่อสารผานเครือขาย ระบบ
ความปลอดภั ย ของเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร กฎหมายและจรรยาบรรณที่ เกี่ย วของกั บ การใชงาน
คอมพิวเตอร รวมถึงสุขภาวะของการใชคอมพิวเตอร
Definitions and components of the computer system and information
and communication technology; use of information and communication technology
for data retrieval, software application, word processing, spreadsheet, presentation,
network communication, network security system, computer ethics and cyber laws,
and computer ergonomics
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000127 โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน
ดา นการพั ฒ นาชุ ม ชนและประเทศชาติ ด า นพลั งงาน ภาวะโลกร อ น ด า นทรั พยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และภัยธรรมชาติ ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
Effects of science and technology on global changes, development of
community and country, energy and global warming, natural resources, environment,
disaster, agriculture, and agricultural industry
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000128 การสรางเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
ความสําคัญของสุขภาพ ดานรางกายและอารมณ อาหาร ยาและสมุนไพร อนามัยสวน
บุคคล และสิ่งแวดลอมในชุมชน โรคและวิธีการปองกันโรค การสรางเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะสวน
บุคคล และทักษะการเชื่อมโยงระหวางตนเองและผูอื่นใหดํารงชีวิตอยูอยางเปนสุข หลักการสงเสริม
สุขภาพแบบองครวม หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณคาของการออกกําลัง
กาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
Importance of physical and emotional health, food, medicines and
herbs, personal hygiene, community environment, diseases prevention, life quality
development, personal skills, interpersonal skills, principles of holistic health
promotion, health fitness, awareness and appreciation of benefits of exercise,
physical fitness, health checkup and health insurance system in Thailand
4000129 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Recreation for Health
ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ
ในชีวิตประจําวัน ผูนํานันทนาการ กิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเองและครอบครัว
Definitions, importance and advantages of recreation activities, recreation
activities in daily life, leaders of recreation activities and recreation activities for
oneself and family
4000130 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3(3-0-6)
Health Insurance System in Thailand
ปรั ช ญา แนวคิ ด หลั ก การและพั ฒ นาการของระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพไทยและ
ตางประเทศ การเขาถึงสิทธิประโยชน การบริหารจัดการกองทุนและสิทธิของประชาชนตามระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
Philosophy, concepts, principles and health insurance system,
development of health insurance system of Thailand and other countries, fund
management and citizen rights under the National Health Insurance System
4000131 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life

3(3-0-6)
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คณิตศาสตรพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาวหนาที่
ใช ใ นการชํ า ระค า ไฟฟ า และน้ํ า ประปา การคิ ดดอกเบี้ ย ระบบการผ อนชํ า ระ และคณิ ตศาสตร
ประกันภัย
Basic mathematics in daily life, proportion, percentage, calculation of
progressive rate for electricity and water, electricity and water, interest, installment
systems and actuarial science

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
(1) กลุมวิชาแกน
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
8051101 ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ
3(2-2-5)
History of Arts and Design
ประวั ติ ศ าสตร ศิ ล ปะตะวั น ออก ศิ ล ปะตะวั น ตก และศิ ล ปะอาเซี ย นตั้ ง แต ยุ ค ก อ น
ประวัติศาสตรถึงปจ จุบัน พัฒ นาการความเปลี่ย นแปลงของคติความเชื่อ สังคม วัฒ นธรรม และ
เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรคผลงานออกแบบ และฝกปฏิบัติ
History of eastern, western and ASEAN art from prehistory to
present; development and change of beliefs, society, culture and technology
influencing creation of art design; and pratice
8052101 สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ
3(2-2-5)
Aesthetics and Art Criticisms
การวิเคราะห วิจารณ และอภิปรายปญหาทางสุนทรียศาสตร หลักปรัชญา ความเชื่อ
และประสบการณทางศิลปะ การวัดและประเมินผลคุณคาผลงานศิลปะทางดานทัศนศิลปและงาน
ออกแบบ และฝกปฏิบัติ
Analysis, critique and discussion of aesthetic problems; philosophical
principles, beliefs and experiences in art; value assessment and evaluation of visual
art and design; and pratice
8052701 ภูมิปญญาไทยในงานออกแบบดิจิทัลอารต
Thai Wisdom in Digital Art Design
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3(2-2-5)

ความหมาย ความสํ า คั ญ และคุ ณ ค า ของภู มิ ป ญ ญาไทยด า นศิ ล ปกรรม และ
การฝกปฏิบัติสรางสรรคผลงานออกแบบดิจิทัลอารตที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมไทย
Definition, importance and value of Thai art wisdom; and practice
in creation of digital art based on Thai culture
8053902 วิจัยเบื้องตนทางการออกแบบดิจิทัลอารต
3(2-2-5)
Introduction to Research in Digital Art Design
การศึกษาและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ การวางแผนการวิจัย การรวบรวมขอมูล
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย การวิ เ คราะห และสั งเคราะหขอมูล การสรุป ผลการวิจัย และการเขีย นรายงาน
การวิจัยทางการออกแบบดิจิทัลอารต
Literature review, research design, data collection, research methodology, data
analysis and systhesis, research conclusion and report writing in digital art design
(2) กลุมวิชาเฉพาะดานศิลปะและการออกแบบ บังคับ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
8051102 วาดเสนพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Drawing
หลักการวาดเสนเบื้องตน ทัศนียวิทยา โครงสราง น้ําหนัก แสงเงา พื้นผิวของวัตถุ
เครื่องมือในการวาดเสน และปฏิบัติการวาดภาพจากหุนนิ่ง
Priciples of basic drawing, perspective principles, structure, value,
shadowing, material texture, drawing instruments, and practice in still life drawing
8051103 การเขียนแบบ
Drafting

3(2-2-5)

องคประกอบของการเขียนแบบ สัญลักษณ มาตราสวน หลักการของแสงเงา
การเขียนทัศนียภาพ ภาพฉาย ภาพตัด ภาพขยาย และภาพสะทอน การแสดงผลงานการ
ออกแบบ และปฏิบัติการเขียนแบบตามมาตรฐาน
Composition of drafting, symbols, scale, principles of light and shadow;
drawing of perspective view, projected, cross sectioned, enlarged and reflected
images; digital art design exhibition and practice in standard drafting
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8051104 ทฤษฎีสี
3(2-2-5)
Theory of Colors
ทฤษฎีสีทางศิลปะ แมสีวัตถุธาตุ แมสีแสง จิตวิทยาการใชสี และการฝกปฏิบัติการใชสี
ในการออกแบบ
Color theory in art, pigmentary color, primary light color, psychology of
color usage, and practice of color application in design
8051105 จิตวิทยาการออกแบบ
3(2-2-5)
Psychology of Design
ทฤษฎี และหลักการของจิตวิทยาการออกแบบ การรับรู พฤติกรรม และความสัมพันธ
ระหวางจิตวิทยากับการออกแบบ และฝกปฏิบัติ
Theories and principles of design psychology, perception, behavior and
relationship between psychology and design; and practice
8051106 องคประกอบศิลปในงานออกแบบดิจิทัลอารต
3(2-2-5)
Art Composition in Digital Art Design
การจัดองคประกอบในงานดิจิทัล อารต และการฝกปฏิบัติสรางสรรคผลงานใหเกิด
คุณคาทางความคิดสรางสรรค และความงามทางศิลปะ
Composition in digital art works, and practice in art creation for value of
creativity and artistic beauty
8051107 ความคิดสรางสรรคเพื่องานออกแบบดิจิทัลอารต
3(2-2-5)
Creative Thinking for Digital Art Design
ทฤษฎีและกระบวนการความคิดสรางสรรค การรวบรวบขอมูล การวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูล คุณคาเชิงรูปธรรมและนามธรรม การกําหนดโจทยและเงื่อนไขของการออกแบบ
และฝกปฏิบัติ
Creativity theory and process; data collection, analysis and systhesis;
concrete and abstract values, determination of design problems and conditions; and
practice
8051108 หลักการทางทัศนศิลป
Priciples of Visual Art

3(2-2-5)
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หลักการและปฏิบัติการทัศนศิลปประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ และ
สื่อผสม เครื่องมือ เทคนิค วิธีการ และกระบวนการสรางสรรคงานทัศนศิลป
Priciples and practice in visual arts in aspects of painting, sculpture,
printing and mixed media; tools, techniques, methods and process of visual art
creation
8051301 คอมพิวเตอรกราฟก
3(2-2-5)
Computer Graphic
หลั ก การและฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช โ ปรเเกรมสํ า เร็ จ รู ป ในการออกเเบบงานศิ ล ปะ
ภาพลายเสน ภาพการตูน และงานดิจิทัลอารตดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
Principles and practice in application software in art design, illustration,
cartoon, and digital art with computer techology
8052301 การสรางรูปทรง 3 มิติ
3(2-2-5)
3D Modeling
หลักการและฝกปฏิบัติการสรางสรรคงานออกแบบดวยคอมพิวเตอร การสรางรูปทรง
3 มิติ การออกแบบฉาก การออกแบบตัวละคร และการกําหนดวัสดุ พื้นผิว สี การใหแสงและเงา
Principles and practice in design creation with computer; 3D shape
creation, backdrop design, character design; and selection of materials, surface,
color, light and shadow
8052401 การถายภาพเพื่องานออกแบบดิจิทัลอารต
3(2-2-5)
Photography for Digital Art Design
หลักการและฝกปฏิบัติการถายภาพในระบบดิจิทัล กลอง เลนส และอุปกรณเสริมใน
การถายภาพ การกําหนดความละเอียดภาพและการปรับคาสี
Principles and practice in digital photography, camera, lens and accessories
for photography, determination of image resolution and color adjustment
8053603

การจัดการธุรกิจออกแบบดิจิทัลอารต
Business Managment for Digital Art Design
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3(2-2-5)

การจัดการธุรกิจการออกแบบดิจิทัลอารต พระราชบัญญัติ กฎหมาย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
เครื่องหมายการคา สัญญาจาง การเงิน และภาษี
Bussiness management for digital art design, acts, laws, copyrights, patents,
trade marks, employment contracts, finance, and taxes
(3) กลุมวิชาเอกออกแบบดิจิทัลอารต
3.1 กลุมวิชาเอกออกแบบดิจิทัลอารต บังคับ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
8052402 การถายภาพในสตูดิโอ
3(2-2-5)
Studio Photography
ทฤษฎี แ ละฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารถ า ยภาพในสตู ดิ โ อ อุ ป กรณ ใ นสตู ดิ โ อ การวั ด แสง
การถายภาพวัตถุและบุคคล และการตกแตงภาพดวยคอมพิวเตอร
Theories and practice in studio photography, studio equipment, light
measurement, object and portrait shooting, and retouching with computer
8052403 การผลิตภาพยนตรและวีดิทัศน
3(2-2-5)
Film and Video Production
หลักการผลิตภาพยนตรและวีดิทัศน การเขียนบท อุปกรณถายทํา การตัดตอและ
การจัดองคประกอบภาพโดยใชคอมพิวเตอร และฝกปฏิบัติ
Principles of film and video production, script writing, shooting
equipment, image editing and compositing with computer, and practice
8052501 การเขียนบทและบทภาพ
3(2-2-5)
Script and Storyboard Writing
หลักการ องคประกอบและฝกปฏิบัติการเขียนบท การเลาเรื่องดวยภาพ หลักการจัด
องคประกอบศิลป และทฤษฎีการเคลื่อนไหวของกลอง มุมกลอง จังหวะ และขนาดของภาพสําหรับ
งานออกแบบดิจิทัลอารต
Principles, elements and practice in script writing; storytelling with
images, priciples of art composition and theory of camera movement, camera angle,
timing and image size for digital art design
8052502 ทฤษฎีภาพเคลื่อนไหว
Theory of Animation

3(2-2-5)
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ทฤษฎี พื้ น ฐานและกระบวนการสร า งภาพเคลื่ อ นไหว และปฏิ บั ติ ก ารสร า งงาน
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
Basic theory and creation process of animation, and practice in creation
of 2D animation
8052503 การตัดตอและลําดับภาพในงานดิจิทัลอารต
3(2-2-5)
Montage Editor for Digital Art
ทฤษฎีและฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับการลําดับภาพ เทคนิคในการลําดับและตัดตอภาพที่
สัมพันธกับองคประกอบของศิลปะ และการผสมเสียง
Theory and practice in editing, montage techniques related to art
composition, and sound mixing
8053109 ภาษาอังกฤษสําหรับการออกแบบดิจิทัลอารต 1
3(3-0-6)
English for Digital Art Design 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานดิจิทัลอารต เนนการพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน
และเขียน
Communicative English in digital art focusing on improving listening,
speaking, reading, and writing skills
8053110

ภาษาอังกฤษสําหรับการออกแบบดิจิทัลอารต 2
3(3-0-6)
English for Digital Art Design 2
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 8053109 ภาษาอังกฤษสําหรับการออกแบบดิจิทัลอารต 1
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนอผลงาน การเขียนแฟมสะสมงาน การนัดหมาย
และการสัมภาษณงานทางดานดิจิทัลอารต
Prerequisite: 8053109 English for Digital Art Design 1
English skills for presentation, portfolio writing, making appointments and
job interviews in digital art
8053601 การศึกษาอิสระในงานออกแบบดิจิทัลอารต
Independent Study in Digital Art Design
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3(2-2-5)

การคนควาขอมูลและการพัฒนาความคิดทางการออกแบบดิจิทัลอารต การนําเสนอ
รางโครงงาน การปฏิบัติการโครงงานสรางสรรค และการนําเสนอผลงาน
Information searching and development of conceptual design in digital art,
project proposal presentation, creative project operation and presentation
8053901 สัมมนาทางดิจิทัลอารต
3(2-2-5)
Seminar on Digital Art
สัมมนาเกี่ยวกับแนวโนมความเคลื่อนไหวในงานดิจิทัลอารต และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณทางดานการออกแบบผานการวิเคราะหของกระบวนการความคิดสรางสรรค
Seminar on trend movements in digital art, and exchange in design
experiences through analysis of creativity processes
8054901 ศิลปนิพนธออกแบบดิจิทัลอารต
4(2-4-6)
Digital Art Design Thesis
รายวิชาที่ตองสอบผานมากอน : 8053902 วิจัยเบื้องตนทางการออกแบบดิจิทัลอารต
การศีกษาและรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ การวิเคราะหและการสังเคราะหขอมูล
การแก ป ญ หาทางการออกแบบ การบูร ณาการความรู ใหม การนํ าเสนอโครงรางศิล ปนิพนธ
การสรางสรรคงานออกแบบดิจิทัลอารต และการนําเสนอผลงานสูสาธารณชน
Prerequisite: 8053902 Introduction to Research in Digital Art Design
Systematic data research and collection, data analysis and synthesis,
solution of design problems, integration of new knowledge, proposal presentation,
digital art design creation and public presentation
3.2 กลุมวิชาเอกออกแบบดิจิทัลอารต เลือก
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
8053201 การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Design
หลั กการและฝกปฏิ บั ติการออกแบบสัญ รูป ภาพ เสีย ง ระบบนําทาง และรูป แบบ
โครงสรางสําหรับสื่อมัลติมีเดียกับพฤติกรรมของผูใช
Design priciples and practice in icons, pictures, sound, navigation system,
and structural types for multimedia and users’ behaviors
8053202 การออกแบบสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส

3(2-2-5)
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Electronic Publication Design
หลั ก การ องค ป ระกอบ กระบวนการและวิ ธี ก ารทางการออกแบบสิ่ ง พิ ม พ
อิเล็กทรอนิกส และฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการสรางสรรคผลงาน
Principles, elements, processes and methods of electronic publication
design, and practice in software package application for creative works
8053203 การออกแบบสื่อสมัยใหม
3(2-2-5)
หลักการและฝกปฏิบัตกิ ารออกแบบสื่อสมัยใหมการประยุกตใชเทคโนโลยีกับงานศิลปะ
ดิจิทัลอารต และการออกแบบสื่อสมัยใหม
Principles and practice in new media design; application of technology
to artwork, digital art and new media design
8053302 จิตรกรรมดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Painting
หลั กการและฝ กปฏิ บั ติการวาดภาพประกอบจากจินตนาการ เทคนิคการวาดเสน
การใช สี น้ํ า สี อะคริ ลิ ก สี น้ํ า มั น และสีช อลค และการใชโ ปรแกรมคอมพิ ว เตอรส รา งสรรคงาน
จิตรกรรมดิจิทัล
Principles and practice in imaginary illustration, drawing techniques; use
of water, acrylic, oil and pastel color; and application of computer software for
digital painting
8053305 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
3(2-2-5)
3D Animation
การประยุกตทฤษฎีแอนิเมชัน การสรางผลงานภาพเคลื่อนไหว การสรางรูปทรง
ตัวละคร และภาพเคลื่อนไหว 3 มิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
Application of animation theory, creation of animation, shapes, characters
and 3D animation with computer software
8053502 การวิจารณภาพยนตร
Film Critique

3(2-2-5)
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ทฤษฎี และหลั กการทางภาพยนตร ลัก ษณะของภาพยนตรทั้ งในและต างประเทศ
องค ป ระกอบ ภาษา แก น ของเรื่ อง และที่ม าของภาพยนตร และการวิพากษวิจ ารณภ าพยนตร
เชิงสรางสรรค
Theory and principles of film, genres of domestic and foreign films;
elements, languages, themes and background of film; and creative film critique
8053503 สตอปโมชัน
3(2-2-5)
Stop Motion
หลักการและฝกปฏิบัติการสรางภาพเคลื่อนไหวจากหุนจําลอง ฉากและเวที การเลาเรื่อง
การสื่อความหมาย และเทคนิคการถายทําสตอปโมชัน
Principles and practice in animated model, setting and stage, storytelling,
communication and stop motion techniques
8053604 การออกแบบนิทรรศการ
3(2-2-5)
Exhibition Design
หลักการและฝกปฏิบัติการออกแบบนิทรรศการ การเลือ กใชวัส ดุ การกํา หนด
รูปแบบ แผนผัง บริเวณ ตําแหนง และทิศทาง การออกแบบระบบปายสัญลักษณ และการออกแบบ
สภาพแวดลอมในงานนิทรรศการ
Principles and practice in exhibition design, material selection;
determination of format, layout, area, location and direction; signage design and
environment design for exhibition
8054601 การนําเสนอผลงานออกแบบดิจิทัลอารต
3(2-2-5)
Digital Art Design Presentation
หลั ก การและฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารนํ า เสนอผลงานออกแบบดิ จิ ทั ล อาร ต การวิ เ คราะห
การประเมิ น ผลงาน และการนํ า เสนอแฟ ม สะสมผลงานที่ ไ ด จ ากการสร า งสรรค ผ ลงาน
การออกแบบดิจิทัลอารต
Principles and practice in digital art design presentation; analysis,
evaluation and portfolio presentation from digital art design creation

รหัสวิชา

3.3 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ก. แผนฝกประสบการณวิชาชีพ
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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น(ชั่วโมง)

8054801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานออกแบบดิจิทัลอารต
2(0-90)
Pre–practicum in Digital Art Design
การเตรี ยมความพร อมดา นบุค ลิก ภาพ ศิล ปะการพู ด จรรยาบรรณวิช าชี พด า น
คอมพิวเตอร เจตคติที่ดีในการทํางานรวมกันเปนทีม วิธีการในการนําเสนอผลงาน และเขียน
รายงาน
Preparation of personality, oratory, computer professional ethics and positive
attitude for teamwork; presentation techniques and report
8054802

การฝกประสบการณวิชาชีพดานออกแบบดิจิทัลอารต
5(0-450)
Professional Internship in Digital Art Design
การฝกประสบการณวิชาชีพแบบมีสวนรวมในสถานประกอบการของรัฐหรือเอกชน
Internship in government or private sectors

ข. แผนสหกิจศึกษา
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ชั่วโมง)
8054803 การเตรียมสหกิจศึกษาดานออกแบบดิจิทัลอารต
1(45)
Pre-cooperative Education in Digital Art Design
อบรมเตรี ย มความพร อ มก อ นสหกิ จ ศึ ก ษา การหาสถานประกอบการ และ
การเตรียมการจัดทําโครงงานดานออกแบบดิจิทัลอารต
Perparation training for co-operative education, corporation searching and
Digital Art Design project preparation
8054804

สหกิจศึกษาดานออกแบบดิจิทัลอารต
6(540)
Cooperative Education in Digital Art Design
ปฏิบัติงานดานออกแบบดิจิทัลอารตในสถานประกอบการ การจัดทําโครงงาน รายงาน
และการนําเสนอผลงาน โดยมีหัวหนาสถานประกอบการและอาจารยนิเทศกเปนผูควบคุมดูแล
Working in Digital Art Design areas in corporation, preparation of project
and report, work presentation under supervision of corporate supervision and advisor
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับ
หนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
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