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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
25500091108443
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Cinema and Digital Media
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)
ศศ.บ. (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)
Bachelor of Arts (Cinema and Digital Media)
B.A. (Cinema and Digital Media)

3. วิชาเอก/แขนงวิชา
1. วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (Cinema and Digital Media Production)
2. วิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์ (Acting and Directing for Cinema)
3. วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (Production Design)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
 หลักสูตรทางวิชาการ
 หลักสูตรแบบก้าวหน้าวิชาการ
 หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
 หลักสูตรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย เอกสารและตาราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล พ.ศ. 2555 โดย
จะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2560
ได้รั บอนุ มัติ / เห็ น ชอบหลั กสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดั บปริญญาตรี ในการประชุมครั้งที่
2/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560
ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
7.ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ในปีการศึกษา 2562 (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี)
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โทรทัศน์ การสื่อสาร หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชน ชุมชน และธุรกิจส่วนตัว ได้แก่
8.1 ผู้กากับการแสดง ผู้กากับภาพยนตร์ ผู้ช่วยผู้กากับ
8.2 นักแสดง ครูสอนการแสดง (Acting coach) นักกากับลีลา ผู้คัดเลือกนักแสดง ผู้จัดการนักแสดง
8.3 ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย ผู้กากับศิลป์ ผู้ออกแบบฉาก ผู้จัดสร้างฉาก และอุปกรณ์ประกอบการ
แสดง นักแต่งหน้าเพื่อการแสดง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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8.4 ผู้จัดการกองถ่าย ผู้อานวยการผลิต
8.5 นักวิชาการด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.6 ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลต่างๆ
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
1
อ.ดร.หม่อมหลวงอุสมุ า สุขสวัสดิ์

2

อ.ดร.จารุวัส หนูทอง

3

อ.ดร.พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ

วิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์
1
ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีที่จบ
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2537
M.A. (Film & Video), 2543
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2558
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2541
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2546
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2553
ศศ.บ. (ทัศนศิลป์), 2538
D.E.S.S. (La Couleur dans les
projects d’environnement), 2547
L.3. (Multimedia), 2548
M.2. (Letude audio-visuel), 2549
Ph.D. (Film Study),2554

อ.บ. (ศิลปการละคร), 2537
กศ.ม. (ศิลปศึกษา), 2545
M.S. (Theatre:Directing), 2549
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2554
2
อ.ดร.ปรวัน แพทยานนท์
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)
เกียรตินิยมอันดับ 1, 2542
M.S. (Theatre : Acting), 2546
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2556
3
อ.ธิมาพร ธัญญเฉลิม
ศป.บ. (การแสดงและกากับการแสดง),
2550
M.A. (Media Production
TV/Video) ,2554
วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
1
อ.ปิลันลน์ ปุณญประภา
ศป.บ.(การออกแบบเพื่อการแสดง)
เกียรตินิยมอันดับ 2, 2542
M.F.A. (Scenery Design), 2552
2
อ.สามินี รัตนยงค์ไพโรจน์
ศศ.บ. (การออกแบบเพื่องาน
ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล), 2557
M.S. (Film Study), 2559
3
อ.ญาณวุฒิ เศวตธิตกิ ุล
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
เกียรตินิยมอันดับ 2, 2549
วท.ม. (การวิจัยเพือ่ การบริหารและ
การจัดการ), 2552

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

เลขประจาตัวประชาชน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
American University, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Universite de Toulouse2, France
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Universite de Toulouse2, France
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Illinois State University, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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Illinois State University, USA
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x-xxxx-xxxxx-xx-x

Illinois State University, USA
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
และหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประเมินการเปลี่ยนแปลงสาคัญของ
โลก ได้แก่ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว แนวโน้ม
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปิด
เสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว ความผันผวนของตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลก และความ
เลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก จึงกาหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 121
ให้มีการยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูงด้วยการส่งเสริมด้าน
การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิทัล
ในการยกระดับศักยภาพการแข่งขัน ในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลไทยประกาศนโยบายการพัฒนาประเทศ
ให้เป็นโมเดลประเทศ 4.0 ซึ่งจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าและบริการ ผลักดันให้เกิดการกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริ การที่มีคุณภาพสูง
การใช้ก ารสื่ อสารเพื่อสร้ างนวัต กรรม และเน้น นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือแนวคิดการขั บเคลื่ อ น
เศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับ
พื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันให้ความสาคัญอย่างมากกับเรื่องของการดาเนินธุรกิจบน
พื้นฐานขององค์ความรู้และงานสร้างสรรค์เป็นสาคัญ ดังจะเห็นได้จากการที่ในปัจจุบันประเทศไทยมีการ
จาแนกรายการสินค้า/บริการตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ออกมาเป็นรูปธรรมจานวนทั้งสิ้น 17 รายการ
ซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบสาคัญ คือการมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ก้าวหน้า โดยแบ่งโครงสร้างธุรกิจ
จากต้นน้ าสู่ ปลายน้า เริ่มจากธุรกิจผู้ผ ลิตภาพยนตร์ ธุรกิจนาเข้าและกระจายภาพยนตร์ ธุรกิจผู้ เผยแพร่
ภาพยนตร์ผ่านช่องทางต่างๆ ในระบบดิจิทัล และธุรกิจโรงภาพยนตร์ สิ่งนี้จะกลายเป็น อุตสาหกรรมที่ต่อยอด
เศรษฐกิจด้านอื่นๆ อีกทั้งสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ยังได้จัด
ประเภทอุตสาหกรรมและบริการตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในปัจจุบัน ที่มีพื้นฐานมาจาก “Cultural
Industry” โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก อันเป็นการกาหนดกรอบโดยกว้างเพื่อประโยชน์ในการวัดขนาดทาง
เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ของไทยได้แก่ กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ กลุ่ม
ศิลปะ กลุ่มสื่อ และกลุ่มงานสร้างสรรค์และออกแบบ จากแนวโน้มการพัฒนาดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้การ

1

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2558) ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในเอกสาร
ประกอบการระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎาคม 2558
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วางแผนหลักสูตรในครั้งนี้จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสาคัญกับการนาเอาแนวทางการขับเคลื่อนสังคม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ มาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
รายวิชาเพื่อให้มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองแนวนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สาหรับสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมหลายอย่าง ดังนี้
- จากแนวทางการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ที่มีการระบุ ไว้ อย่ า งชัดเจนว่ าการจั ด การศึ กษาในระดับ ปริญ ญาตรี มุ่งส่ งเสริมให้ ผู้ เรี ยนได้พัฒ นาความรู้
ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูง โดยเฉพาะการประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ การริเริ่มการพัฒนา
ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ยิ่งไปกว่านั้นในการจัดการศึกษาควรเป็นไปเพื่อพัฒ นา “คน” โดยต้องมีการ
ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ ใ ห้ มุ่ ง เน้ น การช่ว ยเตรีย มความพร้ อมของคนให้ เ ผชิญ กั บ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรู้เท่าทัน
- สืบเนื่องจากการที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการดาเนินการจัดทากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการนาแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาตามที่กาหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของผลผลิ ตแ ละ
ผลลัพธ์การเรียนรู้อันได้แก่ คุณภาพและมาตรฐานของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นสาคัญ ทั้งนี้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยได้มีการจัดกลุ่มผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่จะให้บัณฑิตเรียนรู้ และสามารถทา
ได้หลังจากสาเร็จการศึกษาแล้ว โดยครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านได้แก่ 1. ด้านการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 2.ด้านความรู้ ความสามารถในการจาและนาเสนอข้อมูล 3.ด้านทักษะทาง
ความคิดและเชาว์ปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5.ด้านทักษะ
การวิเคราะห์และการสื่อสาร
โลกยุ คศตวรรษที่ 21 “สื่ อ” ถือเป็น กระจกสะท้อนสภาพของสั งคม เปรี ยบเสมื อนเครื่ องมือที่ มี
บทบาทต่อการสร้างค่านิยม เจตคติ การรับรู้ของประชาชนในสังคม รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชาติ
สื่อนาเสนอข้อมูลข่าวสารออกมาในลักษณะใด สภาพสังคมและวัฒนธรรมย่อมออกมาในลักษณะนั้นเช่นกัน
ดังนั้นจึงต้องผลิตผู้สร้างสื่อที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรม และสามารถใช้สื่อเป็น
ตัวกลางในสร้างสรรค์สังคม สร้างนวัตกรรม และผลักดันให้เป็นสื่อเป็นตัวนาวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไปสู่
สังคมโลก
การเตรียมทรัพยากรบุคคลในประเทศให้พร้อมรับสถานการณ์ดังกล่า ว มหาวิทยาลัยจึงต้องปรับตัวให้
เป็นมหาวิทยาลัย 4.0 ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในชาติ สร้างการมีส่วนร่วม และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดการนาเข้า และเป็นสังคมที่แบ่งปัน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

5

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกส่งผลให้ แนวทางการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ปัจ จุ บั น มุ่งเน้ น ไปที่การพัฒ นาสมรรถนะ และการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งในเชิงวิช าการและเชิงวิช าชีพ
ตลอดจนให้ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะ/ทักษะ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแรงงานบนฐานของ
ความสอดคล้ อ งและความต้ อ งการของภาคอุ ต สาหกรรมภาพยนตร์ และสื่ อ ดิ จิ ทั ล เป็ น ส าคั ญ ดั ง นั้ น จึ ง
จาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรที่มีรูปแบบอยู่บนฐานของแนวคิดที่ยึดความสามารถเฉพาะของผู้เรียนเป็นสาคัญ
หรือหลักสูตรเน้นสมรรถนะ (Competency-based curriculum) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดทาขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้
ที่จบการศึกษาในระดับหนึ่งๆนั้นมีทักษะและความสามารถในด้านต่างๆเป็นไปตามที่ต้องการ ดังนั้นในการ
พัฒนาหลักสูตรประเภทนี้จึงมีการกาหนดเกณฑ์ความสามารถที่ผู้เรียนพึงกระทาหรือเกณฑ์สมรรถภาพในด้าน
ต่างๆที่ผู้เรียนต้องแสดงออกในแต่ละระดับการศึกษา หรือแต่ละชั้นเรียน ทั้งนี้ทักษะและความสามารถในแต่
ละชั้นเรียนนั้นจะถูกกาหนดให้มีความต่อเนื่องกัน โดยเริ่ม จากทักษะและความสามารถเบื้องต้นก่อนเพื่อเป็น
ฐานสาหรับการเพิ่มพูนทักษะและความสามารถในระดับสูงต่อไป ซึ่งในเบื้องต้นของการพัฒนาหลักสูตรในครั้ง
นี้จะมีการกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้เบื้องต้นของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิง
รุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับการแข่งขัน
ทางธุรกิจบันเทิง และเทคโนโลยีทางภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิต
บุคลากรทางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล จาเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมี
ศักยภาพสู งในการพัฒ นาตนเองให้ เข้า กับ ลั กษณะงานทั้งด้านวิช าการและวิช าชีพ รวมถึงความเข้าใจใน
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไป
ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิต
บัณฑิตที่ดีและเก่ง
ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจึงเห็นสมควรให้ทาการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล พ.ศ. 2559 ดังนี้
12.1.1 ปรับลดหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา และเพิ่มเติมรายวิชาและ/หรือปรับรายละเอียด
ของเนื้อหาวิชาทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี และกระแสของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลในยุค
สมัยใหม่
12.1.2 เพิ่ ม เติ ม รายวิ ช าและปรั บ รายละเอี ย ดของเนื้ อ หาวิ ช าเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะการสื่ อ สาร อั น เป็ น
คุณลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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12.1.3 ปรับรายละเอียดของเนื้อหาวิชาให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยเน้นความรู้
ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การเท่าทันสื่อ การจัดการ ทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ พร้อมสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในทุกรายวิชา
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
จากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางการศึกษาในปัจจุบันที่ให้ความสาคัญกับความสามารถใน
การจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และการแข่งขันนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับ พันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการมีส่ว นร่ว มกับสังคมในการสืบสาน และสร้างเสริมภูมิ
ปัญญาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดหลัก
จริยธรรมทางวิชาการและหลักการให้การศึกษาแก่ประชาชน นอกจากนั้นการสื่อสารนับเป็นปัจจัยสาคัญใน
การถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจกับชุมชน ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้จึงให้ความสาคัญกับการพัฒนา
หลักสูตรบนฐานสมรรถนะเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งในเชิงวิชาการ และ
วิชาชีพในศาสตร์ของตนเองได้อย่างเหมาะสมบนฐานคุณธรรมจริยธรรมต่อไป
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
โดยพื้นฐานหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีนโยบายในการเชื่อมโยงศาสตร์ในแขนงต่างๆ
อาทิ การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ และศิลปะ เข้าไว้ด้วยกันโดยการจัดการ
สอนเป็นรายวิชาบังคับที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ทาให้นิสิตได้เชื่อมโยงการเรียนการสอนกับหลักสูตรอื่นๆ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลั กสู ตรกาหนดให้นิ สิตเรี ย นรายวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต ที่เปิดสอนในระดับ
ปริ ญ ญาตรี ของมหาวิ ทยาลั ย โดยรายวิช าศึก ษาทั่ว ไปเป็น รายวิช าที่ มุ่ง พัฒ นานิ สิ ต ให้ มี ความรอบรู้อ ย่า ง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิด
อย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ
และวัฒ นธรรมทั้ง ของไทยและของประชาคมนานาชาติ ตลอดจนปลูก ฝัง อัต ลัก ษณ์ข องมหาวิท ยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒให้แก่นิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต และดารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างดี
หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรกาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
เฉพาะรายวิชาที่จัดให้เป็นวิชาเลือกเสรี
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13.3 การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยมีสานักนวัตกรรมการเรียนรู้จัดการวิชาศึกษาทั่วไปและมีการจัดการอื่นๆ โดยมี
เป้าหมาย วัตถุประสงค์เป็นไปตามคาอธิบายรายวิชา ในขณะที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีคณะกรรมการ
ก ากั บ ดู แ ลด้ า นวิ ช าการของวิ ท ยาลั ย ฯ และมี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขา
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เป็นผู้กากับดูแลและบริ หารการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สังคม
1.2 ความสาคัญ
จากแนวนโยบายในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ให้ความสาคัญกับการดาเนินการเพิ่ม
คุณค่า (Value creation) ของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าการผลิตสินค้า
และบริการให้เพิ่มสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการศึกษาและเริ่มขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ
จากทุนทางวัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นลาดับ ทั้งนี้อุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นหนึ่งใน
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีบทบาทอย่างมากในการตอบสนองคุณลักษณะของสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังนั้นการ
ให้ความสาคัญกับธุรกิจภาพยนตร์หรือธุรกิจบันเทิงในปัจจุบันจึงมีความสาคัญอย่างมาก นอกจากนี้การสื่อสาร
ในยุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน ที่ให้ความสาคัญกับข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ ส่งผลให้เกิดการ
พัฒ นาแนวทางให้ กั บ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ด้ า นภาพยนตร์ ใ ห้ เ กิ ด ความรู้ เท่ า ทั น ด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร รู้ จั ก น า
เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาประยุกต์ในการพัฒนางานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
ดังนั้นในฐานะของสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
จึงเล็งเห็นความสาคัญของการจัดการศึกษาด้านงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลบนฐานของเทคโนโลยีการสื่อสาร
สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถมีกระบวนการคิด ผลิตชิ้นงาน ตลอดจนดาเนินการด้านต่างๆของงาน
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1.3.1 เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.2 เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร เพื่อสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ
1.3.3 เป็นผู้สร้างสรรค์งานภาพยนตร์ที่มจี รรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบเวลาหลักสูตร (4 ปี) ดังนี้
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนทุกปี โดยพิจารณา
จากรายงานผลการดาเนินงาน
(มคอ.7) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา

กลยุทธ์
1.1 การบริหารหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โดยดาเนินการตาม มคอ. 3-7 ตาม
กาหนดเวลา
1.2 การปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนโดยพิจารณาจากผลการ
ดาเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. มีการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบ 2.1 มีการประเมินหลักสูตรจาก
วาระตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
ของสานักงานคณะกรรมการการ 2.2 มีการประเมินหลักสูตรจาก
อุดมศึกษาทุก 5 ปี เพื่อให้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งจากภาครัฐ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
และภาคเอกชน
เทคโนโลยี และสถานการณ์
2.3 มีการสารวจความคิดเห็นจาก
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่อ
หลักสูตร ศศ.บ.ภาพยนตร์และสื่อ
ดิจิทัล

ตัวบ่งชี้
1.1 รายงาน มคอ. 3-7 ตามกาหนดเวลา

2.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีต่อ
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับเงินเดือน
เริ่มต้นตามเกณฑ์ต่อบัณฑิตที่ได้งานทา
ทั้งหมด
2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตต่อจานวนบัณฑิตที่ได้งานทา
ทั้งหมด
2.4 ร้อยละความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ของบัณฑิตต่อจานวนบัณฑิตทั้งหมด
2.5 รายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7)
2.6 ผลสารวจความคิดเห็นจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่อ
หลักสูตร ศศ.บ.ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
3. ส่ งเสริ มการใช้ ความรู้ เพื่ อการ 3.1 จัดให้มีรายวิชาต่างๆให้มีการ 3.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง
เชิญผู้มีประสบการณ์จริงมาเป็น
ผู้ประกอบการต่อผลงานของนิสิต
วิทยากร รวมถึงจัดวิชาฝึกงาน
3.2 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตต่อ
3.2 มีการนาโจทย์ปัญหาจากชุมชน สถานที่ฝึกงาน
มาบูรณาการกับการเรียนการสอน 3.3 รายงานการประเมินผลฝึกงาน
3.4 รายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7)
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจา
หลักสูตร โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2559 (ภาคผนวก ก)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.2.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า
2.2.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 ทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิ ต เนื่องจากตารา เอกสารและ
ข้อสอบโดยเฉพาะในส่วนของวิชาพื้นฐานเฉพาะจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
2.3.2 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนในมหาวิทยาลัยที่มี
รูปแบบแตกต่างไปจากเดิม มีเพื่อนใหม่ สังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้อง
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
(1) จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับนิสิตใหม่
(2) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
(3) มอบหมายอาจารย์ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแล ให้คาปรึกษาแก่นิสิต แนะนาการ
วางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
วิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2560
30
30
-

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120
30

2564
30
30
30
30
120
30

2560
30
30
-

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120
30

2564
30
30
30
30
120
30

2560
30
30
-

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120
30

2564
30
30
30
30
120
30
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
หน่วย: บาท
รายละเอียดรายรับ

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562
2563

2564

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา
7,200,000 14,400,000 21,600,000 28,800,000 28,800,000
(80,000 บาท/คน/ปี x 90 คน)
รวมรายรับ
7,200,000 14,400,000 21,600,000 28,800,000 28,800,000
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรต่อคน 320,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท)

2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
รายละเอียดรายจ่าย

ปีงบประมาณ
2560

2561

2562

2563

2564

1.ค่าสอน (ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและคณะร่วมสอน)

360,000

720,000

1,080,000

1,440,000

1,440,000

2.ค่าวัสดุ (วัสดุสานักงานและวัสดุการเรียนการสอน)

144,000

288,000

432,000

576,000

576,000

3.ทุนและกิจกรรมนิสติ

144,000

288,000

432,000

576,000

576,000

4.งบพัฒนาบุคลากร

360,000

720,000

1,080,000

1,440,000

1,440,000

5.งบสนับสนุนการวิจยั

360,000

720,000

1,080,000

1,440,000

1,440,000

6.ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของวิทยาลัย

1,000,000 2,000,000

3,000,000

4,000,000

4,000,000

7.ค่าสาธารณูปโภค

215,000

430,000

645,000

860,000

860,000

8.ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภณ
ั ฑ์

2,880,000 5,760,000

8,640,000

9.ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย

1,080,000 2,160,000

3,240,000

11,520,00 11,520,000
0
4,320,000
4,320,000

171,000

342,000

513,000

684,000

684,000

162,000

324,000

486,000

648,000

648,000

หมวดการจัดการเรียนการสอน

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
1.ค่าบารุงมหาวิทยาลัย
(950 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
2.ค่าบารุงห้องสมุด
(900 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
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รายละเอียดรายจ่าย

ปีงบประมาณ
2560

2561

2562

2563

2564

153,000

306,000

459,000

612,000

612,000

117,000

234,000

351,000

468,000

468,000

54,000

108,000

162,000

216,000

216,000

จานวนนิสิต (คน)

90

180

270

360

360

จานวนภาคการศึกษา

2

2

2

2

2

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

3.ค่าบารุงฝ่ายกิจการนิสิต
(850 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
4.ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์
(650 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
5.ค่าบารุงด้านการกีฬา
(300 บาท/คน/ภาคการศึกษา)

รวมรายจ่าย / คน / ภาคการศึกษา
รวมรายจ่าย / ปีงบประมาณ

7,200,000 14,400,00 21,600,000 28,800,00 28,800,000
0
0

2.7 ระบบการศึกษา







แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
อื่นๆ (ระบุ)

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

14

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (วิชาเอก
การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล, วิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์ และวิชาเอกการออกแบบ
เพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) เป็นหลักสูตร 4 ปี จานวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต แบ่งเป็น
หมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ
วิชาเอก
- วิชาเอกบังคับ ( 26 หน่วยกิต)
- วิชาเอกเลือกตามวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต)
วิชาเลือกเสรี
วิชาโท
รวม

จานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต รายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต ดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9
หน่วยกิต
1.1.1 ภาษาไทย
3
หน่วยกิต
1.1.2 ภาษาต่างประเทศ
6
หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ) 3
หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
8
หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ) ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
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1. กลุ่มวิชาบังคับ กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต ดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1.1.1 ภาษาไทย กาหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
SWU 111 Thai for Communication
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU

121
121
122
122
123
123
124
124

1.1.2 ภาษาต่างประเทศ กาหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
English for Effective Communication 1
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
English for Effective Communication 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
English for International Communication 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
English for International Communication 2

1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) กาหนดให้เรียน
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล
3(3-0-6)
SWU 141 Life in a Digital World
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า
8 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
SWU 151 General Education for Human Development
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
2(2-0-4)
SWU 161 Human in Learning Society
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
3(3-0-6)
SWU 261 Active Citizens
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2. กลุ่มวิชาเลือก กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ) กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า
5 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม
2(1-2-3)
SWU 241 Digital Technology and Society Trends
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
SWU 242 Mathematics in Daily Life
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
SWU 243 Personal Financial Management
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
3(3-0-6)
SWU 244 Science for Better Life and Environment
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
SWU 245 Science, Technology and Society
มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
SWU 246 Healthy Lifestyle
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
SWU 247 Food for Life
มศว 248 พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
SWU 248 Alternative Energy
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล
2(1-2-3)
SWU 341 Business in a Digital World
2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 251
ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
SWU 251 Music and Human Spirit
มศว 252
สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
SWU 252
Aesthetics for Life
มศว 253
สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
SWU 253
Dialogue
มศว 254
ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
2(1-2-3)
SWU 254
Art and Creativity
มศว 255
ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
SWU 255
Constitution For Living
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU

256
256
257
257
258
258
262
262
263
263
264
264
265
265
266
266
267
267
268
268
351
351
352
352
353
353
354
354
355
355
356
356

การอ่านเพื่อชีวิต
Reading for Life
วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
Literature for Intellectual Powers
ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
Arts of Speaking and Presentation
ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
History and Effects on Society
มนุษย์กับสันติภาพ
Human and Peace
มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
Human in Multicultural Society
เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
Economic Globalization
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
หลักการจัดการสมัยใหม่
Principles of Modern Management
การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย
Social Study by Research
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
ปรัชญาและกระบวนการคิด
Philosophy and Thinking Process
การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
Logical Thinking and Ethics
ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม
Creativity and Innovation
พุทธธรรม
Buddhism
จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
Social Psychology for Living
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2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
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มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU

357
357
358
358
361
361
362
362
363
363
364
364

สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
Mental Health and Social Adaptability
กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
Creative Activities for Life and Social Development
มศว เพื่อชุมชน
SWU for Communities
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
สัมมาชีพชุมชน
Ethical Careers for Community
กิจการเพื่อสังคม
Social Enterprise

มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU

2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
131
ลีลาศ
131
Social Dance
132
สมรรถภาพส่วนบุคคล
132
Personal Fitness
133
การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
133
Jogging for Health
134
โยคะ
134
Yoga
135
ว่ายน้า
135
Swimming
136
แบดมินตัน
136
Badminton
137
เทนนิส
137
Tennis
138
กอล์ฟ
138
Golf
139
การฝึกโดยการใช้น้าหนัก
139
Weight Training
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2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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(2) หมวดวิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ กาหนดให้เรียน 30 หน่วยกิต (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)
จากรายวิชาดังนี้
วนส 101 เทคนิคการเล่าเรื่องในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
3(3-0-6)
COS 101 Narrative Techniques in Cinema and Digital Media
วนส 102 ความรู้เบื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล
3(3-0-6)
COS 102 Introduction to Mass Communication and Digital Media
วนส 103 สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย
3(3-0-6)
COS 103 Contemporary Aesthetics
วนส 104 สื่อศึกษา
3(2-2-5)
COS 104 Media Studies
วนส 201 ทักษะการสื่อสารสาหรับการผลิตสื่อ
3(2-2-5)
COS 201 Communication Skills for Media Production
วนส 202 ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย
3(3-0-6)
COS 202 Thai and Asian Wisdom
วนส 203 แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ
3(2-2-5)
COS 203 Concept and Design Innovation
วนส 301 การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
3(3-0-6)
COS 301 Creative Industry Management
วนส 302 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
COS 302 Consumer Behavior
วนส 401 กระแสกับธุรกิจ
3(3-0-6)
COS 401 Trends and Business
(3) หมวดวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
3.1 วิชาเอกบังคับ กาหนดให้เรียน 26 หน่วยกิต ดังนี้
ภสด 111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
CDM 111 Introduction to Cinema and Digital Media
ภสด 112 การวิเคราะห์บท
CDM 112 Script Analysis
ภสด 211 ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
CDM 211 History of Cinema
ภสด 212 ความคิดรวบยอดและสไตล์
CDM 212 Concept and Style
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
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ภสด 213
CDM 213
ภสด 214
CDM 214
ภสด 311
CDM 311
ภสด 451
CDM 451
ภสด 453
CDM 453

สุนทรียะและการวิจารณ์ในงานภาพยนตร์
Cinema Aesthetics and Criticism
จรรยาบรรณและกฎหมายด้านสื่อดิจิทัล
Ethics and Law in Digital Media
งานวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่องานภาพยนตร์
Research and Knowledge Application for Cinema
การฝึกงานทางวิชาชีพ
Professional Practice
ภาพยนตร์นิพนธ์
Cinema Thesis

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3–0-6)
3(0-9-0)
5(0-10-5)

3.2 วิชาเอกเลือก ให้นิสิตแต่ละวิชาเอก เลือกเรียนวิชาเอกเลือกในวิชาเอกของตนเอง ไม่น้อยกว่า
24 หน่วยกิต ดังนี้
3.2.1 วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ภสด 121 การถ่ายภาพดิจิทัล
3(2-2-5)
CDM 121 Digital Photography
ภสด 122 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการผลิตภาพยนตร์
2(2-0-4)
CDM 122 Introduction for Cinema Production Technology
ภสด 123 งานผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 1
3(2-2-5)
CDM 123 Cinema and Digital Media Production I
ภสด 221 งานผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 2
3(2-2-5)
CDM 221 Cinema and Digital Media Production II
ภสด 222 การตัดต่อ
2(1-2-3)
CDM 222 Editing
ภสด 223 การบริหารการผลิต
2(2-0-4)
CDM 223 Production Management
ภสด 224 การผลิตงานเพื่อความบันเทิง
3(2-2-5)
CDM 224 Entertainment Production
ภสด 321 การผลิตภาพยนตร์สารคดี
3(2-2-5)
CDM 321 Documentary Production
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ภสด
CDM
ภสด
CDM
ภสด
CDM
ภสด
CDM
ภสด
CDM
ภสด
CDM
ภสด
CDM
ภสด
CDM

322
322
323
323
324
324
325
325
351
351
421
421
422
422
452
452

ชาติพันธุ์และการนาเสนอประเด็นในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
Ethnicity and Representation in Cinema and Digital Media
เทคนิคพิเศษเพื่องานภาพยนตร์
Special Effects for Cinema
การถ่ายทาภาพยนตร์ระบบดิจิทัล
Digital Cinematography
แสงและสื่อร่วมสมัย
Lighting and Contemporary Media
โครงงานผลิตภาพยนตร์
Cinema Production Project
การออกแบบเสียงในสื่อดิจิทัล
Sound Design in Digital Media
สตอรี่บอร์ด
Storyboard
การศึกษาเฉพาะเรื่อง
Independent Study

3.2.2 วิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์
ภสด 131 การแสดงเพื่องานภาพยนตร์ 1
CDM 131 Acting for Cinema 1
ภสด 132 การกากับการแสดงภาพยนตร์ 1
CDM 132 Directing for Cinema 1
ภสด 133 เทคนิคการออกเสียง
CDM 133 Vocal Technique
ภสด 231 การเขียนบทเพื่องานภาพยนตร์
CDM 231 Script Writing for Cinema
ภสด 232 การแสดงเพื่องานภาพยนตร์ 2
CDM 232 Acting for Cinema 2
ภสด 233 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์
CDM 233 Introduction to Cinema Production
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2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ภสด
CDM
ภสด
CDM
ภสด
CDM
ภสด
CDM
ภสด
CDM
ภสด
CDM
ภสด
CDM
ภสด
CDM
ภสด
CDM

234
234
241
241
322
322
331
331
332
332
333
333
351
351
431
431
452
452

การกากับการแสดงภาพยนตร์ 2
Directing for Cinema 2
การแต่งหน้าเพื่องานภาพยนตร์
Makeup for Cinema
ชาติพันธุ์และการนาเสนอประเด็นในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
Ethnicity and Representation in Cinema and Digital Media
กระบวนการและการคัดเลือกนักแสดง
Casting and Audition
การเขียนบทสร้างสรรค์
Creative Script Writing
การแสดงเพื่องานภาพยนตร์ 3
Acting for Cinema 3
โครงงานผลิตภาพยนตร์
Cinema Production Project
การบริหารจัดการศิลปิน
Artists Management
การศึกษาเฉพาะเรื่อง
Independent Study

3.2.3 วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ภสด 141 สเก็ตซ์และการวาดภาพ
CDM 141 Sketch and Drawing
ภสด 142 ประวัติศาสตร์และสไตล์ของเครื่องแต่งกาย
CDM 142 History and Style of Costume
ภสด 143 เทคนิควาดระบายสีในสื่อดิจิทัล
CDM 143 Rendering Technique in Digital Media
ภสด 241 การแต่งหน้าเพื่องานภาพยนตร์
CDM 241 Makeup for Cinema
ภสด 242 การออกแบบฉากเพื่องานภาพยนตร์
CDM 242 Set Design for Cinema
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3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)

2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
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ภสด
CDM
ภสด
CDM
ภสด
CDM
ภสด
CDM
ภสด
CDM
ภสด
CDM
ภสด
CDM
ภสด
CDM
ภสด
CDM

243
243
244
244
341
341
342
342
351
351
441
441
442
442
443
443
452
452

ยุคสมัยและสไตล์
Period and Style
การออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่องานภาพยนตร์
Costume Design for Cinema
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์
Production Design
การสร้างอุปกรณ์การแสดงเพื่องานภาพยนตร์
Hand Craft for Cinema
โครงงานผลิตภาพยนตร์
Cinema Production Project
การออกแบบและจัดสร้างเครื่องแต่งกาย
Costume Design and Construction
เทคนิคพิเศษในการแต่งหน้าเพื่องานภาพยนตร์
Special Effects Makeup for Cinema
การออกแบบแสงเพื่องานภาพยนตร์
Lighting Design for Cinema
การศึกษาเฉพาะเรื่อง
Independent Study

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

(4) หมวดวิชาเลือกเสรี กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
กาหนดให้เรียนจากรายวิชาที่ไม่ใช่วิชาเอก ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
(5) หมวดวิชาโท กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
โดยให้เลือกศึกษาวิช าโทด้านใดด้านหนึ่งที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยศึกษาตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทด้านนั้น ๆ (ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา)
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วิชาโท ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
(สาหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกอื่นๆ ที่มิใช่วิชาเอกภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)
กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
วิชาโทบังคับ จานวน 9 หน่วยกิต
ภสด 111
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
CDM 111
Introduction to Cinema and Digital Media
ภสด 213
สุนทรียะและการวิจารณ์ในงานภาพยนตร์
CDM 213
Cinema Aesthetics and Criticism
ภสด 212
ความคิดรวบยอดและสไตล์
CDM 212
Concept and Style
วิชาโทเลือก
ภสด 131
CDM 131
ภสด 223
CDM 223
ภสด 241
CDM 241
ภสด 244
CDM 244
ภสด 322
CDM 322
ภสด 343
CDM 343

ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
การแสดงเพื่องานภาพยนตร์ 1
Acting for Cinema 1
การบริหารการผลิต
Production Management
การแต่งหน้าเพื่องานภาพยนตร์
Makeup for Cinema
การออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่องานภาพยนตร์
Costume Design for Cinema
ชาติพันธุ์และการนาเสนอประเด็นในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
Ethnicity and Representation in Cinema and Digital Media
การสร้างอุปกรณ์การแสดงเพื่องานภาพยนตร์
Hand Craft for Cinema
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
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ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วย 3 หลักแรกเป็นตัวอักษร และตามด้วยตัวเลข 3 หลัก
ความหมายของกลุ่มตัวอักษร
รายวิชาซึ่งเปิดสอนในแต่ละสาขาวิชามีความหมายตามรหัสอักษร ดังนี้
มศว หรือ SWU หมายถึง
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วนส หรือ COS
หมายถึง
รายวิชาในหมวดวิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ
ภสด หรือ CDM หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
นสส หรือ CSC
หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์
นวส หรือ INC
หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
ความหมายของกลุ่มตัวเลข
เลขหลักแรก
หมายถึง
ระดับชั้นปีทสี่ อน
เลขหลักที่ 2
หมายถึง
กลุ่มวิชา
โดยความหมายของเลขหลักที่ 2 สามารถแยกได้ตามหมวดวิชา ดังนี้
0
หมายถึง
หมวดวิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ (รายวิชาที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ)
1
หมายถึง
หมวดวิชาเอกบังคับภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
2
หมายถึง
หมวดวิชาในวิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
3
หมายถึง
หมวดวิชาในวิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์
4
หมายถึง
หมวดวิชาในวิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
5
หมายถึง
หมวดวิชาฝึกงาน และภาพยนตร์นิพนธ์
เลขหลักที่ 3
หมายถึง
ลาดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
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3.1.4) แผนการศึกษา
3.1.4.1 วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
วนส 101
วนส 102
ภสด 111
มศว 111
มศว 121
มศว 151

ชื่อวิชา
วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ
เทคนิคการเล่าเรื่องในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ความรู้เบื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล
วิชาเอกบังคับ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มพลานามัย
รวม

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
22 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วนส 103
วนส 104
ภสด 112

มศว 122
มศว 141
มศว 161

ชื่อวิชา
วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ
สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย
สื่อศึกษา
วิชาเอกบังคับ
การวิเคราะห์บท
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
ชีวิตในโลกดิจิทัล
มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มพลานามัย
รวม
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หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2 หน่วยกิต
2(1-2-3)
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
20 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
วนส 201
วนส 202
ภสด 211
ภสด 212

มศว 261

ชื่อวิชา
วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ
ทักษะการสื่อสารสาหรับการผลิตสื่อ
ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย
วิชาเอกบังคับ
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
ความคิดรวบยอดและสไตล์
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไป
พลเมืองวิวัฒน์
รวม

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
5 หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
4 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วนส 203
ภสด 213
ภสด 214
ภสด 224

ชื่อวิชา
วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ
แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ
วิชาเอกบังคับ
สุนทรียะและการวิจารณ์ในงานภาพยนตร์
จรรยาบรรณและกฎหมายด้านสื่อดิจิทัล
วิชาเอกเลือก
การผลิตงานเพื่อความบันเทิง
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
วิชาโท
รวม
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หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
5 หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
วนส 301
ภสด 311

ชื่อวิชา
วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ
การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
วิชาเอกบังคับ
งานวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่องานภาพยนตร์
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ
วนส 302
พฤติกรรมผู้บริโภค
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี

ชื่อวิชา

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ
วนส 401
กระแสกับธุรกิจ
วิชาเอกบังคับ
ภสด 451
การฝึกงานทางวิชาชีพ
วิชาเอกเลือก

ชื่อวิชา

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วิชาเอกบังคับ
ภสด 453
ภาพยนตร์นิพนธ์

ชื่อวิชา

รวม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
4 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต

หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
4 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3(0-9-0)
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
5(0-10-5)
5 หน่วยกิต
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3.1.4.2 วิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
วนส 101
วนส 102
ภสด 111

มศว 111
มศว 121
มศว 151

ชื่อวิชา
วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ
เทคนิคการเล่าเรื่องในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ความรู้เบื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล
วิชาเอกบังคับ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มพลานามัย
รวม

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
22 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วนส 103
วนส 104
ภสด 112

มศว 122
มศว 141
มศว 161

ชื่อวิชา
วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ
สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย
สื่อศึกษา
วิชาเอกบังคับ
การวิเคราะห์บท
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
ชีวิตในโลกดิจิทัล
มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มพลานามัย
รวม
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หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2 หน่วยกิต
2(1-2-3)
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
20 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
วนส 201
วนส 202
ภสด 211
ภสด 212

มศว 261

ชื่อวิชา
วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ
ทักษะการสื่อสารสาหรับการผลิตสื่อ
ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย
วิชาเอกบังคับ
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
ความคิดรวบยอดและสไตล์
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไป
พลเมืองวิวัฒน์
รวม

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
5 หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
4 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วนส 203
ภสด 213
ภสด 214

ชื่อวิชา
วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ
แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ
วิชาเอกบังคับ
สุนทรียะและการวิจารณ์ในงานภาพยนตร์
จรรยาบรรณและกฎหมายด้านสื่อดิจิทัล
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
วิชาโท
รวม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
5 หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
4 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ
วนส 301
การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
วิชาเอกบังคับ
ภสด 311
งานวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่องานภาพยนตร์
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ
วนส 302
พฤติกรรมผู้บริโภค
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี

ชื่อวิชา

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ
วนส 401
กระแสกับธุรกิจ
วิชาเอกบังคับ
ภสด 451
การฝึกงานทางวิชาชีพ
วิชาเลือกเสรี

ชื่อวิชา

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วิชาเอกบังคับ
ภสด 453
ภาพยนตร์นิพนธ์

ชื่อวิชา

รวม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต

หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
4 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3(0-9-0)
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
5(0-10-5)
5 หน่วยกิต
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3.1.4.3 วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
วนส 101
วนส 102
ภสด 111

มศว 111
มศว 121
มศว 151

ชื่อวิชา
วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ
เทคนิคการเล่าเรื่องในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ความรู้เบื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล
วิชาเอกบังคับ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มพลานามัย
รวม

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
2 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
21 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วนส 103
วนส 104
ภสด 112

มศว 122
มศว 141
มศว 161

ชื่อวิชา
วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ
สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย
สื่อศึกษา
วิชาเอกบังคับ
การวิเคราะห์บท
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
ชีวิตในโลกดิจิทัล
มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มพลานามัย
รวม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2 หน่วยกิต
2(1-2-3)
4 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
21 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
วนส 201
วนส 202
ภสด 211
ภสด 212

มศว 261

ชื่อวิชา
วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ
ทักษะการสื่อสารสาหรับการผลิตสื่อ
ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย
วิชาเอกบังคับ
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
ความคิดรวบยอดและสไตล์
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไป
พลเมืองวิวัฒน์
รวม

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
5 หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
4 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วนส 203
ภสด 213
ภสด 214

ชื่อวิชา
วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ
แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ
วิชาเอกบังคับ
สุนทรียะและการวิจารณ์ในงานภาพยนตร์
จรรยาบรรณและกฎหมายด้านสื่อดิจิทัล
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
วิชาโท
รวม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
5 หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
17 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ
วนส 301
การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
วิชาเอกบังคับ
ภสด 311
งานวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่องานภาพยนตร์
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ
วนส 302
พฤติกรรมผู้บริโภค
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี

ชื่อวิชา

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ
วนส 401
กระแสกับธุรกิจ
วิชาเอกบังคับ
ภสด 451
การฝึกงานทางวิชาชีพ
วิชาเอกเลือก

ชื่อวิชา

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วิชาเอกบังคับ
ภสด 453
ภาพยนตร์นิพนธ์

ชื่อวิชา

รวม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต

หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
4 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3(0-9-0)
4 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต

หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
5(0-10-5)
5 หน่วยกิต
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3.1.5) คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
มศว 111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
SWU 111
Thai for Communication
ศึ กษาองค์ป ระกอบของการสื่ อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขีย น การสั งเคราะห์
ความคิด และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อ
ความ ขยายความ และพรรณนาความ
มศว 121
SWU 121

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
English for Effective Communication 1
ศึ ก ษาและฝึ ก ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ โดยเน้ น การฟั ง และการพู ด ภาษาอั ง กฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน
มศว 122
SWU 122

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
English for Effective Communication 2
ศึกษาและฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน
มศว 123
SWU 123

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
English for International Communication 1
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดสาหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษใน
ฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ ทั้งคาศัพท์ สานวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการออกเสียง ฝึกปฏิบัติการ
สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน
มศว 124
SWU 124

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
English for International Communication 2
ศึ ก ษาหลั ก การใช้ ภ าษาอั ง กฤษโดยเน้ น การอ่ า นและการเขี ย นส าหรั บ ผู้ เ รี ย นที่ ใ ช้
ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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1.2) กลุ่มวิชาพลานามัย
มศว 131
SWU 131

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กายและบุคลิกที่เหมาะสมสาหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ
มศว 132
SWU 132

สมรรถภาพส่วนบุคคล
1(0-2-1)
Personal Fitness
หลักการพื้นฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแข็ งแรง ความเร็ว
ความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการทางานของระบบการไหลเวียนโลหิต
มศว 133
SWU 133

การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Jogging for Health
หลักการออกกาลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบการ
ไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกาลังกายด้วยการวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
มศว 134
SWU 134

โยคะ
1(0-2-1)
Yoga
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความ
แข็งแรงของร่างกายเพื่อสุขภาพ
มศว 135
SWU 135

ว่ายน้า
1(0-2-1)
Swimming
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้า การว่ายน้าท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน้าเพื่อสุขภาพ
มศว 136
SWU 136

แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การ
เล่นลูกหน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการ
เล่นแบดมินตันเพื่อสุขภาพ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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มศว 137
SWU 137

เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธี
การเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพื่อสุขภาพ
มศว 138
SWU 138

กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การ
ใช้และเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ
มศว 139
SWU 139

การฝึกโดยการใช้น้าหนัก
1(0-2-1)
Weight Training
เทคนิคการออกกาลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้น้าหนักและ
การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิ ทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิค
การฝึกโดยการใช้น้าหนักเพื่อสุขภาพ
1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว 141
SWU 141

ชีวิตในโลกดิจิทัล
3(3-0-6)
Life in a Digital World
ศึกษาความสาคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การ
ประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนว
ทางการป้องกัน การนาเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทัน
สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี
มศว 241
SWU 241

แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม
2(1-2-3)
Digital Technology and Society Trends
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้ง
วิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต
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มศว 242
SWU 242

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ศึกษาวิธีคิดและหลั กการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์
สาหรับผู้บริโภคและการคานวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย
การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
มศว 243
SWU 243

การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
Personal Financial Management
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพ
คล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน
มศว 244
SWU 244

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
3(3-0-6)
Science for Better Life and Environment
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความสาคัญของการ
อยู่ร่ วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ป ระยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มศว 245
SWU 245

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
Science, Technology and Society
ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์สาคัญของโลก
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
บริบทสังคมไทยในปัจจุบัน
มศว 246
SWU 246

วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Healthy Lifestyle
ศึกษาองค์ประกอบและความสาคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อสุขภาพ
โรควิ ถี ชี วิ ตกั บ พฤติ ก รรมการใช้ ชี วิต ของมนุ ษ ย์ สาเหตุ วิธี ป้ อ งกั น และการรั ก ษา การพั ฒ นาวิ ถี ชี วิ ต เชิ ง
สร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
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มศว 247
SWU 247

อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
Food for Life
ศึกษาความสาคัญของอาหารและโภชนาการสาหรับทุกช่วงวัย อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บรักษา
อาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า
มศว 248
SWU 248

พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
Alternative Energy
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลัก
และพลั งงานทดแทน ปรากฏการณ์โ ลกร้ อน การอนุรักษ์พลั งงานอย่างมีส่ ว นร่ว ม การใช้พลั งงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มศว 341
SWU 341

ธุรกิจในโลกดิจิทัล
2(1-2-3)
Business in a Digital World
ศึกษาแนวคิดและหลักการทาธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
1.4) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 151
SWU 151

การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
General Education for Human Development
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่ าของวิช าศึก ษาทั่ว ไป ประวัติแ ละปรัช ญาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสาคัญและแนว
ทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
มศว 161
SWU 161

มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
2(2-0-4)
Human in Learning Society
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการดาเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความสาคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
และการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้
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มศว 251
SWU 251

ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
Music and Human Spirit
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน
มศว 252
SWU 252

สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ศึก ษาแนวคิ ดทางด้ านสุ น ทรีย ศาสตร์ สุ น ทรีย ศาสตร์ ใ นเชิ งบู รณาการทั้ง ที่เ กี่ ยวข้ องกั บ
ธรรมชาติ ศิล ปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุ นทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสั งคม วัฒ นธรรม และ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
มศว 253
SWU 253

สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
Dialogue
ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การ
ประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการดาเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและ
ความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรีย
สนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลาย
มศว 254
SWU 254

ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
2(1-2-3)
Art and Creativity
ศึกษาค้น คว้าเกี่ย วกับ พลั งความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้ เกิดความงามและ
สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มศว 255
SWU 255

ธรรมนูญชีวติ
2(1-2-3)
Constitution For Living
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การนาชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม
หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนว
ทางการพัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏิบัติ
มศว 256
SWU 256

การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Reading for Life
ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการ
อ่านจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
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มศว 257
SWU 257

วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
2(2-0-4)
Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย
การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ
มศว 258
SWU 258

ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
2(2-0-4)
Arts of Speaking and Presentation
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสาคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและ
เนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ
มศว 261
SWU 261

พลเมืองวิวัฒน์
3(3-0-6)
Active Citizens
ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์
เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสาคัญของ
การยึดหลักสันติวิธีในการดาเนินชีวิต การมีจิตสานึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
มศว 262
SWU 262

ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
2(2-0-4)
History and Effects on Society
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมจาก
อดีตสู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทาง
สังคมในบริบทของโลกาภิวัตน์
มศว 263
SWU 263

มนุษย์กับสันติภาพ
2(2-0-4)
Human and Peace
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสั นติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ
วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มี
อุดมการณ์เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

42

มศว 264
SWU 264

มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
Human in Multicultural Society
ศึกษาความหมายและความส าคัญของสั งคมพหุ วัฒ นธรรม โดยการวิเ คราะห์ ปั จจัยด้า น
โครงสร้างทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่ มคนในสั งคม การ
เสริมสร้างกระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว 265
SWU 265

เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
Economic Globalization
ศึก ษาแนวคิด เศรษฐกิจ โลกาภิวัต น์ นโยบายทางเศรษฐกิจ ของประเทศที่มีอิท ธิพ ลต่อ
โลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มใน
อนาคตและผลกระทบต่อการดารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มศว 266
SWU 266

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4)
Sufficiency Economy
ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบ
กับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การวิเคราะห์หาแนวทาง
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนาไปสู่การพึ่งตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
มศว 267
SWU 267

หลักการจัดการสมัยใหม่
2(2-0-4)
Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
มศว 268
SWU 268

การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย
2(1-2-3)
Social Study by Research
ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการ
เรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
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มศว 351
SWU 351

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Personality Development
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
การวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
มารยาทพื้นฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อื่น
มศว 352
SWU 352

ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(3-0-6)
Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บน
พื้นฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม
มศว 353
SWU 353

การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
Logical Thinking and Ethics
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความสาคัญ
ของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล
มีคุณธรรม จริยธรรม ดารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
มศว 354
SWU 354

ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม
3(2-2-5)
Creativity and Innovation
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมาย
ลิ ขสิ ทธิ์ และทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา กรณีศึ กษาการพัฒ นานวั ตกรรมที่ ส าคั ญของโลก การฝึ กปฏิบั ติพั ฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนาเสนอผลงานต่อสาธารณชน
มศว 355
SWU 355

พุทธธรรม
3(3-0-6)
Buddhism
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิต การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทาง
การดาเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสุข
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มศว 356
SWU 356

จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
2(2-0-4)
Social Psychology for Living
ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์
ตัวแปรทางสังคมที่ทาให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจาก
ปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้ อสังคมและการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
มศว 357
SWU 357

สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
2(2-0-4)
Mental Health and Social Adaptability
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุ
และการป้องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
มศว 358
SWU 358

กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
2(1-2-3)
Creative Activities for Life and Social Development
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพิ่มเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนา
กิจกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว 361
SWU 361

มศว เพื่อชุมชน
3(1-4-4)
SWU for Communities
ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมนิ สิ ต เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้ง
เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
มศว 362
SWU 362

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2(1-2-3)
Local Wisdom
ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดารงชีวิตและ
พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการ
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อหาแนวทางสื บสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การดารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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มศว 363
SWU 363

สัมมาชีพชุมชน
2(1-2-3)
Ethical Careers for Community
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม
และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตสานึก ความสามัคคี และ
ความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะทาให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
มศว 364
SWU 364

กิจการเพื่อสังคม
2(1-2-3)
Social Enterprise
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการ
กิจการเพื่อสังคม เรียนรู้กิจการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพื่อสังคม
ต้นแบบ และนาเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน
2. หมวดวิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ
(กลุ่มรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)
วนส 101
เทคนิคการเล่าเรื่องในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
3(3-0-6)
COS 101
Narrative Techniques in Cinema and Digital Media
ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์เกี่ยวกับ ภาษาภาพยนตร์ เทคนิคการเล่าเรื่องในงานภาพยนตร์
และสื่อดิจิทัล โดยมุ่งศึกษาจากผลงานที่เด่นในกระบวนการเล่าเรื่อง การลาดับเนื้อหา เทคนิคการเล่าเรื่อง
ด้วยกระบวนการศึกษาค้นคว้า พร้อมทั้งรายงานและนาเสนอร่วมกัน
วนส 102
COS 102

ความรู้เบื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล
3(3-0-6)
Introduction to Mass Communication and Digital Media
ศึ ก ษาค้ น คว้ า เกี่ ย วกั บ ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ในศาสตร์ ท างด้ า นสื่ อ สารมวลชนและสื่ อ ดิ จิ ทั ล
ครอบคลุ มทั้งในเรื่ องประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของสื่ อแต่ล ะประเภท รวมถึงคุณ ลั กษณะ ประเภท
กระบวนการผลิต ตลอดจนรายละเอียดของสื่อในแต่ละชนิด และทาความเข้าใจกับธุรกิจของสื่อแต่ละประเภท
รวมถึงแนวโน้มและทิศทางของสื่อในอนาคตทั้งที่เป็นสื่อมวลชนและสื่อดิจิทัล
วนส 103
COS 103

สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Aesthetics
ศึ ก ษา ค้ น คว้ า และวิ เ คราะห์ ห ลั ก การ แนวคิ ด ประสบการณ์ แ ละประเด็ น ทางด้ า น
สุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ ทั้งสุนทรียศาสตร์ตะวันตก ตะวันออก และไทย โดยวิเคราะห์ในเชิงสหวิทยาการที่
สัมพันธ์กับความงามร่วมสมัยทั้งกระแสสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่
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วนส 104
COS 104

สื่อศึกษา
3(2-2-5)
Media Studies
ศึกษาทฤษฎี หลักการ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสื่อและช่องทางในการสื่อสาร ตลอดจนพัฒนา
ทักษะในการวิเคราะห์ สื่ อใหม่ โดยผ่ านมุ มมองเชิง วิพากษ์ครอบคลุ มในเรื่องของเทคโนโลยี คุณลั กษณะ
ประเภท กระบวนการผลิตและความสัมพันธ์ที่มีต่อระบบสังคมและวัฒนธรรม
วนส 201
COS 201

ทักษะการสื่อสารสาหรับการผลิตสื่อ
3(2-2-5)
Communication Skills for Media Production
ศึกษาหลักการ และปฏิบัติการด้านทักษะการสื่อสารในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการ
นาเสนอความคิด ผลงานและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับสื่อ
วนส 202
COS 202

ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย
3(3-0-6)
Thai and Asian Wisdom
ศึกษา ค้นคว้า ทาความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาในฐานะเป็นทรัพย์ของชุมชน มุ่งเน้นใน
ภูมิปั ญญาของไทยและเอเชีย โดยอาจเลื อกประเด็ นศึก ษาที่เป็ นกรณีศึก ษาตามความสนใจ รวมทั้ง อาจ
กาหนดให้ผู้เรียนรวมตัวเป็น กลุ่มลงพื้นที่ศึกษาจากปราชญ์ในชุมชน และพื้นที่ที่นิสิตสนใจเพื่อสังเคราะห์
ความรู้แล้วนามาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกอื่นๆชั้นเรียน
วนส 203
COS 203

แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ
3(2-2-5)
Concept and Design Innovation
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และฝึกปฏิบัติกระบวนการสร้างแนวความคิดทางการออกแบบ การ
ประยุกต์ใช้แนวคิดไปสู่นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
วนส 301
COS 301

การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Industry Management
ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์หลักการแนวคิดและประเด็น ทางการบริหารจัดการ และการ
ดาเนินการธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งในและนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและบทบาทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล
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วนส 302
COS 302

พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behavior
ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ประเด็นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค โดย
พิจารณาจากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล สิ่งจูงใจ ทฤษฎีการเรียนรู้
ทัศนคติ ค่านิยม อิทธิพลทางสังคม วัฒนธรรมและประเพณี
วนส 401
COS 401

กระแสกับธุรกิจ
3(3-0-6)
Trends and Business
ศึกษา วิเคราะห์ กระแสและแนวโน้มทางด้านสั งคม วัฒ นธรรม การเมือง การปกครอง
กฎหมาย เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบและแนวทางในการดาเนินธุรกิจ
3. หมวดวิชาเอกบังคับ
ภสด 111
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
3(3-0-6)
CDM 111
Introduction to Cinema and Digital Media
ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์ ทฤษฎี หลักการ เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางด้านภาพยนตร์และ
สื่อดิจิทัลในสังคมโลกหลังทันสมัย ธรรมชาติของงานภาพยนตร์ ลั กษณะการสร้างสรรค์งาน ประเภทของงาน
บทบาทหน้าที่ของทีมผู้สร้างสรรค์งาน อิทธิพลที่ส่งผลต่อผู้รับชม แนวทางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและ
ต่างชาติ
ภสด 112
CDM 112

การวิเคราะห์บท
2(1-2-3)
Script Analysis
ศึกษาหลั กการ และกระบวนการในการวิเคราะห์ บทส าหรับภาพยนตร์ และสื่ อดิจิทัล ใน
รูปแบบต่างๆ วิเคราะห์องค์ประกอบ แนวคิดหลัก โครงเรื่อง ลักษณะตัวละคร ปรัชญาความคิด การใช้ภาษา
สื่อและสัญญะต่างๆที่ปรากฏในบท การใช้การวิเคราะห์เพื่อต่อยอดสู่การสร้างสรรค์งาน
ภสด 211
CDM 211

ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
2(2-0-4)
History of Cinema
ศึกษาหลักการ แนวคิด และวิเคราะห์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของงานภาพยนตร์ พัฒนาการ
ความเชื่อ กระแสความคิดและปรัชญา ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน โดยเชื่อมโยงกับบริบททางศิลปะและ
วัฒนธรรมของแต่ละยุคสมัย
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ภสด 212
CDM 212

ความคิดรวบยอดและสไตล์
3(3-0-6)
Concept and Style
ศึก ษาวิเ คราะห์ วิธี การวางแนวคิด หลั กในการสร้ างสรรค์ ง าน การกาหนดความคิ ดหลั ก
กระบวนการค้นคว้าข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ แนวทางในการออกแบบและสไตล์ทางศิลปะที่ส่งผลต่อการสร้างงาน
ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ภสด 213
CDM 213

สุนทรียะและการวิจารณ์ในงานภาพยนตร์
3(3-0-6)
Cinema Aesthetics and Criticism
ศึกษาทฤษฎีการวิจารณ์ภาพยนตร์ ค้นคว้า วิเคราะห์และฝึกเกี่ยวกับการวิจารณ์แนวต่างๆ
ตลอดจนความเชื่อเรื่องสุนทรียะในงานภาพยนตร์ ตามแนวคิดแบบสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ บทบาทหน้าที่
ของนักวิจารณ์ ผู้สร้างงานและผู้รับชมผลงานภาพยนตร์
ภสด 214
CDM 214

จรรยาบรรณและกฎหมายด้านสื่อดิจิทัล
2(2-0-4)
Ethics and Law in Digital Media
ศึกษาแนวคิด หลักการกฎหมาย ระเบียบ ข้อกาหนด ข้อบังคับและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพสื่อ ภาพยนตร์ โดยครอบคลุมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ลิขสิทธิ์ และการ
สร้างสรรค์งาน และสิทธิของผู้บริโภค
ภสด 311
CDM 311

งานวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่องานภาพยนตร์
3(3–0-6)
Research and Knowledge Application for Cinema
ศึกษา ค้นคว้า ทาความเข้าใจในเรื่องกระบวนการวิจัย และงานสร้างสรรค์ ความสาคัญของ
การวิจัยต่อสังคมและกระบวนการสื่อสารในสั งคมโลกหลังสมัยใหม่ การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ส่งผลต่องานด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ภสด 451
CDM 451

การฝึกงานทางวิชาชีพ
3(0-9-0)
Professional Practice
มุ่งสร้างเสริมประสบการณ์ตรงในขอบเขตตามสาขาวิชาที่ผู้เรียนสนใจในองค์กร บริษัทและ
หน่วยงานวิชาชีพ ภายใต้ก ารดูแลและให้คาปรึกษาของอาจารย์ในสาขาวิชา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้เผชิญต่อ
สถานการณ์จริง ในสายวิชาชีพที่ตนสนใจ ไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง
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ภสด 453
CDM 453

ภาพยนตร์นิพนธ์
5(0-10-5)
Cinema Thesis
ศึกษาค้นคว้า และบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในวิชาต่างๆ กาหนดหัวข้อ
เพื่อทาการศึกษา วิเคราะห์ในรูปแบบงานวิจัยและสร้างสรรค์บนพื้นฐานจริยธรรม โดยเขียนเป็นภาคนิพนธ์และ
ผลิตผลงานจริงนาเสนองานต่อสาธารณชน
4. หมวดวิชาเอกเลือก (ให้นิสิตแต่ละวิชาเอก เลือกเรียนวิชาเอกเลือกในวิชาเอกของตนเอง)
4.1 วิชาเอกเลือก วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ภสด 121
การถ่ายภาพดิจิทัล
3(2-2-5)
CDM 121
Digital Photography
ศึกษาหลักการ ทฤษฎีทางการถ่ายภาพ การสื่อความหมาย ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
การถ่ายภาพ ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพในระบบดิจิทัล การจัดองค์ประกอบภาพ การจัดแสง และการตกแต่งภาพ
ภสด 122
CDM 122

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการผลิตภาพยนตร์
2(2-0-4)
Introduction for Cinema Production Technology
ศึก ษา หลัก การ ทฤษฎีข องอุป กรณ์ผ ลิต ภาพยนตร์ การใช้ง านเครื่อ งมือ และอุป กรณ์
ขีดความสามารถของอุปกรณ์ การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน การปรับประยุกต์เพื่อให้ได้เต็ม
ประสิทธิภาพ และแนวโน้มเทคโนโลยีในการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ปัจจุบัน
ภสด 123
CDM 123

งานผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 1
3(2-2-5)
Cinema and Digital Media Production I
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการด้านอุปกรณ์กล้อง การจัดแสงเบื้องต้น การบันทึกเสียงเบื้องต้น ความ
ปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ สาหรับการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล การถ่ายทาภาพยนตร์ในระดับพื้นฐาน
ภสด 221
CDM 221

งานผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 2
3(2-2-5)
Cinema and Digital Media Production II
ศึกษา ฝึกปฏิบัติ สร้างสรรค์ผลงานการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล การถ่ายทาในห้องผลิต
รายการและภายนอก เทคนิคการนาเสนอในชิ้นงาน การลาดับความต่อเนื่อง และสุนทรียะในงานภาพยนตร์
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ภสด 222
CDM 222

การตัดต่อ
2(1-2-3)
Editing
ศึกษา หลักการทฤษฎี กระบวนการหลังการผลิต ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมตัดต่อ
ด้วยคอมพิวเตอร์ การเตรียมการตัดต่อ ทักษะการเล่าเรื่องและลาดับเหตุการณ์ การวางแผนในการตัดต่อ
เทคนิคการตัดต่อ การตัดต่อแบบตามลาดับเวลา แบบไม่ตามลาดับเวลา แบบคู่ขนาน และแบบย้อนหลัง การ
ตรวจสอบคุณภาพของผลงาน และการนาเสนอผลงาน
ภสด 223
CDM 223

การบริหารการผลิต
2(2-0-4)
Production Management
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการการบริหารงานความรับผิดชอบในแต่ละสายงานการ
ผลิต กระบวนการจัดการการผลิต การวางแผนงาน การเงิน การดาเนินงานและการประสานงานติดต่อกับ
องค์กรต่างๆ ตามแนวทางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ภสด 224
CDM 224

การผลิตงานเพื่อความบันเทิง
3(2-2-5)
Entertainment Production
ศึกษา ค้นคว้า กระบวนการ และการฝึกปฏิบัติการผลิตงานบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ภาพยนตร์
สั้น รายการโทรทัศน์ สื่อสาหรับนาเสนองานและสาระบันเทิง โดยสร้างความตระหนักถึงการสร้างสรรค์ผลงาน
เป็นทีม พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย และแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ภสด 321
CDM 321

การผลิตภาพยนตร์สารคดี
3(2-2-5)
Documentary Production
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ผลงานประเภทสารคดีประเภทต่างๆ ฝึกปฏิบัติการผลิต โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการ และเทคนิคในการสร้างสรรค์ การเลือกประเด็น การเก็บข้อมูล สร้างสรรค์บท การ
ถ่ายทา และการนาเสนอชิ้นงานภาพยนตร์สารคดี ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย โดยคานึงถึงชุมชนวัฒนธรรม
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
ภสด 322
CDM 322

ชาติพันธุ์และการนาเสนอประเด็นในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
2(2-0-4)
Ethnicity and Representation in Cinema and Digital Media
ศึกษาทฤษฎีภาพยนตร์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาเรื่องชาติพันธุ์
ซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์ของยุคหลังอาณานิคมซึ่งมีประเด็นความคิดและเนื้อหาที่สัมพันธ์กับหลักจริยธรรม
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ภสด 323
CDM 323

เทคนิคพิเศษเพื่องานภาพยนตร์
2(1-2-3)
Special Effects for Cinema
ศึกษา ค้นคว้า รูปแบบการตัดต่อภาพยนตร์ การปรับแต่งสีภาพยนตร์ การสร้างเทคนิคพิเศษ
ฝึกปฏิบัติการวางแผนการตัดต่อ การปรับแต่งสี สร้างเทคนิคพิเศษในงานภาพยนตร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การผลิตต้นฉบับ การควบคุมคุณภาพ การนาเสนอผลงานที่ได้มาตรฐาน
ภสด 324
CDM 324

การถ่ายทาภาพยนตร์ระบบดิจิทัล
2(1-2-3)
Digital Cinematography
ศึกษา ค้น คว้า รู ป แบบการถ่า ยท าภาพยนตร์ การวางแผนการถ่า ยท า การเลื อกใช้ และ
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทา เรียนรู้เทคนิคขั้นสูงในการถ่ายทาทั้งภายในและนอกสถานที่ ฝึกปฏิบัติการใช้
เครื่องมือต่างๆ และกระบวนการในการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลขั้นสูง
ภสด 325
CDM 325

แสงและสื่อร่วมสมัย
2(1-2-3)
Lighting and Contemporary Media
ศึกษาหลั กการ วิ เคราะห์ ฝึ กปฏิบัติการจัดแสงส าหรับงานภาพยนตร์ วิธีการและการใช้
เทคโนโลยีในการจัดแสงในรูปแบบต่างๆสาหรับงานภาพยนตร์ในอุตสากรรมภาพยนตร์ในปัจจุบัน
ภสด 351
CDM 351

โครงงานผลิตภาพยนตร์
3(2-2-5)
Cinema Production Project
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ บูรณาการความรู้ ปฏิบัติการเพื่อผลิตและนาเสนอผลงานในรูปแบบ
งานสร้างสรรค์บนพื้นฐานจริยธรรม บริบทกระแสสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
ภสด 421
CDM 421

การออกแบบเสียงในสื่อดิจิทัล
2(1-2-3)
Sound Design in Digital Media
ศึกษาหลักการ ฝึกปฏิบัติการบันทึกเสียง การผสมเสียง การออกแบบเสียง การใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในการผสมเสียง ตัดต่อเสียง และการทาเสียงประกอบภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
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ภสด 422
CDM 422

สตอรี่บอร์ด
2(1-2-3)
Storyboard
ศึกษาหลักการกระบวนการเล่าเรื่องด้วยภาพ และฝึกปฏิบัติการทาสตอรี่บอร์ด เทคนิคการ
วาดสตอรี่บอร์ด การลาดับเหตุการณ์ มุมกล้อง ตัวละครและฉาก การเขียนรายละเอียดของภาพและเสียง การ
ควบคุมความต่อเนื่อง และการนาเสนอสตอรี่บอร์ดที่ ตอบสนองกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และธุรกิจบันเทิง
ปัจจุบัน
ภสด 452
CDM 452

การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3(2-2-5)
Independent Study
ศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติ วิจัยและพัฒนา ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานในประเด็น ขอบเขตสาระที่
ผู้เรียนสนใจเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของผู้เรียนโดยเฉพาะ ทั้งนี้
ประเด็ น ที่ ศึ ก ษาขึ้ น อยู่ กั บ ความเห็ น ชอบของสาขาวิ ช าและภายใต้ ก ารดู แ ล ให้ ค าปรึ ก ษาของอาจารย์ ที่
รับผิดชอบรายวิชา
4.2 วิชาเอกเลือก วิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์
ภสด 131
การแสดงเพื่องานภาพยนตร์ 1
3(2-2-5)
CDM 131
Acting for Cinema 1
ศึกษาทฤษฎี ฝึกปฏิบัติการด้านการแสดงภาพยนตร์ การเตรียมความพร้อมของนักแสดง การ
ออกเสียง การจัดการสรีระในการแสดง การเคลื่อนไหว การแสดงผ่านกล้อง มุมกล้อง การวิเคราะห์และเข้าสู่
บทบาท การประยุกต์ใช้พื้นฐานด้านการแสดงในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ในระดับสากล
ภสด 132
CDM 132

การกากับการแสดงภาพยนตร์ 1
3(2-2-5)
Directing for Cinema 1
ศึกษาทฤษฎี หลั กการ บทบาทและหน้าที่ของผู้ กากับการแสดงภาพยนตร์ กระบวนการ
ทางานในฐานะผู้กากับภาพยนตร์ การวางแผนการกากับการแสดง เทคนิคการกากับการแสดงภาพยนตร์ ทั้งใน
ระยะก่อนการถ่ายทา ระหว่างการถ่ายทา และระยะหลังการถ่ายทา เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมภาพยนตร์และ
ธุรกิจบันเทิงในปัจจุบัน
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ภสด 133
CDM 133

เทคนิคการออกเสียง
2(1-2-3)
Vocal Technique
ศึกษา หลักการ ฝึกปฏิบัติเทคนิคการออกเสียงเพื่อการแสดง การเตรียมความพร้อมในการ
จัดการเสียง การควบคุมลมหายใจ การพูดและกลไกในการออกเสียง การพูดสาเนียงที่หลากหลายเพื่อสามารถ
ถ่ายทอดลักษณะของตัวละครให้เหมาะสมกับบทบาทในการแสดง
ภสด 231
CDM 231

การเขียนบทเพื่องานภาพยนตร์
2(1-2-3)
Script Writing for Cinema
ศึกษาวิธีการ ขั้นตอน และฝึกปฏิบัติการเขียนบทภาพยนตร์ การสร้างโครงเรื่อง การสร้างตัว
ละคร ลาดับเหตุการณ์และองค์ประกอบของภาพยนตร์ การสอดแทรกจริยธรรมในงานภาพยนตร์ ฝึกนาเสนอ
และวิจารณ์บทโดยมุ่งเน้นในประเด็นความคิดรวบยอด
ภสด 232
CDM 232

การแสดงเพื่องานภาพยนตร์ 2
3(2-2-5)
Acting for Cinema 2
ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการด้านการแสดงภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เทคนิคการแสดงในมุม
กล้ องในลักษณะต่างๆ เทคนิ คการใช้อวัจนภาษาและวิธีการฝึกนักแสดงให้ กับนักแสดงอย่างเหมาะสมกับ
ประเภทของภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในระดับสากล
ภสด 233
CDM 233

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์
3(2-2-5)
Introduction to Cinema Production
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการผลิตงานภาพยนตร์ในขั้นต้นโดยผู้เรียนต้องศึกษากระบวนการการ
ผลิต ภาษาและการสื่อสารทางด้านการผลิต ตลอดจนการฝึกปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อให้เกิดทักษะและความเข้าใจใน
กระบวนการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
ภสด 234
CDM 234

การกากับการแสดงภาพยนตร์ 2
3(2-2-5)
Directing for Cinema 2
ศึก ษาทฤษฎี ฝึ ก ปฏิบั ติ ก ารก ากั บ การแสดงภาพยนตร์ แ ละสื่ อ ดิ จิ ทั ล ในระดั บ สากล การ
ถ่ายทอดความคิด การสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ เทคนิควิธีการกากับการแสดง การนาเสนอผลงานกากับการ
แสดง การทางานร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตภาพยนตร์ตามความต้องการของอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ในระดับสากล
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ภสด 241
CDM 241

การแต่งหน้าเพื่องานภาพยนตร์
2(1-2-3)
Makeup for Cinema
ศึกษา ค้นคว้า และฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าเพื่อการแสดง วัสดุและอุปกรณ์ในการแต่งหน้า การ
วิเคราะห์โครงหน้า การออกแบบ และเลือกสีเพื่อการแต่งหน้า กระบวนการและเทคนิคการแต่งหน้าในงาน
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลในรูปแบบที่หลากหลาย
ภสด 322
CDM 322

ชาติพันธุ์และการนาเสนอประเด็นในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
2(2-0-4)
Ethnicity and Representation in Cinema and Digital Media
ศึกษาทฤษฎีภาพยนตร์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาเรื่องชาติ
พันธุ์ ซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์ของยุคหลังอาณานิคมซึ่งมีประเด็นความคิดและเนื้อหาที่สัมพันธ์กับหลัก
จริยธรรม
ภสด 331
CDM 331

กระบวนการและการคัดเลือกนักแสดง
2(1-2-3)
Casting and Audition
ศึกษาหลักการและวิธีการในการคัดเลือกนักแสดง การวางแผนการคัดเลือกนักแสดง การ
จัดการทีมงาน ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ บทบาท นักแสดงและลักษณะตัวละคร เทคนิควิธีการคัดเลือกและ
ตัดสินใจ และการเตรียมความพร้อมนักแสดงเพื่อการเข้าร่วมการคัดเลือก
ภสด 332
CDM 332

การเขียนบทสร้างสรรค์
2(1-2-3)
Creative Script Writing
ศึก ษา ฝึ ก ปฏิ บั ติก ารเขี ย นบทสร้า งสรรค์ใ นรูป แบบต่ างๆ รายการโทรทั ศน์ บทส าหรั บ
นาเสนองานและสาระบันเทิง บทสารคดี บทละครชุด โดยมุ่งเน้นในประเด็นจริยธรรมของสื่อ ความคิดรวบยอด
และการนาเสนอชิ้นงาน
ภสด 333
CDM 333

การแสดงเพื่องานภาพยนตร์ 3
2(1-2-3)
Acting for Cinema 3
ศึกษาแนวคิด และฝึกปฏิบัติสไตล์การแสดงของผู้ฝึกนักแสดงที่ได้รับการยอมรับ ในระดับชาติ
และระดับสากล โดยมุ่งเน้นกรณีศึกษาตลอดจนเทคนิคการแสดงใหม่ที่อยู่ในกระแสอุตสาหกรรมภาพยนตร์และ
ธุรกิจบันเทิงในปัจจุบัน
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ภสด 351
CDM 351

โครงงานผลิตภาพยนตร์
3(2-2-5)
Cinema Production Project
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ บูรณาการความรู้ ปฏิบัติการเพื่อผลิตและนาเสนอผลงานในรูปแบบ
งานสร้างสรรค์บนพื้นฐานจริยธรรม บริบทกระแสสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
ภสด 431
CDM 431

การบริหารจัดการศิลปิน
2(2-0-4)
Artists Management
ศึกษาหลักการ เทคนิคการบริหารจัดการศิลปิน การบริหารจัดการคิวงานและเวลา การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ศิลปิน การพัฒนาศิลปิน ข้อกฎหมายและธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง การจัดการระบบภาษี คุณธรรม
และจริยธรรมของศิลปิน และวิเคราะห์กระแสความต้องการของศิลปินในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจ
บันเทิงยุคปัจจุบัน
ภสด 452
CDM 452

การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3(2-2-5)
Independent Study
ศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติ วิจัยและพัฒนา ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานในประเด็น ขอบเขตสาระที่
ผู้เรียนสนใจเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของผู้เรียนโดยเฉพาะ ทั้งนี้
ประเด็ น ที่ ศึ ก ษาขึ้ น อยู่ กั บ ความเห็ น ชอบของสาขาวิ ช าและภายใต้ ก ารดู แ ล ให้ ค าปรึ ก ษาของอาจารย์ ที่
รับผิดชอบรายวิชา
4.3 วิชาเอกเลือก วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ภสด 141
สเก็ตซ์และการวาดภาพ
2(1-2-3)
CDM 141
Sketch and Drawing
ศึกษา ค้นคว้าและปฏิบัติการเทคนิคการร่างและวาดภาพ การสเก็ตซ์และระบายสี การวาด
ทัศนียภาพ การร่างภาพโครงสร้างคน องค์ประกอบศิลป์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการออกแบบและสร้างสรรค์งาน
ด้านการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
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ภสด 142
CDM 142

ประวัติศาสตร์และสไตล์ของเครื่องแต่งกาย
2(2-0-4)
History and Style of Costume
ศึกษา วิเคราะห์ ประวัติความเป็นมาของเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
รูปแบบ สไตล์และบทบาทของเครื่องแต่งกายในยุคสมัยต่างๆที่เชื่อมโยงกั บความคิด ความเชื่อและอัตลักษณ์
ของสังคม
ภสด 143
CDM 143

เทคนิควาดระบายสีในสื่อดิจิทัล
2(1-2-3)
Rendering Technique in Digital Media
ศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติการ เทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการวาด ระบายสี
การประยุกต์ใช้สู่การสร้างสรรค์งานด้านการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ภสด 241
CDM 241

การแต่งหน้าเพื่องานภาพยนตร์
2(1-2-3)
Makeup for Cinema
ศึกษา ค้นคว้า และฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าเพื่อการแสดง วัสดุและอุปกรณ์ในการแต่งหน้า การ
วิเคราะห์โครงหน้า การออกแบบ และเลือกสีเพื่อการแต่งหน้า กระบวนการและเทคนิคการแต่งหน้าในงาน
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลในลักษณะต่างๆ
ภสด 242
CDM 242

การออกแบบฉากเพื่องานภาพยนตร์
3(2-2-5)
Set Design for Cinema
ศึกษาวิธีการ ขั้นตอน และฝึกปฏิบัติการร่างแบบฉาก การออกแบบฉาก การเขียนแบบ และ
การสร้างแบบจาลอง การใช้วัสดุ อุปกรณ์ การใช้สี การสร้างพื้นผิ ว เพื่อสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ รองรับ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ และธุรกิจบันเทิงในปัจจุบัน
ภสด 243
CDM 243

ยุคสมัยและสไตล์
2(1-2-3)
Period and Style
ศึกษา ค้น คว้าและปฏิบั ติการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วิวัฒ นาการ รูปแบบของศิล ปะการ
ออกแบบสิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ ลวดลาย องค์ประกอบทางศิลปะในแต่ละ
ยุคสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
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ภสด 244
CDM 244

การออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่องานภาพยนตร์
3(2-2-5)
Costume Design for Cinema
ศึกษาหลักการ ขั้นตอน และฝึกปฏิบัติกระบวนการการออกแบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบต่างๆ การ
วิเคราะห์ การร่างแบบคนในลักษณะต่างๆ เทคนิคการใช้สี การใช้องค์ประกอบศิลป์ การออกแบบเครื่องแต่งกายใน
ภาพยนตร์แบบต่างๆ การนาเสนอผลงานเครื่องแต่งกาย และการทางานร่วมกับทีมงานอื่นๆในอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ภสด 341
CDM 341

การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์
3(2-2-5)
Production Design
ศึกษาหลักการ บทบาทและหน้าที่ของผู้กากับศิลป์ การวางแผนการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์ใน
รูปแบบองค์รวม กระบวนการในการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์ เทคนิคการจัดการและการทางานประสานกับทีมงาน
ออกแบบอื่นๆ ฝึ กปฏิบัติการออกแบบโดยบู รณาการความรู้ทั้งในด้านการออกแบบฉาก เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์
ประกอบฉาก การแต่ งหน้ า แสง และเสี ยงประกอบ วิ ธี การน าเสนอผลงานเพื่ อตอบสนองความต้ องการของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทย
ภสด 342
CDM 342

การสร้างอุปกรณ์การแสดงเพื่องานภาพยนตร์
2(1-2-3)
Hand Craft for Cinema
ศึกษา ค้น คว้าและฝึกปฏิบัติงานจัดสร้างฉาก เครื่องแต่งกาย รวมถึงอุปกรณ์ประกอบฉาก
สาหรับงานภาพยนตร์ โดยเน้นที่การจัดสร้างองค์ประกอบ การเรียนรู้ถึงเครื่องมือ เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ การ
ใช้สีและสร้างพื้นผิว และการปรับประยุกต์ในงานผ่านสื่อที่หลากหลาย
ภสด 351
CDM 351

โครงงานผลิตภาพยนตร์
3(2-2-5)
Cinema Production Project
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ บูรณาการความรู้ ปฏิบัติการเพื่อผลิตและนาเสนอผลงานในรูปแบบ
งานสร้างสรรค์บนพื้นฐานจริย ธรรม บริบทกระแสสังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
ภสด 441
CDM 441

การออกแบบและจัดสร้างเครื่องแต่งกาย
3(2-2-5)
Costume Design and Construction
ศึกษาหลักการ และฝึกปฏิบัติการการออกแบบและจัดสร้างเครื่องแต่งกาย การใช้อุปกรณ์ การ
เลือกใช้วัสดุ การตัดเย็บ การปรับประยุกต์ การตกแต่ง การสร้างพื้นผิว การย้อมสี ในรูปแบบความสมจริงและ
จินตนาการ
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ภสด 442
CDM 442

เทคนิคพิเศษในการแต่งหน้าเพื่องานภาพยนตร์
3(2-2-5)
Special Effects Makeup for Cinema
ศึกษาหลักการ และฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าในระดับสูง การหล่อหน้าด้วยพลาสเตอร์ สปิริทกัม
ทิชชู การเพิ่มชิ้นเนื้อ การใช้เลือดเทียม การสร้างพื้นผิว และการทาเทคนิคพิเศษในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ตามแนวทางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในระดับสากล
ภสด 443
CDM 443

การออกแบบแสงเพื่องานภาพยนตร์
2(1-2-3)
Lighting Design for Cinema
ศึกษาหลักการวิธีการ และกระบวนการออกแบบแสง วัส ดุอุปกรณ์ในการจัดแสง การใช้
เทคโนโลยีในการจัดแสงรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติการออกแบบแสงสาหรับงานภาพยนตร์และ
สื่อดิจิทัล
ภสด 452
CDM 452

การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3(2-2-5)
Independent Study
ศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติ วิจัยและพัฒนา ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานในประเด็น ขอบเขตสาระที่
ผู้เรียนสนใจเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของผู้เรียนโดยเฉพาะ ทั้งนี้
ประเด็ น ที่ ศึ ก ษาขึ้ น อยู่ กั บ ความเห็ น ชอบของสาขาวิ ช าและภายใต้ ก ารดู แ ล ให้ ค าปรึ ก ษาของอาจารย์ ที่
รับผิดชอบรายวิชา
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
รายชื่อคณาจารย์
ที่
วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจทิ ัล
1
อ.ดร.หม่อมหลวงอุสุมา สุขสวัสดิ์

2

อ.ดร.จารุวัส หนูทอง

3

อ.ดร.พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีที่จบ
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2537
M.A. (Film & Video), 2543
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2558
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2541
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2546
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2553
ศศ.บ. (ทัศนศิลป์), 2538
D.E.S.S. (La Couleur dans les
projects d’environnement), 2547
L.3. (Multimedia), 2548
M.2. (Letude audio-visuel), 2549
Ph.D. (Film Study),2554

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
American University, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Universite de Toulouse2, France

เลขประจาตัว
ประชาชน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

x-xxxx-xxxxx-xx-x

x-xxxx-xxxxx-xx-x

Universite de Toulouse2, France
Universite de Toulouse2, France
Universite de Toulouse2, France
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ลาดับ
คุณวุฒิการศึกษา
รายชื่อคณาจารย์
ที่
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีที่จบ
วิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์
1
ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง
อ.บ. (ศิลปการละคร), 2537
กศ.ม. (ศิลปศึกษา), 2545
M.S. (Theatre:Directing), 2549
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2554
2
อ.ดร.ปรวัน แพทยานนท์
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)
เกียรตินิยมอันดับ 1, 2542
M.S. (Theatre : Acting), 2546
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2556
3
อ.ธิมาพร ธัญญเฉลิม
ศป.บ. (การแสดงและกากับการแสดง),
2550
M.A. (Media Production
TV/Video), 2554
วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจทิ ัล
1
อ.ปิลันลน์ ปุณญประภา
ศป.บ. (การออกแบบเพือ่ การแสดง)
เกียรตินิยมอันดับ 2, 2542
M.F.A. (Scenery Design), 2552
2
อ.สามินี รัตนยงค์ไพโรจน์
ศศ.บ. (การออกแบบเพื่องาน
ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล), 2557
M.S. (Film Study), 2559
3
อ.ญาณวุฒิ เศวตธิตกิ ุล
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
เกียรตินิยมอันดับ 2, 2549
วท.ม. (การวิจัยเพือ่ การบริหารและการ
จัดการ), 2552

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Illinois State University, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Illinois State University, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลขประจาตัว
ประชาชน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

x-xxxx-xxxxx-xx-x

x-xxxx-xxxxx-xx-x

University of Sunderland, UK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x-xxxx-xxxxx-xx-x

Illinois State University, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x-xxxx-xxxxx-xx-x

University of East Anglia, UK
มหาวิทยาลัยศิลปากร

x-xxxx-xxxxx-xx-x

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
รายชื่อคณาจารย์
ที่
วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจทิ ัล
1
อ.ดร.หม่อมหลวงอุสุมา สุขสวัสดิ์

2

อ.ดร.จารุวัส หนูทอง

3

อ.ดร.พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีที่จบ
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2537
M.A. (Film & Video), 2543
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2558
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2541
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2546
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2553
ศศ.บ. (ทัศนศิลป์), 2538
D.E.S.S. (La Couleur dans les
projects d’environnement), 2547
L.3. (Multimedia), 2548
M.2. (Letude audio-visuel), 2549
Ph.D. (Film Study),2554

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
American University, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Universite de Toulouse2, France

เลขประจาตัว
ประชาชน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

x-xxxx-xxxxx-xx-x

x-xxxx-xxxxx-xx-x

Universite de Toulouse2, France
Universite de Toulouse2, France
Universite de Toulouse2, France
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ลาดับ
คุณวุฒิการศึกษา
รายชื่อคณาจารย์
ที่
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีที่จบ
วิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์
1
ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง
อ.บ. (ศิลปการละคร), 2537
กศ.ม. (ศิลปศึกษา), 2545
M.S. (Theatre:Directing), 2549
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2554
2
อ.ดร.ปรวัน แพทยานนท์
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)
เกียรตินิยมอันดับ 1, 2542
M.S. (Theatre : Acting), 2546
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2556
3
อ.ธิมาพร ธัญญเฉลิม
ศป.บ. (การแสดงและกากับการแสดง),
2550
M.A. (Media Production
TV/Video), 2554
วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจทิ ัล
1
อ.ปิลันลน์ ปุณญประภา
ศป.บ. (การออกแบบเพือ่ การแสดง)
เกียรตินิยมอันดับ 2, 2542
M.F.A. (Scenery Design), 2552
2
อ.สามินี รัตนยงค์ไพโรจน์
ศศ.บ. (การออกแบบเพื่องาน
ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล), 2557
M.S. (Film Study), 2559
3
อ.ญาณวุฒิ เศวตธิตกิ ุล
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
เกียรตินิยมอันดับ 2, 2549
วท.ม. (การวิจัยเพือ่ การบริหารและการ
จัดการ), 2552

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Illinois State University, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Illinois State University, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลขประจาตัว
ประชาชน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

x-xxxx-xxxxx-xx-x

x-xxxx-xxxxx-xx-x

University of Sunderland, UK

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x-xxxx-xxxxx-xx-x

Illinois State University, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x-xxxx-xxxxx-xx-x

University of East Anglia, UK
มหาวิทยาลัยศิลปากร

x-xxxx-xxxxx-xx-x

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
หลักสูตรจัดให้มีการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาในรายวิชาต่อไปนี้
ภสด 451 การฝึ ก งานทางวิ ช าชี พ เป็ น การฝึ ก งานภาคฤดู ร้ อ นในสถานประกอบการด้ า น
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการทางานร่วมกับผู้อื่นภายใต้สภาพการทางานจริง
อันเป็นการเตรียมความพร้อมในการทางานให้แก่นิสิต โดยให้นิสิตเข้ารับการฝึกงานในภาคปฏิบัติการด้าน
ภาพยนตร์ ธุรกิจ ทางสื่ อดิจิ ทัล หรื อธุรกิจบันเทิงด้านต่างๆ โดยฝึกตามภารกิจของสถานที่ฝึ กหรื อการทา
โครงงานแก้ไขปัญหาของสถานที่ฝึก ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงานและผู้รับผิดชอบการ
ฝึกงานจากตัวแทนของหน่วยงานนั้นๆ รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 250 ชั่ว โมง และมีการประเมินผลโดย
ผู้รับผิดชอบการฝึกงานจากตัวแทนของหน่วยงาน และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 1
ของปีการศึกษาที่ 4
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4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม/ ฝึกงาน/ สหกิจศึกษา
ผลการเรียนรู้จากการฝึกงานทางวิชาชีพ คือ การเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ
และการพัฒนาตนเอง ดังนี้
(1) มีความซื่อสัตย์ มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตรงต่อเวลา
(2) มีจิ ต ส านึ กสาธารณะ เสี ยสละเพื่อส่ ว นรวม ตระหนั กในการปฏิ บัติต ามจรรยาบรรณ
วิช าชี พ เคารพกฎระเบียบและข้อบั งคับ ต่างๆขององค์กรและสั งคม เคารพสิ ท ธิและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(3) สามารถประยุกต์ทักษะและความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์จริง
(4) สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและเสนอแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ โดย
คานึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมา
จากการตัดสินใจนั้น
(5) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม
(6) สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและผู้ร่ว มงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
(7) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและ/หรืองานกลุ่ม และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
(8) สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ วางแผนและรับผิ ดชอบในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(9) สามารถสรุ ปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการ
นาเสนอที่เหมาะสม สาหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้เหมาะสม
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 ในรายวิชา ภสด 451 การฝึกงานทางวิชาชีพ
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ภสด 451 ฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง โดยลงทะเบียนเพื่อบันทึกผลการเรียนในปีการศึกษาที่ 4
ภาคต้น
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรจัดให้มีการทาโครงงาน หรืองานวิจัย ในรายวิชาต่อไปนี้
ภสด 311 งานวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่องานภาพยนตร์ จัดการบรรยายความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการทาวิจัย การใช้สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การกาหนดปัญหา
วิจัย การออกแบบ การประยุกต์ความรู้ในการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางภาพยนตร์
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ภสด 453 ภาพยนตร์นิ พนธ์ เป็นการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ เพื่อทาการศึกษา
วิเคราะห์ในรูปแบบงานวิจัยและสร้างสรรค์บนพื้นฐานจริยธรรม โดยเขียนเป็นภาคนิพนธ์ และผลิตผลงานจริง
นาเสนอสู่สาธารณชน
5.2 ผลการเรียนรู้
(1) มีความซื่อสัตย์ มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตรงต่อเวลา
(2) มีจิ ต ส านึ กสาธารณะ เสี ยสละเพื่อส่ ว นรวม ตระหนั กในการปฏิ บัติต ามจรรยาบรรณ
วิช าชีพ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสั งคม เคารพสิทธิและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(3) สามารถประยุกต์ทักษะและความรู้ความเข้าใจด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
(4) สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและเสนอแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ โดย
คานึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมา
จากการตัดสินใจนั้น
(5) สามารถค้น หาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมิน ข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและ
หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย วิพากษ์สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้เป็น
ฐาน และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรืองานอื่นๆได้ด้วยตนเอง
(6) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม
(7) สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและผู้ร่ว มงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
(8) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและ/หรืองานกลุ่ม และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
(9) สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ วางแผนและรั บผิ ดชอบในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(10) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการ
นาเสนอที่เหมาะสม สาหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขี ยน และภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้
เหมาะสม
5.3 ช่วงเวลา
ภสด 311 งานวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่องานภาพยนตร์ ปีการศึกษาที่ 3 ภาคต้น
ภสด 453 ภาพยนตร์นิพนธ์ ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
ประกอบด้วยรายวิชา ภสด 311 งานวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่องานภาพยนตร์ 3(3-0-6)
และ ภสด 453 ภาพยนตร์นิพนธ์ 5(0-10-5) รวม 8 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
ภสด 311 งานวิ จั ย และการประยุ กต์ ใช้ ความรู้เ พื่อ งานภาพยนตร์ จั ดให้ มี การบรรยายโดย
คณาจารย์ เ พื่ อ ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การท าวิ จั ย การใช้ ส ารสนเทศในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การเขี ย นข้ อ เสนอ
โครงการวิจัย การกาหนดปัญหาเพื่อทาวิจัย การออกแบบการวิจัย การประยุกต์ใช้ความรู้ การใช้สถิติและการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในการวิ จั ย มี ก ารประเมิ น ผลงานจากการน าเสนอโครงการวิ จั ย และรายงานข้ อ เสนอ
โครงการวิจัย
ภสด 453 ภาพยนตร์นิพนธ์ จัดในรูปแบบคณะกรรมการภาพยนตร์นิพนธ์ ให้มีคณาจารย์ทา
หน้ าที่อาจารย์ ที่ป รึ กษาเพื่อให้ คาแนะน าแก่นิสิตทุกคน โดยนิสิ ตเป็นผู้ เลื อกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความ
เชี่ ย วชาญในเรื่ อ งที่ ต นสนใจ อาจารย์ จั ด ตารางเวลาเพื่ อ ให้ ค าปรึ ก ษาและติ ด ตามการท างานของนิ สิ ต
จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีการนาเสนอผลงานเป็นระยะตลอดทั้งภาคการเรียน
5.6 กระบวนการประเมินผล
ภสด 311 งานวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่องานภาพยนตร์ มีการประเมินผลงานจากการ
นาเสนอโครงการวิจัย รายงานข้อเสนอโครงการวิจัย และประเมินผลการทางานของนิสิตในภาพรวมจากการ
ติดตามการทางาน ผลงานที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนโดยคณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษา
ภสด 453 ภาพยนตร์นิพนธ์ ประเมินผลดังนี้
(1) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทาโครงงานภาพยนตร์นิพนธ์ โดยคณะกรรมการ
ภาพยนตร์นิพนธ์ โดยมีการรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ 7 ครั้ง
(2) ประเมินการนาเสนอโครงงานภาพยนตร์นิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ทั้งในลักษณะงานวิจัย และ
ผลงานสร้างสรรค์
(3) ประเมินผลการทางานของนิสิตในภาพรวม จากการติดตามการทางาน ผลงานที่เกิดขึ้นใน
แต่ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
(4) ประเมินการนาเสนอผลงานสู่สาธารณชน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต/
สมรรถนะของหลักสูตร
1. มีทักษะสื่อสาร

2. มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะรับใช้สังคม
3. มีสมรรถนะของหลักสูตร สามารถ
สร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลที่
ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

กลยุทธ์และการประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จัก
เลือกและใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสม สาหรับเรื่องและ
ผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษในระดับใช้
งานได้เหมาะสม
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และ
เลือกใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 มีจิตสาธารณะ เสียสละ เพื่อส่วนรวม
6.1 สามารถสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ที่สามารถ
ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ได้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

65

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
1) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
กลยุทธ์การสอน
และจริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์ มีวินัย
- สอดแทรกเนื้อหาที่มีมิติทางคุณธรรม
ตรงต่อเวลา
จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพในรายวิชา
- ฝึกปฏิบัติ ทากิจกรรม ส่งเสริมให้เกิด
ความซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกต
พฤติ กรรมในชั้ นเรีย น การตรงต่ อ
เวลาในการเข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง
รายงานตามเวลาที่ ก าหนด การ
แต่ ง กาย และการปฏิ บั ติ ต นตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย

1.2 มีจิตสาธารณะ เสียสละ
เพื่อส่วนรวม

- ฝึกให้มีโครงการในชั้นเรียนที่เกี่ยว
เนื่องกับสาธารณะ การสร้างความ
ตระหนักในฐานะบุคคลของสังคม

- ประเมินจากการมีส่ว นร่ว มในการ
อภิ ป ราย การวางแผน การปฎิ บั ติ
การนาเสนอผลงาน และการสะท้อน
คิดกิจกรรมในชั้นเรียน

1.3 ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปะและวัฒนธรรม

- สอดแทรกแนวคิดด้านสุนทรียศาสตร์ - สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
ทางศิลปะ เพื่อให้ตระหนักในคุณค่า
การอภิปรายและการสะท้อนคิด
ของศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการ
กิจกรรมในชั้นเรียน
ดารงชีวิต
- พิจารณาจากผลงานของนิสิตใน
- สอดแทรกเนื้อหาในด้านศิลปวัฒนธรรม ชั้นเรียน
และประเพณีที่ดีงามทั้งของไทยและ
นานาชาติในการเรียนการสอน
- จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์
ทั้งในและนอกเวลาเรียน
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2) ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1 มีความรู้พื้นฐานศึกษา
ทั่วไป
2.2 มีความรู้ความเข้าใจ
หลักการทางศิลปะ การ
บริหารจัดการ การสื่อสาร
และคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
2.3 มีความรู้ความเข้าใจ
หลักการทฤษฎีตลอดจน
แนวคิด กระบวนการผลิต
การออกแบบ การกากับการ
แสดง และการแสดง
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
2.4 สามารถบูรณาการ
ความรู้ทางด้านภาพยนตร์
และสื่อดิจิทัล สู่การ
สร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง
เหมาะสม

-

-

-

-

กลยุทธ์การสอน
จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุม
ความรู้ในสาขาต่างๆ อย่าง
กว้างขวาง พร้อมสอดแทรก
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในทุกรายวิชา
จัดการเรียนการสอนในลักษณะ
บูรณาการ และเน้นให้ผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติ (Active Learning)
มีการแนะนาวิธีการเรียนรู้/การ
สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง และฝึก
ปฏิบัติ
จัดกิจกรรมเพื่อให้เข้าใจและเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อื่น และสังคม
พร้อมตั้งเป้าหมายในการพัฒนา
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม

วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรม
ในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
อย่างถูกต้องตามหลักและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/
ปฏิบัติ
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3) ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา
3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้
เกิดประโยชน์
3.2 สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
และแก้ไขปัญหาได้
3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้
ความรู้เป็นฐาน
3.4 เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์นวัตกรรม

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- จัดกิจกรรมให้นิสิตฝึกค้นคว้าหา - ประเมิ น จากการสอบภาคทฤษฎี /
ปฏิบัติ
ความรู้ด้วยตนเอง และนา
- ประเมินจากการนาเสนองาน รายงาน
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
และผลงานสร้ า งสรรค์ ข องนิ สิ ต
เรียนและการดาเนิน
- สั ง เกตพั ฒ นาการในด้ านต่ างๆ จาก
ชีวิตประจาวัน
พฤติกรรมการมีส่ ว นร่ว มในกิจกรรม
- ใช้การสอนแบบกรณีศึกษา
กลุ่ม การสะท้อนคิดในชั้นเรียน
เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์
ปัญหาและฝึกบูรณาการความรู้
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบ
- เลือกประเด็นทางสังคม
สิ่งแวดล้อม สิทธิ และปัญหา
สาธารณะต่างๆ ให้นิสิตฝึก
วิพากษ์วิจารณ์ในชั้นเรียน และ
ใช้ศาสตร์ทางภาพยนตร์ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน
- นาเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และสะท้อนคิดใน
ชั้นเรียน
- จัดกิจกรรมฝึกความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
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4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น - จัดการสอนแบบเป็นกลุ่ม การ
- ประเมินจากการนาเสนองาน
ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ร่วมงานได้
ทางานเป็นทีมสร้างสรรค์งาน
รายงาน และผลงานสร้างสรรค์ของ
อย่างมีประสิทธิภาพ วางตัวและ
ภาพยนตร์ กาหนดบทบาทและ
นิสิต
แสดงความเห็นได้อย่างเหมาะสม หน้าที่ในการทางานตามสายงาน - สังเกตพัฒนาการในด้านต่างๆ จาก
กับบทบาทและหน้าที่ของตน
- สอดแทรกแนวคิดผ่านกิจกรรม
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพื่อฝึกเพื่อให้นิสิตสามารถปรับตัว กลุ่ม
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ในสถานการณ์ต่างๆ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
- มอบหมายการทางานแบบกลุ่ม
4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
ย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม
สถานการณ์ต่าง ๆ
และตาแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม
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5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
กลยุทธ์การสอน
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 สามารถระบุและนาเทคนิค - มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะใน
การวิเคราะห์ การฝึกการใช้
ทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เทคโนโลยีในการตัดสินใจ หรือ
เกี่ยวข้อง รวมถึงใช้คอมพิวเตอร์
การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งที่
มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข
เชื่อถือได้
แปลความหมาย และจัดการกับ
- มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบ
ข้อมูลต่างๆอย่างเหมาะสม
เรียงนาเสนอเป็นภาษาเขียน และ
เพื่อให้เข้าใจองค์ความรู้หรือ
ที่ต้องมีการนาเสนอด้วยวาจาทั้ง
ประเด็นปัญหา และเสนอ
แบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้
การนาเสนอ
อย่างสร้างสรรค์
- ฝึกการใช้ทักษะสื่อสาร
5.2 สามารถสรุปประเด็นและ
- ฝึกการเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศที่
สื่อสารทั้งการพูดและการเขียน
เหมาะสมประกอบการนาเสนองาน
รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการ
นาเสนอที่เหมาะสม สาหรับเรื่อง
และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้องทั้งภาษาพูดและ
ภาษาเขียน และภาษาอังกฤษใน
ระดับใช้งานได้เหมาะสม
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- ประเมิ น จากผลงานกิ จ กรรมที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ด้ ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล
- ประเมินจากผลงานสร้างสรรค์ของ
นิสิต
- ประเมินจากการสอบข้อเขียน
- ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษา
เขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือ
รายงานกลุ่ ม ในส่ ว นที่ นิ สิ ต นั้ น
รับผิดชอบ

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และ
เลือกใช้ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
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6) ด้านทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมินผล
6.1 สามารถสร้ า งสรรค์ ง าน - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น - ประเมิ น จากผลงานสร้ า งสรรค์
ภาพยนตร์ แ ละสื่ อ ดิ จิ ทั ล ที่
ให้ ผู้ เ รี ยน ไ ด้ มี คว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ภ า พ ย น ต ร์ แ ล ะ สื่ อ ดิ จิ ทั ล ข อ ง
สามารถตอบสนองตาม
กระบวนการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ ผู้เรียน
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ได้
และสื่อดิจัล
- ประเมินจากทักษะ การทางาน
- จั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ใ น เป็นทีมและความรับผิดชอบ
ภาคปฏิ บั ติ ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย น - ประเมิ น จากการให้ เ หตุ ผ ลและ
บูรณาการความคิดและออกแบบ อธิ บ ายการน าเสนอผลงานอย่ า ง
สร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่ อ เหมาะสม
ดิ จิ ทั ล ที่ ส ามารถตอบสนองตาม
วัตถุประสงค์ได้

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู้
รายละเอียดผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา
1.2 มีจิตสานึกสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้พื้นฐานศึกษาทั่วไป
2.2 มีความรู้ความเข้าใจหลักการทางศิลปะ การบริหารจัดการ การ
สื่อสาร และคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
2.3 มีความรู้ความเข้าใจหลักการทฤษฎีตลอดจนแนวคิด กระบวนการ
ผลิต การออกแบบ การกากับการแสดง และการแสดงภาพยนตร์
และสื่อดิจิทัล
2.4 สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สู่การ
สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์
3.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาได้
3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน
3.4 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ด้านทักษะพิสัย/สมรรถนะของ
หลักสูตร (ถ้ามี)

รายละเอียดผลการเรียนรู้
4.1 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ร่วมงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ วางตัวและแสดงความเห็นได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทและหน้าที่ของตน
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ
5.1 สามารถระบุและนาเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงใช้คอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข แปล
ความหมาย และจัดการกับข้อมูลต่างๆอย่างเหมาะสม เพื่อให้
เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหา และเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จัก
เลือกและใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสม สาหรับเรื่องและ
ผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษในระดับใช้
งานได้เหมาะสม
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และเลือก
ใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1 สามารถสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ที่สามารถ
ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ได้

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1.1

1.2

2. ความรู้

1.3

2.1

2.2

2.3

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

5.ทักษะการ
6.ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
พิสัย/
ตัวเลข การสื่อสาร
สมรรถนะ
และการใช้
ของ
เทคโนโลยี
หลักสูตร
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
6.1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
มศว 131 ลีลาศ
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
มศว 134 โยคะ
มศว 135 ว่ายน้า
มศว 136 แบดมินตัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1.1
มศว 137 เทนนิส
มศว 138 กอล์ฟ
มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้าหนัก
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ

1.2

2. ความรู้

1.3

2.1

2.2

2.3

  





  









  







 





4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

5.ทักษะการ
6.ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
พิสัย/
ตัวเลข การสื่อสาร
สมรรถนะ
และการใช้
ของ
เทคโนโลยี
หลักสูตร
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
6.1
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1.1
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
มศว 248 พลังงานทางเลือก
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
มศว 253 สุนทรียสนทนา
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต
มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
มศว 258 ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์

1.2

2. ความรู้

1.3

2.1

2.2

2.3

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

2.4

3.1

3.2

3.3

  

3.4

4.2

4.3
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4.1

5.ทักษะการ
6.ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
พิสัย/
ตัวเลข การสื่อสาร
สมรรถนะ
และการใช้
ของ
เทคโนโลยี
หลักสูตร
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
6.1

     









แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1.1
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม

1.2

2. ความรู้

1.3

2.1

2.2

2.3

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

2.4

   

3.1

3.2

3.3

  

3.4



4.1

4.2

4.3

5.ทักษะการ
6.ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
พิสัย/
ตัวเลข การสื่อสาร
สมรรถนะ
และการใช้
ของ
เทคโนโลยี
หลักสูตร
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
6.1
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1.1
มศว 355 พุทธธรรม
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว 361 มศว เพื่อชุมชน
มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน
มศว 364 กิจการเพื่อสังคม

1.2

2. ความรู้

1.3

2.1

2.2

2.3

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

2.4

   

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

5.ทักษะการ
6.ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
พิสัย/
ตัวเลข การสื่อสาร
สมรรถนะ
และการใช้
ของ
เทคโนโลยี
หลักสูตร
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
6.1
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1.1

1.2

2. ความรู้

1.3

2.1

3. ทักษะทางปัญญา

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
○



●







○





3.3

3.4

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3

5.ทักษะการ
6.ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
พิสัย/
ตัวเลข การสื่อสาร
สมรรถนะ
และการใช้
ของ
เทคโนโลยี
หลักสูตร
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
6.1

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ
วนส 101 เทคนิคการเล่าเรื่องในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั
วนส 102 ความรูเ้ บื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทลั
วนส 103 สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย
วนส 104 สื่อศึกษา
วนส 201 ทักษะการสื่อสารสาหรับการผลิตสื่อ
วนส 202 ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย
วนส 203 แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ
วนส 301 การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
วนส 302 พฤติกรรมผู้บริโภค
วนส 401 กระแสกับธุรกิจ

○
○
○
●
●
○
○
○
●
●





●
○
●

●













●
●
●





●

○
○
○
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○ ● 
○ ●
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○
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● ○
● 
● 
○ ○
 ○
● 
○ ●
○
●
●

● 
● ○
 ●
○ ●
 ●
● ○
● ○
●
●
●









○







●
○
●



○
●




●
○
○

●
●
●
○
●
●
●
○
●
○

○
○
○
●
●
○
○
●





○
●



แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1.1
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ภสด 111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพยนตร์และสื่อ
ดิจิทัล
ภสด 112 การวิเคราะห์บท
ภสด 211 ประวัตศิ าสตร์ภาพยนตร์
ภสด 212 ความคิดรวบยอดและสไตล์
ภสด 213 สุนทรียะและการวิจารณ์ในงานภาพยนตร์
ภสด 214 จรรยาบรรณและกฎหมายด้านสือ่ ดิจิทัล
ภสด 311 งานวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่องาน
ภาพยนตร์
ภสด 451 การฝึกงานทางวิชาชีพ
ภสด 453 ภาพยนตร์นิพนธ์

1.2

●
●
○
●
○
●

2. ความรู้

1.3

2.1

○
●
●
○

● ○



● ○ 
● ○ ●



3. ทักษะทางปัญญา

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

○

●

○

●

○

○

●
○
○
○
○

●
●
●
●
●

○

○

○
○
●
○
○

●
●
●
●
●

●
○

○
○

○ ● ● ● ● ●







○

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3.4

4.1

4.2

4.3

5.ทักษะการ
6.ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
พิสัย/
ตัวเลข การสื่อสาร
สมรรถนะ
และการใช้
ของ
เทคโนโลยี
หลักสูตร
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
6.1

●
○
●
○


○
○
○
●

○ ●

●



○

○

●
○
●
●

○
○
○
○

● ○ ●

● ● ● ● ○  ● ● ●  ○ 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ●
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○



○
●

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1.1
กลุ่มวิชาเอกเลือก
1. วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ภสด 121 การถ่ายภาพดิจิทัล
ภสด 122 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการ
ผลิตภาพยนตร์
ภสด 123 งานผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 1
ภสด 221 งานผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 2
ภสด 222 การตัดต่อ
ภสด 223 การบริหารการผลิต
ภสด 224 การผลิตงานเพื่อความบันเทิง
ภสด 321 การผลิตภาพยนตร์สารคดี
ภสด 322 ชาติพันธุ์และการนาเสนอประเด็นในงาน
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั

1.2

2. ความรู้

1.3

2.1

2.2

2.3

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

5.ทักษะการ
6.ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
พิสัย/
ตัวเลข การสื่อสาร
สมรรถนะ
และการใช้
ของ
เทคโนโลยี
หลักสูตร
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
6.1




●







● ○ ○ ●

○





○











●


●







●
●
●
○
●
○



○
●
○







●





● 
○ ○
○ ●





●
●
●



● ○

○


○ ●





○ ●
●
●
●
●
●
●
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○
●
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● ○ ○ ●








● ○ ● 
● ○ ○ ●
● ● ○ ●
○









○
●
●

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1.1
ภสด 323 เทคนิคพิเศษเพื่องานภาพยนตร์
ภสด 324 การถ่ายทาภาพยนตร์ระบบดิจิทัล
ภสด 325 แสงและสื่อร่วมสมัย
ภสด 351 โครงงานผลิตภาพยนตร์
ภสด 421 การออกแบบเสียงในสื่อดิจิทัล
ภสด 422 สตอรี่บอร์ด
ภสด 452 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
กลุ่มวิชาเอกเลือก
2. วิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์
ภสด 131 การแสดงเพื่องานภาพยนตร์ 1
ภสด 132 การกากับการแสดงภาพยนตร์ 1
ภสด 133 เทคนิคการออกเสียง

●
●
●

1.2

2. ความรู้

1.3

2.1

2.2

2.3

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.3





○ ● ○ ● ○
○ ● ● ● ○
○ ● ○ ● ○

  



            



●
●

  



    

●


































○











○
○
○



○
○
○



●
●
●

4.2

5.ทักษะการ
6.ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
พิสัย/
ตัวเลข การสื่อสาร
สมรรถนะ
และการใช้
ของ
เทคโนโลยี
หลักสูตร
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
6.1
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●



























            



  



 

    



 



  



         



 



●



 











หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560





   

81







แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1.1
ภสด 231 การเขียนบทเพื่องานภาพยนตร์
ภสด 232 การแสดงเพื่องานภาพยนตร์ 2
ภสด 233 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์
ภสด 234 การกากับการแสดงภาพยนตร์ 2
ภสด 241 การแต่งหน้าเพื่องานภาพยนตร์
ภสด 322 ชาติพันธุ์และการนาเสนอประเด็นในงาน
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั
ภสด 331 กระบวนการและการคัดเลือกนักแสดง
ภสด 332 การเขียนบทสร้างสรรค์
ภสด 333 การแสดงเพื่องานภาพยนตร์ 3

1.2

2. ความรู้

1.3

2.1

2.2

2.3

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

5.ทักษะการ
6.ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
พิสัย/
ตัวเลข การสื่อสาร
สมรรถนะ
และการใช้
ของ
เทคโนโลยี
หลักสูตร
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
6.1

●
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1.1
ภสด 351 โครงงานผลิตภาพยนตร์
ภสด 431 การบริหารจัดการศิลปิน
ภสด 452 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
กลุ่มวิชาเอกเลือก
3. วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั
ภสด 141 สเก็ตซ์และการวาดภาพ
ภสด 142 ประวัตศิ าสตร์และสไตล์ของเครื่องแต่งกาย
ภสด 143 เทคนิควาดระบายสีในสื่อดิจิทัล
ภสด 241 การแต่งหน้าเพื่องานภาพยนตร์
ภสด 242 การออกแบบฉากเพื่องานภาพยนตร์
ภสด 243 ยุคสมัยและสไตล์
ภสด 244 การออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่องานภาพยนตร์
ภสด 341 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์

1.2

2. ความรู้

1.3

2.1

2.2

2.3

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3

6.ทักษะ
พิสัย/
สมรรถนะ
ของ
หลักสูตร
6.1
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1.1
ภสด 342 การสร้างอุปกรณ์การแสดงเพื่องานภาพยนตร์
ภสด 351 โครงงานผลิตภาพยนตร์
ภสด 441 การออกแบบและจัดสร้างเครื่องแต่งกาย
ภสด 442 เทคนิคพิเศษในการแต่งหน้าเพื่องานภาพยนตร์
ภสด 443 การออกแบบแสงเพื่องานภาพยนตร์
ภสด 452 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
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5.ทักษะการ
6.ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
พิสัย/
ตัวเลข การสื่อสาร
สมรรถนะ
และการใช้
ของ
เทคโนโลยี
หลักสูตร
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
6.1










 



หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
หมวดที่ 5 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
1. ประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าผลการเรียนรู้ที่กาหนดสอดคล้องกับความรับผิดชอบในหลักสูตร
2. ประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดในรายละเอียดวิชา
3. การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนิสิตสาเร็จการศึกษา
1. สภาวะการมี ง านท าของบั ณ ฑิ ต ประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ในด้ า นของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ
2. การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตและเข้าทางานในสถานประกอบการ
3. การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขา วิชาที่เรียน
ในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุง
หลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบั งคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2559
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของ
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
(2) ชี้ แ จงและท าความเข้ า ใจเรื่ อ งกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี การบริ ห าร
หลักสูตร และรายละเอียดหลักสูตร
(3) ชี้แจงและทาความเข้าใจเรื่องบทบาทและหน้าที่อาจารย์ ความรับผิดชอบต่อนิสิต
(4) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การให้ความสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมวิชาการทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
มี ก ระบวนการให้ ค วามรู้ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และเปิ ด โอกาสให้
คณาจารย์พัฒนาตนเองทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน
2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล
(1) การอบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน เทคนิคการสอน การ
วัดและประเมินผล
(2) การประชุม แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ประสบการณ์ อภิ ปรายปั ญหา และแนวทางการแก้ไ ข
ระหว่างอาจารย์ในวิทยาลัย/ สาขาวิชา
(3) การสนั บ สนุ น การวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาการเรี ย นการสอน และเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย สู่
สาธารณะ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
(3) กระตุ้นให้อาจารย์ทาผลงานสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
(4) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ และ
คุณธรรม
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
(1) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลั กสูตรที่มีคุณวุฒิตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ดาเนินการภายใต้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ เป็นผู้
กากับ ดูแล ให้คาแนะนา ตลอดจนกาหนดนโยบาย
(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตรรับผิดชอบการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ติดตาม รวบรวมข้อมูล และประเมินผล
เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
(3) มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยนิสิตปีสุดท้ายหรือ
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
2. บัณฑิต
2.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
บัณฑิตที่จบการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้
(3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะใน
การวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (6) ด้านทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร
2.2 การสารวจความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
(1) จัดให้มีการสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตใหม่ที่สาเร็จการศึกษาทุกปี เพื่อทราบความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
(2) จัดให้มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
(3) จัดให้มีการสารวจความต้องการของบัณฑิต ผู้ ใช้บัณฑิต และบริษัทรั บฝึกงาน เพื่อติดตาม
แนวโน้มของตลาดแรงงานในธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง
3. นิสิต
3.1 การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กาหนดจานวนที่ต้องการรับนิสิตให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และแผนการรับนิสิตระยะ 5 ปี ที่ระบุใน มคอ.2
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ หารือเกี่ยวกับแผนการรับนิสิตและวิธีการรับนิสิตจากระบบ
สอบตรง โครงการฯ และแอดมิชชันกลาง ผ่านที่ประชุ มคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ และดาเนินการตาม
ขั้นตอนที่กาหนดโดยฝ่ายรับนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะกรรมการกากับดูแลด้านวิชาการพิจารณาตัดสิน
ผลการสอบวัดความรู้ และเสนอผลการตัดสินผู้ผ่านคุณสมบัติต่อคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(4) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และดาเนินการสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กาหนด
(5) คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พิจารณาตัดสินและส่งผลการสอบสัมภาษณ์ให้คณะกรรมการ
การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์
ให้มารายงานตัวเข้าศึกษา
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
(1) คณะกรรมการฝ่ ายพั ฒ นาศัก ยภาพนิ สิ ต และคณะกรรมการฝ่ า ยวิช าการซึ่ งมี ตัว แทนจาก
หลักสูตรฯ กาหนดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนิสิตในแผนปฏิบัติการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและฝ่าย
วิช าการ โดยพิจ ารณาจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ตรฯ และมอบหมายให้ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการดาเนินการและประเมินผลของโครงการ
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กาหนดการให้ความรู้และความเข้าใจการทางานในวิชาชีพใน
รายวิชาเอกบังคับของนิสิตชั้นปีที่ 1
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอนและให้คาแนะนาในการปรับตัวแก่นิสิตใน
ทุกภาคการศึกษา และติดตามผลการเรียน ปัญหา การปรับตัว และการคงอยู่ของนิสิต
(4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประเมินผลที่เกิดกับนิสิต เพื่อปรับปรุงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.3 ควบคุมดูแลและการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาระดับปริญญาตรี
(2) อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบแนวทางการดูแลและการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต
ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ผ่านการปฐมนิเทศและการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาดาเนินการให้คาปรึกษาตลอดปีการศึกษาตามแนวทางทางการดูแลและการ
ให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โดยมีช่องทางติดต่อนิสิต เช่น การนัด
พบ โทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์กลุ่ม ฯลฯ
(4) ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตจัดบริ การข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน ทุนการศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต การรับสมัครนิสิตทางานพิเศษ ฯลฯ ผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และอาจารย์ที่ปรึกษา
(5) ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและการบริการข้อมูลข่าวสาร
(6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประเมินอัตราคงอยู่และการสาเร็จการศึกษา เพื่อปรับปรุง
การดูแลและการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว

3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียน
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(1) วิทยาลัย นวัตกรรมสื่ อสารสั งคมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของนิสิ ตผ่ านสายตรง
คณบดี กล่องรับฟังความคิดเห็น และอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนแจ้งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และฝ่ายที่
เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขและปรับปรุง
(2) ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลการจัดการข้อร้องเรียนและผลประเมินความพึง
พอใจของนิสิต และมอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอ
ข้อคิดเห็ นในที่ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ เพื่อปรับปรุงการให้บริการแก่นิสิตและการจัดการข้อ
ร้องเรียน
4. อาจารย์
4.1 กระบวนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์
(1) การรั บสมัครอาจารย์ ใหม่เป็ น ไปตามระเบียบของมหาวิทยาลั ย โดยกาหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่งอาจารย์ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558
(2) วิ ทยาลั ย ฯ แต่ง ตั้งคณะกรรมการคัด เลื อกบุ คคลเพื่ อบรรจุ เป็นอาจารย์ และด าเนิ นการสอบ
คัดเลือก โดยกาหนดให้มีการสอบสอนหรือการนาเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาในที่ประชุมและสัมภาษณ์
(3) เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม โดยจัดการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอเพื่อวางแผนการเรียนการสอน การประเมินผล และให้
ความเห็นชอบการประเมินผล
(2) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานปรับปรุงหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์
ประจาหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้แทนสมาคมวิชาชีพ (ถ้ามี) โดยอาจารย์ประจาวิทยาลัยฯ ทุก
คนร่วมรับผิดชอบในหมวด/กลุ่มวิชาที่สอน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
(2) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ รวบรวมข้อมูลจาเป็นในการออกแบบหลักสูตรและกาหนดสาระ
รายวิชาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย ผลการประเมิน
หลักสูตร ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ บริษัทรับฝึกงาน และผลการสารวจ
ความคิดเห็นและความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
(3) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ จัดทาร่างหลักสูตรฯ
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(4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ รับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ในวิทยาลัยฯ
(5) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตเพื่อวิพากษ์หลักสูตร
(6) คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รฯ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขร่ า งหลั ก สู ต รฯ ก่ อ นเสนอหลั ก สู ต รฯ ต่ อ
คณะกรรมการวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
(7) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมดาเนินการเปิด /ปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามระบบของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
(8) สาขาวิชาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลดาเนินการจัดการเรียนการสอน
(9) ประเมินความทันสมัยของรายวิชาจากข้อคิดเห็นของนิสิตและบัณฑิต ข้อคิดเห็นจากบริษัทรับ
ฝึกงาน แผนปรับปรุงรายวิชาจากอาจารย์ผู้สอน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอน
(10) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงความทันสมัยของ
รายวิชาในรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนดาเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กาหนดผู้สอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาของรายวิชา โดยพิจารณา
จากความเชี่ยวชาญ (ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทางาน การบริการวิชาการและการวิจัย ) และภาระงาน
สอน
(2) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนสามารถเชิญอาจารย์พิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก (ทั้งในและต่างประเทศ) มาเป็นวิทยากรร่วมสอนในบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะ
หรือประสบการณ์จริง โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
(3) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนจัดทา มคอ. 3 โดยกาหนดสาระ แผนการสอน และวิ ธีการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้
(4) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของ มคอ.3
(5) นิสิตประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์และรายวิชา
(6) สาขาวิชาจัดการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ
เรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(7) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนพิจารณาผลการประเมิน ทบทวนเนื้อหา และกลยุทธ์การสอน
และนาเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาใน มคอ.5 และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
(8) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน และให้ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน
ดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

5.3 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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(1) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนพิจารณาผลการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ ที่ระบุใน มคอ.2 และ
curriculum mapping ของรายวิชา และกาหนดวิธีการวัดและประเมินผล ใน มคอ.3
(2) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนแจ้งวิธีการประเมินให้ผู้เรียนทราบและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การประเมิน
(3) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนประเมินผู้เรียนและให้ข้อมูลป้อนกลับผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ
(4) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนรวบรวมคะแนนและตัดสินผลการเรียน
(5) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนนาเสนอผลการตัดสินผลการเรียนเพื่อให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ พิจารณาตัดสินผลการเรียน
(6) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการเรียนผ่านระบบลงทะเบียนเรียนและการเรียนการ
สอน (supreme)
5.4 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คัดเลือกรายวิชาที่ทวนสอบ
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทวนสอบข้อสอบ รายงานผลการให้คะแนน และรายงานการตัดสิน
ผลการเรียน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา วิธีและเกณฑ์การประเมินผลที่ระบุใน มคอ.3
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ แจ้งผลการทวนสอบให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ เพื่อให้พิจารณา
นาเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาใน มคอ.5
(4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลการทวนสอบและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการ
ประเมินผลการเรียนรู้ในรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนดาเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณ
เงินรายได้ เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนบรรยาย การฝึกปฏิบัติการ และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต โดย
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สารวจและรวบรวมข้อมูลความต้องการ เสนอต่อคณะกรรมการ
ฝ่ายแผนและพัฒนา
(2) คณะกรรมการฝ่ายแผนและพัฒนาจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้
(3) คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ ติดตามการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนและตามกาหนดเวลา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
เพื่อซ่อมบารุงเครื่องมือ และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
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มหาวิทยาลัยมีสานักหอสมุดให้บริการสารสนเทศ หนังสือ ตารา สื่อประกอบการเรียนการสอน สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ ต ตลอดจนฐานข้อมูลออนไลน์ และบริการสืบค้น โดยมีหนังสือ และสื่อทางด้าน
ภาพยนตร์ หรือที่เกี่ยวข้องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมประมาณ 3,000 รายการ
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รวบรวมรายชื่อสื่อตามความต้องการของคณาจารย์เพื่อเสนอต่อ
สานักหอสมุดกลาง หรือคณาจารย์เสนอความต้องการต่อสานักหอสมุดกลางโดยตรง ผ่านช่องทางการเสนอ
ซื้อทรัพยากรทางระบบอินเตอร์เน็ต
(2) คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ รวบรวมข้ อ มู ล ความต้ อ งการด้ า นอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ
ปฏิบัติการ เสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายแผนและพัฒนา เพื่อดาเนินการจัดทาแผนครุภัณฑ์ประกอบคาขอตั้ง
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ประจาปี
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
(1) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ทรัพยากรด้านการเรียนการสอน ทั้งด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โสตทัศนูปกรณ์ และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ประเมินจากการสังเกตการใช้งานในรายวิชาที่สอน แล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
(2) คณะกรรมการบริหารหลั กสูตรฯ รวบรวมข้อมูลและนาผลการประเมิน เพื่อจัดทาแผนปรับปรุง
และดาเนินการตามแผน
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการ (Key Performance Indicator)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ประกอบด้วยตัว
บ่งชี้และเป้าหมายไม่ต่ากว่าที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ที่ 1-12) ดังตาราง

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ

ปีที่ 1
2560


ปีที่ 2
2561


ปีที่ 3
2562


ปีที่ 4
2563


ปีที่ 5
2564
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินการที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ50ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่นอ้ ย
กว่า3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) มีการประเมินผลการสอนโดยนิสิต และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อปรับกลยุทธ์
การสอนให้เหมาะสม
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(2) มี ก ารประชุ ม ร่ ว มของอาจารย์ ใ นสาขาวิ ช า เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และขอ
คาแนะนา/ ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
(3) มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ การปฏิบัติงานกลุ่ม การทากิจกรรม
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
มีการประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนิสิตปัจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนิสิตชั้นปีสุดท้ายและบัณฑิตในภาคปลายก่อนจบการศึกษา
ในรูปแบบสอบถาม
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากผู้ประเมิน
การประเมินจากการเยี่ยมชม และข้อมูลในรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
(1) แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
(2) การประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้งานบัณฑิตบัณฑิตใหม่
3. การประเมินผลการดาเนินการตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมข้อมูลจากผลการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอน นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนข้อมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการ
บริ ห ารหลั กสู ตรในภาพรวม และในรายวิช า เพื่อนาไปสู่ การปรับปรุงและพัฒนาหลั กสู ตร โดยมีรอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
(2) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรซึ่ง
ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจาหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้แทนสมาคม
วิชาชีพ (ถ้ามี) โดยพิจารณาจากรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และการ
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อสรุปและจัดทาร่างหลักสูตรปรับปรุงต่อไป

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

10

ภาคผนวก
ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้
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ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างและปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีปรับปรุงหลักสูตร)
ภาคผนวก จ สรุปผลสารวจบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสือ่ ดิจิตอล
สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558
ภาคผนวก ฉ ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
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