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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 :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) 

      ชื่อย่อ :  ศศ.บ. (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :  Bachelor of Arts (Cinema and Digital Media) 

     ชื่อย่อ   :  B.A. (Cinema and Digital Media) 
 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา  
1. วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (Cinema and Digital Media Production) 
2. วิชาเอกการแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร์ (Acting and Directing for Cinema) 
3. วิชาเอกการออกแบบเพ่ืองานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (Production Design) 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
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     5.2  ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
           หลักสูตรทางวิชาการ 
            หลักสูตรแบบก้าวหน้าวิชาการ 
            หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
            หลักสูตรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

5.3 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทย เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล พ.ศ. 2555 โดย
จะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษา 2560 

ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี 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. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โทรทัศน์ การสื่อสาร หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชน ชุมชน และธุรกิจส่วนตัว ได้แก่ 

8.1 ผู้ก ากับการแสดง  ผู้ก ากับภาพยนตร์  ผู้ช่วยผู้ก ากับ   
8.2 นักแสดง  ครูสอนการแสดง (Acting coach) นักก ากับลีลา  ผู้คัดเลือกนักแสดง   ผู้จัดการนักแสดง 
8.3 ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย  ผู้ก ากับศิลป์  ผู้ออกแบบฉาก  ผู้จัดสร้างฉาก และอุปกรณ์ประกอบการ  

         แสดง  นักแต่งหน้าเพื่อการแสดง     
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8.4 ผู้จัดการกองถ่าย  ผู้อ านวยการผลิต   
8.5 นักวิชาการด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
8.6 ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลต่างๆ 
 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับท่ี รายชื่อคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีที่จบ 
สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัวประชาชน 

วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
1 อ.ดร.หม่อมหลวงอุสมุา สุขสวัสดิ ์ อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2537 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  M.A. (Film & Video), 2543 American University, USA  
  ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2 อ.ดร.จารวุัส หนทูอง กศ.บ. (เทคโนโลยีการศกึษา), 2541 มหาวิทยาลัยทกัษิณ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
3 อ.ดร.พชิัยวัฒน์ แสงประพาฬ ศศ.บ. (ทัศนศิลป์), 2538 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  D.E.S.S. (La Couleur dans les 

projects d’environnement), 2547 
Universite de Toulouse2, France  

  L.3. (Multimedia), 2548 Universite de Toulouse2, France  
  M.2. (Letude audio-visuel), 2549 Universite de Toulouse2, France  
  Ph.D. (Film Study),2554 Universite de Toulouse2, France  

วิชาเอกการแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร์ 
1 ผศ.ดร.สามมิติ  สขุบรรจง อ.บ. (ศิลปการละคร), 2537 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  กศ.ม. (ศิลปศึกษา), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  M.S. (Theatre:Directing), 2549 Illinois State University, USA  
  ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2 อ.ดร.ปรวัน แพทยานนท ์ ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) 

เกียรตนิิยมอนัดับ 1, 2542 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

  M.S. (Theatre : Acting), 2546 Illinois State University, USA  
  ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
3 อ.ธิมาพร ธญัญเฉลิม ศป.บ. (การแสดงและก ากับการแสดง), 

2550 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

  M.A. (Media Production 
TV/Video) ,2554 

University of Sunderland, UK  

วิชาเอกการออกแบบเพ่ืองานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
1 อ.ปิลันลน์ ปุณญประภา ศป.บ.(การออกแบบเพื่อการแสดง)

เกียรตนิิยมอนัดับ 2, 2542 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

  M.F.A. (Scenery Design), 2552 Illinois State University, USA  
2 อ.สามนิี รัตนยงค์ไพโรจน ์ ศศ.บ. (การออกแบบเพื่องาน

ภาพยนตร์และสื่อดจิิตอล), 2557 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

  M.S. (Film Study), 2559 University of East Anglia, UK  
3 อ.ญาณวุฒิ เศวตธิตกิุล ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศกึษา) 

เกียรตนิิยมอนัดับ 2, 2549 
มหาวิทยาลัยศิลปากร x-xxxx-xxxxx-xx-x 

  วท.ม. (การวิจัยเพือ่การบริหารและ
การจดัการ), 2552 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์  
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ส านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

และหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประเมินการเปลี่ยนแปลงส าคัญของ

โลก ได้แก่ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว แนวโน้ม
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปิด
เสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว ความผันผวนของตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลก และความ
เลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก จึงก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 121 
ให้มีการยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูงด้วยการส่งเสริมด้าน
การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิทัล 
 ในการยกระดับศักยภาพการแข่งขัน ในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลไทยประกาศนโยบายการพัฒนาประเทศ
ให้เป็นโมเดลประเทศ 4.0 ซึ่งจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าสินค้าและบริการ ผลักดันให้เกิดการกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีคุณภาพสูง 
การใช้การสื่อสารเพ่ือสร้างนวัตกรรม และเน้นนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือแนวคิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับ
พ้ืนฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันให้ความส าคัญอย่างมากกับเรื่องของการด าเนินธุรกิจบน
พ้ืนฐานขององค์ความรู้และงานสร้างสรรค์เป็นส าคัญ ดังจะเห็นได้จากการที่ในปัจจุบันประเทศไทยมีการ
จ าแนกรายการสินค้า/บริการตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ออกมาเป็นรูปธรรมจ านวนทั้งสิ้น 17 รายการ 
ซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบส าคัญ คือการมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ก้าวหน้า โดยแบ่งโครงสร้างธุรกิจ
จากต้นน้ าสู่ปลายน้ า เริ่มจากธุรกิจผู้ผลิตภาพยนตร์ ธุรกิจน าเข้าและกระจายภาพยนตร์ ธุรกิจผู้เผยแพร่
ภาพยนตร์ผ่านช่องทางต่างๆ ในระบบดิจิทัล และธุรกิจโรงภาพยนตร์ สิ่งนี้จะกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ต่อยอด
เศรษฐกิจด้านอ่ืนๆ อีกทั้งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ยังได้จัด
ประเภทอุตสาหกรรมและบริการตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในปัจจุบัน ที่มีพ้ืนฐานมาจาก “Cultural 
Industry” โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก อันเป็นการก าหนดกรอบโดยกว้างเพ่ือประโยชน์ในการวัดขนาดทาง
เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ของไทยได้แก่ กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ กลุ่ม
ศิลปะ กลุ่มสื่อ และกลุ่มงานสร้างสรรค์และออกแบบ จากแนวโน้มการพัฒนาดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้การ

                                                           

1
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2558) ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในเอกสาร

ประกอบการระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เดือนกรกฎาคม 2558 
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วางแผนหลักสูตรในครั้งนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับการน าเอาแนวทางการขับเคลื่อนสังคม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์มาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
รายวิชาเพ่ือให้มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองแนวนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ส าหรับสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมหลายอย่าง ดังนี้ 

- จากแนวทางการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 
ที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูง โดยเฉพาะการประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ การริเริ่มการพัฒนา
ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ยิ่งไปกว่านั้นในการจัดการศึกษาควรเป็นไปเพ่ือพัฒนา “คน” โดยต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มุ่งเน้นการช่วยเตรียมความพร้อมของคนให้เผชิญกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรู้เท่าทัน  

- สืบเนื่องจากการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการด าเนินการจัดท ากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยขึ้นเพ่ือเป็นกลไกในการน าแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของผลผลิตและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้อันได้แก่ คุณภาพและมาตรฐานของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นส าคัญ ทั้งนี้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยได้มีการจัดกลุ่มผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่จะให้บัณฑิตเรียนรู้ และสามารถท า
ได้หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้วโดยครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านได้แก่ 1. ด้านการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 2.ด้านความรู้ ความสามารถในการจ าและน าเสนอข้อมูล 3.ด้านทักษะทาง
ความคิดและเชาว์ปัญญา  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5.ด้านทักษะ
การวิเคราะห์และการสื่อสาร  

โลกยุคศตวรรษที่ 21 “สื่อ” ถือเป็นกระจกสะท้อนสภาพของสังคม เปรียบเสมือนเครื่องมือที่มี
บทบาทต่อการสร้างค่านิยม เจตคติ การรับรู้ของประชาชนในสังคม รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชาติ 
สื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสารออกมาในลักษณะใด สภาพสังคมและวัฒนธรรมย่อมออกมาในลักษณะนั้นเช่นกัน  
ดังนั้นจึงต้องผลิตผู้สร้างสื่อที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรม และสามารถใช้สื่อเป็น
ตัวกลางในสร้างสรรค์สังคม สร้างนวัตกรรม และผลักดันให้เป็นสื่อเป็นตัวน าวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไปสู่
สังคมโลก 

การเตรียมทรัพยากรบุคคลในประเทศให้พร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงต้องปรับตัวให้
เป็นมหาวิทยาลัย 4.0 ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนในชาติ สร้างการมีส่วนร่วม และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ประเทศสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ลดการน าเข้า และเป็นสังคมที่แบ่งปัน 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกส่งผลให้แนวทางการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสมรรถนะ และการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพ 
ตลอดจนให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะ/ทักษะ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแรงงานบนฐานของ
ความสอดคล้องและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และสื่อดิจิทัลเป็นส าคัญ ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรที่มีรูปแบบอยู่บนฐานของแนวคิดที่ยึดความสามารถเฉพาะของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หรือหลักสูตรเน้นสมรรถนะ (Competency-based curriculum) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้
ที่จบการศึกษาในระดับหนึ่งๆนั้นมีทักษะและความสามารถในด้านต่างๆเป็นไปตามที่ต้องการ ดังนั้นในการ
พัฒนาหลักสูตรประเภทนี้จึงมีการก าหนดเกณฑ์ความสามารถที่ผู้เรียนพึงกระท าหรือเกณฑ์สมรรถภาพในด้าน
ต่างๆที่ผู้เรียนต้องแสดงออกในแต่ละระดับการศึกษา หรือแต่ละชั้นเรียน ทั้งนี้ทักษะและความสามารถในแต่
ละชั้นเรียนนั้นจะถูกก าหนดให้มีความต่อเนื่องกัน โดยเริ่มจากทักษะและความสามารถเบื้องต้นก่อนเพ่ือเป็น
ฐานส าหรับการเพิ่มพูนทักษะและความสามารถในระดับสูงต่อไป ซึ่งในเบื้องต้นของการพัฒนาหลักสูตรในครั้ง
นี้จะมีการก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้เบื้องต้นของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย 

 จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิง

รุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับการแข่งขัน

ทางธุรกิจบันเทิง และเทคโนโลยีทางภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิต

บุคลากรทางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล จ าเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมี

ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจใน

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไป

ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิต

บัณฑิตที่ดีและเก่ง  

ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจึงเห็นสมควรให้ท าการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล พ.ศ. 2559  ดังนี้ 

12.1.1 ปรับลดหน่วยกิตรายวิชาพ้ืนฐานเฉพาะสาขา และเพ่ิมเติมรายวิชาและ/หรือปรับรายละเอียด
ของเนื้อหาวิชาทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี และกระแสของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลในยุค
สมัยใหม่ 

12.1.2 เพ่ิมเติมรายวิชาและปรับรายละเอียดของเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร อันเป็น
คุณลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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12.1.3 ปรับรายละเอียดของเนื้อหาวิชาให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยเน้นความรู้
ความเชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การเท่าทันสื่อ การจัดการ ทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ พร้อมสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในทุกรายวิชา 

 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 จากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางการศึกษาในปัจจุบันที่ให้ความส าคัญกับความสามารถใน
การจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และการแข่งขันนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับสังคมในการสืบสาน และสร้างเสริมภูมิ
ปัญญาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดหลัก
จริยธรรมทางวิชาการและหลักการให้การศึกษาแก่ประชาชน นอกจากนั้นการสื่อสารนับเป็นปัจจัยส าคัญใน
การถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจกับชุมชน  ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนา
หลักสูตรบนฐานสมรรถนะเพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งในเชิงวิชาการ และ
วิชาชีพในศาสตร์ของตนเองได้อย่างเหมาะสมบนฐานคุณธรรมจริยธรรมต่อไป 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 โดยพื้นฐานหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีนโยบายในการเชื่อมโยงศาสตร์ในแขนงต่างๆ 

อาทิ การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ และศิลปะ เข้าไว้ด้วยกันโดยการจัดการ

สอนเป็นรายวิชาบังคับท่ีสอนเป็นภาษาอังกฤษ ท าให้นิสิตได้เชื่อมโยงการเรียนการสอนกับหลักสูตรอื่นๆ    

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต ที่เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย โดยรายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นรายวิชาที่มุ่งพัฒนานิสิตให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิด
อย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ ตลอดจนปลูกฝังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย   
ศรีนครินทรวิโรฒให้แก่นิสิต เพ่ือให้นิสิตสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างดี  

หมวดวิชาเลือกเสรี 
หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ  
 

13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
เฉพาะรายวิชาที่จัดให้เป็นวิชาเลือกเสรี 
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13.3 การบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยมีส านักนวัตกรรมการเรียนรู้จัดการวิชาศึกษาทั่วไปและมีการจัดการอ่ืนๆ โดยมี
เป้าหมาย วัตถุประสงค์เป็นไปตามค าอธิบายรายวิชา ในขณะที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีคณะกรรมการ
ก ากับดูแลด้านวิชาการของวิทยาลัยฯ และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เป็นผู้ก ากับดูแลและบริหารการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
 สร้างสรรคง์านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเพื่อเพ่ิมคุณค่าให้แก่สังคม 

1.2 ความส าคัญ 
จากแนวนโยบายในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ให้ความส าคัญกับการด าเนินการเพ่ิม

คุณค่า (Value creation) ของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าการผลิตสินค้า
และบริการให้เพ่ิมสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการศึกษาและเริ่มขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ
จากทุนทางวัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์เพ่ิมมากขึ้นอย่างเป็นล าดับ ทั้งนี้อุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นหนึ่งใน
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีบทบาทอย่างมากในการตอบสนองคุณลักษณะของสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังนั้นการ
ให้ความส าคัญกับธุรกิจภาพยนตร์หรือธุรกิจบันเทิงในปัจจุบันจึงมีความส าคัญอย่างมาก นอกจากนี้การสื่อสาร
ในยุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน ที่ให้ความส าคัญกับข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ  ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาแนวทางให้กับผู้ประกอบวิชาชีพด้านภาพยนตร์ให้เกิดความรู้เท่าทันด้านข้อมูลข่าวสาร รู้จักน า
เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาประยุกต์ในการพัฒนางานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  

  ดังนั้นในฐานะของสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

จึงเล็งเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาด้านงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลบนฐานของเทคโนโลยีการสื่อสาร

สมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถมีกระบวนการคิด ผลิตชิ้นงาน ตลอดจนด าเนินการด้านต่างๆของงาน

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน    

1.3 วัตถุประสงค์  
เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังนี้ 

         1.3.1 เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

         1.3.2 เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร เพ่ือสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ  

 1.3.3 เป็นผู้สร้างสรรค์งานภาพยนตร์ที่มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบเวลาหลักสูตร (4 ปี) ดังนี้ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 
1. มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนทุกปี โดยพิจารณา
จากรายงานผลการด าเนินงาน 
(มคอ.7) ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

1.1 การบริหารหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
โดยด าเนินการตาม มคอ. 3-7 ตาม
ก าหนดเวลา 
1.2 การปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนโดยพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

1.1 รายงาน มคอ. 3-7 ตามก าหนดเวลา 

2. มีการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบ
วาระตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทุก 5 ปี เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี และสถานการณ์
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2.1 มีการประเมินหลักสูตรจาก
บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 
2.2 มีการประเมินหลักสูตรจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท้ังจากภาครัฐ
และภาคเอกชน 
2.3 มีการส ารวจความคิดเห็นจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่อ
หลักสูตร ศศ.บ.ภาพยนตร์และสื่อ
ดิจิทัล 
 

2.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าและ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีต่อ
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 
2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับเงินเดือน
เริ่มต้นตามเกณฑ์ต่อบัณฑิตที่ได้งานท า
ทั้งหมด 
2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตต่อจ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท า
ทั้งหมด 
2.4 ร้อยละความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ของบัณฑิตต่อจ านวนบัณฑิตทั้งหมด   
2.5 รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) 
2.6 ผลส ารวจความคิดเห็นจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่อ
หลักสูตร ศศ.บ.ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

3. ส่งเสริมการใช้ความรู้เพ่ือการ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 

3.1 จัดให้มีรายวิชาต่างๆให้มีการ
เชิญผู้มีประสบการณ์จริงมาเป็น
วิทยากร รวมถึงจัดวิชาฝึกงาน 
3.2 มีการน าโจทย์ปัญหาจากชุมชน
มาบูรณาการกับการเรียนการสอน   

3.1 ร้อยละความพึงพอใจของ            
ผู้ประกอบการต่อผลงานของนิสิต 
3.2 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตต่อ
สถานที่ฝึกงาน 
3.3 รายงานการประเมินผลฝึกงาน  
3.4 รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2559 (ภาคผนวก ก) 

 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)  
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคต้น           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
  ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

หรือเทียบเท่า  
      2.2.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
2.3.1 ทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิต เนื่องจากต ารา เอกสารและ

ข้อสอบโดยเฉพาะในส่วนของวิชาพ้ืนฐานเฉพาะจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 
2.3.2 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนในมหาวิทยาลัยที่มี

รูปแบบแตกต่างไปจากเดิม มีเพ่ือนใหม่ สังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้อง
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
(1) จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับนิสิตใหม่  
(2) จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
(3) มอบหมายอาจารย์ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแล ให้ค าปรึกษาแก่นิสิต แนะน าการ

วางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 

วิชาเอกการแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร์ 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 

วิชาเอกการออกแบบเพ่ืองานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 
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       2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

หน่วย: บาท 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา 
(80,000 บาท/คน/ปี x 90 คน) 

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

รวมรายรับ 7,200,000 14,400,000 21,600,000 28,800,000 28,800,000 
 
หมายเหตุ    ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสตูรต่อคน 320,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท) 
 

2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

หมวดการจัดการเรียนการสอน 

  1.ค่าสอน (ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและคณะร่วมสอน) 360,000 720,000 1,080,000 1,440,000 1,440,000 

2.ค่าวัสดุ (วัสดสุ านักงานและวัสดกุารเรยีนการสอน) 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 ครุภณัฑ ์ 2,880,000 5,760,000 8,640,000 11,520,00

0 

11,520,000 

9.ค่าพัฒนามหาวิทยาลยั 1,080,000 2,160,000 3,240,000 4,320,000 4,320,000 

หมวดค่าใชจ้่ายส่วนกลาง 

  

  

  

  

  

1.ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  
171,000 342,000 513,000 684,000 684,000 

(950 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

2.ค่าบ ารุงห้องสมุด  
162,000 324,000 486,000 648,000 648,000 

(900 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 
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รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

3.ค่าบ ารุงฝ่ายกจิการนสิิต 
153,000 306,000 459,000 612,000 612,000 

(850 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

4.ค่ากองทุนคอมพิวเตอร ์
117,000 234,000 351,000 468,000 468,000 

(650 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

5.ค่าบ ารุงด้านการกีฬา 
54,000 108,000 162,000 216,000 216,000 

(300 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

จ านวนนิสิต (คน) 90 180 270 360 360 

จ านวนภาคการศึกษา 2 2 2 2 2 

รวมรายจ่าย / คน / ภาคการศึกษา 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

รวมรายจ่าย / ปีงบประมาณ 7,200,000 14,400,00

0 

21,600,000 28,800,00

0 

28,800,000 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

    แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
    อ่ืนๆ (ระบ)ุ 
 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1 หลักสูตร 
           3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  

     รวมตลอดหลักสูตรหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 
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    3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

โครงสร้างหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (วิชาเอก
การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล, วิชาเอกการแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร์ และวิชาเอกการออกแบบ
เพ่ืองานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) เป็นหลักสูตร 4 ปี จ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต แบ่งเป็น
หมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

 
หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 

วิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า    30   หน่วยกิต 

วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ                  30   หน่วยกิต 
วิชาเอก 
- วิชาเอกบังคับ ( 26 หน่วยกิต) 
- วิชาเอกเลือกตามวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต) 

ไม่น้อยกว่า    50    หน่วยกิต 

วิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า      6    หน่วยกิต 
วิชาโท ไม่น้อยกว่า    15    หน่วยกิต 

รวม ไม่น้อยกว่า   131    หน่วยกิต 
 
3.1.3 รายวิชา 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 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 ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต ดังนี้ 
             1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
  1.1.1  ภาษาไทย ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 มศว     111      ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                                                   3(3-0-6) 
 SWU    111      Thai for Communication 
 

 1.1.2 ภาษาต่างประเทศ ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 มศว     121      ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1                                             3(2-2-5) 
 SWU    121      English for Effective Communication 1 
 มศว     122      ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2                                             3(2-2-5) 
 SWU    122      English for Effective Communication 2 
 มศว     123      ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1                                                 3(2-2-5) 
 SWU    123      English for International Communication 1 
 มศว     124      ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2                                                 3(2-2-5) 
 SWU    124      English for International Communication 2 
 

  1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) ก าหนดให้เรียน  
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
มศว    141      ชีวิตในโลกดิจิทัล                                                                              3(3-0-6) 

 SWU    141      Life in a Digital World 
 

         1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  
8 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 มศว     151      การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์                                                           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 ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ดังนี้ 
   2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 
5 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

 มศว     241      แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม                                                        2(1-2-3) 
 SWU    241      Digital Technology and Society Trends 
 มศว     242      คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                                                               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      วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ                                                                           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)  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 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       ธรรมนญูชีวิต                                                                               2(1-2-3) 
  SWU     255       Constitution For Living 
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 มศว      256       การอ่านเพ่ือชีวิต                                                                           2(2-0-4) 
 SWU     256       Reading for Life 
 มศว      257       วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                                                          2(2-0-4) 
 SWU    257       Literature for Intellectual Powers 
 มศว      258       ศิลปะการพูดและการน าเสนอ                                                           2(2-0-4) 
 SWU    258       Arts of Speaking and Presentation 
 มศว     262        ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม                                                 2(2-0-4) 
 SWU    262        History and Effects on Society 
 มศว     263        มนุษย์กับสันติภาพ                                                                         2(2-0-4) 
 SWU   263        Human and Peace 
 มศว     264        มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม                                                              2(2-0-4) 
 SWU    264        Human in Multicultural Society 
 มศว     265        เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์                                                                       3(3-0-6) 

 SWU    265        Economic Globalization 

 มศว     266        ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                 2(2-0-4) 

 SWU    266        Sufficiency Economy 

 มศว     267        หลักการจัดการสมัยใหม่                                                                   2(2-0-4) 

 SWU    267        Principles of Modern Management 

 มศว     268       การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย                                                2(1-2-3) 

 SWU    268       Social Study by Research 

 มศว     351       การพัฒนาบุคลิกภาพ                                                                       3(2-2-5) 
 SWU   351       Personality Development 
 มศว     352       ปรชัญาและกระบวนการคิด                                                                3(3-0-6) 
 SWU    352       Philosophy and Thinking Process 
 มศว     353       การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม                                                       3(3-0-6) 
 SWU   353       Logical Thinking and Ethics 
 มศว     354       ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม                                                          3(2-2-5) 
 SWU    354       Creativity and Innovation 
 มศว     355       พุทธธรรม                                                                                     3(3-0-6) 
 SWU    355       Buddhism 
 มศว     356       จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต                                                           2(2-0-4) 
 SWU    356       Social Psychology for Living 
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 มศว     357       สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม                                                        2(2-0-4) 
 SWU   357       Mental Health and Social Adaptability 
 มศว     358       กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม                                            2(1-2-3) 
 SWU    358       Creative Activities for Life and Social Development 
 มศว     361       มศว เพื่อชุมชน                                                                              3(1-4-4) 
 SWU    361       SWU for Communities 
 มศว     362       ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                            2(1-2-3) 
 SWU    362        Local Wisdom 
 มศว     363       สัมมาชีพชุมชน                                                                              2(1-2-3) 
 SWU    363       Ethical Careers for Community 
 มศว     364       กิจการเพื่อสังคม                                                                            2(1-2-3) 
 SWU    364       Social Enterprise 
 

    2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 มศว     131       ลีลาศ                                                                                          1(0-2-1) 
 SWU    131       Social Dance 
 มศว     132       สมรรถภาพส่วนบุคคล                                                                      1(0-2-1) 
 SWU    132       Personal Fitness 
 มศว     133       การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ                                                                   1(0-2-1) 
 SWU    133       Jogging for Health 
 มศว     134       โยคะ                                                                                          1(0-2-1) 
 SWU    134       Yoga 
 มศว     135       ว่ายน้ า                                                                                        1(0-2-1) 
 SWU    135       Swimming 
 มศว     136       แบดมินตัน                                                                                   1(0-2-1) 
 SWU    136       Badminton 
 มศว     137       เทนนิส                                                                                        1(0-2-1) 
 SWU    137       Tennis 
 มศว     138       กอล์ฟ                                                                                         1(0-2-1) 
 SWU    138       Golf 
 มศว     139       การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก                                                                   1(0-2-1) 
 SWU    139       Weight Training 
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 (2) หมวดวิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ ก าหนดให้เรียน  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      ทักษะการสื่อสารส าหรับการผลิตสื่อ                            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 ก าหนดให้เรียน  26  หน่วยกิต ดังนี้ 
  ภสด  111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล          3(3-0-6) 

  CDM  111 Introduction to Cinema and Digital Media  

  ภสด  112      การวิเคราะห์บท                                                            2(1-2-3)           

  CDM  112     Script Analysis 

  ภสด  211     ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์                                          2(2-0-4) 

  CDM  211      History of Cinema 

  ภสด  212 ความคิดรวบยอดและสไตล์              3(3-0-6)  

  CDM  212  Concept and Style 
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  ภสด   213 สุนทรียะและการวิจารณ์ในงานภาพยนตร์                       3(3-0-6) 

  CDM  213 Cinema Aesthetics and Criticism 

  ภสด   214 จรรยาบรรณและกฎหมายด้านสื่อดิจิทัล               2(2-0-4) 

  CDM  214 Ethics and Law in Digital Media     

  ภสด  311  งานวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่องานภาพยนตร์            3(3–0-6) 

  CDM  311 Research and Knowledge Application for Cinema    

  ภสด   451 การฝึกงานทางวิชาชีพ                                                   3(0-9-0) 

  CDM  451 Professional Practice    

  ภสด   453 ภาพยนตร์นิพนธ์                5(0-10-5) 

  CDM  453     Cinema Thesis 

 

    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 การผลิตงานเพ่ือความบันเทิง              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 22 

ภสด     322  ชาติพันธุ์และการน าเสนอประเด็นในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล               2(2-0-4) 

CDM  322 Ethnicity and Representation in Cinema and Digital Media  
ภสด     323 เทคนิคพิเศษเพ่ืองานภาพยนตร์                     2(1-2-3) 

CDM    323 Special Effects for Cinema 

ภสด  324    การถ่ายท าภาพยนตร์ระบบดิจิทัล                   2(1-2-3) 

CDM  324 Digital Cinematography 

ภสด  325 แสงและสื่อร่วมสมัย                      2(1-2-3) 

CDM  325 Lighting and Contemporary Media 

ภสด  351     โครงงานผลิตภาพยนตร์                              3(2-2-5) 

CDM  351     Cinema  Production  Project   

ภสด  421 การออกแบบเสียงในสื่อดิจิทัล              2(1-2-3) 

CDM  421 Sound Design in Digital Media 

ภสด  422 สตอรี่บอร์ด               2(1-2-3) 

CDM  422  Storyboard  

ภสด  452 การศึกษาเฉพาะเรื่อง            3(2-2-5) 

CDM  452 Independent Study  
  

       3.2.2  วิชาเอกการแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร์ 
ภสด  131 การแสดงเพ่ืองานภาพยนตร์ 1                       3(2-2-5) 

CDM  131 Acting for Cinema 1  

ภสด  132 การก ากับการแสดงภาพยนตร์ 1                       3(2-2-5) 

CDM  132 Directing for Cinema 1  

ภสด  133 เทคนิคการออกเสียง            2(1-2-3) 

CDM 133 Vocal Technique 

ภสด  231 การเขียนบทเพ่ืองานภาพยนตร์           2(1-2-3) 

CDM  231 Script Writing for Cinema 

ภสด  232 การแสดงเพ่ืองานภาพยนตร์ 2              3(2-2-5) 

CDM  232 Acting for Cinema 2  

ภสด  233 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์            3(2-2-5) 

CDM  233 Introduction to Cinema Production  

 

 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 23 

ภสด  234 การก ากับการแสดงภาพยนตร์ 2               3(2-2-5) 

CDM  234 Directing for Cinema 2 

ภสด  241 การแต่งหน้าเพ่ืองานภาพยนตร์            2(1-2-3) 

CDM  241 Makeup for Cinema   

ภสด  322 ชาติพันธุ์และการน าเสนอประเด็นในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล               2(2-0-4) 

CDM  322 Ethnicity and Representation in Cinema and Digital Media  
ภสด  331 กระบวนการและการคัดเลือกนักแสดง                  2(1-2-3) 

CDM  331 Casting and Audition  

ภสด  332 การเขียนบทสร้างสรรค์                           2(1-2-3) 

CDM  332 Creative Script Writing 

ภสด     333     การแสดงเพ่ืองานภาพยนตร์ 3         2(1-2-3) 

CDM  333     Acting for Cinema 3 

ภสด  351  โครงงานผลิตภาพยนตร์             3(2-2-5) 

CDM  351     Cinema  Production  Project   

ภสด     431     การบริหารจัดการศิลปิน            2(2-0-4) 

CDM  431      Artists Management 

ภสด  452 การศึกษาเฉพาะเรื่อง              3(2-2-5) 

CDM  452 Independent Study  
 

       3.2.3  วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  
ภสด  141 สเก็ตซ์และการวาดภาพ             2(1-2-3) 

CDM  141 Sketch and Drawing   

ภสด  142 ประวัติศาสตร์และสไตล์ของเครื่องแต่งกาย           2(2-0-4) 

CDM  142 History and Style of Costume  

ภสด  143 เทคนิควาดระบายสีในสื่อดิจิทัล            2(1-2-3) 

CDM  143 Rendering Technique in Digital Media 

ภสด  241 การแต่งหน้าเพ่ืองานภาพยนตร์            2(1-2-3) 

CDM  241 Makeup for Cinema  

ภสด  242 การออกแบบฉากเพ่ืองานภาพยนตร์                3(2-2-5) 

CDM  242 Set Design for Cinema  
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ภสด  243 ยุคสมัยและสไตล์              2(1-2-3) 

CDM  243 Period and Style 

ภสด  244 การออกแบบเครื่องแต่งกายเพ่ืองานภาพยนตร์          3(2-2-5) 

CDM  244 Costume Design for Cinema 

ภสด  341 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์                 3(2-2-5) 

CDM  341 Production Design 

ภสด  342 การสร้างอุปกรณ์การแสดงเพ่ืองานภาพยนตร์          2(1-2-3) 

CDM  342 Hand Craft for Cinema  

ภสด  351 โครงงานผลิตภาพยนตร์             3(2-2-5) 

CDM  351      Cinema  Production  Project   

ภสด  441    การออกแบบและจัดสร้างเครื่องแต่งกาย           3(2-2-5) 

CDM  441     Costume Design and Construction 

ภสด  442      เทคนิคพิเศษในการแต่งหน้าเพ่ืองานภาพยนตร์          3(2-2-5) 

CDM  442     Special Effects Makeup for Cinema 

ภสด  443 การออกแบบแสงเพื่องานภาพยนตร์           2(1-2-3) 

CDM  443 Lighting Design for Cinema 

ภสด  452 การศึกษาเฉพาะเรื่อง             3(2-2-5) 

CDM  452 Independent Study  
 

(4)  หมวดวิชาเลือกเสรี  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
      ก าหนดให้เรียนจากรายวิชาที่ไม่ใช่วิชาเอก ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
(5)  หมวดวิชาโท  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
      โดยให้เลือกศึกษาวิชาโทด้านใดด้านหนึ่งที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยศึกษาตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขของหลักสูตรวิชาโทด้านนั้น ๆ (ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา) 
 

 

 

 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 25 

วิชาโท ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  

 (ส าหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกอ่ืนๆ ท่ีมิใช่วิชาเอกภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) 

ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
วิชาโทบังคับ     จ านวน 9 หน่วยกิต 

ภสด   111   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล                3(3-0-6) 

CDM  111 Introduction to Cinema and Digital Media 

ภสด   213 สุนทรียะและการวิจารณ์ในงานภาพยนตร์                                               3(3-0-6) 

CDM  213 Cinema Aesthetics and Criticism 

ภสด   212 ความคิดรวบยอดและสไตล์                  3(3-0-6)           

CDM  212 Concept and Style    
 

วิชาโทเลือก      ให้เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ภสด   131        การแสดงเพ่ืองานภาพยนตร์ 1                    3(2-2-5) 

CDM  131 Acting for Cinema 1 

ภสด   223 การบริหารการผลิต                   2(2-0-4) 

CDM  223 Production Management 

ภสด   241        การแต่งหน้าเพื่องานภาพยนตร์                  2(1-2-3) 

CDM  241 Makeup for Cinema  

ภสด   244 การออกแบบเครื่องแต่งกายเพ่ืองานภาพยนตร์                3(2-2-5)      

CDM  244 Costume Design for Cinema  

ภสด   322 ชาติพันธุ์และการน าเสนอประเด็นในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล                   2(2-0-4)   

CDM  322 Ethnicity and Representation in Cinema and Digital Media  

ภสด   343 การสร้างอุปกรณ์การแสดงเพ่ืองานภาพยนตร์      2(1-2-3) 

CDM  343 Hand Craft for Cinema 
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ความหมายของรหัสวิชา 

รหัสวิชาประกอบด้วย 3 หลักแรกเป็นตัวอักษร และตามด้วยตัวเลข 3 หลัก 
ความหมายของกลุ่มตัวอักษร 
รายวิชาซึ่งเปิดสอนในแต่ละสาขาวิชามีความหมายตามรหัสอักษร ดังนี้  
 มศว หรือ SWU   หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 วนส หรือ COS   หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ 
 ภสด หรือ CDM   หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
 นสส หรือ CSC   หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์ 
 นวส หรือ INC   หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร 
 

ความหมายของกลุ่มตัวเลข 
 เลขหลักแรก หมายถึง  ระดับชั้นปีทีส่อน 
 เลขหลักท่ี 2  หมายถึง  กลุ่มวิชา 
โดยความหมายของเลขหลักที่ 2 สามารถแยกได้ตามหมวดวิชา ดังนี้ 
 0 หมายถึง  หมวดวิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ (รายวิชาที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ) 
 1  หมายถึง  หมวดวิชาเอกบังคับภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
 2 หมายถึง   หมวดวิชาในวิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
 3  หมายถึง  หมวดวิชาในวิชาเอกการแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร์ 
 4  หมายถึง  หมวดวิชาในวิชาเอกการออกแบบเพ่ืองานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
 5  หมายถึง  หมวดวิชาฝึกงาน และภาพยนตร์นิพนธ์ 
 เลขหลักท่ี 3 หมายถึง  ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 
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3.1.4) แผนการศึกษา 
3.1.4.1  วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ 6 หน่วยกิต 

วนส 101     เทคนิคการเล่าเรื่องในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 3(3-0-6) 
วนส 102     ความรู้เบื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล 3(3-0-6) 
 วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต 
ภสด 111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 3(3-0-6) 
 วิชาเอกเลือก  3 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไป 10 หน่วยกิต 
มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1        3(2-2-5) 
มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย์    3(3-0-6) 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก) กลุ่มพลานามัย  1(0-2-1) 

 รวม 22 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ 6 หน่วยกิต 

วนส 103           สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย 3(3-0-6) 
วนส 104 สื่อศึกษา 3(2-2-5) 
 วิชาเอกบังคับ 2 หน่วยกิต 
ภสด 112      การวิเคราะห์บท        2(1-2-3)           
 วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไป 9 หน่วยกิต 
มศว 122  ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2   3(2-2-5) 
มศว 141  ชีวิตในโลกดิจิทัล    3(3-0-6) 
มศว 161  มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้     2(2-0-4)     
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก) กลุ่มพลานามัย 1(0-2-1) 
 รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ 6 หน่วยกิต 

วนส 201      ทักษะการสื่อสารส าหรับการผลิตสื่อ    3(2-2-5) 
วนส 202 ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย 3(3-0-6) 
 วิชาเอกบังคับ 5 หน่วยกิต 
ภสด 211       ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ 2(2-0-4)           
ภสด 212 ความคิดรวบยอดและสไตล์ 3(3-0-6) 
 วิชาเอกเลือก 4 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไป 3 หน่วยกิต 
มศว 261  พลเมืองวิวัฒน์    3(3-0-6) 
 รวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ 3 หน่วยกิต 

วนส 203 แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ 3(2-2-5) 
 วิชาเอกบังคับ 5 หน่วยกิต 
ภสด 213 สุนทรียะและการวิจารณ์ในงานภาพยนตร์ 3(3-0-6) 
ภสด 214 จรรยาบรรณและกฎหมายด้านสื่อดิจิทัล 2(2-0-4)    
 วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 
ภสด 224 การผลิตงานเพ่ือความบันเทิง 3(2-2-5) 
 วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 3 หน่วยกิต 
 วิชาโท 6 หน่วยกิต 
 รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ 3 หน่วยกิต 

วนส 301      การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต 
ภสด 311  งานวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ืองานภาพยนตร์ 3(3-0-6) 
 วิชาเอกเลือก 4 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 3 หน่วยกิต 
 วิชาโท 

วิชาเลือกเสรี 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 รวม 19 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ 3 หน่วยกิต 
วนส 302      พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 วิชาเอกเลือก 4 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 2 หน่วยกิต 
 วิชาโท 

วิชาเลือกเสรี 
6 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 รวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ 3 หน่วยกิต 
วนส 401     กระแสกับธุรกิจ 3(3-0-6) 
 วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต 
ภสด 451 การฝึกงานทางวิชาชีพ 3(0-9-0) 
 วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 
 รวม 9 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 วิชาเอกบังคับ 5 หน่วยกิต 

ภสด 453 ภาพยนตร์นิพนธ์ 5(0-10-5) 
 รวม 5 หน่วยกิต 
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3.1.4.2  วิชาเอกการแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร์ 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ 6 หน่วยกิต 

วนส 101     เทคนิคการเล่าเรื่องในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 3(3-0-6) 
วนส 102     ความรู้เบื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล 3(3-0-6) 
 วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต 
ภสด 111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 3(3-0-6) 
 วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไป 10 หน่วยกิต 
มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1        3(2-2-5) 
มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย์    3(3-0-6) 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก) กลุ่มพลานามัย  1(0-2-1) 

 รวม 22 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ 6 หน่วยกิต 

วนส 103           สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย 3(3-0-6) 
วนส 104 สื่อศึกษา 3(2-2-5) 
 วิชาเอกบังคับ 2 หน่วยกิต 
ภสด 112      การวิเคราะห์บท        2(1-2-3)           
 วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไป 9 หน่วยกิต 
มศว 122  ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2   3(2-2-5) 
มศว 141  ชีวิตในโลกดิจิทัล    3(3-0-6) 
มศว 161  มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้     2(2-0-4)     
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก) กลุ่มพลานามัย 1(0-2-1) 
 รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ 6 หน่วยกิต 

วนส 201      ทักษะการสื่อสารส าหรับการผลิตสื่อ    3(2-2-5) 
วนส 202 ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย 3(3-0-6) 
 วิชาเอกบังคับ 5 หน่วยกิต 
ภสด 211       ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ 2(2-0-4)           
ภสด 212 ความคิดรวบยอดและสไตล์ 3(3-0-6) 
 วิชาเอกเลือก 4 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไป 3 หน่วยกิต 
มศว 261  พลเมืองวิวัฒน์    3(3-0-6) 
 รวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ 3 หน่วยกิต 

วนส 203 แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ 3(2-2-5) 
 วิชาเอกบังคับ 5 หน่วยกิต 
ภสด 213 สุนทรียะและการวิจารณ์ในงานภาพยนตร์ 3(3-0-6) 
ภสด 214 จรรยาบรรณและกฎหมายด้านสื่อดิจิทัล 2(2-0-4)    
 วิชาเอกเลือก 4 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 3 หน่วยกิต 
 วิชาโท 3 หน่วยกิต 
 รวม 18 หน่วยกิต 
 

 

 

 

 

 
 
 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 32 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ 3 หน่วยกิต 

วนส 301      การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต 
ภสด 311  งานวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ืองานภาพยนตร์ 3(3-0-6) 
 วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 3 หน่วยกิต 
 วิชาโท 

วิชาเลือกเสรี 
6 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 รวม 21 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ 3 หน่วยกิต 

วนส 302      พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 วิชาเอกเลือก 4 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 2 หน่วยกิต 
 วิชาโท 

วิชาเลือกเสรี 
6 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 รวม 18 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ 3 หน่วยกิต 

วนส 401     กระแสกับธุรกิจ 3(3-0-6) 
 วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต 
ภสด 451 การฝึกงานทางวิชาชีพ 3(0-9-0) 
 วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต 
 รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 วิชาเอกบังคับ 5 หน่วยกิต 

ภสด 453 ภาพยนตร์นิพนธ์ 5(0-10-5) 
 รวม 5 หน่วยกิต 
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3.1.4.3 วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ 6 หน่วยกิต 

วนส 101     เทคนิคการเล่าเรื่องในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 3(3-0-6) 
วนส 102     ความรู้เบื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล 3(3-0-6) 
 วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต 
ภสด 111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 3(3-0-6) 
 วิชาเอกเลือก 2 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไป 10 หน่วยกิต 
มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1        3(2-2-5) 
มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย์    3(3-0-6) 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก) กลุ่มพลานามัย  1(0-2-1) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ 6 หน่วยกิต 

วนส 103           สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย 3(3-0-6) 
วนส 104 สื่อศึกษา 3(2-2-5) 
 วิชาเอกบังคับ 2 หน่วยกิต 
ภสด 112      การวิเคราะห์บท        2(1-2-3)           
 วิชาเอกเลือก 4 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไป 9 หน่วยกิต 
มศว 122  ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2   3(2-2-5) 
มศว 141  ชีวิตในโลกดิจิทัล    3(3-0-6) 
มศว 161  มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้     2(2-0-4)     
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก) กลุ่มพลานามัย 1(0-2-1) 
 รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ 6 หน่วยกิต 

วนส 201      ทักษะการสื่อสารส าหรับการผลิตสื่อ    3(2-2-5) 
วนส 202 ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย 3(3-0-6) 
 วิชาเอกบังคับ 5 หน่วยกิต 
ภสด 211       ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ 2(2-0-4)           
ภสด 212 ความคิดรวบยอดและสไตล์ 3(3-0-6) 
 วิชาเอกเลือก  4 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไป 3 หน่วยกิต 
มศว 261  พลเมืองวิวัฒน์    3(3-0-6) 
 รวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ 3 หน่วยกิต 

วนส 203 แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ 3(2-2-5) 
 วิชาเอกบังคับ 5 หน่วยกิต 
ภสด 213 สุนทรียะและการวิจารณ์ในงานภาพยนตร์ 3(3-0-6) 
ภสด 214 จรรยาบรรณและกฎหมายด้านสื่อดิจิทัล 2(2-0-4)    
 วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 3 หน่วยกิต 
 วิชาโท 3 หน่วยกิต 
 รวม 17 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ 3 หน่วยกิต 

วนส 301      การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต 
ภสด 311  งานวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ืองานภาพยนตร์ 3(3-0-6) 
 วิชาเอกเลือก  3 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 3 หน่วยกิต 
 วิชาโท 

วิชาเลือกเสรี 
6 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 รวม 21 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ 3 หน่วยกิต 

วนส 302      พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 วิชาเอกเลือก 4 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 2 หน่วยกิต 
 วิชาโท 

วิชาเลือกเสรี 
6 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 รวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ 3 หน่วยกิต 

วนส 401     กระแสกับธุรกิจ 3(3-0-6) 
 วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต 
ภสด 451 การฝึกงานทางวิชาชีพ 3(0-9-0) 
 วิชาเอกเลือก 4 หน่วยกิต 
 รวม 10 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 วิชาเอกบังคับ 5 หน่วยกิต 

ภสด 453 ภาพยนตร์นิพนธ์ 5(0-10-5) 
 รวม 5 หน่วยกิต 
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3.1.5) ค าอธิบายรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
มศว  111          ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                                                    3(3-0-6) 
SWU 111         Thai for Communication 

           ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์
ความคิด และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อ
ความ ขยายความ และพรรณนาความ 
 
มศว  121          ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1                                             3(2-2-5) 
SWU 121          English for Effective Communication 1 

              ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้     
สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

 
มศว  122          ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2                                             3(2-2-5) 
SWU 122          English for Effective Communication 2 

            ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 
สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
 
มศว  123         ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1                                                  3(2-2-5) 
SWU 123         English for International Communication 1  

           ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษใน
ฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ ทั้งค าศัพท์ ส านวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการออกเสียง ฝึกปฏิบัติการ
สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
 
มศว  124          ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2                                                 3(2-2-5) 
SWU 124          English for International Communication 2 

            ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนส าหรับผู้ เรียนที่ ใช้
ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
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1.2)  กลุ่มวิชาพลานามัย 
 

มศว  131         ลีลาศ                                                                                            1(0-2-1) 
SWU 131         Social Dance 

           เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กายและบุคลิกที่เหมาะสมส าหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพ่ือสุขภาพ 
 
มศว  132         สมรรถภาพส่วนบุคคล                                                                        1(0-2-1) 
SWU 132         Personal Fitness 

           หลักการพ้ืนฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง ความเร็ว 
ความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการท างานของระบบการไหลเวียนโลหิต 
 
มศว  133        การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ                                                                      1(0-2-1) 
SWU 133        Jogging for Health 

          หลักการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบการ
ไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ 

 
มศว  134         โยคะ                                                                                           1(0-2-1) 
SWU 134         Yoga 

           เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความ
แข็งแรงของร่างกายเพื่อสุขภาพ 
 
มศว  135        ว่ายน้ า                                                                                           1(0-2-1) 
SWU 135        Swimming 

          เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้ า การว่ายน้ าท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน้ าเพื่อสุขภาพ 
 
มศว  136        แบดมินตัน                                                                                      1(0-2-1) 
SWU 136        Badminton 

          ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การ
เล่นลูกหน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการ
เล่นแบดมินตันเพ่ือสุขภาพ 
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มศว  137        เทนนิส                                                                                           1(0-2-1) 
SWU 137        Tennis 

          เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธี

การเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพ่ือสุขภาพ 

 

มศว  138        กอล์ฟ                                                                                            1(0-2-1) 
SWU 138        Golf 

          ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การ

ใช้และเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพ่ือสุขภาพ 

 

มศว  139        การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก                                                                      1(0-2-1) 
SWU 139        Weight Training 

          เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้น้ าหนักและ

การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิค

การฝึกโดยการใช้น้ าหนักเพ่ือสุขภาพ 

 

1.3)  กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
 

มศว  141        ชีวิตในโลกดิจิทัล                                                                               3(3-0-6) 
SWU 141        Life in a Digital World 

          ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การ

ประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนว

ทางการป้องกัน การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทัน

สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 

 

มศว  241         แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม                                                         2(1-2-3) 
SWU 241         Digital Technology and Society Trends 

           ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้ง

วิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต 
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มศว  242         คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                                                                3(3-0-6) 
SWU 242         Mathematics in Daily Life 

           ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์

ส าหรับผู้บริโภคและการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย 

การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 

 
มศว  243         การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล                                                           3(3-0-6) 
SWU 243         Personal Financial Management 

          ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพ

คล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

ส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน 

 

มศว  244         วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี                                                   3(3-0-6) 
SWU 244         Science for Better Life and Environment 

           ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความส าคัญของการ

อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

มศว  245         วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม                                                         2(2-0-4) 
SWU 245         Science, Technology and Society 

           ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์ส าคัญของโลก 

ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ

บริบทสังคมไทยในปัจจุบัน 

 

มศว  246        วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ                                                                             2(2-0-4) 
SWU 246       Healthy Lifestyle  

         ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อสุขภาพ 

โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิง

สร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
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มศว  247        อาหารเพื่อชีวิต                                                                                 2(1-2-3) 
SWU 247       Food for Life 

         ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย อาหารเพ่ือสุขภาพ สมุนไพร 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บรักษา

อาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า 

 
มศว  248        พลังงานทางเลือก                                                                              2(2-0-4) 
SWU 248        Alternative Energy 

          ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลัก

และพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภูมิ

ปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

มศว  341        ธุรกิจในโลกดิจิทัล                                                                              2(1-2-3) 
SWU 341        Business in a Digital World 

          ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

 

1.4) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 

มศว  151        การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์                                                             3(3-0-6) 
SWU 151        General Education for Human Development 

          ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความส าคัญและแนว

ทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การ

สังเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

 

มศว  161        มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้                                                                2(2-0-4) 
SWU 161        Human in Learning Society 

 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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มศว  251        ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                                                                  2(1-2-3) 
SWU 251        Music and Human Spirit 

           ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการ

เรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน 
 

มศว  252        สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต                                                                        3(3-0-6) 
SWU 252        Aesthetics for Life 

          ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับ

ธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และ

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 

มศว  253        สุนทรียสนทนา                                                                                 2(1-2-3) 
SWU 253        Dialogue 

          ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การ

ประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและ

ความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรีย

สนทนาในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 

มศว  254        ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์                                                                2(1-2-3) 
SWU 254        Art and Creativity 

          ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและ

สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 

มศว  255        ธรรมนูญชีวติ                                                                                    2(1-2-3) 
SWU 255        Constitution For Living 

          ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม 

หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนว

ทางการพัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏิบัติ 
 

มศว  256        การอ่านเพื่อชีวิต                                                                               2(2-0-4) 
SWU 256        Reading for Life 

          ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการ

อ่านจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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มศว  257        วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                                                              2(2-0-4) 
SWU 257       Literature for Intellectual Powers 

          ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย 

การวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 

 

มศว  258        ศิลปะการพูดและการน าเสนอ                                                                2(2-0-4) 
SWU 258       Arts of Speaking and Presentation 

          ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและ

เนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ 
 

มศว  261        พลเมืองวิวัฒน์                                                                                  3(3-0-6) 
SWU 261       Active Citizens 

          ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์

เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความส าคัญของ

การยึดหลักสันติวิธีในการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 

 

มศว  262        ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม                                                     2(2-0-4) 
SWU 262        History and Effects on Society 

          ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมจาก

อดีตสู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทาง

สังคมในบริบทของโลกาภิวัตน์ 

 

มศว  263        มนุษย์กับสันติภาพ                                                                             2(2-0-4) 
SWU 263       Human and Peace 

          ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ 

วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มี

อุดมการณ์เก่ียวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ 
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มศว  264        มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม                                                                  2(2-0-4) 
SWU 264        Human in Multicultural Society 

          ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน

โครงสร้างทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การ

เสริมสร้างกระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 

มศว  265        เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์                                                                           3(3-0-6) 

SWU 265        Economic Globalization 

          ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อ           

โลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มใน

อนาคตและผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

มศว  266        ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                     2(2-0-4) 

SWU 266        Sufficiency Economy 

          ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบ

กับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การวิเคราะห์หาแนวทาง

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

 

มศว  267        หลักการจัดการสมัยใหม่                                                                      2(2-0-4) 

SWU 267        Principles of Modern Management 

          ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

 

มศว  268        การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย                                                   2(1-2-3) 

SWU 268        Social Study by Research 

         ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการ

เรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การ   

ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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มศว  351        การพัฒนาบุคลิกภาพ                                                                          3(2-2-5) 
SWU 351       Personality Development 

 ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

การวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 

มารยาทพ้ืนฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อ่ืน 

 
มศว  352        ปรัชญาและกระบวนการคิด                                                                  3(3-0-6) 
SWU 352        Philosophy and Thinking Process 

         ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการ

คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บน

พ้ืนฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 

 

มศว  353        การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม                                                          3(3-0-6) 
SWU 353       Logical Thinking and Ethics 

         ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความส าคัญ

ของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล     

มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

มศว  354        ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม                                                             3(2-2-5) 
SWU 354        Creativity and Innovation 

         ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมาย

ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญของโลก การฝึกปฏิบัติพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 

 

มศว  355        พุทธธรรม                                                                                       3(3-0-6) 
SWU 355        Buddhism 

         ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต การพัฒนา

คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทาง    

การด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสุข 
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มศว  356        จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต                                                             2(2-0-4) 
SWU 356        Social Psychology for Living 

          ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ 

ตัวแปรทางสังคมที่ท าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจาก

ปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอ้ือสังคมและการ

ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

 

มศว  357        สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม                                                          2(2-0-4) 
SWU 357       Mental Health and Social Adaptability 

          ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุ

และการป้องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

มศว  358        กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม                                               2(1-2-3) 
SWU 358        Creative Activities for Life and Social Development 

          ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพ่ิมเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนา

กิจกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 

 

มศว  361        มศว เพื่อชุมชน                                                                                 3(1-4-4) 
SWU 361        SWU for Communities 

         ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้

ผ่านกิจกรรมนิสิต เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้ง

เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

 
มศว  362        ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                              2(1-2-3) 
SWU 362        Local Wisdom 

          ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิตและ

พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการ

เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพ่ือหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อ

การด ารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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มศว  363        สัมมาชีพชุมชน                                                                                 2(1-2-3) 
SWU 363        Ethical Careers for Community 

          ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม 

และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตส านึก ความสามัคคี และ

ความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะท าให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

 

มศว  364        กิจการเพื่อสังคม                                                                                2(1-2-3) 
SWU 364        Social Enterprise 

          ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการ

กิจการเพื่อสังคม เรียนรู้กิจการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพ่ือสังคม

ต้นแบบ และน าเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพ่ือสังคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน 

 
2. หมวดวิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ 
(กลุ่มรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) 
วนส  101     เทคนิคการเล่าเรื่องในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล             3(3-0-6) 

COS  101 Narrative Techniques in Cinema and Digital Media  

ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์เกี่ยวกับภาษาภาพยนตร์ เทคนิคการเล่าเรื่องในงานภาพยนตร์

และสื่อดิจิทัล โดยมุ่งศึกษาจากผลงานที่เด่นในกระบวนการเล่าเรื่อง การล าดับเนื้อหา เทคนิคการเล่าเรื่อง 

ด้วยกระบวนการศึกษาค้นคว้า พร้อมทั้งรายงานและน าเสนอร่วมกัน 

 
วนส  102     ความรู้เบื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล         3(3-0-6) 
COS  102 Introduction to Mass Communication and Digital Media 
               ศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับความรู้ เบื้องต้นในศาสตร์ทางด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล 
ครอบคลุมทั้งในเรื่องประวัติศาสตร์และความเป็นมาของสื่อแต่ละประเภท รวมถึงคุณลักษณะ ประเภท 
กระบวนการผลิต ตลอดจนรายละเอียดของสื่อในแต่ละชนิด และท าความเข้าใจกับธุรกิจของสื่อแต่ละประเภท 
รวมถึงแนวโน้มและทิศทางของสื่อในอนาคตทั้งท่ีเป็นสื่อมวลชนและสื่อดิจิทัล  
 
วนส  103         สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย            3(3-0-6) 

COS  103  Contemporary Aesthetics        

  ศึกษา ค้นคว้าและวิ เคราะห์หลักการ แนวคิด ประสบการณ์และประเด็นทางด้าน

สุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ ทั้งสุนทรียศาสตร์ตะวันตก ตะวันออก และไทย โดยวิเคราะห์ในเชิงสหวิทยาการที่

สัมพันธ์กับความงามร่วมสมัยทั้งกระแสสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่  
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วนส  104 สื่อศึกษา                                                      3(2-2-5) 
COS 104     Media Studies    
                    ศึกษาทฤษฎี หลักการ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสื่อและช่องทางในการสื่อสาร ตลอดจนพัฒนา

ทักษะในการวิเคราะห์สื่อใหม่ โดยผ่านมุมมองเชิงวิพากษ์ครอบคลุมในเรื่องของเทคโนโลยี คุณลักษณะ 

ประเภท กระบวนการผลิตและความสัมพันธ์ที่มีต่อระบบสังคมและวัฒนธรรม 

 
วนส  201      ทักษะการสื่อสารส าหรับการผลิตสื่อ                    3(2-2-5) 

COS 201 Communication Skills for Media Production 

           ศึกษาหลักการ และปฏิบัติการด้านทักษะการสื่อสารในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือการ

น าเสนอความคิด ผลงานและนวัตกรรมที่เก่ียวกับสื่อ 

 

วนส  202 ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย                                                  3(3-0-6) 

COS  202      Thai and Asian Wisdom  
          ศึกษา ค้นคว้า ท าความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาในฐานะเป็นทรัพย์ของชุมชน มุ่งเน้นใน     

ภูมิปัญญาของไทยและเอเชีย โดยอาจเลือกประเด็นศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาตามความสนใจ รวมทั้งอาจ

ก าหนดให้ผู้เรียนรวมตัวเป็นกลุ่มลงพ้ืนที่ศึกษาจากปราชญ์ในชุมชน และพ้ืนที่ที่นิสิตสนใจเพ่ือสังเคราะห์

ความรู้แล้วน ามาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกอ่ืนๆชั้นเรียน 

 
วนส  203 แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ                                       3(2-2-5) 
COS  203      Concept and Design Innovation   

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และฝึกปฏิบัติกระบวนการสร้างแนวความคิดทางการออกแบบ การ

ประยุกต์ใช้แนวคิดไปสู่นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 

 
วนส  301     การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์                                            3(3-0-6) 
COS  301      Creative Industry Management  

ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์หลักการแนวคิดและประเด็นทางการบริหารจัดการ และการ

ด าเนินการธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งในและนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีและบทบาทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล  
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วนส  302      พฤติกรรมผู้บริโภค                                                         3(3-0-6) 
COS 302          Consumer Behavior   

           ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ประเด็นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค โดย

พิจารณาจากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล สิ่งจูงใจ ทฤษฎีการเรียนรู้ 

ทัศนคติ ค่านิยม อิทธิพลทางสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 
 

วนส  401     กระแสกับธุรกิจ                                                  3(3-0-6) 
COS  401     Trends and Business   

ศึกษา วิเคราะห์ กระแสและแนวโน้มทางด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง 

กฎหมาย เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบและแนวทางในการด าเนินธุรกิจ  

 

3. หมวดวิชาเอกบังคับ   

ภสด  111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล            3(3-0-6)    

CDM 111 Introduction to Cinema and Digital Media  

ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์ทฤษฎี หลักการ เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางด้านภาพยนตร์และ   

สื่อดิจิทัลในสังคมโลกหลังทันสมัย ธรรมชาติของงานภาพยนตร์ ลักษณะการสร้างสรรค์งาน ประเภทของงาน 

บทบาทหน้าที่ของทีมผู้สร้างสรรค์งาน อิทธิพลที่ส่งผลต่อผู้รับชม แนวทางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและ

ต่างชาต ิ 

 

ภสด  112      การวิเคราะห์บท                                                            2(1-2-3)           

CDM 112     Script Analysis 

 ศึกษาหลักการ และกระบวนการในการวิเคราะห์บทส าหรับภาพยนตร์ และสื่อดิจิทัลใน

รูปแบบต่างๆ  วิเคราะห์องค์ประกอบ แนวคิดหลัก โครงเรื่อง ลักษณะตัวละคร ปรัชญาความคิด การใช้ภาษา

สื่อและสัญญะต่างๆที่ปรากฏในบท การใช้การวิเคราะห์เพ่ือต่อยอดสู่การสร้างสรรค์งาน  

 

ภสด  211       ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์                                          2(2-0-4) 

CDM 211       History of Cinema 

          ศึกษาหลักการ แนวคิด และวิเคราะห์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของงานภาพยนตร์ พัฒนาการ

ความเชื่อ กระแสความคิดและปรัชญา ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน โดยเชื่อมโยงกับบริบททางศิลปะและ

วัฒนธรรมของแต่ละยุคสมัย  
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ภสด  212 ความคิดรวบยอดและสไตล์              3(3-0-6) 

CDM 212  Concept and Style 

          ศึกษาวิเคราะห์ วิธีการวางแนวคิดหลักในการสร้างสรรค์งาน การก าหนดความคิดหลัก 

กระบวนการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือการสร้างสรรค์ แนวทางในการออกแบบและสไตล์ทางศิลปะที่ส่งผลต่อการสร้างงาน

ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 

ภสด  213 สุนทรียะและการวิจารณ์ในงานภาพยนตร์                        3(3-0-6) 

CDM 213 Cinema Aesthetics and Criticism 

 ศึกษาทฤษฎีการวิจารณ์ภาพยนตร์ ค้นคว้า วิเคราะห์และฝึกเกี่ยวกับการวิจารณ์แนวต่างๆ 

ตลอดจนความเชื่อเรื่องสุนทรียะในงานภาพยนตร์ตามแนวคิดแบบสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ บทบาทหน้าที่

ของนักวิจารณ์ ผู้สร้างงานและผู้รับชมผลงานภาพยนตร์  

 

ภสด  214 จรรยาบรรณและกฎหมายด้านสื่อดิจิทัล                2(2-0-4) 

CDM 214 Ethics and Law in Digital Media      

                    ศึกษาแนวคิด หลักการกฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับและจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพสื่อ ภาพยนตร์ โดยครอบคลุมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ลิขสิทธิ์ และการ

สร้างสรรค์งาน และสิทธิของผู้บริโภค 

 

ภสด  311  งานวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ืองานภาพยนตร์            3(3–0-6) 

CDM 311 Research and Knowledge Application for Cinema    

 ศึกษา ค้นคว้า ท าความเข้าใจในเรื่องกระบวนการวิจัย และงานสร้างสรรค์ ความส าคัญของ

การวิจัยต่อสังคมและกระบวนการสื่อสารในสังคมโลกหลังสมัยใหม่ การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ท่ีส่งผลต่องานด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

 

ภสด  451 การฝึกงานทางวิชาชีพ                                                           3(0-9-0) 

CDM 451 Professional Practice    

มุ่งสร้างเสริมประสบการณ์ตรงในขอบเขตตามสาขาวิชาที่ผู้เรียนสนใจในองค์กร บริษัทและ

หน่วยงานวิชาชีพ ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาของอาจารย์ในสาขาวิชา ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนได้เผชิญต่อ

สถานการณ์จริง ในสายวิชาชีพที่ตนสนใจ ไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง  
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ภสด  453 ภาพยนตร์นิพนธ์                       5(0-10-5) 

CDM 453 Cinema Thesis 

 ศึกษาค้นคว้า และบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในวิชาต่างๆ ก าหนดหัวข้อ

เพ่ือท าการศึกษา วิเคราะห์ในรูปแบบงานวิจัยและสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานจริยธรรม โดยเขียนเป็นภาคนิพนธ์และ

ผลิตผลงานจริงน าเสนองานต่อสาธารณชน 

 

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       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการผลิตภาพยนตร์        2(2-0-4) 

CDM 122      Introduction for Cinema Production Technology 

   ศึกษา หลักการ ทฤษฎีของอุปกรณ์ผลิตภาพยนตร์ การใช้งานเครื ่องมือและอุปกรณ์         

ขีดความสามารถของอุปกรณ์ การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน การปรับประยุกต์เพ่ือให้ได้เต็ม

ประสิทธิภาพ และแนวโน้มเทคโนโลยีในการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ปัจจุบัน 

 

ภสด  123 งานผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 1                       3(2-2-5) 

CDM 123 Cinema and Digital Media Production I 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการด้านอุปกรณ์กล้อง การจัดแสงเบื้องต้น การบันทึกเสียงเบื้องต้น ความ

ปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ ส าหรับการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล การถ่ายท าภาพยนตร์ในระดับพ้ืนฐาน  
 

 

ภสด  221 งานผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 2                       3(2-2-5) 

CDM 221 Cinema and Digital Media Production II 

 ศึกษา ฝึกปฏิบัติ สร้างสรรค์ผลงานการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล การถ่ายท าในห้องผลิต

รายการและภายนอก เทคนิคการน าเสนอในชิ้นงาน การล าดับความต่อเนื่อง และสุนทรียะในงานภาพยนตร์  
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ภสด  222 การตัดต่อ                  2(1-2-3) 

CDM 222 Editing  

 ศึกษา หลักการทฤษฎี กระบวนการหลังการผลิต ความเข้าใจเบื้องต้นเก่ียวกับโปรแกรมตัดต่อ

ด้วยคอมพิวเตอร์ การเตรียมการตัดต่อ ทักษะการเล่าเรื่องและล าดับเหตุการณ์ การวางแผนในการตัดต่อ 

เทคนิคการตัดต่อ การตัดต่อแบบตามล าดับเวลา แบบไม่ตามล าดับเวลา แบบคู่ขนาน และแบบย้อนหลัง การ

ตรวจสอบคุณภาพของผลงาน และการน าเสนอผลงาน   

 

ภสด  223 การบริหารการผลิต                2(2-0-4) 

CDM 223 Production Management  

 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการการบริหารงานความรับผิดชอบในแต่ละสายงานการ

ผลิต กระบวนการจัดการการผลิต การวางแผนงาน การเงิน การด าเนินงานและการประสานงานติดต่อกับ

องค์กรต่างๆ ตามแนวทางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 

ภสด  224 การผลิตงานเพ่ือความบันเทิง              3(2-2-5) 

CDM 224 Entertainment Production 

 ศึกษา ค้นคว้า กระบวนการ และการฝึกปฏิบัติการผลิตงานบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ภาพยนตร์

สั้น รายการโทรทัศน์ สื่อส าหรับน าเสนองานและสาระบันเทิง โดยสร้างความตระหนักถึงการสร้างสรรค์ผลงาน

เป็นทีม พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย และแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 

ภสด  321 การผลิตภาพยนตร์สารคดี                      3(2-2-5)  

CDM 321 Documentary Production 

 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ผลงานประเภทสารคดีประเภทต่างๆ ฝึกปฏิบัติการผลิต โดยมุ่งเน้น

ให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการ และเทคนิคในการสร้างสรรค์ การเลือกประเด็น การเก็บข้อมูล สร้างสรรค์บท การ

ถ่ายท า และการน าเสนอชิ้นงานภาพยนตร์สารคดีในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย โดยค านึงถึงชุมชนวัฒนธรรม 

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 

 

ภสด  322  ชาติพันธุ์และการน าเสนอประเด็นในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล                     2(2-0-4) 

CDM 322 Ethnicity and Representation in Cinema and Digital Media  
          ศึกษาทฤษฎีภาพยนตร์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ 

ซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์ของยุคหลังอาณานิคมซึ่งมีประเด็นความคิดและเนื้อหาที่สัมพันธ์กับหลักจริยธรรม  
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ภสด  323 เทคนิคพิเศษเพ่ืองานภาพยนตร์                     2(1-2-3) 

CDM 323 Special Effects for Cinema 

ศึกษา ค้นคว้า รูปแบบการตัดต่อภาพยนตร์ การปรับแต่งสีภาพยนตร์ การสร้างเทคนิคพิเศษ 

ฝึกปฏิบัติการวางแผนการตัดต่อ การปรับแต่งสี สร้างเทคนิคพิเศษในงานภาพยนตร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

การผลิตต้นฉบับ การควบคุมคุณภาพ การน าเสนอผลงานที่ได้มาตรฐาน 

 

ภสด  324    การถ่ายท าภาพยนตร์ระบบดิจิทัล                   2(1-2-3) 

CDM 324 Digital Cinematography 

         ศึกษา ค้นคว้า รูปแบบการถ่ายท าภาพยนตร์ การวางแผนการถ่ายท า การเลือกใช้และ

ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ในการถ่ายท า เรียนรู้เทคนิคขั้นสูงในการถ่ายท าทั้งภายในและนอกสถานที่ ฝึกปฏิบัติการใช้

เครื่องมือต่างๆ และกระบวนการในการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลขั้นสูง  

 

ภสด  325 แสงและสื่อร่วมสมัย                      2(1-2-3) 

CDM 325 Lighting and Contemporary Media 

 ศึกษาหลักการ วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติการจัดแสงส าหรับงานภาพยนตร์ วิธีการและการใช้

เทคโนโลยีในการจัดแสงในรูปแบบต่างๆส าหรับงานภาพยนตร์ในอุตสากรรมภาพยนตร์ในปัจจุบัน 

 

ภสด  351         โครงงานผลิตภาพยนตร์                                3(2-2-5) 

CDM 351         Cinema  Production  Project   

  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ บูรณาการความรู้ ปฏิบัติการเพ่ือผลิตและน าเสนอผลงานในรูปแบบ

งานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานจริยธรรม บริบทกระแสสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์

 

ภสด  421 การออกแบบเสียงในสื่อดิจิทัล               2(1-2-3) 

CDM 421 Sound Design in Digital Media 

 ศึกษาหลักการ ฝึกปฏิบัติการบันทึกเสียง การผสมเสียง การออกแบบเสียง การใช้โปรแกรม

ประยุกต์ในการผสมเสียง ตัดต่อเสียง และการท าเสียงประกอบภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  
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ภสด  422 สตอรี่บอร์ด                2(1-2-3) 

CDM 422  Storyboard  

ศึกษาหลักการกระบวนการเล่าเรื่องด้วยภาพ และฝึกปฏิบัติการท าสตอรี่บอร์ด เทคนิคการ

วาดสตอรี่บอร์ด การล าดับเหตุการณ์ มุมกล้อง ตัวละครและฉาก การเขียนรายละเอียดของภาพและเสียง การ

ควบคุมความต่อเนื่อง และการน าเสนอสตอรี่บอร์ดที่ตอบสนองกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และธุรกิจบันเทิง

ปัจจุบัน 

 

ภสด  452 การศึกษาเฉพาะเรื่อง             3(2-2-5) 

CDM 452 Independent Study  

 ศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติ วิจัยและพัฒนา ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานในประเด็น ขอบเขตสาระที่

ผู้เรียนสนใจเป็นพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของผู้เรียนโดยเฉพาะ ทั้งนี้

ประเด็นที่ศึกษาขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของสาขาวิชาและภายใต้การดูแล ให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่

รับผิดชอบรายวิชา 

 
4.2  วิชาเอกเลือก วิชาเอกการแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร์             

ภสด  131 การแสดงเพ่ืองานภาพยนตร์ 1                        3(2-2-5) 

CDM 131 Acting for Cinema 1  

          ศึกษาทฤษฎี ฝึกปฏิบัติการด้านการแสดงภาพยนตร์ การเตรียมความพร้อมของนักแสดง การ

ออกเสียง การจัดการสรีระในการแสดง การเคลื่อนไหว การแสดงผ่านกล้อง มุมกล้อง การวิเคราะห์และเข้าสู่

บทบาท การประยุกต์ใช้พ้ืนฐานด้านการแสดงในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์ในระดับสากล 

            
ภสด  132 การก ากับการแสดงภาพยนตร์ 1                               3(2-2-5) 

CDM 132 Directing for Cinema 1  

          ศึกษาทฤษฎี หลักการ บทบาทและหน้าที่ของผู้ก ากับการแสดงภาพยนตร์ กระบวนการ

ท างานในฐานะผู้ก ากับภาพยนตร์ การวางแผนการก ากับการแสดง เทคนิคการก ากับการแสดงภาพยนตร์ทั้งใน

ระยะก่อนการถ่ายท า ระหว่างการถ่ายท า และระยะหลังการถ่ายท า เพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรมภาพยนตร์และ

ธุรกิจบันเทิงในปัจจุบัน 
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ภสด  133 เทคนิคการออกเสียง             2(1-2-3) 

CDM 133 Vocal Technique 

          ศึกษา หลักการ ฝึกปฏิบัติเทคนิคการออกเสียงเพ่ือการแสดง การเตรียมความพร้อมในการ

จัดการเสียง การควบคุมลมหายใจ  การพูดและกลไกในการออกเสียง การพูดส าเนียงที่หลากหลายเพ่ือสามารถ

ถ่ายทอดลักษณะของตัวละครให้เหมาะสมกับบทบาทในการแสดง   

 

ภสด  231 การเขียนบทเพ่ืองานภาพยนตร์            2(1-2-3) 

CDM 231 Script Writing for Cinema 

          ศึกษาวิธีการ ขั้นตอน และฝึกปฏิบัติการเขียนบทภาพยนตร์ การสร้างโครงเรื่อง การสร้างตัว

ละคร ล าดับเหตุการณ์และองค์ประกอบของภาพยนตร์ การสอดแทรกจริยธรรมในงานภาพยนตร์ ฝึกน าเสนอ

และวิจารณ์บทโดยมุ่งเน้นในประเด็นความคิดรวบยอด 

 

ภสด  232 การแสดงเพ่ืองานภาพยนตร์ 2                  3(2-2-5) 

CDM 232 Acting for Cinema 2   

                    ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการด้านการแสดงภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เทคนิคการแสดงในมุม

กล้องในลักษณะต่างๆ เทคนิคการใช้อวัจนภาษาและวิธีการฝึกนักแสดงให้กับนักแสดงอย่างเหมาะสมกับ

ประเภทของภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในระดับสากล  

 

ภสด  233 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์                    3(2-2-5) 

CDM 233 Introduction to Cinema Production  

          ศึกษาและฝึกปฏิบัติการผลิตงานภาพยนตร์ในขั้นต้นโดยผู้เรียนต้องศึกษากระบวนการการ

ผลิต ภาษาและการสื่อสารทางด้านการผลิต ตลอดจนการฝึกปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อให้เกิดทักษะและความเข้าใจใน

กระบวนการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 

 

ภสด  234 การก ากับการแสดงภาพยนตร์ 2                  3(2-2-5) 

CDM 234 Directing for Cinema 2 

          ศึกษาทฤษฎี ฝึกปฏิบัติการก ากับการแสดงภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลในระดับสากล การ

ถ่ายทอดความคิด การสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ เทคนิควิธีการก ากับการแสดง การน าเสนอผลงานก ากับการ

แสดง การท างานร่วมกับทีมงานที่เก่ียวข้องในการผลิตภาพยนตร์ตามความต้องการของอุตสาหกรรมภาพยนตร์

ในระดับสากล 
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ภสด  241 การแต่งหน้าเพ่ืองานภาพยนตร์            2(1-2-3) 

CDM 241 Makeup for Cinema   

          ศึกษา ค้นคว้า และฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าเพ่ือการแสดง วัสดุและอุปกรณ์ในการแต่งหน้า การ

วิเคราะห์โครงหน้า การออกแบบ และเลือกสีเพ่ือการแต่งหน้า กระบวนการและเทคนิคการแต่งหน้าในงาน

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลในรูปแบบที่หลากหลาย 

 

ภสด  322  ชาติพันธุ์และการน าเสนอประเด็นในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล                     2(2-0-4) 

CDM 322 Ethnicity and Representation in Cinema and Digital Media  
          ศึกษาทฤษฎีภาพยนตร์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาเรื่องชาติ

พันธุ์ ซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์ของยุคหลังอาณานิคมซึ่งมีประเด็นความคิดและเนื้อหาที่สัมพันธ์กับหลัก
จริยธรรม  
 

ภสด  331 กระบวนการและการคัดเลือกนักแสดง                  2(1-2-3) 

CDM 331 Casting and Audition  

 ศึกษาหลักการและวิธีการในการคัดเลือกนักแสดง การวางแผนการคัดเลือกนักแสดง การ

จัดการทีมงาน ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ บทบาท นักแสดงและลักษณะตัวละคร เทคนิควิธีการคัดเลือกและ

ตัดสินใจ และการเตรียมความพร้อมนักแสดงเพ่ือการเข้าร่วมการคัดเลือก 

 

ภสด  332 การเขียนบทสร้างสรรค์                           2(1-2-3) 

CDM 332 Creative Script Writing  

          ศึกษา  ฝึกปฏิบัติการเขียนบทสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ รายการโทรทัศน์ บทส าหรับ

น าเสนองานและสาระบันเทิง บทสารคดี บทละครชุด โดยมุ่งเน้นในประเด็นจริยธรรมของสื่อ ความคิดรวบยอด

และการน าเสนอชิ้นงาน 

 

ภสด  333       การแสดงเพ่ืองานภาพยนตร์ 3         2(1-2-3) 

CDM 333        Acting for Cinema 3 

                   ศึกษาแนวคิด และฝึกปฏิบัติสไตล์การแสดงของผู้ฝึกนักแสดงที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

และระดับสากล โดยมุ่งเน้นกรณีศึกษาตลอดจนเทคนิคการแสดงใหม่ท่ีอยู่ในกระแสอุตสาหกรรมภาพยนตร์และ

ธุรกิจบันเทิงในปัจจุบัน 
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ภสด  351        โครงงานผลิตภาพยนตร์                                3(2-2-5) 

CDM 351        Cinema  Production  Project   

 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ บูรณาการความรู้ ปฏิบัติการเพ่ือผลิตและน าเสนอผลงานในรูปแบบ

งานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานจริยธรรม บริบทกระแสสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 

 

ภสด  431       การบริหารจดัการศิลปิน            2(2-0-4) 

CDM 431       Artists Management 

         ศึกษาหลักการ เทคนิคการบริหารจัดการศิลปิน การบริหารจัดการคิวงานและเวลา การสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้ศิลปิน การพัฒนาศิลปิน ข้อกฎหมายและธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง การจัดการระบบภาษี คุณธรรม

และจริยธรรมของศิลปิน  และวิเคราะห์กระแสความต้องการของศิลปินในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจ

บันเทิงยุคปัจจุบัน 

 

ภสด  452 การศึกษาเฉพาะเรื่อง             3(2-2-5) 

CDM 452 Independent Study  

 ศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติ วิจัยและพัฒนา ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานในประเด็น ขอบเขตสาระที่

ผู้เรียนสนใจเป็นพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของผู้เรียนโดยเฉพาะ ทั้งนี้

ประเด็นที่ศึกษาขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของสาขาวิชาและภายใต้การดูแล ให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่

รับผิดชอบรายวิชา 
 

4.3  วิชาเอกเลือก  วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  
ภสด  141 สเก็ตซ์และการวาดภาพ            2(1-2-3) 

CDM 141 Sketch and Drawing   

  ศึกษา ค้นคว้าและปฏิบัติการเทคนิคการร่างและวาดภาพ การสเก็ตซ์และระบายสี การวาด

ทัศนียภาพ การร่างภาพโครงสร้างคน องค์ประกอบศิลป์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบและสร้างสรรค์งาน

ด้านการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
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ภสด  142 ประวัติศาสตร์และสไตล์ของเครื่องแต่งกาย                    2(2-0-4) 

CDM 142 History and Style of Costume  

  ศึกษา วิเคราะห์ ประวัติความเป็นมาของเครื่องแต่งกายเพ่ือการแสดงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

รูปแบบ สไตล์และบทบาทของเครื่องแต่งกายในยุคสมัยต่างๆที่เชื่อมโยงกับความคิด ความเชื่อและอัตลักษณ์

ของสังคม 

 
ภสด  143 เทคนิควาดระบายสีในสื่อดิจิทัล            2(1-2-3) 

CDM 143 Rendering Technique in Digital Media 

          ศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติการ เทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการวาด ระบายสี 

การประยุกต์ใช้สู่การสร้างสรรค์งานด้านการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

 

ภสด  241 การแต่งหน้าเพื่องานภาพยนตร์            2(1-2-3) 

CDM 241 Makeup for Cinema   

          ศึกษา ค้นคว้า และฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าเพ่ือการแสดง วัสดุและอุปกรณ์ในการแต่งหน้า การ

วิเคราะห์โครงหน้า การออกแบบ และเลือกสีเพ่ือการแต่งหน้า กระบวนการและเทคนิคการแต่งหน้าในงาน

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลในลักษณะต่างๆ 

 

ภสด  242 การออกแบบฉากเพ่ืองานภาพยนตร์          3(2-2-5) 

CDM 242 Set Design for Cinema  

                    ศึกษาวิธีการ ขั้นตอน และฝึกปฏิบัติการร่างแบบฉาก การออกแบบฉาก การเขียนแบบ และ

การสร้างแบบจ าลอง การใช้วัสดุ อุปกรณ์ การใช้สี การสร้างพ้ืนผิว เพ่ือสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ รองรับ

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ และธุรกิจบันเทิงในปัจจุบัน 

 

ภสด  243 ยุคสมัยและสไตล์                       2(1-2-3) 

CDM 243 Period and Style 

          ศึกษา ค้นคว้าและปฏิบัติการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการ รูปแบบของศิลปะการ

ออกแบบสิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ ลวดลาย องค์ประกอบทางศิลปะในแต่ละ

ยุคสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล   
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ภสด  244 การออกแบบเครื่องแต่งกายเพ่ืองานภาพยนตร์          3(2-2-5) 

CDM 244 Costume Design for Cinema  

            ศึกษาหลักการ ขั้นตอน และฝึกปฏิบัติกระบวนการการออกแบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบต่างๆ การ

วิเคราะห์ การร่างแบบคนในลักษณะต่างๆ เทคนิคการใช้สี การใช้องค์ประกอบศิลป์ การออกแบบเครื่องแต่งกายใน

ภาพยนตร์แบบต่างๆ การน าเสนอผลงานเครื่องแต่งกาย และการท างานร่วมกับทีมงานอ่ืนๆในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 

 

ภสด  341 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์                      3(2-2-5) 

CDM 341 Production Design 

            ศึกษาหลักการ บทบาทและหน้าที่ของผู้ก ากับศิลป์ การวางแผนการออกแบบเพ่ืองานภาพยนตร์ใน

รูปแบบองค์รวม กระบวนการในการออกแบบเพ่ืองานภาพยนตร์ เทคนิคการจัดการและการท างานประสานกับทีมงาน

ออกแบบอ่ืนๆ  ฝึกปฏิบัติการออกแบบโดยบูรณาการความรู้ทั้งในด้านการออกแบบฉาก เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์

ประกอบฉาก การแต่งหน้า แสง และเสียงประกอบ วิธีการน าเสนอผลงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

อุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทย  
 

ภสด  342 การสร้างอุปกรณ์การแสดงเพ่ืองานภาพยนตร์          2(1-2-3) 

CDM 342 Hand Craft for Cinema  

          ศึกษา ค้นคว้าและฝึกปฏิบัติงานจัดสร้างฉาก เครื่องแต่งกาย รวมถึงอุปกรณ์ประกอบฉาก

ส าหรับงานภาพยนตร์ โดยเน้นที่การจัดสร้างองค์ประกอบ การเรียนรู้ถึงเครื่องมือ เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ การ

ใช้สีและสร้างพื้นผิว และการปรับประยุกต์ในงานผ่านสื่อที่หลากหลาย 
 

ภสด  351        โครงงานผลิตภาพยนตร์                                3(2-2-5) 

CDM 351        Cinema  Production  Project   

 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ บูรณาการความรู้  ปฏิบัติการเพ่ือผลิตและน าเสนอผลงานในรูปแบบ

งานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานจริยธรรม บริบทกระแสสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์
 

ภสด 441    การออกแบบและจัดสร้างเครื่องแต่งกาย                    3(2-2-5) 

CDM 441     Costume Design and Construction 

          ศึกษาหลักการ และฝึกปฏิบัติการการออกแบบและจัดสร้างเครื่องแต่งกาย การใช้อุปกรณ์ การ

เลือกใช้วัสดุ การตัดเย็บ การปรับประยุกต์ การตกแต่ง การสร้างพ้ืนผิว การย้อมสี ในรูปแบบความสมจริงและ

จินตนาการ 
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ภสด  442       เทคนิคพิเศษในการแต่งหน้าเพ่ืองานภาพยนตร์               3(2-2-5) 

CDM 442       Special Effects Makeup for Cinema 

         ศึกษาหลักการ และฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าในระดับสูง การหล่อหน้าด้วยพลาสเตอร์ สปิริทกัม 

ทิชชู การเพิ่มชิ้นเนื้อ การใช้เลือดเทียม การสร้างพื้นผิว และการท าเทคนิคพิเศษในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

ตามแนวทางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในระดับสากล 

 

ภสด  443 การออกแบบแสงเพื่องานภาพยนตร์           2(1-2-3) 

CDM 443 Lighting Design for Cinema 

 ศึกษาหลักการวิธีการ และกระบวนการออกแบบแสง วัสดุอุปกรณ์ในการจัดแสง การใช้

เทคโนโลยีในการจัดแสงรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติการออกแบบแสงส าหรับงานภาพยนตร์และ

สื่อดิจิทัล  

 

ภสด  452 การศึกษาเฉพาะเรื่อง             3(2-2-5) 

CDM 452 Independent Study  

 ศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติ วิจัยและพัฒนา ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานในประเด็น ขอบเขตสาระที่

ผู้เรียนสนใจเป็นพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของผู้เรียนโดยเฉพาะ ทั้งนี้

ประเด็นที่ศึกษาขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของสาขาวิชาและภายใต้การดูแล ให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่

รับผิดชอบรายวิชา 
 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ
ที่ 

รายชื่อคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

ตร-ีโท-เอก(สาขาวชิา) ปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจทิัล 
1 อ.ดร.หม่อมหลวงอุสุมา สขุสวัสดิ ์ อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2537 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  M.A. (Film & Video), 2543 American University, USA  
  ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2 อ.ดร.จารุวัส หนูทอง กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2541 มหาวิทยาลัยทกัษิณ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
3 อ.ดร.พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ ศศ.บ. (ทัศนศิลป์), 2538 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  D.E.S.S. (La Couleur dans les 

projects d’environnement), 2547 
Universite de Toulouse2, France  

  L.3. (Multimedia), 2548 Universite de Toulouse2, France  
  M.2. (Letude audio-visuel), 2549 Universite de Toulouse2, France  
  Ph.D. (Film Study),2554 Universite de Toulouse2, France  
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ล าดับ
ที่ 

รายชื่อคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

ตร-ีโท-เอก(สาขาวชิา) ปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

วิชาเอกการแสดงและก ากบัการแสดงภาพยนตร์ 
1 ผศ.ดร.สามมิติ  สุขบรรจง อ.บ. (ศิลปการละคร), 2537 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  กศ.ม. (ศิลปศึกษา), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  M.S. (Theatre:Directing), 2549 Illinois State University, USA  
  ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2 อ.ดร.ปรวัน แพทยานนท ์ ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)  

เกียรตินิยมอันดับ 1, 2542 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

  M.S. (Theatre : Acting), 2546 Illinois State University, USA  
  ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
3 อ.ธิมาพร ธัญญเฉลิม ศป.บ. (การแสดงและก ากับการแสดง), 

2550 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

  M.A. (Media Production 
TV/Video), 2554 

University of Sunderland, UK  

วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจทิัล 
1 อ.ปิลันลน์ ปุณญประภา ศป.บ. (การออกแบบเพือ่การแสดง) 

เกียรตินิยมอันดับ 2, 2542 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

  M.F.A. (Scenery Design), 2552 Illinois State University, USA  
2 อ.สามินี รัตนยงค์ไพโรจน ์ ศศ.บ. (การออกแบบเพื่องาน

ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล), 2557 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

  M.S. (Film Study), 2559 University of East Anglia, UK  
3 อ.ญาณวุฒิ เศวตธิตกิุล ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)  

เกียรตินิยมอันดับ 2, 2549 
มหาวิทยาลัยศิลปากร x-xxxx-xxxxx-xx-x 

  วท.ม. (การวิจัยเพือ่การบรหิารและการ
จัดการ), 2552 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

 

 

3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ล าดับ

ที่ 
รายชื่อคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 
ตร-ีโท-เอก(สาขาวชิา) ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจทิัล 

1 อ.ดร.หม่อมหลวงอุสุมา สขุสวัสดิ ์ อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2537 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  M.A. (Film & Video), 2543 American University, USA  
  ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2 อ.ดร.จารุวัส หนูทอง กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2541 มหาวิทยาลัยทกัษิณ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
3 อ.ดร.พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ ศศ.บ. (ทัศนศิลป์), 2538 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  D.E.S.S. (La Couleur dans les 

projects d’environnement), 2547 
Universite de Toulouse2, France  

  L.3. (Multimedia), 2548 Universite de Toulouse2, France  
  M.2. (Letude audio-visuel), 2549 Universite de Toulouse2, France  
  Ph.D. (Film Study),2554 Universite de Toulouse2, France  
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ล าดับ
ที่ 

รายชื่อคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

ตร-ีโท-เอก(สาขาวชิา) ปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

วิชาเอกการแสดงและก ากบัการแสดงภาพยนตร์ 
1 ผศ.ดร.สามมิติ  สุขบรรจง อ.บ. (ศิลปการละคร), 2537 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  กศ.ม. (ศิลปศึกษา), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  M.S. (Theatre:Directing), 2549 Illinois State University, USA  
  ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2 อ.ดร.ปรวัน แพทยานนท ์ ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)  

เกียรตินิยมอันดับ 1, 2542 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

  M.S. (Theatre : Acting), 2546 Illinois State University, USA  
  ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
3 อ.ธิมาพร ธัญญเฉลิม ศป.บ. (การแสดงและก ากับการแสดง), 

2550 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

  M.A. (Media Production 
TV/Video), 2554 

University of Sunderland, UK  

วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจทิัล 
1 อ.ปิลันลน์ ปุณญประภา ศป.บ. (การออกแบบเพือ่การแสดง) 

เกียรตินิยมอันดับ 2, 2542 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

  M.F.A. (Scenery Design), 2552 Illinois State University, USA  
2 อ.สามินี รัตนยงค์ไพโรจน ์ ศศ.บ. (การออกแบบเพื่องาน

ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล), 2557 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

  M.S. (Film Study), 2559 University of East Anglia, UK  
3 อ.ญาณวุฒิ เศวตธิตกิุล ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)  

เกียรตินิยมอันดับ 2, 2549 
มหาวิทยาลัยศิลปากร x-xxxx-xxxxx-xx-x 

  วท.ม. (การวิจัยเพือ่การบรหิารและการ
จัดการ), 2552 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
หลักสูตรจัดให้มีการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาในรายวิชาต่อไปนี้ 

ภสด 451 การฝึกงานทางวิชาชีพ  เป็นการฝึกงานภาคฤดูร้อนในสถานประกอบการด้าน
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  เพ่ือให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้สภาพการท างานจริง 
อันเป็นการเตรียมความพร้อมในการท างานให้แก่นิสิต โดยให้นิสิตเข้ารับการฝึกงานในภาคปฏิบัติการด้าน
ภาพยนตร์ ธุรกิจทางสื่อดิจิทัล หรือธุรกิจบันเทิงด้านต่างๆ โดยฝึกตามภารกิจของสถานที่ฝึกหรือการท า
โครงงานแก้ไขปัญหาของสถานที่ฝึก ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงานและผู้รับผิดชอบการ
ฝึกงานจากตัวแทนของหน่วยงานนั้นๆ รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง และมีการประเมินผลโดย
ผู้รับผิดชอบการฝึกงานจากตัวแทนของหน่วยงาน และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 1 
ของปีการศึกษาที ่4  
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4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม/ ฝึกงาน/ สหกิจศึกษา  
ผลการเรียนรู้จากการฝึกงานทางวิชาชีพ คือ  การเพ่ิมเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ 

และการพัฒนาตนเอง ดังนี ้
(1) มีความซื่อสัตย์ มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตรงต่อเวลา  
(2) มีจิตส านึกสาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวม ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม เคารพสิทธิและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

(3) สามารถประยุกต์ทักษะและความรู้ความเข้าใจในสถานการณจ์ริง 
(4) สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและเสนอแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ โดย

ค านึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมา
จากการตัดสินใจนั้น 

(5) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม 
(6) สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
(7) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและ/หรืองานกลุ่ม และมี

ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
(8) สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเอง และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
(9) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการ

น าเสนอที่เหมาะสม ส าหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

หลักสูตรจัดให้มีการท าโครงงาน หรืองานวิจัย ในรายวิชาต่อไปนี้ 
ภสด 311 งานวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่องานภาพยนตร์  จัดการบรรยายความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับการท าวิจัย การใช้สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การก าหนดปัญหา
วิจัย การออกแบบ การประยุกต์ความรู้ในการวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทางภาพยนตร์  
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ภสด 453 ภาพยนตร์นิพนธ์  เป็นการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ เพ่ือท าการศึกษา 
วิเคราะห์ในรูปแบบงานวิจัยและสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานจริยธรรม โดยเขียนเป็นภาคนิพนธ์ และผลิตผลงานจริง
น าเสนอสู่สาธารณชน  
 

5.2 ผลการเรียนรู้ 
(1) มีความซื่อสัตย์ มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตรงต่อเวลา  
(2) มีจิตส านึกสาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวม ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม เคารพสิทธิและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

(3) สามารถประยุกต์ทักษะและความรู้ความเข้าใจด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
(4) สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและเสนอแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ โดย

ค านึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมา
จากการตัดสินใจนั้น 

(5) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและ
หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย วิพากษ์สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้เป็น
ฐาน และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรืองานอ่ืนๆได้ด้วยตนเอง 

(6) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม 
(7) สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
(8) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและ/หรืองานกลุ่ม และมี

ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
(9) สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเอง และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
(10) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการ

น าเสนอที่เหมาะสม ส าหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้
เหมาะสม 

 

5.3 ช่วงเวลา 
ภสด 311 งานวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ืองานภาพยนตร์ ปีการศึกษาที่ 3 ภาคต้น 
ภสด 453 ภาพยนตร์นิพนธ์ ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
ประกอบด้วยรายวิชา ภสด 311 งานวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ืองานภาพยนตร์ 3(3-0-6) 

และ ภสด 453 ภาพยนตร์นิพนธ์ 5(0-10-5) รวม 8 หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ 
ภสด 311 งานวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ืองานภาพยนตร์ จัดให้มีการบรรยายโดย

คณาจารย์เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย การใช้สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย การก าหนดปัญหาเพ่ือท าวิจัย การออกแบบการวิจัย การประยุกต์ใช้ความรู้  การใช้สถิติและการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย มีการประเมินผลงานจากการน าเสนอโครงการวิจัย และรายงานข้อเสนอ
โครงการวิจัย  

ภสด 453 ภาพยนตร์นิพนธ์   จัดในรูปแบบคณะกรรมการภาพยนตร์นิพนธ์ ให้มีคณาจารย์ท า
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าแก่นิสิตทุกคน  โดยนิสิตเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ  อาจารย์จัดตารางเวลาเพ่ือให้ค าปรึกษาและติดตามการท างานของนิสิต  
จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีการน าเสนอผลงานเป็นระยะตลอดทั้งภาคการเรียน 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ภสด 311 งานวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ืองานภาพยนตร์ มีการประเมินผลงานจากการ

น าเสนอโครงการวิจัย รายงานข้อเสนอโครงการวิจัย และประเมินผลการท างานของนิสิตในภาพรวมจากการ
ติดตามการท างาน ผลงานที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนโดยคณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษา 

ภสด 453 ภาพยนตร์นิพนธ์ ประเมินผลดังนี้ 
(1) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าโครงงานภาพยนตร์นิพนธ์ โดยคณะกรรมการ

ภาพยนตร์นิพนธ์ โดยมีการรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ 7 ครั้ง 
(2) ประเมินการน าเสนอโครงงานภาพยนตร์นิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทั้งในลักษณะงานวิจัย และ

ผลงานสร้างสรรค์ 
(3) ประเมินผลการท างานของนิสิตในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่เกิดขึ้นใน

แต่ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
(4) ประเมินการน าเสนอผลงานสู่สาธารณชน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต/ 

สมรรถนะของหลักสูตร 
กลยุทธ์และการประเมินผล  

สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
1. มีทักษะสื่อสาร 5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จัก

เลือกและใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสม ส าหรับเรื่องและ

ผู้ฟังท่ีแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ภาษาไทยอย่าง

ถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษในระดับใช้

งานได้เหมาะสม 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และ

เลือกใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะรับใช้สังคม 1.2 มีจิตสาธารณะ เสียสละ เพ่ือส่วนรวม 

3. มีสมรรถนะของหลักสูตร สามารถ
สร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลที่
ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

6.1  สามารถสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ที่สามารถ
ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้   
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน    
   1) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 มีความซื่อสัตย์  มีวินัย 
ตรงต่อเวลา 

- สอดแทรกเนื้อหาที่มีมิติทางคุณธรรม  

  จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง 

  วิชาการและวิชาชีพในรายวิชา 

- ฝึกปฏิบัติ ท ากิจกรรม ส่งเสริมให้เกิด 

  ความซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา 

-  ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกต   
   พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงต่อ 
   เวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง 
   รายงานตามเวลาที่ก าหนด การ  
   แต่งกาย และการปฏิบัติตนตาม  
   ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

1.2 มีจิตสาธารณะ เสียสละ 

เพ่ือส่วนรวม 

-  ฝึกให้มีโครงการในชั้นเรียนที่เก่ียว  

   เนื่องกับสาธารณะ การสร้างความ 

   ตระหนักในฐานะบุคคลของสังคม  

-  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ 

  อภิปราย การวางแผน การปฎิบัติ  

  การน าเสนอผลงาน และการสะท้อน 

  คิดกิจกรรมในชั้นเรียน 

1.3 ตระหนักในคุณค่าของ

ศิลปะและวัฒนธรรม 

-  สอดแทรกแนวคิดด้านสุนทรียศาสตร์ 
   ทางศิลปะ เพื่อให้ตระหนักในคุณค่า   
  ของศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการ 
  ด ารงชีวิต  
 - สอดแทรกเนื้อหาในด้านศิลปวัฒนธรรม 
   และประเพณีท่ีดีงามท้ังของไทยและ  

   นานาชาติในการเรียนการสอน 

- จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ 

  ทั้งในและนอกเวลาเรียน  

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน 

  การอภิปรายและการสะท้อนคิด 

  กิจกรรมในชั้นเรียน 

- พิจารณาจากผลงานของนิสิตใน     

  ชั้นเรียน  
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 2)  ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
2.1 มีความรู้พ้ืนฐานศึกษา

ทั่วไป  

-  จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุม   

   ความรู้ในสาขาต่างๆ อย่าง  

   กว้างขวาง พร้อมสอดแทรก 

   แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   ในทุกรายวิชา 

-  จัดการเรียนการสอนในลักษณะ 

   บูรณาการ และเน้นให้ผู้เรียน  

   ลงมือปฏิบัติ (Active Learning)  

-  มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้/การ 

   สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง และฝึก 

   ปฏิบัต ิ

-  จัดกิจกรรมเพ่ือให้เข้าใจและเห็น 

   คุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม  

   พร้อมตั้งเป้าหมายในการพัฒนา 

   ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

-  สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ 

   อภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรม 

   ในชั้นเรียน 

-  ประเมินจากคุณภาพของรายงาน  

-  ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล 

   อย่างถูกต้องตามหลักและ 

   จรรยาบรรณทางวิชาการ 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ 

  ปฏิบัติ 

2.2 มีความรู้ความเข้าใจ

หลักการทางศิลปะ การ

บริหารจัดการ การสื่อสาร 

และคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี   

2.3 มีความรู้ความเข้าใจ

หลักการทฤษฎีตลอดจน

แนวคิด กระบวนการผลิต 

การออกแบบ การก ากับการ

แสดง และการแสดง

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

2.4 สามารถบูรณาการ

ความรู้ทางด้านภาพยนตร์

และสื่อดิจิทัล สู่การ

สร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง

เหมาะสม  
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 3)  ด้านทักษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้

เกิดประโยชน์  

-  จัดกิจกรรมให้นิสิตฝึกค้นคว้าหา 

   ความรู้ด้วยตนเอง และน า 

   ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ 

   เรียนและการด าเนิน 

   ชีวิตประจ าวัน  

-  ใช้การสอนแบบกรณีศึกษา 

   เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ 

   ปัญหาและฝึกบูรณาการความรู้ 

   เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง 

   เป็นระบบ 

-  เลือกประเด็นทางสังคม     

   สิ่งแวดล้อม สิทธิ และปัญหา 

   สาธารณะต่างๆ ให้นิสิตฝึก 

   วิพากษ์วิจารณ์ในชั้นเรียน และ 

   ใช้ศาสตร์ทางภาพยนตร์ในการ 

   สร้างสรรค์ผลงาน 

-  น าเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

   ความคิดเห็น และสะท้อนคิดใน 

   ชั้นเรียน 

-  จัดกิจกรรมฝึกความคิด 

   สร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่เป็น 

   ประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและ 

   สิ่งแวดล้อม 

-  ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี / 
   ปฏิบัติ 
-  ประเมินจากการน าเสนองาน รายงาน  

   และผลงานสร้ า งสรรค์ ของนิ สิ ต 

-  สังเกตพัฒนาการในด้านต่างๆ จาก 

   พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

   กลุ่ม การสะท้อนคิดในชั้นเรียน 

3.2 สามารถคิดอย่างเป็นระบบ 

และแก้ไขปัญหาได้  

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ 

สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้

ความรู้เป็นฐาน 

3.4 เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์นวัตกรรม  
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 4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน

ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ร่วมงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ วางตัวและ

แสดงความเห็นได้อย่างเหมาะสม

กับบทบาทและหน้าที่ของตน 

-  จัดการสอนแบบเป็นกลุ่ม การ 

   ท างานเป็นทีมสร้างสรรค์งาน 

   ภาพยนตร์ ก าหนดบทบาทและ 

   หน้าที่ในการท างานตามสายงาน 

-  สอดแทรกแนวคิดผ่านกิจกรรม 

   เพ่ือฝึกเพ่ือให้นิสิตสามารถปรับตัว 

   ในสถานการณ์ต่างๆ 

-  มอบหมายการท างานแบบกลุ่ม 

   ย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม  

   และต าแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม 

 

- ประเมินจากการน าเสนองาน  

  รายงาน และผลงานสร้างสรรค์ของ 

  นิสิต 

-  สังเกตพัฒนาการในด้านต่างๆ จาก 

   พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

   กลุ่ม  4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

สังคม และสิ่งแวดล้อม  

4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์ต่าง ๆ  
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 5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
 

5.1 สามารถระบุและน าเทคนิค

ทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงใช้คอมพิวเตอร์

มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 

แปลความหมาย และจัดการกับ

ข้อมูลต่างๆอย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้หรือ

ประเด็นปัญหา และเสนอ

แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้

อย่างสร้างสรรค์ 

-  มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะใน 
   การวิเคราะห์ การฝึกการใช้ 
   เทคโนโลยีในการตัดสินใจ หรือ 
   การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งที่ 
   เชื่อถือได้ 
-  มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบ 

   เรียงน าเสนอเป็นภาษาเขียน และ    

   ที่ต้องมีการน าเสนอด้วยวาจาทั้ง 

   แบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบ 

   การน าเสนอ 

-  ฝึกการใช้ทักษะสื่อสาร  

-  ฝึกการเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ 

   เหมาะสมประกอบการน าเสนองาน   

    

 

- ประ เมินจากผลงานกิจกรรมที่ 
  เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
  การสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 
  สารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล 
-  ประเมินจากผลงานสร้างสรรค์ของ 
   นิสิต 
-  ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
-  ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษา 

   เขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือ 

   ร ายงานกลุ่ ม ในส่ วนที่ นิ สิ ตนั้ น 

   รับผิดชอบ 
5.2 สามารถสรุปประเด็นและ

สื่อสารทั้งการพูดและการเขียน 

รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการ

น าเสนอท่ีเหมาะสม ส าหรับเรื่อง

และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และใช้ภาษาไทย

อย่างถูกต้องทั้งภาษาพูดและ

ภาษาเขียน และภาษาอังกฤษใน

ระดับใช้งานได้เหมาะสม 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการ

สืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และ

เลือกใช้ได้เหมาะสมกับ

สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 6)  ด้านทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

6.1 สามารถสร้างสรรค์งาน
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ที่
ส า ม า ร ถ ต อ บ ส น อ ง ต า ม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้   
 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น 
  ให้ ผู้ เ รี ยน ได้ มี ค ว าม เ ข้ า ใ จ ใน 
  กระบวนการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ 
  และสื่อดิจัล 
- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ใน 
   ภาคปฏิบัติที่ส่ งเสริมให้ผู้ เรียน 
   บูรณาการความคิดและออกแบบ 
   สร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อ 
   ดิจิทัลที่สามารถตอบสนองตาม 
   วัตถุประสงค์ได้ 
 

-  ประเมินจากผลงานสร้างสรรค์ 
   ภ า พ ย น ต ร์ แ ล ะสื่ อ ดิ จิ ทั ล ข อ ง 
   ผู้เรียน 
-  ประเมินจากทักษะ การท างาน 
   เป็นทีมและความรับผิดชอบ 
-  ประเมินจากการให้ เหตุผลและ 
   อธิบายการน าเสนอผลงานอย่าง 
   เหมาะสม 

 
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา  

1.2 มีจิตส านึกสาธารณะ  เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม 

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป 
2.2 มีความรู้ความเข้าใจหลักการทางศิลปะ การบริหารจัดการ การ    
     สื่อสาร และคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี 
2.3 มีความรู้ความเข้าใจหลักการทฤษฎีตลอดจนแนวคิด กระบวนการ 
     ผลิต การออกแบบ การก ากับการแสดง 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 รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ร่วมงานได้อย่าง 
     มีประสิทธิภาพ วางตัวและแสดงความเห็นได้อย่างเหมาะสมกับ 
     บทบาทและหน้าที่ของตน 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ  

5. ด้านทักษะการคดิวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

5.1 สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
     รวมถึงใช้คอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข แปล   
     ความหมาย และจัดการกับข้อมูลต่างๆอย่างเหมาะสม เพ่ือให้ 
     เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหา และเสนอแนวทางในการ 
     แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จัก 
     เลือกและใช้รูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสม ส าหรับเรื่องและ 
     ผู้ฟังท่ีแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ภาษาไทยอย่าง 
     ถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษในระดับใช้ 
     งานได้เหมาะสม 
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และเลือก 
     ใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ด้านทักษะพิสัย/สมรรถนะของ

หลักสูตร (ถ้ามี)   

6.1 สามารถสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ที่สามารถ
ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้   

 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    
  

          

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการสื่อสาร 1    
  

          

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการสื่อสาร 2    
  

         


มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1    
  

         


มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2    
  

         


มศว 131 ลีลาศ    
  

         


มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล    
  

         


มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ    
  

         


มศว 134 โยคะ    
  

         


มศว 135 ว่ายน้ า    
  

         


มศว 136 แบดมินตัน    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 
มศว 137 เทนนิส                   

มศว 138 กอล์ฟ    
  

        




มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ าหนกั    
  

        




มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล    
  

         


มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย ์    
  

         


มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู ้    
  

         


มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสังคม    
  

         


มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    
  

         


มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล    
  

         


มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมท่ีด ี    
  

         


มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม    
  

         


มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต                   

มศว 248 พลังงานทางเลือก    
  

          

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์    
  

          

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต    
  

         


มศว 253 สุนทรียสนทนา    
  

         


มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค ์    
  

         


มศว 255 ธรรมนูญชีวิต    
  

         


มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต    
  

         


มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา     
  

         


มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ    
  

         


มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม                   

มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ    
  

          

มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม    
  

          

มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน ์    
  

         


มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง    
  

         


มศว 267 หลักการจัดการสมยัใหม่    
  

         


มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวจิัย    
  

         


มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล    
  

         


มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ    
  

         


มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด    
  

         


มศว 353 การคิดอย่างมีเหตผุลและจริยธรรม    
  

         


มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 
มศว 355 พุทธธรรม                   

มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต    
  

          

มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม     
  

          

มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม     
  

         


มศว 361 มศว เพื่อชุมชน    
  

         


มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น    
  

         


มศว 363 สัมมาชีพชุมชน    
  

         


มศว 364 กิจการเพื่อสังคม    
  

         


 
 
 
 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 78 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 

หมวดวิชาเฉพาะ   

กลุ่มวชิาแกนกลางวิทยาลัยฯ  

วนส 101 เทคนิคการเล่าเรื่องในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั  ○  ●  ● ●  ●  ● ○ ●    ● ○ 

วนส 102 ความรูเ้บื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทลั  ○ ● ○  ● ○   ○ ●  ● ○   ● ○ 

วนส 103 สนุทรียศาสตร์ร่วมสมัย ○  ●  ●   ●  ●   ● ○  ● ○ 

วนส 104 สื่อศึกษา                     ● ●   ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ●   ○ ● ○
วนส 201 ทักษะการสื่อสารส าหรบัการผลิตสื่อ  ●    ● ●  ○ ●  ○  ● ●  ● ● ●
วนส 202 ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย        ○  ●  ●     ●  ● ○ ○  ● ○ 

วนส 203 แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ ○ ○ ●  ●  ○ ●  ○ ● ● ○ ●  ● ○ 

วนส 301 การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ○  ●  ● ○  ○ ●  ○  ●  ● ○   
วนส 302 พฤติกรรมผู้บริโภค             ● ○   ●     ●  ●  ○ ○ ●   

วนส 401 กระแสกับธุรกิจ ● ○   ●   ○ ○ ●  ●  ● ○ ○ ● 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 
กลุ่มวชิาเอกบังคับ  

ภสด 111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพยนตรแ์ละสื่อ

ดิจิทัล ●  ○  ○ ● ○ ● ○ ○  ●    ○ ○ ○ 

ภสด 112 การวิเคราะห์บท     ●    ● ● ○ ○ ○ ●     ○ ● ○  

ภสด 211 ประวัตศิาสตร์ภาพยนตร์ ○  ●  ○ ●   ○ ●   ○   ○ ○  

ภสด 212  ความคิดรวบยอดและสไตล ์ ●    ○ ● ● ○ ● ●  ● ○ ●  ● ○  

ภสด 213 สุนทรียะและการวิจารณ์ในงานภาพยนตร์   ○  ●  ○ ● ○ ○ ○ ●   ○   ● ○  

ภสด 214  จรรยาบรรณและกฎหมายด้านสือ่ดิจิทัล ● ○   ○ ●   ○ ●  ○ ●      

ภสด 311 งานวิจัยและการประยกุต์ใช้ความรู้เพื่องาน
ภาพยนตร ์ ● ○   ○ ● ● ● ● ●  ○ ●  ● ○ ●



ภสด 451 การฝึกงานทางวิชาชีพ  ● ○    ● ● ● ● ○  ● ● ●  ○  ○
ภสด 453 ภาพยนตร์นิพนธ์  ● ○ ●  ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ●
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 
กลุ่มวชิาเอกเลือก 

1. วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

ภสด 121 การถ่ายภาพดิจิทัล  ●    ● ○ ○ ●  ○  ○      ●
ภสด 122 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการ

ผลิตภาพยนตร ์ ●    ○ ●  ●    ●     ●


ภสด 123 งานผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 1 ●  ○   ● ● ● ○   ●     ○ ●
ภสด 221 งานผลิตภาพยนตร์และสื่อดจิิทัล 2 ● ○ ●  ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ●
ภสด 222 การตัดต่อ  ●  ○   ● ○ ● ○   ●     ○ 

ภสด 223 การบริหารการผลิต  ○ ●   ● ● ●  ●  ○ ● ● ○ ●  ○ ○
ภสด 224 การผลิตงานเพื่อความบันเทิง  ● ○ ○  ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ●
ภสด 321 การผลิตภาพยนตร์สารคดี  ○ ○ ●  ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ●
ภสด 322 ชาติพันธ์ุและการน าเสนอประเด็นในงาน

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั         ○ ●   ● ○   ○ ●   ○     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
 
 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 
ภสด 323  เทคนิคพิเศษเพื่องานภาพยนตร ์ ●  ○  ○ ● ○ ● ○   ●     ○ 

ภสด 324 การถ่ายท าภาพยนตรร์ะบบดิจิทัล ●  ○  ○ ● ● ● ○   ●   ○  ○ 

ภสด 325 แสงและสื่อร่วมสมัย ●  ○  ○ ● ○ ● ○   ●     ○ 

ภสด 351 โครงงานผลิตภาพยนตร์                  

ภสด 421 การออกแบบเสียงในสื่อดิจิทัล  ●                 

ภสด 422 สตอรี่บอร์ด ●     ●    ●       


ภสด 452 การศึกษาเฉพาะเรื่อง                  

กลุ่มวชิาเอกเลือก                  

2. วิชาเอกการแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร์                  

ภสด 131 การแสดงเพื่องานภาพยนตร์ 1         ●         

ภสด 132 การก ากับการแสดงภาพยนตร ์1                  

ภสด 133 เทคนิคการออกเสียง ●                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 
ภสด 231 การเขียนบทเพื่องานภาพยนตร ์   ●               

ภสด 232 การแสดงเพื่องานภาพยนตร์ 2                  

ภสด 233 ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร ์   ●               

ภสด 234 การก ากับการแสดงภาพยนตร์ 2                   

ภสด 241 การแต่งหน้าเพื่องานภาพยนตร์ ●                 

ภสด 322 ชาติพันธ์ุและการน าเสนอประเด็นในงาน
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั 

  ●               

ภสด 331 กระบวนการและการคดัเลือกนักแสดง                      

ภสด 332 การเขียนบทสร้างสรรค ์                  

ภสด 333  การแสดงเพื่องานภาพยนตร์ 3                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 
ภสด 351 โครงงานผลิตภาพยนตร์                   

ภสด 431 การบริหารจดัการศลิปนิ                  

ภสด 452 การศึกษาเฉพาะเรื่อง                   

กลุ่มวชิาเอกเลือก  

3. วิชาเอกการออกแบบเพ่ืองานภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั  

ภสด 141 สเก็ตซ์และการวาดภาพ                  

ภสด 142 ประวัตศิาสตร์และสไตล์ของเครื่องแต่งกาย                  

ภสด 143 เทคนิควาดระบายสีในสื่อดิจิทัล                  

ภสด 241 การแต่งหน้าเพื่องานภาพยนตร ์                  

ภสด 242 การออกแบบฉากเพื่องานภาพยนตร ์                   

ภสด 243 ยุคสมัยและสไตล ์                 


ภสด 244 การออกแบบเครื่องแตง่กายเพื่องานภาพยนตร ์                  

ภสด 341 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร ์                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 
ภสด 342 การสร้างอุปกรณ์การแสดงเพื่องานภาพยนตร ์                   

ภสด 351 โครงงานผลิตภาพยนตร์                    

ภสด 441 การออกแบบและจัดสรา้งเครื่องแต่งกาย                  

ภสด 442 เทคนิคพิเศษในการแตง่หน้าเพื่องานภาพยนตร ์                  

ภสด 443 การออกแบบแสงเพื่องานภาพยนตร ์                  

ภสด 452 การศึกษาเฉพาะเรื่อง                   
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559    
หมวดที่ 5 (ภาคผนวก ก) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
      1. ประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าผลการเรียนรู้ที่ก าหนดสอดคล้องกับความรับผิดชอบในหลักสูตร 
      2. ประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดวิชา 
      3. การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน 

   2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนิสิตส าเร็จการศึกษา 
 1. สภาวะการมีงานท าของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน 
อาชีพ 
 2. การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตและเข้าท างานในสถานประกอบการ 
 3. การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขา วิชาที่เรียน
ในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุง
หลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2559  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
(1) ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของ

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  
(2) ชี้แจงและท าความเข้าใจเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี การบริหาร

หลักสูตร และรายละเอียดหลักสูตร  
(3) ชี้แจงและท าความเข้าใจเรื่องบทบาทและหน้าที่อาจารย์ ความรับผิดชอบต่อนิสิต 
(4) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การให้ความสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมวิชาการท้ังใน และ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
มีกระบวนการให้ความรู้วิธีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้

คณาจารย์พัฒนาตนเองทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน  
2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 

(1) การอบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน เทคนิคการสอน การ
วัดและประเมินผล  

(2) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหา และแนวทางการแก้ไข 
ระหว่างอาจารย์ในวิทยาลัย/ สาขาวิชา 

(3) การสนับสนุนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่
สาธารณะ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
(1) การส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2) การส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และ
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

(3) กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
(4) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ และ

คุณธรรม  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 

(1) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ด าเนินการภายใต้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เป็นผู้
ก ากับ ดูแล ให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบาย  

(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรรับผิดชอบการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ติดตาม รวบรวมข้อมูล และประเมินผล 
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

(3) มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยนิสิตปีสุดท้ายหรือ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 
2. บัณฑิต 
       2.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  บัณฑิตที่จบการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 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 การส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  (1) จัดให้มีการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตใหม่ที่ส าเร็จการศึกษาทุกปี เพ่ือทราบความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
  (2) จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  (3) จัดให้มีการส ารวจความต้องการของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และบริษัทรับฝึกงาน เพ่ือติดตาม
แนวโน้มของตลาดแรงงานในธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง   

 
3. นิสิต 
  3.1 การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดจ านวนที่ต้องการรับนิสิตให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และแผนการรับนิสิตระยะ 5 ปี ที่ระบุใน มคอ.2  

(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ หารือเกี่ยวกับแผนการรับนิสิตและวิธีการรับนิสิตจากระบบ    
สอบตรง โครงการฯ และแอดมิชชันกลาง ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ และด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดโดยฝ่ายรับนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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  (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะกรรมการก ากับดูแลด้านวิชาการพิจารณาตัดสิน
ผลการสอบวัดความรู้ และเสนอผลการตัดสินผู้ผ่านคุณสมบัติต่อคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
  (4) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และด าเนินการสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่ก าหนด 
  (5) คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พิจารณาตัดสินและส่งผลการสอบสัมภาษณ์ให้คณะกรรมการ
การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพ่ือพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์
ให้มารายงานตัวเข้าศึกษา 
  3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

    (1) คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและคณะกรรมการฝ่ายวิชาการซึ่งมีตัวแทนจาก
หลักสูตรฯ ก าหนดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนิสิตในแผนปฏิบัติการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและฝ่าย
วิชาการ โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และมอบหมายให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการและประเมินผลของโครงการ 

    (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดการให้ความรู้และความเข้าใจการท างานในวิชาชีพใน
รายวิชาเอกบังคับของนิสิตชั้นปีที่ 1  

    (3) อาจารย์ที่ปรึกษาชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอนและให้ค าแนะน าในการปรับตัวแก่นิสิตใน
ทุกภาคการศึกษา และติดตามผลการเรียน ปัญหา การปรับตัว และการคงอยู่ของนิสิต  

     (4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประเมินผลที่เกิดกับนิสิต เพ่ือปรับปรุงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา  
  3.3 ควบคุมดูแลและการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
     (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาระดับปริญญาตรี  

    (2) อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบแนวทางการดูแลและการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต
ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ผ่านการปฐมนิเทศและการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา  

     (3) อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการให้ค าปรึกษาตลอดปีการศึกษาตามแนวทางทางการดูแลและการ
ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โดยมีช่องทางติดต่อนิสิต เช่น การนัด
พบ โทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์กลุ่ม ฯลฯ 

     (4) ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตจัดบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน ทุนการศึกษา 
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต การรับสมัครนิสิตท างานพิเศษ ฯลฯ ผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และอาจารย์ที่ปรึกษา   

     (5) ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและการบริการข้อมูลข่าวสาร 
     (6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประเมินอัตราคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา เพ่ือปรับปรุง

การดูแลและการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว  
 
 

     3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียน 
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  (1) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของนิสิตผ่านสายตรง
คณบดี กล่องรับฟังความคิดเห็น และอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนแจ้งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และฝ่ายที่
เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขและปรับปรุง   
  (2) ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  
  (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลการจัดการข้อร้องเรียนและผลประเมินความพึง
พอใจของนิสิต และมอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอ
ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพ่ือปรับปรุงการให้บริการแก่นิสิตและการจัดการข้อ
ร้องเรียน    

4. อาจารย์ 
4.1 กระบวนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ 
(1) การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ

ต าแหน่งอาจารย์ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558  

(2) วิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นอาจารย์ และด าเนิ นการสอบ
คัดเลือก โดยก าหนดให้มีการสอบสอนหรือการน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาในที่ประชุมและสัมภาษณ์  

(3) เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  (1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม โดยจัดการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือวางแผนการเรียนการสอน การประเมินผล และให้
ความเห็นชอบการประเมินผล 
 (2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้แทนสมาคมวิชาชีพ (ถ้ามี) โดยอาจารย์ประจ าวิทยาลัยฯ ทุก
คนร่วมรับผิดชอบในหมวด/กลุ่มวิชาที่สอน 
 
5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
    5.1  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
    (1) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  
    (2) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ รวบรวมข้อมูลจ าเป็นในการออกแบบหลักสูตรและก าหนดสาระ
รายวิชาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย ผลการประเมิน
หลักสูตร ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ บริษัทรับฝึกงาน และผลการส ารวจ
ความคิดเห็นและความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

(3) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ จัดท าร่างหลักสูตรฯ    
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(4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ รับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ในวิทยาลัยฯ  
(5) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร 
(6) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ปรับปรุงแก้ไขร่างหลักสูตรฯ ก่อนเสนอหลักสูตรฯ ต่อ

คณะกรรมการวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
(7) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมด าเนินการเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามระบบของมหาวิทยาลัย      

ศรีนครินทรวิโรฒ 
(8) สาขาวิชาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลด าเนินการจัดการเรียนการสอน    
(9) ประเมินความทันสมัยของรายวิชาจากข้อคิดเห็นของนิสิตและบัณฑิต ข้อคิดเห็นจากบริษัทรับ

ฝึกงาน แผนปรับปรุงรายวิชาจากอาจารย์ผู้สอน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอน  
(10) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงความทันสมัยของ

รายวิชาในรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

 

    5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
  (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดผู้สอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาของรายวิชา โดยพิจารณา

จากความเชี่ยวชาญ (ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างาน การบริการวิชาการและการวิจัย ) และภาระงาน
สอน  

(2) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนสามารถเชิญอาจารย์พิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก (ทั้งในและต่างประเทศ) มาเป็นวิทยากรร่วมสอนในบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะ
หรือประสบการณ์จริง โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  

(3) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ. 3 โดยก าหนดสาระ แผนการสอน และวิธีการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ 

(4) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของ มคอ.3  
 (5) นิสิตประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์และรายวิชา  
 (6) สาขาวิชาจัดการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ
เรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา  
 (7) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนพิจารณาผลการประเมิน ทบทวนเนื้อหา และกลยุทธ์การสอน 
และน าเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาใน มคอ.5 และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  

(8) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน และให้ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอน
ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 
 
 

    5.3 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
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 (1) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนพิจารณาผลการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ ที่ระบุใน มคอ.2 และ 
curriculum mapping ของรายวิชา และก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล ใน มคอ.3  
 (2) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนแจ้งวิธีการประเมินให้ผู้เรียนทราบและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การประเมิน 
 (3) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนประเมินผู้เรียนและให้ข้อมูลป้อนกลับผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
 (4) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนรวบรวมคะแนนและตัดสินผลการเรียน 
 (5) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนน าเสนอผลการตัดสินผลการเรียนเพ่ือให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ พิจารณาตัดสินผลการเรียน  
  (6) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการเรียนผ่านระบบลงทะเบียนเรียนและการเรียนการ
สอน (supreme)  
 

     5.4 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
   (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คัดเลือกรายวิชาที่ทวนสอบ   
   (2)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทวนสอบข้อสอบ รายงานผลการให้คะแนน และรายงานการตัดสิน
ผลการเรียน เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา วิธีและเกณฑ์การประเมินผลที่ระบุใน มคอ.3   

(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ แจ้งผลการทวนสอบให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ เพ่ือให้พิจารณา
น าเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาใน มคอ.5  

(4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลการทวนสอบและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการ
ประเมินผลการเรียนรู้ในรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
        6.1 การบริหารงบประมาณ 
        วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณ     
เงินรายได้ เพื่อจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนบรรยาย การฝึกปฏิบัติการ และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต โดย 
         (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ส ารวจและรวบรวมข้อมูลความต้องการ เสนอต่อคณะกรรมการ   
ฝ่ายแผนและพัฒนา 
  (2) คณะกรรมการฝ่ายแผนและพัฒนาจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได ้

(3) คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ติดตามการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนและตามก าหนดเวลา 
 

    6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 

เพ่ือซ่อมบ ารุงเครื่องมือ และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
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          มหาวิทยาลัยมีส านักหอสมุดให้บริการสารสนเทศ หนังสือ ต ารา สื่อประกอบการเรียนการสอน สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต ตลอดจนฐานข้อมูลออนไลน์ และบริการสืบค้น โดยมีหนังสือ และสื่อทางด้าน
ภาพยนตร์ หรือที่เก่ียวข้องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมประมาณ 3,000 รายการ   
 

   6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  
          (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รวบรวมรายชื่อสื่อตามความต้องการของคณาจารย์เพ่ือเสนอต่อ
ส านักหอสมุดกลาง  หรือคณาจารย์เสนอความต้องการต่อส านักหอสมุดกลางโดยตรง ผ่านช่องทางการเสนอ
ซื้อทรัพยากรทางระบบอินเตอร์เน็ต 
          (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รวบรวมข้อมูล ความต้องการด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ
ปฏิบัติการ เสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายแผนและพัฒนา เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนครุภัณฑ์ประกอบค าขอตั้ง
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 

 

  6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
          (1) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ทรัพยากรด้านการเรียนการสอน ทั้งด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โสตทัศนูปกรณ์ และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ประเมินจากการสังเกตการใช้งานในรายวิชาที่สอน แล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
          (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รวบรวมข้อมูลและน าผลการประเมิน เพ่ือจัดท าแผนปรับปรุง
และด าเนินการตามแผน 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการ (Key Performance Indicator) 
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ประกอบด้วยตัว

บ่งชี้และเป้าหมายไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ที่ 1-12) ดังตาราง   
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 
2560 

ปีที่ 2 
2561 

ปีที่ 3 
2562 

ปีที่ 4 
2563 

ปีที่ 5 
2564 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ      
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้ามี) 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.

6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ  

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่

เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ

การประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินการที่รายงานใน 

มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

-     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้ับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน าดา้นการ

จัดการเรียนการสอน 
     

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพฒันา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ50ต่อป ี
     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อ

คุณภาพหลักสตูรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - -   

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ยไม่นอ้ย

กว่า3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - -  

 

 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
(1) มีการประเมินผลการสอนโดยนิสิต และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือปรับกลยุทธ์

การสอนให้เหมาะสม 
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(2) มีการประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอ
ค าแนะน า/ ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 

(3) มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ การปฏิบัติงานกลุ่ม การท ากิจกรรม 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

มีการประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา  
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 โดยนิสิตปัจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนิสิตชั้นปีสุดท้ายและบัณฑิตในภาคปลายก่อนจบการศึกษา 
ในรูปแบบสอบถาม  

2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากผู้ประเมิน 
การประเมินจากการเยี่ยมชม และข้อมูลในรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 

2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ  
(1) แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
(2) การประชุมเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้งานบัณฑิตบัณฑิตใหม่  

 

3. การประเมินผลการด าเนินการตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี 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 เพ่ือทราบปัญหาของการ
บริหารหลักสูตรในภาพรวม และในรายวิชา เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยมีรอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

(2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรซึ่ง
ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้แทนสมาคม
วิชาชีพ (ถ้ามี) โดยพิจารณาจากรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และการ
ประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือสรุปและจัดท าร่างหลักสูตรปรับปรุงต่อไป 
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ภาคผนวก 

ประกอบด้วยสว่นต่างๆดังนี้ 
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 ภาคผนวก ก   ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ว่าด้วยการศกึษา  

                        ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

 ภาคผนวก ข   ส าเนาค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการร่างและปรับปรุงหลักสูตร  

 ภาคผนวก ค   รายงานผลการวพิากษ์หลักสูตร 

 ภาคผนวก ง    รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีปรับปรุงหลักสูตร) 

 ภาคผนวก จ    สรุปผลส ารวจบัณฑิต สาขาวชิาภาพยนตร์และสือ่ดิจิตอล  

                         ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 

 ภาคผนวก ฉ   ประวัตแิละผลงานของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

 ภาคผนวก ช   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรงุหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ   

ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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