


กิจกรรมน ำควำมรู้

ภำพโดย : เครือข่ำยนักประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กลุ่มกรุงเทพมหำนคร ทั้ง 5 แห่ง และมหำวิทยำลัยสวนดุสิต จัดพิธีถวำย    
พระพรชัยมงคลและถวำยสัต ย์ปฏิญำณฯ เ น่ือง ในโอกาสวัน เฉลิม                 
พระชนมพรรษำ ครบ 67 พรรษำ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี     
ศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว กิจกรรมประกอบไปด้วย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 แห่ง มหาวิทยาลัย   
สวนดุสิต และผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายพระพรชัยมงคล 
และถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมี               
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



กิจกรรมน ำควำมรู้

ภำพโดย : เครือข่ำยนักประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

วันจันทร์ที่  22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.  มหำวิทยำลัย              
รำชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหำนคร ทั้ง 5 แห่ง และมหำวิทยำลัยสวนดุสิต พร้อม
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร จัดกิจกรรม “จิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ”       
โดยมี  พลต ำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร                   
เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

- กิจกรรม "ท ำควำมดี บริจำคโลหิต น้อมจิตส ำนึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณ ถวำยเป็นพระรำชกุศล” ณ อาคาร 10 ชั้น 1 

- กิจกรรม “ปวงประชำ น้อมพลี  เทิ ดพระบำรมีทั่ วหล้ำ ”  
ท าความสะอาดคูคลอง (คลองสมเด็จเจ้าพระยา)

กิ จกรรม ดั งกล่ า ว  มี คณา จาร ย์  บุ คล ากร  นั ก ศึกษ า  มรภ .                   
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มรภ.ธนบุรี และประชาชนท่ัวไป ร่วมกับเจ้าหน้าท่ี
กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก



รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นำยกสภำมหำวิทยำลัย เป็นประธานในการประชุม               
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 7/๒๕62 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕62 มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังน้ี

เห็นชอบ (ร่ าง ) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเ จ้าพระยา                     
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ า                
ปีการศึกษา 2562

เรื่องน่ำรู้จำกสภำ

อนุมัติ กรอบอัตราก าลังข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562 - 2565 และกรอบ
อัตราก าลังข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565

เห็นชอบ (ร่ าง ) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา                  
ว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ....

เห็นชอบ การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ดังน้ี

1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี 
พ.ศ.2561

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ ฉบับปี พ.ศ.2561

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ฉบับปี พ.ศ.2560

4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับปี 
พ.ศ.2560

รับทรำบ การขอความเห็นชอบหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา 
(ปริญญาเอก) โดยให้ปรับแก้ไขตามที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ



1) อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เพื่อด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 
จ ำนวน 1 รำย ดังน้ี

(1.1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.สุปรำณี  ศิริสวัสดิ์ ชัย ด ารงต าแหน่ง                         
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) ตั้งแต่วันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ.2561

2) อนุมัติ แต่งตั้งอำจำรย์เพ่ือด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 16 
รำย ดังน้ี

(2.1) อำจำรย์พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) ตั้งแตว่ันท่ี 7 สิงหาคม 2561

(2.2) อำจำรย์วรำงคนำงค์ สกุลวงศ์ ลีหยำน ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาบัญชี (6801) ตั้งแตว่ันที่ 4 กันยายน 2561

(2.3) อำจำรย์อรรถวิทย์ เฉลียวเกรียงไกร ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (6103) ตั้งแตว่ันท่ี 2 ตุลาคม 2561

(2.4) อำจำรย์อุกฤต  คูหพันธ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บัญชี (6801) ตั้งแตว่ันท่ี 12 ตุลาคม 2561

(2.5) อำจำรย์ภัทิรำ มำศมำลัย ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802) ตั้งแตว่ันท่ี 18 ตุลาคม 2561

(2.6) อำจำรย์สุพรรณิกำร์ ชำค ำรุณ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม (9151) ตั้งแต่วันท่ี 24 ตุลาคม 2561

(2.7) อำจำรย์ปรียำภรณ์ สืบสวัสดิ์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) ตั้งแตว่ันท่ี 25 ตุลาคม 2561

(2.8) อำจำรย์ชำญฤทธ์ิ เริงรณอำษำ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) ตั้งแตว่ันท่ี 25 ตุลาคม 2561

(2.9) อำจำรย์ดุษฎี เทิดบำรมี ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (650145) ตั้งแต่วันท่ี 25 
ตุลาคม 2561

(2.10) อำจำรย์ชนัญรักฒ์ สุวรรณวัฒน์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802) ตั้งแตว่ันท่ี 25 ตุลาคม 2561

(2.11) อำจำรย์วิรัชต์ แสงดำวฉำย ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) ตั้งแตว่ันที่ 26 ตุลาคม 2561

(2.12) อำจำรย์ ดร.อัครเดช เกตุฉ่ ำ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาวิจัยทางการศึกษา (650102) ตั้งแต่
วันท่ี 29 ตุลาคม 2561

(2.13) อำจำรย์วรรณลักษณ์ อินทร์จันทร์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) อนุสาขาวิชาภาพยนตร์และถ่ายภาพ (610505) 
ตั้งแตว่ันท่ี 29 ตุลาคม 2561

(2.14) อำจำรย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) ตั้งแตว่ันท่ี 29 ตุลาคม 2561

(2.15) อำจำรย์สมภำศ สุขชนะ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) ตั้งแตว่ันที่ 30 ตุลาคม 2561

(2.16) อำจำรย์ธีรวัฒน์ รัตนประภำเมธีรัฐ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) อนุสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก (810303) 
ตั้งแตว่ันท่ี 30 ตุลาคม 2561

3) ไม่อนุมัติผลกำรประเมินผลงำนวิชำกำรกรณีไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์ฯ จ ำนวน 
1 รำย 

เรื่องน่ำรู้จำกสภำ



อนุมัติ ให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 – 8 จ านวน 8 รอบ รวมจ านวน 853 คน

เรื่องน่ำรู้จำกสภำ

รับทรำบ การปรับค่าจ้าง และการจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินงบประมาณแผ่นดิน)

เห็นชอบ
1)  การปิดหลักสู ต รครุ ศ าสตรบัณฑิต  สาขา วิชา คอมพิ ว เตอร์              

เพื่อการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 โดยหลักสูตรจะดูแลนักศึกษา
จนกว่านักศึกษาจะสิ้นสภาพ หรือส าเร็จการศึกษาครบทุกคน จึงจะปิด
หลักสูตรโดยสมบูรณ์ต่อไป

2) การไม่รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป แต่ขอรายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ต่อคณะและมหาวิทยาลัยได้รับทราบ

3) การปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 โดยหลักสูตรจะดูแลนักศึกษาจนกว่านักศึกษา
จะสิ้นสภาพ หรือส าเร็จการศึกษาครบทุกคน จึงจะปิดหลักสูตรโดยสมบูรณ์
ต่อไป

4) การไม่รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป แต่ขอรายงานผล
การด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ต่อคณะ และมหาวิทยาลัยได้รับทราบ

รับทรำบ ข้อมูลนักศึกษาที่เข้าเรียนทุกระดับประจ าปีการศึกษา 2562

รับทรำบ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

รับทรำบ ข้อมูลการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูของนักศึกษาหลักสูตร               
ครุศาสตรบัณฑิต



โครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงสมรรถนะของบุคลำกร

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย น าโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ
บำงเขียว รองอธิกำรบดี นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติ
หน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย และคณะ
จัด โ ครงกำรพัฒน ำระบบบริห ำรจั ดก ำร ส ำนั ก งำน สภำ
มหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภำพ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
เพื่อทบทวนและร่วมกันวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 – 2564  ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2561 –
2565 และการเตรียมความพร้อมการเข้ารับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 กิจกรรมจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ สะพลวิีลล่า บีช ชุมพร 
รีสอร์ท จังหวัดชุมพร
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แวดวงกำรศึกษำ

ขอขอบคุณข้อมูลจำก : ThaiPR.NET

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเปิดบ้าน
ต้อนรับนักศึกษาที่คาดว่าจะมีอายุมากที่สุด ตั้งแต่การเปิด
หลั กสู ตรสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอิน โฟร์ คื อ 
นำยไพบูลย์ สุดลำภำ อำยุ 72 ปี ที่เข้ามอบตัวและลง 
ทะเบียนเรียนกับนักศึกษาร่วมช้ันเรียนอีก 20 คน โดยเข้า
ร่วมรับการอบรมปรับพื้นฐานด้านศิลปะและการออกแบบกับ
เพื่อนร่วมช้ันอย่างสนุกสนาน

ดร.วิสิทธิ์ โพธิ วัฒน์ ประธำนสำขำวิชำออกแบบ
กรำฟิกและอินโฟร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดเผยว่า 
“คุณลุงไพบูลย์เข้ามาสมัครเรียนตามปกติ คือ มีคุณสมบัติ 
ครบถ้วนตามระเบียบและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยได้
แสดงให้เห็นถึงความสนใจในวิชาที่สมัครเรียน มีความมุ่งม่ัน 
ตั้งใจและยินดีที่จะเข้าเรียนภายใต้ เงื่อนไขของการเป็น
นักศึกษาเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการสอบ
จึงมีมติรับคุณลุงไพบูลย์เป็นนักศึกษา เป็นไปตามนิยามของ
สถาบัน คือ “บ้ำนแห่งควำมส ำเร็จ บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” 
ด้วยมหาวิทยาลัยไม่มีการปิดกั้นโอกาสและเปิดรับทุกคน  
ที่ตั้งใจมุ่งม่ันสร้างความส าเร็จในชีวิตของตนเองด้วยการศึกษา”

โดยก่อนเปิดภาคเรียน มีการอบรมเชิง ปฏิบัติการ                  
เพื่อปรับพื้นฐานด้านศิลปะและการออกแบบแก่นักศึกษาใหม่ 
จ านวน 21 คน โดยมีการท าเวิร์คช้อปเกี่ยวกับการวาดภาพ
ลายเส้น ปรากฏว่า คุณลุงไพบูลย์ก็มาร่วมเรียนด้วย มีผลงาน
วาดภาพผลไม้ และเรียนวิธีการจัดองค์ประกอบศิลป์ ก่อนที่
จะเข้าเรียนในวันเปิดเทอมวันแรก 15 สิงหาคม 2562

“สิ่งที่คาดหวังคือ คุณลุงไพบูลย์ หรือ "พี่ตุ๋ย" ของเพื่อนๆ 
จะสามารถเรียนและยังช่วยแนะน าประสบการณ์จากอเมริกา 
ความเช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษที่มีอยู่มา
ถ่ายทอดให้เพื่อนๆ ในช้ัน ในขณะเดียวกันเพื่อนรุ่นน้องก็จะ 
ช่วยให้ "พี่ตุ๋ย" เข้าใจลักษณะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ปัจจุบันได้ด้วย ถือเป็นการแบ่งปันเรียนรู้ร่วมกันที่น่ายินดี 
เป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายๆ คนที่ต้องการความส าเร็จ                   
ในชีวิตให้ ม่ันใจในการเรียนต่อตามความฝันของตนเอง " 
ดร.วิสิทธ์ิกล่าว

สาเหตุที่ เลือกเรียนที่  มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา น้ัน 
นายไพบูลย์ สุดลาภา อายุ 72 ปี หรือ "พี่ตุ๋ย" ของเพื่อนๆ 
เล่าให้ฟังว่า “ไม่นำนมำนี้ ผมได้พบกับเพ่ือนรุ่นน้องท่ีเคย
เจอกันระหว่ำงกำรท ำงำนขับเคร่ืองบินพำณิชย์ท่ีอเมริกำ 
เม่ือถำมถึงกำรเรียนรุ่นน้องคนนั้นก็เล่ำให้ฟังถึงสถำบันท่ี
เค้ำจบ ท ำให้ย้อนคิดถึงตอนเด็กๆ ท่ีโตมำแถวท่ำพระ 
ได้เข้ำมำว่ิงเล่นฟุตบอลในบริเวณโรงเรียนฝึกหัดครูบ้ำน
สมเด็จเจ้ำพระยำ (สมัยนั้น) เลยรู้สึกผูกพันและอยำกเข้ำ
เรียนท่ีนี่ หลังจำกหำข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ตแล้ว พบว่ำมี
กำรเปิดรับสมัครนักศึกษำหลำยคณะ จึงได้จัดสินใจเลือก
เรียนสำขำนี้ เพรำะคิดว่ำควำมสำมำรถทำงคอมพิวเตอร์
และควำมชอบในศิลปะ และอยำกรู้ว่ำกำรเรียนวิชำศิลปะ
และกำรออกแบบเป็นอย่ำงไร อยำกรู้ว่ำเขำท ำกันยังไง 
เม่ือได้เห็นข้อมูลและรำยละเอียดของหลักสูตร จึงสนใจ                
มำสมัครเรียน เม่ือสอบ สัมภำษณ์ผ่ำนแล้ว ก็ตัดสินใจ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ คิดว่ำกำรเรียนกำรสอนท่ีนี่จะ
ช่วยให้มีควำมสุขในส่ิงท่ีเรียนได้”

ประวัติของนายไพบูลย์ สุดลาภา หรือ "พี่ตุ๋ย" 
ของเพื่อนร่วมช้ันเรียน จบการศึกษาระดับมัธยม 
ม.ศ. 5 (เทียบเท่าม. 6 ปัจจุบัน) ที่โรงเรียนวัด
นวลนรดิศ เม่ือ พ.ศ. 2507 และได้เดินทางไปใช้
ชีวิตและการท างานในอเมริกา โดยเข้าเรียนต่อ                    
ในโรงเรียนการบิน เม่ือจบแล้วได้ท างานด้านการขับ
เครื่องบินพาณิชย์ เคยมีประสบการณ์ร่วมรบ                 
ในสงครามอ่าวเปอร์เซีย ช่วง พ.ศ. 2533 - 2534 
ด้วย ก่อนจะเดินทางกลับมาประเทศไทย เม่ือ 5 ปี   
ที่แล้ว ทั้งน้ี หลักสูตรที่คุณลุงไพบูลย์เลือกเรียนต่อ 
คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบกราฟิ กและอิน โฟร์ เป็นหลั กสู ต ร                  
ที่บูรณาการศาสตร์และศิลป์มีวิชาที่ต้องลงเรียนไม่
น้อยกว่า 136 หน่วยกิต เพื่อให้นักศึกษาได้มีความ 
เช่ียวชาญเชิงลึกในการออกแบบสร้างสรรค์ เข้าใจ       
ในกระบวนการในการท างาน สามารถใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนา งานออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ และ
งานออกแบบที่ เกี่ ยว ข้อง ได้  โดยจั ดให้ เ รี ยน                
กับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ iMAC
ห้องสตูดิโอการถ่ายภาพ และอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี
อื่นๆ ที่จ าเป็นตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ตลาดแรงงาน โดยแบ่งรายวิชาที่ส าคัญคร่าวๆ ดังน้ี 
กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านศิลปะ เช่น ประวัติศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ หลักการออกแบบและ
ทฤษฎีสี กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านการออกแบบ เช่น 
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบ ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินเพื่อการออกแบบ คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบ การออกแบบภาษาภาพ  กลุ่ ม วิชา                    
ด้ านการสื่ อ ส า รการตลาด เ ช่น  อั กษรศิล ป์ 
การออกแบบอินเตอร์เฟส การออกแบบแบรนด์
การตลาดสร้างสรรค์  โครงการพิเศษออกแบบ
กราฟิกและอินโฟร์ เป็นต้น


