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o1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

หลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Fine and Applied Arts
ศป.บ.
B.F.A.

3. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
4.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ชานาญในเทคโนโลยี มีทกั ษะและกระบวนการใช้ สื่ อนวัตกรรม
รวมทั้งมีทกั ษะในด้านการจัดการงานอาชีพ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม สามารถดาเนินงานอาชีพของตนได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
4.2 วัตถุประสงค์ ทวั่ ไป
1) เพื่อสร้างเสริ มและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางการรับรู ้และมีความซาบซึ้ งใน
คุณค่าด้านวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์
2) เพื่อผลิ ตบัณฑิ ตให้มีศกั ยภาพในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ โดยใช้สื่ อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสามารถนาไปพัฒนาสังคมและท้องถิ่นได้เป็ นอย่างดี
3) เพื่อส่ งเสริ มให้บณ
ั ฑิ ตมีความคิดสร้ างสรรค์ ศึกษาค้นคว้าและปฏิ บตั ิจริ ง สามารถวิเคราะห์
วิจารณ์ผลงานวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ ได้
4) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ความเข้าใจในงานทัศนศิลป์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ทั้งสากลและ
ประเทศไทย ซึ่งสามารถอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมอันดีของชาติ
5) เพื่อผลิ ตบัณฑิ ตให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความซื่ อสัตย์และความรับผิดชอบต่อสังคมและ
วิชาชีพตน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และมีจิตสานึกใฝ่ หาความรู ้อย่างต่อเนื่ อง
6) เพื่ อ กระจายโอกาสทางการศึ ก ษาด้านศิ ล ปะไปสู่ ป ระชาชนในท้อ งถิ่ น ให้ ก ว้า งขวาง ซึ่ ง
สามารถนาความรู ้ ทักษะกระบวนการไปประกอบอาชี พทั้งภาครัฐ เอกชน และวิชาชี พอิสระ เพื่อสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานได้ ดาเนินงานในอาชีพของตนอย่างมีคุณภาพ

2

4.3 วัตถุประสงค์ เฉพาะ
1)เพื่อให้บณั ฑิตมีความรู้ความเข้าใจความหมายและประวัติความเป็ นมาของงานทัศนศิลป์ ทั้งสากล
และประเทศไทย
2)เพื่อให้บณั ฑิตมีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานด้านทัศนศิลป์ ได้เป็ นอย่างดี
3)เพื่ อ ให้บ ัณ ฑิ ตมี ค วามรู้ ค วามเข้าใจในการใช้สื่ อนวัต กรรมและเทคโนโลยีใ นการสร้ างงาน
ทัศนศิลป์
4)เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีความรู้ความสามารถในทักษะกระบวนการ สามารถนาไปปรับใช้ในการพัฒนา
สังคมและท้องถิ่น หรื อในการศึกษาในขั้นสู งต่อไป
5)เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีความเชื่ อมัน่ มีความซื่ อสัตย์และความรับผิดชอบต่อสังคมและวิชาชี พ โดยมี
เจตคติ คุณธรรม จริ ยธรรม ต่องานด้านทัศนศิลป์ ที่มี บทบาทต่อสังคม
6)เพื่ อ ให้ บ ัณ ฑิ ต ได้เรี ย นรู ้ รู ป แบบงานศิ ล ปะท้ อ งถิ่ น พร้ อ มทั้ง การส่ ง เสริ ม และท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
5. กาหนดการเปิ ดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2550
6. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าศึกษา
6.1 สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
6.2 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่ องการรับนักศึกษา
7. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
8. ระบบการศึกษา
8.1 ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบวิภาค โดย 1 ปี การศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษา และใน 1 ภาคการศึกษามี
ระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
8.2 การคิดหน่วยกิต
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหา จานวน 15 ชัว่ โมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้ฝึกหรื อทดลอง จานวน 30 ชัว่ โมง ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
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8.2.3 รายวิชาฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลอง ไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
9. ระยะเวลาการศึกษา
หลักสู ตรปริ ญญาตรี 4 ปี มีระยะเวลาศึกษาต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี การศึกษาและไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
10.1 ให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
10.2 การลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
10.3 การลงทะเบียนที่มีจานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ขอ้ 10.1 และ 10.2 ให้อยูใ่ นคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้
11. การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี
12. อาจารย์ ผ้ สู อน
12.1 อาจารย์ประจาหลักสู ตร
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
1
ผศ.ศุภพงศ์ ยืนยง

คุณวุฒิ ตาแหน่ งทางวิชาการ
กศ.ม. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
กศ.บ.
ปม.ช.

ผลงานทางวิชาการ
- เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา การะบายสี นา้ (สถาบัน
ราชภัฏกาแพงเพชร, 2544)
- เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา สุ นทรียภาพของชี วิต
(สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร)
- หนังสื อ เรื่ อง หลักการเขียน
ภาพ (โอเดียนสโตร์, 2547)
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ลาดับที่
2

ชื่อ - สกุล
ผศ.มัย ตะติยะ

คุณวุฒิ ตาแหน่ งทางวิชาการ
กศ.บ. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ปว.ส.

3

ผศ.อารักษ์ ชัยมงคล

กศ.ม. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
กศ.บ.

4

ผศ.เชวงศักดิ์ เขียวเขิน

ค.ม. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
กศ.บ.
ปม.ช.

ผลงานทางวิชาการ
- ตารา เรื่ อง พฤติกรรมการสอน
ศิลปศึกษา 1 (สถาบันราชภัฏ
กาแพงเพชร, 2542)
- ตารา เรื่ อง พฤติกรรมการสอน
ศิลปศึกษา 2 (สถาบันราชภัฏ
กาแพงเพชร, 2543)
- ตารา เรื่ อง ความรู้ พนื้ ฐานสุ รท
รียภาพทางศิลปะ (สถาบันราช
ภัฏกาแพงเพชร, 2544)
- ตารา เรื่ อง สุ นทรี ยภาพทาง
ทัศนศิลป์ (สถาบันราชภัฏ
กาแพงเพชร, 2544)
- เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา สุ นทรียะในงาน
ทัศนศิลป์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร)
- ตารา เรื่ อง การหล่อพลาสติก
(มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร,
2548)
- เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา หลักการเขียนภาพ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร, 2548)
- เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา บาติก 1 (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร)
- งานวิจยั เรื่ อง การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันราช
ภัฏกาแพงเพชร
(มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ลาดับที่
5

ชื่อ - สกุล
อาจารย์สายพิณ เขียวมูล

12.2 อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
1
อาจารย์ประณต ผ่องโอย

2.

อาจารย์วชิ าญ เจริ ญศิลป์

3.

รศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์

4.

อาจารย์ชูศกั ดิ์ ไทยพาณิ ชย์

คุณวุฒิ

ตาแหน่ งทางวิชาการ

ศศ.บ. อาจารย์

ผลงานทางวิชาการ
กาแพงเพชร)
- เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา ทฤษฎีสี (สถาบันราชภัฏ
กาแพงเพชร)
- เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์ 2
(สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร)
- เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์ 3
(สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร)
- เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา ศิลปะไทย (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร)

คุณวุฒิ ตาแหน่ งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
ศศ.บ.
อาจารย์
1. การจัดการธุ รกิจศิลป์
2. การพิมพ์ซิลค์สกรี น
3. การพิมพ์ภาพบนวัสดุพ้นื ราบ
ศศ.บ.
อาจารย์
1. ภาพพิมพ์พ้นื ฐาน
2. คอมพิวเตอร์กราฟิ ก
3. ภาพพิมพ์สร้างสรรค์
4. การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบ
กราฟิ ก
กศ.ด
รองศาสตราจารย์ 1. หลักการวิจารณ์ทศั นศิลป์
กศ.ม.
2. ประวัติศาสตร์ศิลป์ ประเทศ
กศ.บ.
ไทย
กศ.บ.
ปวส.

อาจารย์

1. ภาพจิตรกรรมไทยประเพณี
2. ภาพจิตรกรรมไทยประเพณี
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ลาดับที่

5.

ชื่อ - สกุล

อาจารย์สุดา ยศบันเทิง

คุณวุฒิ ตาแหน่ งทางวิชาการ

ศศ.บ.

อาจารย์

ผลงานทางวิชาการ
ประยุกต์
3. ทัศนศิลป์ ไทยประเพณี
1. ภาพล้อเลียน
2. ภาพประกอบเรื่ อง

13. จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่คาดว่าจะรับและจบในแต่ละปี การศึกษา
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปี การศึกษา
ชั้นปี ที่
2550
2551
2552
2553
ชั้นปี ที่ 1
40
40
40
40
ชั้นปี ที่ 2
40
40
40
ชั้นปี ที่ 3
40
40
ชั้นปี ที่ 4
40
รวม
40
80
120
160
จานวนนักศึกษาทีค่ าดว่าจะสาเร็จ
40
การศึกษา

2554
40
40
40
40
160
40

14. อาคาร สถานที่และอุปกรณ์ การสอน
14.1 อาคาร สถานที่
14.1.1 อาคาร สถานที่
อาคารศิลปกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จังหวัดกาแพถงเพชร
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายการ
ห้องเรี ยนบรรยาย
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบตั ิการเขียนแบบ
ห้องปฏิบตั ิการจิตรกรรม
ห้องปฏิบตั ิการประติมากรรม
ห้องปฏิบตั ิการถ่ายซิ ลค์สกรี น
ห้องปฏิบตั ิการภาพพิมพ์

จานวนทีม่ ีอยู่แล้ ว
3
1
1
1
1

จานวนทีต่ ้ องการ
1
1
-
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ลาดับ
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายการ
ห้องปฏิบตั ิการสตูดิโอถ่ายภาพ
ห้องเก็บเครื่ องมือและอุปกรณ์
ห้องพักอาจารย์
ห้องประชุมย่อยของอาจารย์
ห้องแสดงนิทรรศการ
ห้องสมุดขนาดเล็กโปรแกรมวิชา
ห้องน้ าอาจารย์
ห้องน้ านักศึกษาชาย / หญิง
ห้องโฮมรู ม

จานวนทีม่ ีอยู่แล้ ว
1
4
1
1/1
-

จานวนทีต่ ้ องการ
1
1
1
1
1
1

จานวนทีม่ ีอยู่
1 เครื่ อง
4 เครื่ อง
2 เครื่ อง
1 (6 ล้าน)
2 เครื่ อง
1 เครื่ อง
2 เครื่ อง
1 เครื่ อง
-

จานวนทีต่ ้ องการ
30 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 (6 – 10 ล้าน)
1 เครื่ อง
1 ชุด
10 ตัว
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
2 ชุด
35 ตัว

14.2 อุปกรณ์ การสอน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายการ
เครื่ องเคลือบเย็นขนาด 85 ซม.
เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ องพิมพ์พริ้ นเตอร์ ขนาดเล็ก
เครื่ องสแกนเนอร์
เครื่ องโปรเจคเตอร์
กล้องดิจิตอล
กล้องวิดีโอ
โทรทัศน์
เครื่ องพิมพ์ภาพระบบความร้อน
อุปกรณ์หอ้ งถ่ายภาพสตูดิโอ
โต๊ะปฏิบตั ิงานขนาด 120 X 200 ซม.
เครื่ องตัดไม้แบบมอเตอร์ ต้ งั โต๊ะ
เครื่ องตัดสติกเกอร์ขนาด 70 ซม.
เครื่ องพิมพ์พริ้ นเตอร์ ขนาดใหญ่ 85 ซม.
แท่นเหล็กหมุนพิมพ์ภาพ 120 ซม.
เครื่ องพ่นแอร์ บชั (พูก่ นั ลม) พร้อมปั๊ มลม
ขาตั้งวาดสี น้ ามันแบบตั้งในห้องประจา
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15. ห้ องสมุด
จานวนหนังสื อ ตาราเรี ยน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหลักสู ตรศิลปกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิ ต (ทัศนศิลป์ )
ได้แก่
15.1 หนังสื อและตาราเรียน
ชื่อหนังสื อ
- หลักการเขียนภาพ
- การระบายสี น้ า
- ภาพทิวทัศน์
- ภาพคนเหมือน
- ประติมากรรมพื้นฐาน
- สุ นทรี ยภาพทางทัศนศิลป์
- หลักการเขียนภาพ
- บาติก 1
- ศิลปะกับงานกราฟฟิ ก
- ศิลปะกับพระพุทธรู ป
- ศิลปะกับมนุษย์
- คอมพิวเตอร์กราฟฟิ ก
- ศิลปะพื้นบ้าน 1
- การหล่อและเคลือบรู ปพลาสติก
- การออกแบบเครื่ องหมายและสัญลักษณ์
- ลวดลายในสถาปัตยกรรมไทย
- เครื่ องประดับ
- สุ นทรี ยศาสตร์
- สุ นทรี ยศาสตร์ เบื้องต้น
- การออกแบบ
- ศิลปะนิยม
- การออกแบบ เขียนแบบ
- การออกแบบกราฟิ ก (Graphic Design)
- การออกแบบกลยุทธ์ธุรกิจ
- ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคโบราณและยุคกลาง
- ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย

ชื่ อผู้แต่ ง
ศุภพงศ์ ยืนยง
ศุภพงศ์ ยืนยง
มัย ตะติยะ
มัย ตะติยะ
มัย ตะติยะ
มัย ตะติยะ
เชวงศักดิ์ เขียวเขิน
เชวงศักดิ์ เขียวเขิน
โกวิท จิตบรรจง
เกษมสุ ข ภมรสถิตย์
อารี สุ ทธิพนั ธ์
รัศแก้ว ศรี สด
บุศราคา เริ งโกสุ ม
วิทยา เริ งโกสุ ม
วิทยา เริ งโกสุ ม
เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
พิชิต เลี่ยมพิพฒั น์
วนิดา ขาเขียง
บุณย์ นิลเกษ
อารี สุ ทธิพนั ธุ์
อารี สุ ทธิพนั ธุ์
สมทรง เวียงอาพล
ประชิด ทิณบุตร
Michael E , Porter
อัศนีย ์ ชูอรุ ณ
พิริยะ ไกรฤกษ์

จานวน
3 เล่ม
3 เล่ม
3 เล่ม
3 เล่ม
3 เล่ม
3 เล่ม
3 เล่ม
3 เล่ม
1 เล่ม
2 เล่ม
5 เล่ม
2 เล่ม
4 เล่ม
2 เล่ม
2 เล่ม
2 เล่ม
2 เล่ม
1 เล่ม
2 เล่ม
10 เล่ม
10 เล่ม
2 เล่ม
1 เล่ม
2 เล่ม
3 เล่ม
2 เล่ม
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-

ชื่อหนังสื อ
ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน
ประวัติศาสตร์ศิลปะญี่ปุ่น
การออกแบบบรรจุภณั ฑ์สาหรับธุ รกิจ E-Commerce
การออกแบบเบื้องต้น
การออกแบบ 2 มิติ
การออกแบบกราฟิ ก
สุ นทรี ยทางทัศนศิลป์
วาดเส้น
วาดเส้นแรเงา
ธุ รกิจโฆษณา

-

บาติกเพ้น
ถ่ายภาพเรี ยนเร็ ว
การออกแบบนิตยสาร
การออกแบบนิทรรศการ
การออกแบบนิเทศศิลป์ 1
การออกแบบนิเทศศิลป์ 3
การออกแบบบรรจุภณั ฑ์
การออกแบบบรรจุภณั ฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน

ชื่อผู้แต่ ง
กาจร สุ นพงษ์ศรี
มาลินี คัมภีรญาณนนท์
ปุ่ น คงเจริ ญเกียรติ
เลอสม สถาปิ ตานนท์
วิรุณ ตังเจริ ญ
วิรุณ ตังเจริ ญ
สงวนศรี ศรี กาพงษ์
อนันต์ ประภาโส
จิราภรณ์ สังขพัฒน์
มหาวิท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรม
มาธิราช
มุราฤกษ์ ทองประยูร
พูน เกษจารัส
บุศราคา เริ งโกสุ ม
ประเสริ ฐ ศรี รัตนา
ปราโมทย์ แสงพลสิ ทธ์
ปราโมทย์ แสงพลสิ ทธ์
ประชิด ทิณบุตร
ภารดี พันธุภากร

จานวน
4 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
2 เล่ม
3 เล่ม
2 เล่ม
3 เล่ม
5 เล่ม
2 เล่ม
4 เล่ม
2
1
2
2
1
1
2
1

เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
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16. งบประมาณ
งบประมาณ : จานวนนักศึกษา X 5,500 บาท (โดยประมาณ)
จานวนนักศึกษา (ปี การศึกษา)
2550
2551
2552
40
80
120
หมวดรายจ่ าย

2550
1. ค่ าตอบแทน ค่ า 160,000
ใช้สอย ค่าวัสดุ
2. ค่าครุ ภณั ฑ์
60,000
รวมทั้งสิ้น
220,000

2553
160

2554
160

2551
320,000

ปี งบประมาณ
2552
1552
350,000
430,000

2554
430,000

120,000
440,000

250,000
600,000

450,000
880,000

450,000
880,000

หมายเหตุ
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17. หลักสู ตร
17.1 จานวนหน่ วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 135 หน่วยกิต
17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกทัศนศิลป์ ระดับปริ ญญาตรี มีสัดส่ วนจานวนหน่วยกิต
ตามหมวดวิชาและกลุ่มวิชา โดยแบ่งออกเป็ น 3 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่ งในแต่ละหมวดวิชาประกอบไปด้วยกลุ่มวิชาและสัดส่ วนของหน่วยกิต ดังนี้
รายการ
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1)วิชาภาษาและการสื่ อสาร
2)วิชามนุษยศาสตร์
3)วิชาสังคมศาสตร์
4)วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
5)วิชาพลศึกษาและนันทนาการ
หมวดวิชาเฉพาะ
1)วิชาแกน
2)วิชาเอก
-วิชาเอกบังคับ
-วิชาเอกเลือก
3)วิชาปฏิบตั ิการและฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี

เกณฑ์ สกอ.
ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 84 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

34
9
8
6
9
2
95
36
52
37
15
7
6

โครงสร้ างหลักสู ตร
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
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17.3 รายวิชา
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
รายละเอียดตามภาคผนวก ก

รหัสวิชา
2001104
2001112
2001113
2012204
2012205
2021113
2021201
2021301
2031409
2032202
2032402
3561203

34 หน่ วยกิต

17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
1) วิชาแกน

95 หน่ วยกิต
36 หน่ วยกิต

รายวิชา
ศิลปะไทย
Thai Art
ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพศิลปะขั้นต้น
Basic English in Art
ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพศิลปะขั้นสู ง
Advanced English in Art
ประวัติศาสตร์ศิลป์ ตะวันตก
History of Western Art
ประวัติศาสตร์ศิลป์ ประเทศไทย
History of Thai Art
จิตรกรรมพื้นฐาน
Basic Painting
ภาพพิมพ์พ้ืนฐาน
Basic Printing
ประติมากรรมพื้นฐาน
Basic Sculpture
หลักการออกแบบ
Principles of Design
การถ่ายภาพเบื้องต้น
Introduction To Photography
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก
Computer Graphics
การจัดการธุ รกิจศิลป์
Art Business Management

น(ท-ป-อ)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
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2) วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
2001103
2002903
2004911
2004912
2021114
2021115
2021305
2023212
2031402
2031410
2032404
2033414

รายวิชา
ทฤษฎีสี
Theory of Color
การนาเสนอผลงานทัศนศิลป์
Visual Arts Presentation
พื้นฐานการวิจยั ทางศิลปะ
Basic Research in Art
โครงการพิเศษทัศนศิลป์
Special Project in Visual Art
ภาพหุ่นนิ่ง
Still life
ภาพคนเหมือน
Portrait
การปั้ นและการหล่อ
Molding and Casting
ภาพพิมพ์สร้างสรรค์
Creative Printing
เขียนแบบพื้นฐาน
Basic Drafting
องค์ประกอบศิลป์
Composition in Arts
เทคนิคการถ่ายภาพ
Technical Photography
คอมพิวเตอร์กราฟฟิ กงานผสมหลายสื่ อ
Multimedia in Computer Graphic

40 หน่ วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(2-4-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
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3) วิชาเอกเลือก
รหัสวิชา
2013105
2013106
2014308
2014309
2021112
2021116
2021203
2022114
2022115
2022309
2023211
2023212
2023305

รายวิชา
ทัศนศิลป์ ไทยประเพณี
Traditional Thai Visual Art
ทัศนศิลป์ ไทยร่ วมสมัย
Contemporary Thai Visual Art
หลักการวิจารณ์ทศั นศิลป์
Principles of Visual Art Criticism
หลักการดูงานทัศนศิลป์
Seen Principles in Produce Visual Arts
ภาพทิวทัศน์
Views
จิตรกรรมสร้างสรรค์
Creative Painting
การพิมพ์ซิลค์สกรี น
Silk – Screen Process
ภาพจิตรกรรมไทยประเพณี
Thai Traditional Painting
ภาพจิตรกรรมไทยประเพณี ประยุกต์
Thai Traditional Applied Painting
การหล่อพลาสติก
Plastic Casting
การพิมพ์ภาพบนวัสดุพ้นื ราบ
Printing on Plane Surface
ภาพพิมพ์สร้างสรรค์
Creative Printing
ประติมากรรมสร้างสรรค์
Creative Sculpture

15 หน่ วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
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รหัสวิชา
2031413
2032411
2033101
2033106
2033202
2042102

รายวิชา
การตกแต่งภาพและเสี ยงด้วยคอมพิวเตอร์
Picture and Sound Decoration in Computer
การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบกราฟฟิ ก
Photography for Graphic Design
ภาพประกอบเรื่ อง
Illustration
ภาพล้อเลียน
Caricature
บาติก
Batik
การออกแบบผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
Local Product Design
4) วิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

รหัสวิชา
2013801
2013802

รายวิชา
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์
Preparation for Prospective Profession in Visual Arts
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทัศนศิลป์
Visual Arts Apprenticeship

น(ท-ป-อ)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

7

หน่ วยกิต

น(ท-ป-อ)
2(90)
5(450)

17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยไม่ซ้ า
กับรายวิชาที่ เคยเรี ยนมาแล้วและต้องไม่เป็ นรายวิชาที่ กาหนดให้เรี ยนโดยไม่นับหน่ วยกิ ตรวมในเกณฑ์การ
สาเร็ จหลักสู ตรของโปรแกรมวิชานี้
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17.4 แผนการศึกษา

หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป

วิชาแกน

หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป

วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา
1551001
1551003
4091001
1161002
2001112
2021113
2021201
2001104

รหัสวิชา
155100X
1001003
1631001
4091002
2001113
2021301
2031413
2001103

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
วิชาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1
วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน
วิชาการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพศิลปะขั้นต้น
จิตรกรรมพื้นฐาน
ภาพพิมพ์พ้นื ฐาน
ศิลปะไทย
รวม

น (ท-ป-อ)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
20 หน่ วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
วิชาภาษาอังกฤษปฏิบตั ิการ
วิชาพฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน
วิชาสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
วิชาคณิ ตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพศิลปะขั้นสู ง
ประติมากรรมพื้นฐาน
การตกแต่งภาพและเสี ยงด้วยคอมพิวเตอร์
ทฤษฎีสี

น (ท-ป-อ)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)

รวม

20 หน่ วยกิต
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หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป

วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา
1541001
4121001
2531001
2012204
2031409
2032402
2021305

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
วิชาทักษะการรับสารภาษาไทย
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ พ้นื ฐาน
วิชาวิถีไทย
ประวัติศาสตร์ทศั นศิลป์ ตะวันตก
หลักการออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก
การปั้ นและการหล่อ
รวม

หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป

วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาเอก เลือก
วิชาเอก เลือก

รหัสวิชา
2011001
2531002
2501002
4001003
2012205
2032202
2022309
2021203

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
วิชาสุ ทรี ยภาพทางทิวทัศน์
วิชาวิถีโลก
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง
วิชาการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ศิลป์ ประเทศไทย
การถ่ายภาพเบื้องต้น
การหล่อพลาสติก
การพิมพ์ซิลค์สกรี น
รวม

น (ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
20 หน่ วยกิต

น (ท-ป-อ)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
20 หน่ วยกิต
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
วิชาเอก เลือก
วิชาเอก เลือก
วิชาเอก บังคับ
วิชาเอก บังคับ
วิชาเอก บังคับ

รหัสวิชา
1631003
3563203
2013105
2032411
2021115
2033414
2023212

รายวิชา
วิชาความรู ้พ้นื ฐานทางสารสนเทศศาสตร์
การจัดการธุ รกิจศิลป์
ทัศนศิลป์ ไทยประเพณี
การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบกราฟฟิ ก
ภาพคนเหมือน
คอมพิวเตอร์กราฟฟิ กงานผสมหลายสื่ อ
การพิมพ์สร้างสรรค์
รวม

หมวดวิชา
วิชาเอก เลือก
วิชาเอก บังคับ
วิชาเอก เลือก
วิชาเอก บังคับ
วิชาปฏิบัติการฯ

รหัสวิชา
2013106
2021114
2021116
2032404
2003803
XXXXXXX

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
ทัศนศิลป์ ไทยร่ วมสมัย
ภาพหุ่นนิ่ง
จิตรกรรมสร้างสรรค์
เทคนิคการถ่ายภาพ
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์
วิชาเลือกเสรี
รวม

น (ท-ป-อ)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
20 หน่ วยกิต

น (ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
2(90)
3(x-x-x)
17 หน่ วยกิต
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หมวดวิชา
วิชาปฏิบัติการฯ

รหัสวิชา
2003804

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทัศนศิลป์

รวม

หมวดวิชา
วิชาเอก บังคับ
วิชาเอก บังตับ
วิชาเอก เลือก

รหัสวิชา
2004912
2002903
2014308
XXXXXXX

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
โครงการพิเศษทัศนศิลป์
การนาเสนอผลงานทัศนศิลป์
หลักการวิจารณ์ทศั นศิลป์
วิชาเลือกเสรี
รวม

น (ท-ป-อ)
5(225)
5 หน่ วยกิต

น (ท-ป-อ)
4(2-4-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
13 หน่ วยกิต
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17.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
2001103

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-อ)
ทฤษฎีสี
3(2-2-5)
Theory of Color
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความเป็ นมาของทฤษฎี สีในงานศิ ลปกรรม และงานช่ าง ตั้งแต่อดี ตถึ ง
ปั จจุ บ นั เปรี ยบเที ยบข้อแตกต่างของทฤษฏี แต่ ละวิธีและประโยชน์ ในการนามาใช้ในงาน
ทัศนศิลป์ โดยการปฏิบตั ิ วิเคราะห์ และทดสอบทางจิตวิทยา
ทดลองฝึ กปฏิบตั ิงานผสมสี และการระบายสี ดว้ ยสี แต่ละชนิด

2001104

ศิลปะไทย
3(1-4-4)
Thai Art
ศึกษาความหมายของศิลปะไทย ที่มาของลายไทยและภาพไทย สามารถจาแนกและ
ชนิดของภาพไทยและลายไทย
ทดลองฝึ กปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการออกแบบลายไทยและภาพไทย โดยเน้นแนวอนุ รักษ์
และประยุกต์

200 1112

ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพศิลปะขั้นต้ น
3(3-0-6)
Basic English in Art
ศึกษาด้านการอ่าน คาศัพท์ และเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบ เพื่อให้
สามารถสรุ ปและเสนอข้อคิดเห็นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

2001113

ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชี พศิลปะขั้นสู ง
3(3-0-6)
Advanced English in Art
ศึ ก ษาและฝึ กการอ่ านบทความ ข้อมูล ทางวิชาการด้านศิล ปะและด้านการออกแบบ
เพื่อให้สามารถวิจารณ์ สรุ ปประเด็น และฝึ กสนทนาในวิชาชี พ อย่างง่าย และใช้อยู่เสมอ
หรื อรายงานที่มีการอ้างอิงอย่างเป็ นระบบ
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รหัสวิชา
2002903

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-อ)
การนาเสนอผลงานทัศนศิลป์
3(2-2-5)
Visual Arts Presentation
ศึกษาการทาแฟ้ มสะสมงาน (Portfolio) รู ปแบบต่างๆ ผลงานจริ ง หุ่นจาลอง ภาพถ่าย
สไลด์ สื่ อมัลติมีเดีย เพื่อการนาเสนอผลงานอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ
การถ่ายทอดความคิดหรื อข้อมูล รวมทั้งรู ปแบบการสื่ อความหมายให้ผรู ้ ับเข้าใจ
ปฏิบตั ิงานตามที่นาเสนอ และจัดทาหนังสื อสรุ ปเป็ นรู ปเล่มหรื อศิลปนิ พนธ์ในกรณี ที่
มิได้จดั ทาร่ วมกับโครงการพิเศษ

2004911

พืน้ ฐานการวิจัยทางศิลปะ
3(3-0-6)
Basic Research in Art
ศึกษาเกี่ ยวกับลักษณะการวิจยั วัตถุ ประสงค์ คุ ณค่า แนวทาง และขั้นตอนวิธีวิจยั ทาง
ศิลปะและศิลปะประยุกต์ ศึ กษาและฝึ กปฏิ บตั ิ การเขียนโครงการ การรวบรวมข้อมูล การ
วิ เคราะห์ ข ้ อ มู ล การสรุ ปและการสร้ า งสรรค์ การน าเสนองานวิ จ ัย ทางศิ ล ปะและ
ศิลปะประยุกต์ ทดลองทาวิจยั ก่อนการสร้างสรรค์ผลงาน หรื อวิจยั และสร้างสรรค์ผลงานหรื อ
วิจยั ประเมินผลงานทางด้านศิลปะและศิลปะประยุกต์

2004913

โครงการพิเศษทัศนศิลป์
4(2-4-6)
Special Project on Visual Art
เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได้เลื่ อ นชั้น ศึ ก ษาในภาคเรี ย นสุ ด ท้า ยของการเรี ย น นัก ศึ ก ษาเสนอ
แนวความคิดและขออนุญาตอาจารย์ประจาวิชาเพื่อปฏิบตั ิงานด้านศิลปะ โดยเลือกหัวข้อเรื่ อง
เนื้ อ หา เทคนิ ค กลวิ ธี อ ย่า งอิ ส ระ พร้ อ มกับ เสนอชื่ อ อาจารย์ห รื อ ผู ้ช านาญเป็ นผู ้ป รึ ก ษา
โครงการ และเมื่อผลงานเสร็ จสมบูรณ์ ตอ้ งจัดทาศิลปนิ พนธ์ และควรได้รับความเห็ นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจและตัดสิ นโครงการพิเศษ ส่ วนการแก้ไขปรับปรุ งผลงานให้เป็ นไป
ตามขั้น ตอนที่ ค ณะกรรมการก าหนดให้ จนกว่าจะแล้วเสร็ จ โดยต้องผ่านการตรวจของ
คณะกรรมการและต้องจัดนิทรรศการผลงานให้ผสู้ นใจได้ชม
ปฏิบตั ิงานที่ได้ผา่ นการอนุญาตให้สร้างสรรค์ได้ และจัดทาหนังสื อสรุ ปเป็ นรู ปเล่ม
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รหัสวิชา
2012203

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-อ)
ประวัติศาสตร์ ศิลป์ ตะวันตก
3(3-0-6)
History of Western Arts
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของงานทัศนศิลป์ ตะวันตก ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุค
ประวัติศาสตร์ และยุคสมัยใหม่ในศตวรรษที่ 19 – 20 ตลอดจนถึ งยุคของทัศนศิลป์ ร่ วม
สมัย ในปั จจุ บ ัน เน้น ความสั ม พัน ธ์ ข องการตอบสนองด้านความงาม ความเชื่ อ ศาสนา
ปรัชญา สังคม และรู ปแบบของงานทัศนศิลป์ ที่มีอิทธิ พลต่อทัศนศิลป์ ไทย

2012204

ประวัติศาสตร์ ทศั นศิลป์ ประเทศไทย
3(3-0-6)
History of Thai Arts
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของงานทัศนศิลป์ ประเทศไทย ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์
ยุค ก่ อนประวัติศ าสตร์ ช าติ ไทย ยุค ประวัติศาสตร์ ช าติ ไทย ตลอดจนถึ งยุค ของทัศนศิ ล ป์
ร่ วมสมัยในปั จจุบนั เน้นความสัมพันธ์ของการตอบสนองด้านความงาม ความเชื่ อ ศาสนา
ปรัชญา สังคม และรู ปแบบของงานทัศนศิลป์ ที่ได้รับอิทธิ พลจากต่างชาติ

2013901

ทัศนศิลป์ ไทยประเพณี
3(2-2-5)
Thai Visual Arts Traditional
ศึ ก ษาสาเหตุ ข องการสร้ างสรรค์งานทัศ นศิ ล ป์ ไทยประเพณี ที่ เกี่ ย วข้องทางศาสนา
วิวฒั นาการของทัศ นศิ ล ป์ ไทยประเพณี แต่ ละยุค สมัย พร้ อมทั้งการแสดงออกที่ บ่ งบอกถึ ง
ลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย สถาปั ตยกรรมไทย และทาความเข้าใจ
เกี่ ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานทัศนศิลป์ ไทยที่ ดดั แปลงใช้ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่ น
ตลอดจนความรู ้ พ้ื นฐานทัว่ ไปของรู ป แบบงานทัศ นศิ ล ป์ ไทยตั้งแต่ อดี ตจนถึ งปั จจุ บ นั อัน
เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ การดารงชี พ คติความเชื่ อ ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่ งถือว่าเป็ น
มรดกหรื อเอกลักษณ์ประจาชาติไทย
ทดลองฝึ กปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับทัศนศิลป์ ไทยประเพณี หรื อทารายงาน
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รหัสวิชา
2013906

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-อ)
ทัศนศิลป์ ไทยร่ วมสมัย
3(2-2-5)
Thai Visual Arts Contemporary
ศึกษาความหมายของคา ร่ วมสมัย และขอบข่ายของทัศนศิลป์ ร่ วมสมัยทั้งตะวันตกและ
ของไทยสาเหตุของการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ไทยร่ วมสมัย อิทธิ พลที่ทาให้ทศั นศิลป์ ไทย
ประเพณี เปลี่ ย นเป็ นทัศ นศิ ล ป์ ไทยร่ ว มสมัย ด้ว ยรู ป แบบรู ป ธรรม กึ่ ง นามธรรม และ
นามธรรม ทฤษฎีการถ่ายทอดทัศนศิลป์ ไทยร่ วมสมัยที่แสดงออกอย่างอิสระไม่แสดงออกที่
บ่งบอกถึ งเอกลักษณ์ ของชาติใดทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม และทาความ
เข้าใจเกี่ ย วกับ วัส ดุ อุป กรณ์ ที่ ใช้ในงานทัศ นศิ ล ป์ ไทยที่ ดดั แปลงใช้ให้เหมาะสมกับ สภาพ
ปัจจุบนั
ทดลองฝึ กปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับทัศนศิลป์ ไทยร่ วมสมัยหรื อทารายงาน

2014308

หลักการวิจารณ์ ทัศนศิลป์
3(2-2-5)
Principles of Visual Art Criticism
ศึกษาขอบข่ายของงานทัศนศิลป์ แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม และ
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการรับรู ้ทางการมองเห็นและผิวกายจับต้อง โดยเฉพาะลักษณะกระทบ
จากประสาทสัมผัสทางตาและผิวกายที่เกี่ ยวกับสิ่ งที่ทาให้เกิดมิติในผลงานทัศนศิลป์ มิติใน
ด้านรู ป ภาพและรู ป ทรง ส่ วนประกอบของความงาม การจัดภาพ รู ป แบบ ทฤษฎี ก าร
ถ่ายทอด และคุณค่าทางความงามและคุณค่าทางเรื่ องราวที่สนองตอบต่อค่านิ ยมและรสนิ ยม
จนสามารถพัฒนาการเป็ นการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ เบื้องต้น
ทดลองฝึ กปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับทัศนศิลป์ ไทยประเพณี และทัศนศิลป์ ไทยร่ วมสมัยหรื อทา
รายงาน

2013801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พทัศนศิลป์
2(90)
Preparation for Prospective Profession in Visual Arts
ศึกษา เรี ยนรู ้จดั ให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ ในด้านการรับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
ตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
ทัศนศิลป์ โดยการกระทาในสถานการณ์หรื อรู ปแบบต่างๆซึ่ งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชี พนั้น ๆ

24

รหัสวิชา
2013802

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-อ)
การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พทัศนศิลป์
5(225)
Visual Arts Apprenticeship
การฝึ กปฏิ บ ตั ิ งานเกี่ ยวกับ ศิ ลปะภายนอกและภายในสถานศึ กษา เช่ น ปฏิ บตั ิ งานใน
โรงงานเอกชน และหน่วยงานราชการหรื อจัดฝึ กเอง โดยได้รับความยินยอมจากภาควิชา

2023112

ภาพทิวทัศน์
3(1-4-4)
Views
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติง านด้านทัศ นี ยภาพ การแก้ปั ญ หาทางด้านองค์ป ระกอบของภาพ
ทิวทัศน์ โดยศึกษาทิว ทัศน์หลายรู ปแบบ เช่ น ทิ วทัศน์ ทะเล สิ่ งก่ อสร้ าง รวมไปถึ งการ
ผสมผสานระหว่างคน ต้น ไม้ ดอกไม้ นก รถ และสิ่ ง แวดล้อมอื่ น ๆ พร้ อมกับ เรี ย นรู ้
ส่ วนประกอบของ เส้น สี บรรยากาศ แสงเงา พื้นผิว ระยะใกล้ – ไกล ด้วยความคิดและ
เทคนิคกลวิธี ตามเนื้อหาด้วยวัสดุดินสอ และการระบายสี ชนิดต่าง ๆ
ทดลองฝึ กปฏิบตั ิงานวาดภาพทิวทัศน์ดว้ ยการวาดเส้น และการระบายสี แต่ละชนิด

2021113

จิตรกรรมพืน้ ฐาน
3(1-4-4)
Basic Painting
ศึกษาการวาดภาพหุ่ นนิ่ ง ภาพทิ วทัศน์ ภาพคนเหมื อน และการใช้วสั ดุ และสี ต่างๆ
เพื่อนามาใช้เป็ นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้อง
ทดลองฝึ กปฏิบตั ิงานภาพหุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์ ภาพคนเหมือน ด้วยการวาดเส้น ระบาย
สี แต่ละชนิดในระดับพื้นฐานเพื่อนาไปสู่ ระดับสู งต่อไป

2021114

ภาพหุ่นนิ่ง
3(1-4-4)
Still life
ศึกษาและปฏิ บตั ิงานเกี่ ยวกับรู ปทรง แสงเงา พื้นผิว ระยะใกล้ – ไกลของวัสดุ เน้น
บรรยากาศการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบของหุ่นด้วยวัสดุอุปกรณ์แบบต่าง ๆ
ทดลองฝึ กปฏิบตั ิงานวาดภาพหุ่นนิ่งด้วยการวาดเส้น และการระบายสี แต่ละชนิด
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2021115

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-อ)
ภาพคนเหมือน
3(1-4-4)
Portrait
ศึกษาและปฏิบตั ิการวาดภาพคน โดยศึกษาในลักษณะความถูกต้องของกายวิภาค เน้น
ส่ วนประกอบที่ ส าคัญ เช่ น ความใกล้เคี ยงกับหุ่ น การแสดงอารมณ์ บรรยากาศ แสงเงา
ท่าทางของคน พื้นผิว เสื้ อผ้าอาภรณ์ชนิดต่าง ๆ ของการจัดองค์ประกอบในภาพ รวมไปถึง
การแก้ไขปั ญหาเรื่ องของวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ได้แก่ ดินสอ เกรยอง สี ชอล์ก และการระบาย
สี ชนิดอื่น ๆ โดยเน้นทักษะการสร้างงานให้ถูกสัดส่ วนของคนทั้งเต็มตัวและครึ่ งตัว
ทดลองฝึ กปฏิบตั ิงานวาดภาพคนเหมือนด้วยการวาดเส้น และการระบายสี แต่ละชนิด

2021116

จิตรกรรมสร้ างสรรค์
3(1-4-4)
Creative Painting
ศึ ก ษารวบรวมพื้ น ฐานทางด้ า นการถ่ า ยทอดรู ป แบบต่ า ง ๆ จากวิ ช าพื้ น ฐานมา
สร้างสรรค์ รู ปแบบของศิลปกรรม เพื่อให้ได้รู ปแบบของจิตรกรรมที่แปลกใหม่อย่างน่ าทึ่ ง
อย่างมีความงามและเสรี ภาพทดลองฝึ กปฏิบตั ิงานวาดภาพด้วยเทคนิ คอิสระ โดยใช้ความคิด
และจินตนาการสร้างสรรค์ให้เกิดเป็ นผลงานที่สมบูรณ์แบบ

2021201

ภาพพิมพ์พนื้ ฐาน
3(1-4-4)
Basic Printing
ศึ ก ษา เรี ย นรู้ ป ระวัติ ศ าสตร์ ค วามเป็ นมาของภาพพิ ม พ์ ประเภท รู ป แบบ กรรมวิธี
คุณสมบัติของการทางาน การเก็บรักษา เพื่อเป็ นพื้นฐานของการพิมพ์โดยสังเขป
ทดลองฝึ กปฏิบตั ิการพิมพ์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบที่เกี่ยวข้องได้

2021203

การพิมพ์ซิลค์ สกรีน
3(1-4-4)
Silk – Screen Process
ศึกษางานพิ มพ์ซิลค์สกรี นด้วยการออกแบบลวดลายต่าง ๆ เพื่อนาไปฝึ กปฏิ บ ตั ิ งาน
พิมพ์ให้เกิ ดเป็ นภาพ ทั้งสี เดี ยวและหลายสี ลงบนพื้นผิววัสดุ ต่าง ๆ เช่ น กระดาษ กระจก
แก้ว พลาสติก ฟิ วเจอร์ บอร์ ด ฯลฯ โดยเฉพาะกระบวนการการพิมพ์ผา้ ชนิ ดต่างๆ โดยเน้น
ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคกลวิธี เพื่อให้ได้รูปแบบผลงานการพิมพ์ตรงตามรสนิยม
ของผูใ้ ช้
ทดลองฝึ กปฏิบตั ิงานพิมพ์ซิลค์สกรี นด้วยเทคนิคอิสระ โดยใช้ความคิดและจินตนาการ
สร้างสรรค์ให้เกิดเป็ นผลงานที่สมบูรณ์แบบ
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2021301

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-อ)
ประติมากรรมพืน้ ฐาน
3(1-4-4)
Basic Sculpture
ศึกษาประติมากรรมพื้นฐานในด้านความหมาย ประเภท ลักษณะ รู ปแบบ และสาเหตุ
การสร้างงานประติมากรรม อิทธิ พลที่ทาให้ประติมากรรมมีความแตกต่างกัน รวมทั้งลัทธิ
ประติ มากรรมตะวันตก ยุคสมัยประติ มากรรมไทยประเพณี ประติ มากรรมไทยร่ วมสมัย
ส่ วนประกอบงานประติมากรรม หลักการจัดภาพงานประติมากรรม ทฤษฎีการถ่ายทอดงาน
ประติมากรรม จุดประสงค์การสร้างงานประติมากรรม พร้อมกับศึกษาค้นคว้าประวัติประติ
มากรที่มี ชื่อเสี ยงทั้งในอดี ตและปั จจุบนั วิเคราะห์ รูปแบบผลงานประติมากรรมทั้งในอดี ต
และปั จจุบนั ตลอดจนแนวทางพัฒนาการไปสู่ อนาคต
ทดลองฝึ กปฏิบตั ิงานประติมากรรมเบื้องต้นในการปั้ น การแกะสลัก การฉลุลาย และ
การหล่อ

2021305

การปั้นและการหล่ อ
3(1-4-4)
Molding and Casting
ศึกษาและปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับวิธีการ การจัดองค์ประกอบ ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิ ค
การทางานปั้ น การหล่อพิมพ์แบบนู นสู ง นู นต่ า ลอยตัว ของไทยและสากล ประสานกับ
การสรรหาเรื่ องราวที่สอดคล้องกับการดาเนินชีวิต และความต้องการของ ท้องถิ่น
ทดลองฝึ กปฏิบตั ิงานการปั้ นและการหล่อด้วยด้วยรู ปทรงที่กาหนดให้และจากความคิด
และจินตนาการอย่างอิสระ ให้เกิดเป็ นผลงานที่สมบูรณ์แบบ
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2022114

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-อ)
ภาพจิตรกรรมไทยประเพณี
3(1-4-4)
Thai Traditional Painting
ศึกษากรรมวิธีการออกแบบลายไทยและภาพไทย โดยการออกลาย การผูกลายไทย
ทั้งลายก้านขด ลายเครื อเถา ลายเกี่ ยวพัน และการเขี ยนภาพไทยทั้งภาพคนตัวพระตัวนาง
สามัญชน ภาพสัตว์ ภาพต้นไม้และบรรยากาศทัว่ ไป โดยสามารถสื บสานจิตรกรรมไทย
ประเพณี รูปแบบ 2 มิติ ตามคติความความเชื่อแบบดัง่ เดิม
ทดลองฝึ กปฏิบตั ิงานจิตรกรรมไทยทั้งลายไทยและภาพไทยด้วยการวาดเส้นและการ
ระบายสี ลงรักปิ ดทอง

2022115

ภาพจิตรกรรมไทยประเพณีประยุกต์
3(1-4-4)
Thai Traditional Applied Painting
ศึกษากรรมวิธีการออกแบบลายไทยและภาพไทย ที่ประยุกต์ดว้ ยความคิดสร้างสรรค์
ทั้งเทคนิคกลวิธีที่แตกต่างจากภาพ 2 มิติ ในจิตรกรรมไทยประเพณี แบบดัง่ เดิม แต่คงความ
เป็ นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงจิตรกรรมไทยได้เป็ นอย่างดี
ทดลองฝึ กปฏิบตั ิงานจิตรกรรมไทยประเพณี ประยุกต์ท้ งั ลายไทยและภาพไทยด้วยการ
วาดเส้นและการระบายสี

2022309

การหล่อพลาสติก
3(1-4-4)
Plastic Casting
ศึ กษาวัสดุ อุ ป กรณ์ เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ เทคนิ ควิธีการ และปฏิ บ ตั ิ การหล่ อพลาสติ ก
เบื้องต้น
ทดลองฝึ กปฏิบตั ิงานการหล่อพลาสติกรู ปแบบต่าง ๆ

2023211

การพิมพ์ ภาพบนวัสดุพนื้ ราบ
3(1-4-4)
Printing on Plane Surface
ศึกษาการพิมพ์ภาพลงวัสดุผวิ ราบ เช่น กระเบื้อง กระจก ผ้า โลหะ กระดาษ ฯลฯโดย
อาศัยกรรมวิธีการสร้างภาพจากเทคโนโลยีเครื่ องพิมพ์ภาพระบบความร้อน หรื อกรรมวิธีการ
สร้างภาพจากเครื่ องมืออื่นโดยให้ภาพปรากฏชัดเจนและคงทน
ทดลองฝึ กปฏิบตั ิงานพิมพ์ภาพลงบนวัสดุผวิ ราบด้วยเทคนิคอิสระ โดยใช้ความคิดและ
จินตนาการสร้างสรรค์ให้เกิดเป็ นผลงานที่สมบูรณ์แบบ
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2023212

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-อ)
การพิมพ์สร้ างสรรค์
3(1-4-4)
Creative Printing
ศึกษากระบวนการสร้างงานพิมพ์ภาพจากแม่พิมพ์ต่าง ๆ เช่น ทั้งแม่พิมพ์นูน แม่พิมพ์
พื้นราบแม่พิมพ์ร่องลึก เป็ นต้น นากระบวนการสร้างงานมาประสมประสาน สร้างสรรค์
ผลงานด้วยแนวความคิดอย่างอิสระทั้งเทคนิคกลวิธี เพื่อให้เกิดผลงานภาพพิมพ์ที่บ่งบอก
ลักษณะเฉพาะตนในการสร้างสรรค์
ทดลองฝึ กปฏิบตั ิงานภาพพิมพ์ดว้ ยเทคนิคอิสระ โดยใช้ความคิดและจินตนาการ
สร้างสรรค์ให้เกิดเป็ นผลงานที่สมบูรณ์แบบ

2022305

ประติมากรรมสร้ างสรรค์
3(1-4-4)
Creative Sculpture
ศึกษางานประติ มากรรมสร้ างสรรค์ ทั้งแบบที่เน้นโครงสร้ างจากวัสดุ ลวด เหล็กเส้ น
ไม้ เหล็กแผ่น สังกะสี อะลูมิเนี ยม และแบบที่เน้นรู ปทรงจากวัสดุปูนพลาสเตอร์ ปูนซี เมนต์
ดิน ขี้เลื่อย ผ้า กระดาษ ฯลฯ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างสรรค์และพัฒนางานประติมากรรม
ทดลองฝึ กปฏิบตั ิงานประติมากรรมด้วยเทคนิคอิสระ โดยใช้ความคิดและจินตนาการ
สร้างสรรค์ให้เกิดเป็ นผลงานที่สมบูรณ์แบบ

2034402

เขียนแบบพืน้ ฐาน
3(1-4-4)
Basic Drafting
ศึกษาประวิติความเป็ นมาและความสาคัญของการเขียนแบบ โดยเฉพาะเน้นให้รู้จกั
วิธีการใช้เครื่ องมือและการรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ในการเขียนแบบ
ทดลองฝึ กปฏิบตั ิงานการเขียนแบบรู ปพื้นฐานต่างๆ

2031410

องค์ ประกอบศิลป์
3(1-4-4)
Composition in Arts
ฝึ กปฏิบตั ิงานองค์ประกอบศิลป์ ตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่กาหนด เน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ เนื้อหากับวัสดุ สามารถสื่ อแนวความคิด ความงาม
รสนิยม เอกลักษณ์เฉพาะตน
ทดลองฝึ กปฏิบตั ิงานจัดองค์ประกอบจากสิ่ งที่เป็ นธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมด้วยการ
วาดเส้น และการระบายสี แต่ละชนิด
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รหัสวิชา
2031413

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-อ)
การตกแต่ งภาพและเสี ยงด้ วยคอมพิวเตอร์
3(1-4-4)
Picture and Sound Decoration in Computer
ศึ ก ษากรรมวิธีก ารตกแต่งภาพจากคอมพิ วเตอร์ ด้วยโปรแกรมส าเร็ จรู ป ทั้งภาพคน
ภาพสัตว์ และภาพสิ่ งของทัว่ ไปในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่ งสามารถนาไปใช้โดยตรง
หรื อประยุกต์ใช้กบั งานออกแบบอื่น ๆ
ฝึ กปฏิบตั ิงานตกแต่งภาพด้วยกรรมวิธีการลบ เพิ่ม และเสริ มแต่งส่ วนที่ตอ้ งการ

2032202

การถ่ ายภาพเบือ้ งต้ น
3(1-4-4)
Introduction To Photography
ศึ ก ษาความหมายของการถ่ า ยภาพ ประวัติ ค วามเป็ นมา ประโยชน์ ข องภาพถ่ า ย
ส่ วนประกอบและระบบการทางานของกล้องถ่ายภาพระบบใช้ฟิล์มและระบบดิจิดอล การ
เลือก การใช้ และการบารุ งรักษากล้องถ่ายภาพทั้งสองระบบ วัสดุ อุปกรณ์ในการ ถ่ายภาพ
หลักการถ่ายภาพในห้องสตูดิโอถ่ายภาพและกลางแจ้ง การวัดแสงและเรี ยนรู้การจัดแสงให้
เกิดทิศทางที่เหมาะสม
ฝึ กฝนการถ่ายภาพจากวัตถุนิ่งและวัตถุที่เคลื่อนไหว โดยใช้แสงจากธรรมชาติและแสง
จากมนุษย์ประดิษฐ์ข้ ึนทดแทน

2032402

คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
3(1-4-4)
Computer Graphics
ศึก ษาหลักการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป เพื่อใช้ในการออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การ
ตกแต่งภาพ เรี ยนรู ้การออกแบบตัวอักษร เครื่ องหมายและสัญลักษณ์
ทดลองฝึ กปฏิบตั ิงานออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2032404

เทคนิคการถ่ ายภาพ
3(1-4-4)
Technical Photography
ศึกษาหลักการทางานของกล้องถ่ายภาพระบบฟิ ล์มและระบบดิจิดอล เรี ยนรู้หลักการ
จัดองค์ประกอบของการถ่ายภาพ การใช้แสงในการถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่าง
ๆ ในห้องสตูดิโอถ่ายภาพและกลางแจ้ง เช่น ภาพบุคคล ภาพทิวทัศน์ ภาพดอกไม้ภาพสัตว์
ภาพหุ่ นนิ่ ง ภาพระยะใกล้ ภาพเวลากลางคื น ภาพย้อนแสง ภาพด้วยแสงไฟ ภาพวัตถุ
เคลื่อนไหว ภาพเด็ก เป็ นต้น
ฝึ กฝนการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ จากวัตถุ นิ่งและวัตถุ ที่ เคลื่ อนไหว โดยใช้แสงจาก
ธรรมชาติและแสงจากมนุษย์ประดิษฐ์ข้ ึนทดแทน
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รหัสวิชา
2032411

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-อ)
การถ่ ายภาพเพือ่ งานออกแบบกราฟิ ก
3(1-4-4)
Photography for Graphic Design
ศึกษา เรี ยนรู ้ประวัติการถ่ายภาพโดยสังเขปด้วยกล้องถ่ายภาพ หลักการทางานของ
กล้องถ่ายภาพชนิด ส่ วนประกอบของกล้อง อุปกรณ์ต่าง ๆ หลักการจัดภาพและกรรมวิธีใน
การถ่ายภาพประเภท ต่าง ๆ ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนกรรมวิธีในการสร้าง อัด ขยาย และ
กระบวนการอื่นที่ต่อเนื่องกับการถ่ายภาพทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ การใช้อุปกรณ์ การจัดแสง
แว่น กรองแสง แท่นก๊อปปี้ และอุปกรณ์อื่นๆ ในการถ่ายภาพ
ฝึ กถ่ ายภาพเพื่องานออกแบบกราฟิ กหรื อการถ่ ายภาพด้วยกล้องดิ จิตอล และจัดภาพ
ด้วยคอมพิวเตอร์

2033101

ภาพประกอบเรื่อง
3(1-4-4)
Illustration
ศึกษาและปฏิบตั ิการเขียนภาพในลักษณะเหมือนแบบจริ ง หรื อจินตนาการเพื่อนามา
ประกอบเรื่ อ งประเภทต่ าง ๆ เช่ น นวนิ ย าย สารคดี หนังสื อแบบเรี ย นและหนัง สื ออ่ า น
ประกอบสาหรับ เด็กทุ กชนิ ด ทั้งนี้ จะต้องศึ กษาถึ งลักษณะและวิธีการแสดงออก เพื่อให้
ผลงานสอดคล้องหรื อส่ งเสริ มกันในเรื่ องดังกล่าว
ทดลองฝึ กปฏิบตั ิงานวาดภาพประกอบเรื่ องด้วยการวาดเส้น และการระบายสี แต่ ละ
ชนิด

2033106

ภาพล้อเลียน
3(1-4-4)
Caricature
ศึกษาหลักทางกายวิภาค (Anatomy) ของคน โดยเน้นสัดส่ วนกล้ามเนื้ อบนใบหน้าและ
ลาตัว เปรี ยบเทียบลักษณะความแตกต่างของคนทุกเพศทุกวัยทุกเชื้ อชาติ และส่ วนประกอบ
ที่ ส าคัญ เช่ น เส้ น สี แสงเงา บรรยากาศ ท่ าทาง การเคลื่ อนไหว สี ผิวกาย เอกลัก ษณ์
แผลเป็ นหรื อตานิ เสื้ อผ้าอาภรณ์ ต่าง ๆ และอารมณ์ ความรู ้ สึกแต่ละอิ ริยาบถของคนที่ เป็ น
แบบหรื อหุ่ น ทั้งภาพที่ เหมื อนจริ ง ตลอดจนภาพคนที่ลดสกัดตัดทอนเป็ นลักษณะการ์ ตูน
ล้อเลียน
ทดลองฝึ กปฏิบตั ิงานวาดภาพหุ่นนิ่งด้วยการวาดเส้น และการระบายสี แต่ละชนิด
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รหัสวิชา
2033202

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-อ)
บาติก
3(1-4-4)
Batik
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของการทาบาติก ขั้นตอน กระบวนการและวัสดุ อุปกรณ์ใน
การทาบาติก การเลือกผ้า หลักการผสมเทียน การพิมพ์ การย้อม และการตกแต่งผิว
ทดลองฝึ กปฏิ บ ัติ ง านบาติ ก ตามลวดลายในท้อ งตลาด ลวดลายจากท้อ งถิ่ น และ
ลวดลายจากจินตนาการ

2023212

การพิมพ์สร้ างสรรค์
3(1-4-4)
Creative Printing
ศึกษากระบวนการสร้างงานพิมพ์ภาพจากแม่พิมพ์ต่าง ๆ เช่น ทั้งแม่พิมพ์นูน แม่พิมพ์
พื้นราบแม่พิมพ์ร่องลึก เป็ นต้น นากระบวนการสร้างงานมาประสมประสาน สร้างสรรค์
ผลงานด้วยแนวความคิดอย่างอิสระทั้งเทคนิคกลวิธี เพื่อให้เกิดผลงานภาพพิมพ์ที่บ่งบอก
ลักษณะเฉพาะตนในการสร้างสรรค์
ทดลองฝึ กปฏิบตั ิงานภาพพิมพ์ดว้ ยเทคนิคอิสระ โดยใช้ความคิดและจินตนาการ
สร้างสรรค์ให้เกิดเป็ นผลงานที่สมบูรณ์แบบ

2033414

คอมพิวเตอร์ กราฟิ กงานผสมหลายสื่ อ
3(1-4-4)
Multimedia in Computer Graphic
ศึกษา เรี ยนรู้หลักการและวิธีใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่ใช้ในการทางานผสมหลายสื่ อ ฝึ ก
ปฏิบตั ิออกแบบและผลิตงานผสมหลายสื่ อประเภทต่าง ๆ
ทดลองฝึ กปฏิบตั ิงานออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผสมผสานเทคนิคหลาย
โปรแกรมให้เกิดเป็ นผลงาน 2 มิติ และ 3 มิติ

3563203

การจัดการธุรกิจศิลป์
3(3-0-6)
Art Business Management
ศึกษาลักษณะประเภทและการดาเนิ นการธุ รกิ จทางศิ ลปะ ตลอดจนพระราชบัญญัติ
และกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง การจ้างแรงงาน การจ้างท าสิ่ งของ การขออนุ ญาตติ ดตั้ง
และการรื้ อถอนสิ่ งโฆษณา โดยศึกษารู ปแบบรายการและการทาสัญญา ตลอดจนระเบียบ
การเงินและภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจทางศิลปะ
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18. การประกันคุณภาพของหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (ทัศนศิลป์ ) ได้กาหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสู ตรใน
ประเด็น ดังนี้
1. การบริ หารหลักสู ตร
1) ศึกษาดูงานและการจัดทาร่ างหลักสู ตรโปรแกรมวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
2) แต่งตั้งกรรมการร่ างหลักสู ตร
3) คณะกรรมการจากอาจารย์ในโปรแกรมวิชาศิลปกรรมและจากโปรแกรมวิชาอื่นๆ ที่
ทรงคุณวุฒิ ทางด้านศิลปะประเมินหลักสู ตร
4) ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยวิพากษ์หลักสู ตร
5) พิจารณาปรับปรุ งหลักสู ตรตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
6) คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาปรับปรุ ง
หลักสู ตรให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
7) สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชกาแพงเพชรพิจารณากลัน่ กรองหลักสู ตร
8) สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิหลักสู ตร
9) คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองหลักสู ตร
10) ใช้แล้วพัฒนาและปรับปรุ ง บันทึก เพื่อพัฒนาหลักสู ตรเพิ่มเติม
2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1) ตาราและเอกสารประกอบการสอน
2) ห้องปฏิบตั ิการต่าง ๆ
3) โสตทัศนวัสดุ เช่น โปรเจคเตอร์ มลั ติมีเดีย วิดีทศั น์ คอมพิวเตอร์
4) แหล่งฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ เช่ น บริ ษทั ห้างร้าน กรมศิลปากร การท่องเที่ ยวแห่ ง
ประเทศไทย ผูป้ ระกอบการตามโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบล เป็ นต้น
3. ประเด็นการสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
1) มีทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษาและทุนให้เปล่าอื่นๆ
2) มีอาจารย์ที่ปรึ กษาในแต่ละวิชาเอก ชั้นปี ละ 1 คน
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4. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
1) มีนโยบายการบริ หารทางวิชาการสู่ สังคม
2) มีการสารวจปั ญหาและความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ สถานศึกษาและผูใ้ ช้บณั ฑิต
3) มีระบบข้อมูลสารสนเทศของบัณฑิตและผูใ้ ช้บณั ฑิต
4) มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามความต้องการดังกล่าว
19. การพัฒนาหลักสู ตร
ดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สาหรับหลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์
ศิลป์ คือ
1) การได้งานทาของบัณฑิต สามารถสื บค้นได้จากการวิจยั ของมหาวิทยาลัย
2) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3) ความพึงพอใจของบัณฑิ ตที่มีต่อหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนการสอน โดยประเมิ น
ทุก 4 ปี
4) การศึกษาต่อของบัณฑิตในระดับที่สูงขึ้น
5) พิจารณาปรับปรุ งหลักสู ตร ทุก 4 ปี โดยกาหนดการประเมินครั้งแรก ปี 2554
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หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมายถึง วิชาที่มุง่ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรอบรู ้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่
กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผูอ้ ื่นและสังคม เป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่ อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่า ของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและ
ของประชาคมนานาชาติ สามารถนาความรู ้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตและดารงตนอยูใ่ นสังคมได้เป็ นอย่างดี
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
จุดประสงค์ทวั่ ไปของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มีดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับระบบเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
การเมือง การปกครองของไทย และความรู ้ความเข้าใจเพื่อนร่ วมโลก เพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจบน
พื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริ งที่เป็ นวิทยาศาสตร์ และตามหลักธรรม
3. เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจและมี จิตสานึ กเกี่ ยวกับการอนุ รักษ์ ดูแลและพัฒนาสิ่ งแวดล้อม และ
ตระหนักถึงความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีทกั ษะการศึกษาค้นคว้าและเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต การคิดอย่างมีเหตุผล
รู ้จกั วิเคราะห์และปั ญหาต่าง ๆ ได้ ตลอดจนมีทกั ษะด้านภาษาและการใช้สารสนเทศในการติดต่อ
สื่ อความหมายกับผูอ้ ื่นและดารงชีวติ ในสังคมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. เพื่อให้มีเจตคติที่ ดีและซาบซึ้ งในคุ ณค่าของสัจธรรม ความดี ความงาม และการดารงตนให้มี
คุ ณ ค่ าต่ อ สั ง คม มี ค่ า นิ ย มที่ พึ งประสงค์ มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และความรั บ ผิดชอบ มี ค วาม
ซาบซึ้ งในศิลปะและสุ นทรี ยภาพ ตระหนักในการปฏิบตั ิตนตามวิถีชีวติ แบบประชาธิปไตย
6. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจและทัก ษะเกี่ ย วกับ การพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ด้า นสุ ข ภาพกายและ
สุ ขภาพจิตให้ดารงชีวติ ได้อย่างมีความสุ ข
รายวิชาศึกษาทัว่ ไปจัดเป็ น 5 กลุ่มวิชา โดยต้องจัดให้เรี ยนครบทุกกลุ่มวิชาตามข้อกาหนด ทั้งนี้ หน่วย
กิตรวมของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ให้เป็ นไปตามโครงสร้างหลักสู ตร ดังนี้
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1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ เกิน 3 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1541001 ทักษะการรับสารภาษาไทย
1541002 ทักษะการส่ งสารภาษาไทย
1541003 การสื่ อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
1541004 ภาษาและการสื่ อสารเพื่อท้องถิ่น
1.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1551001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
1551003 ทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษ 1
1551004 ทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษ 2
1551005 ภาษาอังกฤษปฏิบตั ิการ
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้ เลือกเรียนวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่ า 8 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1511001 จริ ยธรรมกับมนุษย์
1511002 ความจริ งของชีวติ
1521001 พุทธศาสน์
2.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2011001 สุ นทรี ยภาพทางทัศนศิลป์
2051001 สุ นทรี ยภาพทางศิลปะการแสดง
2061001 สังคีตนิยม
2.3 กลุ่มที่ 3 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1001001 ภาวะผูน้ าและการจัดการยุคใหม่
1001002 การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน

น (ท-ป-อ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2(1-2-3)
2 (1-2-3)

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
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2.4 กลุ่มที่ 4 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
น (ท-ป-อ)
1631001 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
2 (1-2-3)
1631002 การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์
2 (1-2-3)
1631003 ความรู ้พ้นื ฐานทางสารสนเทศศาสตร์
2 (1-2-3)
1631004 เทคโนโลยีสารสนเทศในสานักงาน
2 (1-2-3)
1631005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (1-2-3)
3. กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ ให้ เลือกเรี ยนวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
3.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
2531001 วิถีไทย
2 (2-0-4)
2531002 วิถีโลก
2 (2-0-4)
2531003 ครอบครัวและสังคม
2 (2-0-4)
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
2 (2-0-4)
2561001 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
2 (2-0-4)
3.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
2501002 เศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)
2521001 ท้องถิ่นศึกษา
2 (2-0-4)
2551001 การปกครองส่ วนท้องถิ่นไทย
2 (2-0-4)
3541001 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
2 (2-0-4)
3591001 เศรษฐกิจในชีวติ ประจาวัน
2 (2-0-4)
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต
4.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
4121001 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ พ้นื ฐาน
3 (2-2-5)
4121002 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน
3 (2-2-5)
4121003 การพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบเครื อข่าย
3 (2-2-5)
4121004 คอมพิวเตอร์ และสื่ อประสม
3 (2-2-5)
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4.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
4091001 คณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน
4091002 คณิ ตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
4091003 คณิ ตศาสตร์ กบั การตัดสิ นใจ
4.3 กลุ่มที่ 3 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
4001002 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวติ ประจาวัน
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4001004 พืชพรรณเพื่อชีวติ
5. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ให้ เลือกเรียนวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่ า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ
1161002 การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
1161003 การลีลาศเพื่อสุ ขภาพ
1161004 กีฬาศึกษา

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
น (ท-ป-อ)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
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คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
1001001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาวะผู้นาและการจัดการยุคใหม่
2(2-0-4)
Leadership and Modern Management
ศึกษาความหมาย ความสาคัญและคุณลักษณะของผูน้ าที่ดีโดยทัว่ ไป ประเภทของผูน้ าในอาชีพ
ต่าง ๆ เทคนิคและวิธีการปรับปรุ งภาวะผูน้ าและผูต้ ามและบทบาทหน้าที่ผตู ้ ามที่ดี มนุษยสัมพันธ์และการ
พัฒนาทีมงาน การพัฒนาองค์กร กลยุทธ์ขององค์กร ระบบและกระบวนการวางแผน
1001002

การคิดวิเคราะห์ การค้ นคว้ าและการใช้ เหตุผล
2(2-0-4)
Research , Critical Thinking and Reasoning Skills
ศึกษารู ปแบบและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความจาเป็ นที่ตอ้ งพัฒนากระบวนการคิด การศึกษา
ค้นคว้าและการสะสมความรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์และการตัดสิ นใจ หลักการ องค์ประกอบและเทคนิคในการ
พัฒนาการคิดแบบวิเคราะห์และใช้เหตุผล การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดแบบนิ รนัย การคิดแบบอุปนัย การ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณการคิดแบบแก้ปัญหา การใช้ภาษากับการคิดและการเสนอความคิด การประยุกต์ใช้
ความคิดในวิชาชีพและชีวติ ประจาวัน
1001003

พฤติกรรมมนุษย์ กบั การพัฒนาตน
2(2-0-4)
Human Behavior and self Development
ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรม การพัฒนาตนเอง มนุษยสัมพันธ์เพื่อการ
ทางานร่ วมกันและการอยูร่ ่ วมกันอย่างเป็ นสุ ข
1511001

จริยธรรมกับมนุษย์
2(2-0-4)
Ethics and Human Being
ศึกษาและวิเคราะห์ความหมายของจริ ยธรรมและมนุษย์ ความสาคัญของจริ ยธรรมต่อ
มนุษย์ เกณฑ์ตดั สิ นทางจริ ยธรรม หลักจริ ยธรรมที่สาคัญทางปรัชญาและศาสนาสาหรับมนุษย์
การประยุกต์ใช้หลักจริ ยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่ วนบุคคลและสังคม
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รหัสวิชา
1511002

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ความจริงของชีวติ
2(2-0-4)
Facts of Life
ศึกษาความจริ งของชีวติ ความหมายของชีวติ การดารงชีวิตในสังคมปัจจุบนั และโลกยุค
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนาเอาความจริ งและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาปั ญญา ชีวติ และสังคม การพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรมตามหลัก
ศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ
1521001

พุทธศาสน์
2(2-0-4)
Buddhism
ศึกษาประวัติ องค์ประกอบต่าง ๆ และลักษณะสาคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับ
สังคมไทย หลักธรรมสาคัญต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนา เช่นหลักเบญจขันธ์ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท
หลักกรรม อริ ยสัจ ไตรสิ กขา เป็ นต้น หลักจริ ยธรรมในพระพุทธศาสนาเน้นการปฏิบตั ิในชีวติ ประจาวัน การ
รู้จกั ตนเอง การพัฒนาคนและการพัฒนาสังคม
1541001

ทักษะการรับสารภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Comprehension Skill
ศึกษาหลักการการฟัง การอ่าน จากสื่ อและสิ่ งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ การคิดวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ การจับประเด็น และการสรุ ปสาระสาคัญ
ฝึ กปฏิบตั ิให้ครอบคลุมสารทุกประเภท จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและกาหนดให้อ่านหนังสื อ
นอกเวลาประกอบ
1541002

ทักษะการส่ งสารภาษาไทย
3(2-2-5)
Expression Skill in Thai Language
ศึกษารู ปแบบ และวิธีการส่ งสารประเภทต่าง ๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ โดยนาเสนอ
การศึกษาค้นคว้าด้วยวาจาและลายลักษณ์
ฝึ กปฏิบตั ิการพูด-เขียนอธิบาย การพูด-เขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนรายงาน ทาง
วิชาการ ภาคนิพนธ์และการเขียนโครงการ
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รหัสวิชา
1541003

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
การสื่ อสารเพือ่ จุดประสงค์ เฉพาะ
Communication for Specific Purposes
ศึกษาหลักการและวิธีการสื่ อสารเพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ
ฝึ กปฏิบตั ิการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

1541004

ภาษาและการสื่ อสารเพือ่ ท้องถิ่น
3(3-2-5)
Roles of Language in Local Community Development
ศึกษาหลักการและบทบาทของการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารเพื่อท้องถิ่น จากวรรณกรรม ท้องถิ่น
ประเภทต่าง ๆ
ฝึ กการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลภาคสนาม
1551001

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร 1
2 (2-0-4)
Communicative English 1
ศึกษาหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ศึกษาโครงสร้างของคาศัพท์ และประโยคใน
สถานการณ์ต่างๆที่เคยได้เรี ยนมาแล้ว และฝึ กทักษะการสื่ อสารเพื่อให้สามารถสื่ อสารได้อย่างถูกต้องและมี
ความมัน่ ใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ งมากขึ้น
1551002

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร 2
2(2-0-4)
Communicative English 2
ศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และฝึ กทักษะการเรี ยนภาษาจากแหล่งการเรี ยน
ที่หลากหลาย เช่น หนังสื อพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ และฝึ กทักษะการสื่ อสาร นาเสนอข้อมูล
ที่จาเป็ นและใช้ได้ในชีวติ จริ ง
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รหัสวิชา
1551003

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ 1
2(1-2-3)
Listening - Speaking 1
ศึกษาหลักการฟัง-พูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึ กทักษะการฟัง ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้จบั
ใจความหลัก รายละเอียดปลีกย่อย การจดบันทึกย่อ ฝึ กทักษะการพูด การนาเสนอความเห็น ข้อมูลที่ได้จาก
การฟังเพื่อพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่จาเป็ นรวมทั้งเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของเจ้าของภาษา
1551004

ทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ 2
2(1-2-3)
Listening – Speaking 2
ฝึ กทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพื่อให้สามารถสื่ อสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเตรี ยมความพร้อมในการสอบวัดความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
1551005

ภาษาอังกฤษปฏิบัติการ
2(1-2-3)
Operational English
ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน
ในงานอาชีพและในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น แนะนาการทางานของเครื่ องมือ ห้องปฏิบตั ิการ
แนะนาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี แนะนาสถานที่ต่าง ๆ ฝึ กพูดในงาน
พิธีการ นาเสนอความคิดและผลงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว เขียนหนังสื อ
ราชการ
1631001

สารสนเทศและการศึกษาค้ นคว้า
2(1-2-3)
Research and Information
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ บทบาทของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ
ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศอ้างอิง เครื่ องมือสื บค้นทรัพยากร
สารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิงและ
การนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
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รหัสวิชา
1631002

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การศึกษาค้ นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์
2(1-2-3)
Research Study and Report Writing
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ประเภทของบทนิพนธ์ ศึกษาค้นคว้าสารสนเทศ จากแหล่ง
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ และการอ้างอิง การบันทึกและเรี ยบเรี ยงสารสนเทศ การนาเสนอบทนิพนธ์
1631003

ความรู้ พนื้ ฐานทางสารสนเทศศาสตร์
2(1-2-3)
Fundamentals of Information Science
ศึกษาความสาคัญและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์ ความสัมพันธ์กบั สาขาวิชาอื่นคุณค่าและ
ความต้องการสารสนเทศในสังคมปัจจุบนั ระบบสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสาร
สนเทศในการจัดการและรับบริ การสารสนเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ
1631004

เทคโนโลยีสารสนเทศในสานักงาน
2(1-2-3)
Information Technology in Office
ศึกษาการจัดการและการดาเนินงานในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรทัว่ ๆ ไป การ
ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กบั งานต่าง ๆ ในสถานบริ การสารสนเทศ อุปกรณ์ในการ
บันทึกและการ
สื บค้นข้อมูล การสร้างและการออกแบบระบบสารสนเทศเบื้องต้น ตลอดจน
ระบบเครื อข่าย
สารสนเทศ
1631005

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาค้ นคว้า
2(1-2-3)
Information Technology in Research Studies
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ แหล่งบริ การสารสนเทศ การสื บค้นสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การใช้ OPAC ฐานข้อมูลและ
บริ การฐานข้อมูล บริ การและการใช้อินเทอร์ เน็ต การสื บค้นสารสนเทศผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การ
สื บค้นสารสนเทศจาก CD-ROM
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รหัสวิชา
2011001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
สุ นทรี ยภาพทางทัศนศิลป์
2(2-0-4)
Aesthetics of Visual Art
ศึกษาความงามของธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
พร้อมทั้งขอบข่ายของศิลปะ ความหมายของสุ นทรี ยภาพและทัศนศิลป์ การรับรู้ทางการมองเห็นมิติใน
ทัศนศิลป์ แขนง จิตกรรม ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม ส่ วนประกอบความงามทัศนศิลป์ การจัดภาพของ
งานทัศนศิลป์ ทฤษฎีการถ่ายทอดทางทัศนศิลป์ สาเหตุการสร้างงานทัศนศิลป์ อิทธิ พลที่ทาให้ทศั นศิลป์ มี
ความแตกต่างกัน โดยเฉพาะเกี่ยวกับรู ปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ในงานทัศนศิลป์
ตะวันตกและประเทศไทย คุณค่าของงานทัศนศิลป์ ด้านความงามและเรื่ องราวโดยผ่านขั้นตอนการเรี ยนรู ้ใน
หลักการดูงานทัศนศิลป์ เบื้องต้น และนาเข้าสู่ ข้ นั ความซาบซึ้ ง ในการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ เพื่อนามาซึ่ง
ประสบการณ์ของความซาบซึ้ ง ทางสุ นทรี ยภาพ
2051001

สุ นทรี ยภาพทางศิลปะการแสดง
2(2-0-4)
Aesthetics of Drama
ศึกษาและจาแนกข้อต่างในศาสตร์ ของความงาม ความหมายของ สุ นทรี ยภาพทาง
ศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ ไทย นาฏศิลป์ สากล ความสาคัญของการรับรู้
ศาสตร์ ต่าง ๆ ของการเห็น การได้ยนิ การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง
2061001

สั งคีตนิยม
2(2-0-4)
Music Appreciation
ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี การผสมดนตรี ไทยและดนตรี ตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบ
เห็นทัว่ ไป คีตกวีที่สาคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท ประวัติดนตรี ที่ควรทราบ
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รหัสวิชา
2501002

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
เศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4 )
Sufficiency Economy
ศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการหลวง การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ ตนเอง และ
ชุมชน ศึกษากรณี ตวั อย่างในชุมชน
2521001

ท้องถิ่นศึกษา
2(2-0-4)
Local Community Study
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวาทกรรมการศึกษาท้องถิ่น ความสาคัญและความสัมพันธ์ของการศึกษา
ท้องถิ่นกับโลกาภิวตั น์ ศึกษาท้องถิ่นในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความเป็ นชุมชน การเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมในลักษณะสหวิทยาการโดยเน้นการศึกษาชุมชนท้องถิ่นด้านพัฒนาการ
สภาพปั จจุบนั ปั ญหาและแนวทางแก้ไขและทิศทางในการพัฒนาในอนาคต
2531001

วิถีไทย
2(2-0-4)
Thai Ways of Living
ศึกษาประเทศไทยด้านกายภาพ โครงสร้าง วิวฒั นาการและพัฒนาการด้านสังคมและ
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สภาพปั ญหาและแนวทางขจัดปั ญหาสังคมไทย โดยศึกษาการ
พัฒนาโครงการ อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาชาวบ้านและท้องถิ่น
2531002

วิถีโลก
2(2-0-4 )
Globalized Ways of Living
ศึกษาโลกทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ น
ปัจจัยของวิวฒั นาการของสังคม ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง การจัดระเบียบโลกในด้านสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง ตลอดจนการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของสังคม
โลก
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รหัสวิชา
2531003

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ครอบครัวและสั งคม
2(2-0-4 )
Family and Society
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ บทบาทหน้าที่ ลักษณะของครอบครัว จิตวิทยาครอบครัว
คุณธรรมจริ ยธรรมในครอบครัว ปั จจัยในการดารงอยูข่ องครอบครัว ปั ญหาครอบครัว และ
แนวทางแก้ไข อิทธิ พลของครอบครัวต่อสังคม

2541001

มนุษย์ ชุ มชนและสิ่ งแวดล้ อม
2(2-0-4)
Human being, Community and Environment
ศึกษาระบบนิเวศ สิ่ งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั สิ่ งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่ งแวดล้อม ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม แนวทางในการแก้ไข ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
ในมิติทางสังคม การจัดการสิ่ งแวดล้อมโดยชุมชน ภูมิปัญญาด้านสิ่ งแวดล้อมตลอดทั้งแนวทางการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็ นฐานในการเรี ยนรู ้
2551001

การปกครองส่ วนท้ องถิ่นไทย
2(2-0-4)
Thai Local Administration
ศึกษาโครงสร้าง อานาจหน้าที่และการปกครองของไทย แนวคิด ทฤษฎีการเมืองและการ
ปกครองส่ วนท้องถิ่นที่เป็ นรากฐานการปกครองและการพัฒนาระบอบประชาธิ ปไตย ประวัติ พัฒนาการการ
ปกครองส่ วนท้องถิ่นไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นกับประชาชน สถานการณ์ปัจจุบนั และ
แนวโน้มของการปกครองท้องถิ่นไทย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักปกครองท้องถิ่นไทย
2561001

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมายทัว่ ไป
2(2-0-4)
Introduction to Law
ศึกษากฎหมายพื้นฐานทัว่ ไป ทั้งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ที่มาของกฎหมาย ลักษณะ
และชนิดต่าง ๆ ของกฎหมาย ลาดับชั้นของกฎหมายและความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญาและ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน
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รหัสวิชา
3541001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การเป็ นผู้ประกอบการ
2(2-0-4)
Entrepreneur
ศึกษาองค์ประกอบ และเทคนิคในการเป็ นผูป้ ระกอบการ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี
การเงิน การบริ หารบุคลากร การบริ หารสานักงาน การตลาด ส่ วนประสมทางการตลาด การวิเคราะห์และ
เลือก ตลาดเป้ าหมาย สิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุมทางการตลาด ใน
ฐานะที่เป็ นผูป้ ระกอบการที่ ยึดหลักธรรมาภิบาลและจริ ยธรรม การประเมินตนเองสาหรับการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ
3591001

เศรษฐกิจในชีวติ ประจาวัน
2(2-0-4)
Economy in Everyday Life
ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็ นพื้นฐานสาหรับการทาความเข้าใจปรากฏการณ์
ทางเศรษฐศาสตร์ ที่เกิดขึ้นในชีวติ ประจาวัน การทางานของกลไกราคาและการกาหนดราคาสิ นค้าในตลาด
เงินตราและสถาบันการเงิน รู ปแบบการใช้จ่ายของประชาชนและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและคุณภาพของประชาชนในกรอบของเศรษฐกิจแบบพอเพียง
4001001

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนา
2(2-0-4)
Science and Technology for Development
ศึกษาความหมายและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ความหมายของเทคโนโลยี ภูมิปัญญาทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของท้องถิ่นและของไทย ความก้าวหน้าทางวิทยาการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ของไทยและนานาประเทศ ความสาคัญและบทบาททางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการพัฒนาท้องถิ่น
สังคมและประเทศไทยบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง
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รหัสวิชา
4001002

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
วิทยาศาสตร์ เพือ่ ชีวติ ประจาวัน
2(2-0-4)
Science for Everyday Life
ศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีในชีวติ ประจาวัน สมุนไพร ความรู ้พ้ืนฐานทาง พันธุศาสตร์
พลังงานที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน เทคโนโลยีการสื่ อสาร และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อชีวิตประจาวัน
4001003

การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2(2-0-4)
Conservations of Environments and Natural Resources
ศึกษาความหมายการจาแนกประเภท และความสาคัญทางสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ผลกระทบของสิ่ งแวดล้อมต่อสังคม ศึกษาสถานการณ์ สิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นระดับชาติและโลก สถานภาพ
สิ่ งแวดล้อม ในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต องค์รวมของสิ่ งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน การ
อนุรักษ์ทรัพยากรอย่างผสมผสาน ตัวอย่างการอนุ รักษ์ทรัพยากรที่ประสพความสาเร็ จ โครงการในพระราชดาริ
ทิศทางแนวโน้มในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปั ญหาของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4001004

พืชพรรณเพือ่ ชีวติ
2(2-0-4)
Plants For Life
ศึกษาความสาคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวติ ความหลากหลายของพืชพรรณ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุ รักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษ์และการพัฒนา
พืชพรรณ
1161001

กีฬาและนันทนาการเพือ่ คุณภาพชี วติ
2(1-2-3)
Sports and Recreation for Better Living
ศึกษาความสาคัญและความจาเป็ นของการเล่นกี ฬาและการเข้าร่ วมกิ จกรรมนันทนาการต่อการ
พัฒนาคุ ณภาพชี วิต ขอบข่ายของกิ จกรรมกี ฬาและนันทนาการ คุ ณค่าของกิ จกรรมกี ฬาและนันทนาการต่อ
ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การประเมินสุ ขภาพของตนเอง การเลื อกรู ปแบบของกิ จกรรม กี ฬาและ
นันทนาการ
ฝึ กทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ
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รหัสวิชา
1161002

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การออกกาลังกายเพือ่ สุ ขภาพ
2(1-2-3)
Exercise for Health
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกกาลังกาย หลักการและ
ขั้นตอนของการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ การออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านต่าง ๆ การเลือก
กิจกรรมการออกกาลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมิน
ผลการออกกาลังกาย
ฝึ กการออกกาลังกายอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือการออกกาลังกายการฝึ กการออก
กาลังกายในสถานบริ การการออกกาลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
1161003

การลีลาศเพือ่ สุ ขภาพ
2(1-2-3)
Dance for Health
ศึกษาประวัติของลีลาศ ประเภทของจังหวะในการลีลาศ มารยาทในการเข้าสังคมและการลีลาศ
คุณค่าของการลีลาศที่มีต่อร่ างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม ความสัมพันธ์ของการลีลาศที่มีต่อ
สุ ขภาพ และการส่ งเสริ มสมรรถภาพทางกาย
ฝึ กทักษะการลีลาศ การรู ้จงั หวะดนตรี การควบคุมร่ างกาย และการเคลื่อนไหวอย่างสมดุล การ
จับคู่ การนา การพา ลวดลายในการลีลาศ และการจัดงานลีลาศ
1161004

กีฬาศึกษา
2(1-2-3)
Sports Education
ศึกษาความเป็ นมากีฬา คุณค่าของการกีฬาต่อการพัฒนาร่ างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมบทบาท
ของการกีฬาต่อการพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรม การป้ องกันการบาดเจ็บจากการกีฬา และการปฐม
พยาบาล เลือกศึกษากีฬาหนึ่งประเภทตามความเหมาะสม ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
ฝึ กทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬาตามความสนใน การจัดการแข่งขัน
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รหัสวิชา
4091001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน
2(2-0-4)
Fundamental Mathematics
ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิ ตศาสตร์ การให้เหตุผล เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชนั
ระบบเลขฐาน จานวนจริ ง
4091002

คณิตศาสตร์ ในชีวติ ประจาวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Everyday Life
ศึกษาการเช่าซื้ อ ค่านายหน้า การจานอง การจานาและการขายฝาก ดอกเบี้ย หุ น้ และดัชนีราคา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีอากรธุ รกิจ การคานวณหาพื้นที่และปริ มาตรใน
การซื้ อขาย
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปช่วยในการคานวณ
4091003

คณิตศาสตร์ กบั การตัดสิ นใจ
2(1-2-3)
Mathematics and Decision Making
ศึกษาระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็ น
และทฤษฎีการตัดสิ นใจเบื้องต้น
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางด้านสถิติและการตัดสิ นใจ
4121001

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ พนื้ ฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Information Technology and Computer
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ การสื่ อสารข้อมูล และระบบ
เครื อข่ายเบื้องต้น การใช้งานระบบปฏิบตั ิการ อินเทอร์ เน็ต และโปรแกรมประมวลผลคา
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมประมวลผลคาและโปรแกรมสาหรับการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ต
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รหัสวิชา
4121002

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
คอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ ใช้ งาน
3(2-2-5)
Computer and Computer Application
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่นิยมใช้งานในปั จจุบนั เพื่อ
นาไปประยุกต์ใช้งาน
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่นาไปประยุกต์ใช้งาน
4121003

การพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่ าย
3(2-2-5)
Development of Information System On Network
ศึกษาเครื่ องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์ เน็ต โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่นิยมในปัจจุบนั และนาไปประยุกต์ใช้กบั ระบบงานขององค์กร
ฝึ กปฏิบตั ิการสร้างและออกแบบเว็บเพจ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
4121004

คอมพิวเตอร์ และสื่ อประสม
3(2-2-5)
Computer and Multimedia
ศึกษาความสาคัญของระบบสื่ อประสม การใช้งานคอมพิวเตอร์ทางด้านสื่ อประสม อุปกรณ์
ระบบและวิธีการทางสื่ อประสม โดยใช้โปรแกรมด้านกราฟิ ก เช่น การตกแต่งภาพ
การทา
ภาพเคลื่อนไหว โปรแกรมจัดทาวีดิทศั น์ และสามารถนาผลงานไปใช้ประกอบกับ
ระบบงานขององค์กร
ฝึ กปฏิบตั ิการสร้างสื่ อประสม ประกอบการใช้งาน
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ภาคผนวก ข
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้ วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2548

53

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้ วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
------------------------------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีขอ้ บังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ในระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี เพื่อกากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการดาเนินการประเมินผลการ ศึกษาสาหรับ
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับเรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘”
ข้อ ๒. บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรื อคาสัง่ อื่นใด ในส่วนที่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ ข้อบังคับนี้
แทน
ข้อ ๓. ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้สาหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา
ภาคพิเศษ ระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็ นต้นไป
ข้อ ๔. ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในสานักส่งเสริ มวิชาการและงาน
ทะเบียน ทาหน้าที่ประมวลผลการเรี ยนทุกรายวิชาของนักศึกษา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“ภาคเรี ยนถัดไป” หมายความว่า ภาคเรี ยนที่ถดั จากภาคเรี ยนที่นกั ศึกษาลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสาหรับ
บุคลากรประจาการ โครการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนหรื อนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอื่นที่ไม่ใช่นกั ศึกษาภาคปกติ
ข้อ ๕. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จดั ให้มีการเรี ยนการสอน การวัดผลต้องทาตลอดภาคเรี ยนอย่าง
สม่าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม เพื่อทราบความก้าวหน้าใน
การเรี ยน โดยมีสดั ส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ ๓๐ ถึง ๗๐ และต้องมีการสอบปลายภาคเรี ยนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่
กาหนดให้ประเมินลักษณะอื่น ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินเป็ นรายวิชาให้ผา่ นการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี การอนุมตั ิผล
เป็ นอานาจของอธิการบดีหรื อผูท้ ี่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ ๖. ให้การประเมินผลการเรี ยนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี ๒ ระบบดังนี้
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๖.๑ สาหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรกาหนด ให้ประเมินผลการเรี ยนในระบบ ค่าระดับ
คะแนนแบ่งเป็ น ๘ ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่กาหนด ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรี ยน
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยีย่ ม (Excellent)
๔.๐
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
+
C
ดีพอใช้ (Fair Good)
๒.๕
C
พอใช้ (Fair)
๒.๐
D+
อ่อน (Poor)
๑.๕
D
อ่อนมาก (Very Poor)
๑.๐
E
ตก (Fail)
๐.๐
ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนเป็ น “E”
ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรี ยนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็ นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรี ยน
รายวิชาอื่นที่อยูใ่ นกลุ่มเดียวกันแทนได้
สาหรับรายวิชาเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ และรายวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ผลการ
ประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรี ยนใหม่ ในกรณี น้ ี ถ้าได้รับการประเมิน
รายวิชาดังกล่าวต่ากว่า “C” เป็ นครั้งที่สองให้นกั ศึกษาผูน้ ้ นั พ้นสภาพการเป็ น นักศึกษา
๖.๒ สาหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรื อสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรี ยนเพิม่ เติมตาม ข้อกาหนด
เฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ระดับการประเมิน
ผลการเรียน
PD (Pass with Distinction)
ผ่านดีเยีย่ ม
P (Pass)
ผ่าน
F (Fail)
ไม่ผา่ น
ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรี ยน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยนใหม่จนกว่าจะสอบได้
ข้อ ๗. ให้สญ
ั ลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรี ยนในกรณี อื่นๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน
สัญลักษณ์
ความหมาย และการใช้
Au (Audit)
ใช้บนั ทึกผลการเรี ยนวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยน เพื่อร่ วมฟังโดยไม่นบั
หน่วยกิตและมีผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผสู ้ อนกาหนด
W (Withdraw) ใช้บนั ทึกผลการเรี ยนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรี ยนเมื่อพ้นกาหนด ๑๕ วัน นับแต่วนั เปิ ด ภาคเรี ยน
(๒) นักศึกษาถูกสัง่ ให้พกั การเรี ยนหลังจากที่ลงทะเบียนในภาคเรี ยนนั้นแล้ว และได้รับอนุมตั ิให้ถอนรายวิชานั้น
ก่อนกาหนดสอบภาคปลายไม่นอ้ ยกว่าสองสัปดาห์
(๓) นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยน เพื่อร่ วมฟัง(Audit) โดยไม่นบั หน่วยกิต และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผา่ นเกณฑ์การ
ประเมินผลที่อาจารย์ผสู ้ อนกาหนด
I (Incomplete) ใช้บนั ทึกผลการเรี ยนของนักศึกษาในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
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(๑) เป็ นรายวิชาที่นกั ศึกษายังทางานไม่เสร็ จเมื่อสิ้นภาคเรี ยน ซึ่งนักศึกษาจะต้องขอรับการประเมินเป็ นค่าระดับ
คะแนนให้เสร็ จสิ้นภายในภาคเรี ยนถัดไป
(๒) เป็ นรายวิชาที่นกั ศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยนื่ คาร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่ง
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้
การให้ “I” แก่นกั ศึกษาคนใด อาจารย์ผสู ้ อนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดใน
ภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรี ยนด้วย
ข้อ ๘. กรณี ที่นกั ศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ทางานไม่เสร็ จภายในเวลาที่กาหนด ให้
อาจารย์ผสู ้ อนทาการประเมินผลการเรี ยนจากคะแนนที่มีอยูแ่ ล้ว โดยให้ผลงานที่คา้ งอยูเ่ ป็ น”ศูนย์” และในกรณี ที่ไม่มีการ
ประเมินผลจากอาจารย์ผสู ้ อนในภาคเรี ยนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรี ยนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็ น “E”
หรื อ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๙. ทุกรายวิชาที่นกั ศึกษาได้ลงทะเบียนเรี ยนไว้ตอ้ งได้รับการประเมินผลจากอาจารย์ ผูส้ อน และ
กาหนดค่าระดับคะแนน หรื อสัญลักษณ์ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์ผสู ้ อน
ไม่รายงานผลการประเมินเป็ นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสญ
ั ลักษณ์อื่นใด และมิใช่รายวิชาที่นกั ศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้
งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรี ยนรายวิชานั้นเป็ น “E” หรื อ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๐. ให้ใช้สญ
ั ลักษณ์ P ตามข้อ ๖.๒ สาหรับบันทึกผลการประเมินสาหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการ
เรี ยน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรี ยน
ข้อ ๑๑. กรณี นกั ศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับอนุปริ ญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ
หรื อหลักสูตรที่อนุมตั ิโดยสภาการฝึ กหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริ ญญาตรี (หลังอนุปริ ญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรื อ
รายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริ ญญาไม่ได้ และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรี ยน
ครบตามหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็ นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วนั ที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริ ญญาถึงวัน
เข้าศึกษาระดับปริ ญญาตรี (หลังอนุปริ ญญา) เกิน ๕ ปี
ข้อ ๑๒. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคเรี ยนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็ นเลขทศนิยม
๒ ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ
๑๒.๑ กรณี สอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรี ยนซ้ า ให้นบั รวมหน่วยกิตที่สอบตกเป็ นตัวหารด้วย
๑๒.๒ กรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรื อเรี ยน รายวิชาที่เป็ น
วิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรกาหนดให้นบั หน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น
ข้อ ๑๓. นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรี ยนจะต้องสอบปลายภาคเรี ยนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรี ยนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรี ยนในรายวิชานั้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยนทั้งหมด หรื อ
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐ และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิ
สอบปลายภาคเรี ยนได้
ข้อ ๑๔. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรี ยน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้า ชั้นเรี ยนไม่ถึง
ร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรี ยนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่กาหนดใน ข้อ ๑๓. วรรคท้าย ให้อาจารย์
ผูส้ อนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็ น “E” หรื อ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๕. นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรี ยนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผสู ้ อนบันทึกผลการประเมินรายวิชา
นั้นเป็ น “E” หรื อ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจาเป็ นอื่นที่เป็ นเหตุสุดวิสยั อย่างยิง่ และได้ยนื่ คาร้องต่องาน
ทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน ๑๕ วันนับแต่วนั เปิ ดภาคเรี ยนของภาคเรี ยนถัดไป
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กรณี น้ ีให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และให้อาจารย์ผสู ้ อน
หรื ออาจารย์ที่เป็ นประธานโปรแกรมวิชานั้น ทาการสอบให้ในภาคเรี ยนที่ถดั ไปนั้นได้ และให้บนั ทึกผลการประเมินรายวิชา
นั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้
ข้อ ๑๖. ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
๑๖.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
๑๖.๒ สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรื อสภามหาวิทยาลัย
กาหนดให้เรี ยนเพิม่
๑๖.๓ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๑๖.๔ สาหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรี ยนไม่ต่ากว่า ๔ ภาคเรี ยน และมีสภาพการเป็ นนักศึกษา
ไม่เกิน ๘ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกันในกรณี ที่เรี ยนหลักสูตร ๒ ปี และไม่ต่ากว่า ๕ ภาคเรี ยน และมีสภาพการเป็ นนักศึกษาไม่
เกิน ๑๒ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกันในกรณี ที่เรี ยนหลักสูตร ๓ ปี และไม่ต่ากว่า ๖ ภาคเรี ยนปกติ และมีสภาพการเป็ นนักศึกษา
ไม่เกิน ๑๖ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกัน ในกรณี ที่เรี ยนหลักสูตร ๔ ปี และไม่ต่ากว่า ๘ ภาคเรี ยน และมีสภาพการเป็ นนักศึกษาไม่
เกิน ๒๐ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกันในกรณี ที่เรี ยนหลักสูตร ๕ ปี
๑๖.๕ สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรี ยนไม่ต่ากว่า ๖ ภาคเรี ยนและมีสภาพเป็ นนักศึกษาไม่
เกิน ๕ ปี กรณี เรี ยนหลักสูตร ๒ ปี ไม่ต่ากว่า ๙ ภาคเรี ยน และมีสภาพการเป็ นนักศึกษา ไม่เกิน ๗ ปี ในกรณี ที่เรี ยน
หลักสูตร ๓ ปี และไม่ต่ากว่า ๑๒ ภาคเรี ยน ไม่เกิน ๙ ปี กรณี ที่เรี ยนหลักสูตร ๔ ปี และไม่ต่ากว่า ๑๕ ภาคเรี ยนและไม่เกิน
๑๑ ปี กรณี ที่เรี ยนหลักสูตร ๕ ปี
ข้อ ๑๗. การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
๑๗.๑ นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาตามเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้น ภาคเรี ยนปกติ
ภาคเรี ยนที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยน
(๒) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ ใน ภาคเรี ยนปกติ
ที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ และที่ ๑๖ นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยน
(๓) ลงทะเบียนเรี ยนและเรี ยนครบตามที่หลักสูตรกาหนดแล้ว แต่ยงั ได้ ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐
(๔) มีสภาพเป็ นนักศึกษาครบ ๘ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกันในกรณี เรี ยน หลักสูตร ๒
ปี ครบ ๑๒ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกันในกรณี เรี ยนหลักสูตร ๓ ปี และครบ ๑๖ ภาคเรี ยนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณี ที่เรี ยนหลักสูตร ๔ ปี ครบ ๒๐ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกันในกรณี เรี ยนหลักสูตร ๕ ปี และขาดคุณสมบัติตาม
ข้อ ๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ในการเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
(๕) ไม่ผา่ นการประเมินรายในวิชาเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ หรื อการฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพเป็ นครั้งที่ ๒
๑๗.๒ นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคเรี ยนที่ ๔ นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยนกรณี หลักสูตร ๒ ปี สิ้นภาคเรี ยนที่ ๖ นับตั้งแต่เริ่ มเข้า
เรี ยนกรณี หลักสูตร ๓ ปี และเมื่อสิ้นภาคเรี ยนที่ ๗ นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยน กรณี หลักสูตร ๔ ปี สิ้นภาคเรี ยนที่ ๘ นับตั้งแต่เริ่ มเข้า
เรี ยนกรณี หลักสูตร ๕ ปี หรื อนักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนครบตามที่หลักสูตรกาหนดแต่ยงั ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า
๑.๘๐ หรื อไม่ผา่ นการประเมินในรายวิชาเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ หรื อการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเป็ นครั้งที่ ๒

57
ข้อ ๑๘ เมื่อนักศึกษาเรี ยนได้จานวนกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ตอ้ งอยูใ่ น
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๖ ด้วย
ข้อ ๑๙. นักศึกษาที่ทุจริ ต หรื อร่ วมทุจริ ตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่
กรณี ดงั นี้
๑๙.๑ ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรี ยนในภาคเรี ยนถัดไป หรื อ
๑๙.๒ ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรี ยนนั้น หรื อ
๑๙.๓ ให้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา
ข้อ ๒๐. ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้
๒๐.๑ ปริ ญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และ ๕ ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรี ยนครบหลักสูตร
แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่า ๓.๖๐ และ สาหรับผูท้ ี่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง๓.๖๐ แต่ไม่นอ้ ยกว่า
๓.๒๕ ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
สาหรับปริ ญญาตรี (หลังอนุปริ ญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับอนุปริ ญญาหรื อ
เทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่นอ้ ยกว่า ๓.๖๐ และเรี ยนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๖๐ ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผูท้ ี่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิม
และจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง ๓.๖๐ แต่ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๒๕ ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง
๒๐.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรื อไม่ได้ “F” ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (หลังอนุปริ ญญา) จะพิจารณาผลการเรี ยน ในระดับ
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า เช่นเดียวกัน
๒๐.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๔ ภาคเรี ยนปกติ สาหรับหลักสูตร ๒ ปี ไม่เกิน
๖ ภาคเรี ยนปกติ สาหรับหลักสูตร ๓ ปี ไม่เกิน ๘ ภาคเรี ยนปกติ สาหรับหลักสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๐ ภาคเรี ยนปกติ
สาหรับหลักสูตร ๕ ปี
นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๘ ภาคเรี ยน สาหรับหลักสูตร ๒ ปี ไม่เกิน ๑๑ ภาคเรี ยน
ปกติ สาหรับหลักสูตร ๓ ปี ไม่เกิน ๑๔ ภาคเรี ยน สาหรับหลักสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๗ ภาคเรี ยนปกติ สาหรับหลักสูตร ๕ ปี
ข้อ ๒๑. การนับกาหนดวันสิ้นสุดภาคเรี ยน ให้ยดึ ถือวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดเป็ นวันสุดท้ายของการสอบ
ปลายภาคเรี ยน
ข้อ ๒๒. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็ นผูอ้ นุมตั ิการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๒๓. ให้อธิการบดีเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชี้ขาดในกรณี เกิดปัญหา
จากการใช้ขอ้ บังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็ นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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