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รายละเอียดของหลักสตูร   
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

........................................................... 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
คณะ/สาขาวิชา                คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 
 

หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป  
1. ชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย     หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก   
 ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Product and Graphic 
       Design 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม    ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก) 
   ชื่อย่อ    ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม    Bachelor of Fine and Applied Arts (Product and Graphic Design) 
   ชื่อย่อ    B.F.A. (Product and Graphic Design) 
 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    

ไมน่้อยกว่า   138  หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
  สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร  
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) 
 5.3 ภาษาที่ใช้  
  ภาษาไทย 
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 5.4 การรับเข้าศึกษา  
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   
  เป็นหลักสตูรความร่วมมือกบัสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอก โดยหลักสตูรได ้
ด าเนินการท าบันทกึลงนามข้อตกลงร่วมการจัดสหกจิศึกษาและการศกึษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  
(Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) กับสถานประกอบการ และหน่วยงาน 
ภายนอก จ านวน 7 แห่ง ดังนี้ 

1. บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง 2002 จ ากัด 
2. ร้านศรลัมพ์ไวนิล (ลูกแม่น้ าปิงไวนิล) 
3. ร้านพีพี คัลเลอร์ ท าป้าย 
4. ร้านบุญยงค์กราฟิก 
5. ร้าน Boom Boom Sport 
6. ร้าน JB สติ๊กเกอร์ 
7. ร้าน Magic Design 

 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว   
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   

6.1 เป็นหลักสูตร  
โดยปรับปรุงจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์            
ฉบับปี พ.ศ.2559 

6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้   
ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2562 

6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 

6.4 สภาวิชาการ ใด้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
ครั้งที่ ………../……………. เมื่อวันที่…………………………………………….. 

6.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม 
   ครั้งที่ ………../……………. เมื่อวันที่…………………………………………….. 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน              
ปีการศึกษา พ.ศ. 2562   
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 นักออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 
8.2 นักออกแบบหรือช่างศิลป์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
8.3 นักวิจัยด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
8.4 นักวิชาการทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  

  8.5 พนักงานออกแบบสร้างสรรค์ หรือพนักงานด้านการออกแบบ 
  8.6 นักจัดแสดงนิทรรศการ  
  8.7 พนักงานเขียนแบบ  

8.8 เจ้าหน้าที่ประมาณราคาด้านผลิตภัณฑ์ 
8.9 นักออกแบบอิสระ 
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9.  ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

1 นายธนกิจ โคกทอง อาจารย์ ศป.ม. (ศิลปะและการออกแบบ) 
ศป.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 
2554 

2 นางสาวอ าไพ แสงจันทร์ไทย อาจารย์ ศป.ม. (ศิลปะและการออกแบบ) 
วท.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2558 
2551 

3 นายณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.อ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
 
วท.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2553 
 

2547 
4 นายพจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ 

 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
ศป.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2557 
 

2555 
5 นางสาวพบพร เอ่ียมใส 

 
อาจารย์ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
ศป.บ. (ออกแบบบรรจุภัณฑ์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 
 

2552 
หมายเหตุ : รายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอนในที่ตั้งหลัก   
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบ
สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ  อาทิ  กระแสการเปิด เศรษฐกิจเสรี  ความท้ าทายของเทคโนโลยี ใหม่ๆ  ทั้ งเศรษฐกิจ  สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  ท าให้การพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ การน้อมน าและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การสนับสนุนและ
ส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของ
ภาคธุรกิจเอกชนการแข่งขันอย่างรุนแรงของธุรกิจในระดับประเทศและสากล ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเร่ง
พัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งขันจึงมีบทบาทส าคัญ
ต่อธุรกิจ และการสื่อสารให้ข้อมูลแก่กลุ่มเป้าหมาย ด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพจึงมีบทบาท
ส าคัญในการส่งเสริมให้ธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้าได้มากกว่าคู่แข่งขันก่อให้เกิดการขยายตัวของกิจกรรมและเกิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการและอ านวยความสะดวกให้กับมนุษย์ ในขณะเดียวกันกิจกรรมและ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นฐานในการผลิตและการพัฒนา จึงก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน การจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีควรเน้นนโยบายเชิงรุกซ่ึงนโยบายดังกล่าวจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องผสมผสานวิธีการและทางเลือกหลายรูปแบบที่เหมาะสม โดยมีแนวคิดว่าการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
จะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขึ้นอยู่
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 –2580) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคนไทยในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น คนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด ที่ถูกต้องมีทักษะ ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะ
สูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  
ปัจจุบันโลกให้ความสนใจกับการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  (Economic & Ecological Design; Eco Design 
or Green Design) ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งของการจัดการเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่า
รวมถึงภาวะโลกร้อนด้วย กล่าวคือ เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความส าคัญ
กับทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในการประยุกต์หลักการให้เล็งเห็นประเด็นปัญหาต่างๆ และหาแนว
ทางแก้ไข อาทิ การมุ่งเน้นการลดกากของเสีย ยืดระยะเวลาการใช้งานและเพ่ิมปริมาณการน ากลับมาใช้ใหม่ โดย
แนวความคิด Life Cycle Thinking ทั้งนี้ เพ่ือหลีกเลี่ยงผลเสียที่จะตามมาภายหลังตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์
อีกท้ังได้มีการออกกฎระเบียบกฎหมายหรือมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะองค์กรนานาชาติว่า
ด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization, ISO) ได้จัดท าอนุกรมมาตรฐานการจัดการ
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สิ่งแวดล้อม ISO14000 ขึ้น ให้เกิดเป็นมาตรฐานส าหรับการปฏิบัติตามของผู้ประกอบการ โดยเน้นที่การลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ท าให้สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้เล็งเห็นถึงปัญหาข้างต้นจึง
จัดท าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก เพ่ือบ่มเพาะและให้ความรู้แก่
นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง   ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์กราฟิก ออกแบบเครื่องประดับ ออกแบบของขวัญของที่ระลึก ออกแบบผลิตภัณฑ์
เซรามิก รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ พรบ.อุดมศึกษา 2562 มาตรา 35 สถาบันอุดมศึกษาพึงสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยการปฏิบัติงานจริง และเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
อ่ืน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศแผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังตนของประเทศ 
พ.ศ. 2564-2570 เป้าหมาย 1.5 กระบวนการจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐานและยืดหยุ่นเหมาะสมกับผู้เรียน 
(Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) 
  จากเหตุผลความจ าเป็นเบื้องต้น หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กราฟิก จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(TQF) และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาก าลังคนของประเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและ
คุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
  สถานการณ์หรือ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตรได้ค านึงถึงแนวโน้ม
การแข่งขันทางการค้ามีระดับเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากการเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้น และการเปิดเสรี
ภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้น ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพ
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและ
แรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเอง
ไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้าน การเปลี่ยนแปลง
ด้านสังคมท้องถิ่นภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพและเป็นรากฐานการพัฒนาที่เริ่มจากการพัฒนาเพ่ือการ
พ่ึงพาตนเอง การพัฒนาเพ่ือการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการพัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้สากล
บนฐานภูมิปัญญาเดิมเพ่ือเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการ
ขยายตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพ และการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ รวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์พ้ืนบ้าน
สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อน จึงเป็นโอกาสในการน าการออกแบบผลิตภัณฑ์มาสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของไทยและน ามาสร้างมูลค่าเพ่ิม ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ การส่งเสริม
ให้มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ประยุกต์ และค้นคิดสิ่งใหม่ ความรู้ใหม่เพ่ือประโยชน์สุขของสังคม ท าให้รัฐบาลเล็งเห็น
ความส าคัญในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้จัดตั้งโครงการสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้น เพ่ือเป็นการกระจาย
รายได้ เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน เมื่อมีจ านวนความต้องการของสินค้าในตลาดมากขึ้นและยัง
ต้องการผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่หลากหลายมากขึ้น จึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล 
และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมขึ้น  ดังนั้น หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก จึงเน้นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นกลไกด้านหนึ่ง
ของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนที่ต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามล าดับขั้นตอนสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกในคุณธรรม  
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จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และด าเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี การพัฒนาบัณฑิตเพ่ือรองรับการท างานด้าน
การออกแบบนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนหลักสูตรเพ่ือฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ แสดงออกเชิง
สร้างสรรค์ รวมไปถึงฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการออกแบบอย่างเข้มงวดรองรับการพัฒนาทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ โดยในการผลิตบัณฑิตทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ าเป็นต้องมีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถ
น าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติต่อไป โดยแนวทาง
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บู รณ าก ารกั บ ก ารท า ง าน  (Cooperative and WorkIntegrated Education : CWIE) เ พ่ื อ ผ ลั ก ดั น ให้
สถาบันอุดมศึกษาได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างสมรรถนะเพ่ือสร้างบัณฑิตให้พร้อมสู่โลกแห่ง
การท างาน โดยให้มีการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) โดยให้สถาบันอุดมศึกษาผนึกกาลังร่วมกับ
สถานประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการเพ่ิมปริมาณหลักสูตร CWIE เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะ
สูง 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 จากที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการ
เรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน  (Cooperative and Work 
Integrated Education: CWIE) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะสูงสามารถปฏิบัติงานได้จริงและ
ตอบสนองตลาดแรงงานของประเทศ โดยการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการและชุมชนท้องถิ่น ดังนั้นทางหลักสูตรจึงมีการผลิตบุคลากรทางด้านการออกแบบที่มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานได้ทันท ีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลัยสร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซ่ึงมีนโยบายให้ความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
กับการท างานในรูปแบบสหกิจศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลิตบัณฑิต  ที่สามารถทางานได้ตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ โดยทางหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กราฟิก เป็นหลักสูตรที่มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์
ผลงานเพ่ือแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม จึงก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการการวิจัย
และบริการวิชาการผ่านรายวิชาต่าง ๆ ในลักษณะโครงงานเพ่ือน าผลงานของนักศึกษาไปสร้างประโยชน์ให้กับ
ชุมชนสังคมในสถานการณ์จริง และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนผ่าน
กระบวนการให้ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก่ชุมชน ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพซึ่งเป็นไปตามนโยบาย และวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัย  
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่น ามาบรรจุในหลักสูตรนี้ : สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก เป็นหลักสูตรที่
บูรณาการศาสตร์หลายด้านเข้าด้วยกัน อาทิเช่น 
  - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
      - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
      - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  

- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอ่ืนน าไปใช้ : รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาจากคณะ/หลักสูตรอ่ืน ต้อง

มาเรียน หากต้องการมีความรู้พ้ืนฐานทางการออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก ทั้งนี้การเลือกเรียนวิชาดังกล่าว 
ขึ้นอยู่กับความสอดคล้องของหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัย 

13.3 การบริหารจัดการ :  แผนงาน ความร่วมมือในการประสานงานกับคณะอ่ืนนั้น เป็นการเปิดโอกาส 
มิได้ก าหนดเฉพาะหรือเจาะจงกับคณะฯ ใด แต่ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของหลักสูตรอ่ืน โดยหากมีการบริการการ
เรียนการสอนให้หลักสูตรอ่ืน จะมีการเรียนและประเมินผลเป็นปกติ ส่วนการคิดภาระงานให้แก่หลักสูตรใช้
หลักเกณฑ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 
14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและการก าหนดสาระของรายวิชา 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2562 มีแนวคิดจากการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน ความต้องการในวิชาชีพนักออกแบบในปัจจุบันที่
นักออกแบบต้องสามารถออกแบบงานผลิตภัณฑ์ งานกราฟิกได้อย่างมืออาชีพ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้
มุ่งเน้นทั้งในศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ และศาสตร์ด้านการออกแบบกราฟิก เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในการ
ออกแบบครบวงจร และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับหน่วยงาน หรือกลุ่มชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมี
ศักยภาพ 
 
15. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก ได้ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ที่เรียกว่า PLOs (Program Learning Outcomes) ดังนี้ 

  PLO1 นักศึกษามีความรู้ และเข้าใจความรู้พื้นฐานการออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ 
  PLO2 นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิด วิเคราะห์ ออกแบบ และถ่ายทอดผลงานด้านการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกได้ 
  PLO3 นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องาน และมีความตรงต่อเวลา 
  PLO4 นักศึกษามีทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการออกแบบ และสามารถใช้เครื่องมือ และ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านการออกแบบและการท าต้นแบบได้ 
  PLO5 นักศึกษามีความรู้เท่าทันแนวโน้ม (Trend) และกระแสด้านการออกแบบ 
  PLO6 นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ทั้งการพูด ฟัง 

อ่าน เขียน และน าเสนอผลงานได้ 
  PLO7 นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน และท างานเป็นทีมได้ 
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นักศึกษา ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 
นักศึกษามี
ทักษะพ้ืนฐาน
ด้านการ
ออกแบบ 
 

PLO1 นักศึกษามีความรู้ และเข้าใจความรู้พ้ืนฐานการออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ 
PLO2 นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิด วิเคราะห์ ออกแบบ และถ่ายทอดผลงาน
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกได้ 
PLO3 นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องาน และมีความตรงต่อเวลา 

ชั้นปีที่ 2 
นักศึกษามี
ทักษะ
ปฏิบัติการ ด้าน
การออกแบบ 

PLO3 นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องาน และมีความตรงต่อเวลา 
PLO4 นักศึกษามีทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการออกแบบ และสามารถใช้เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านการออกแบบและการท าต้นแบบได้ 
 

ชั้นปีที่ 3 
นักศึกษามี
ทักษะบูรณา
การด้านการ
ออกแบบ 
 

PLO3 นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องาน และมีความตรงต่อเวลา 
PLO4 นักศึกษามีทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการออกแบบ และสามารถใช้เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านการออกแบบและการท าต้นแบบได้ 
PLO5 นักศึกษามีความรู้เท่าทันแนวโน้ม (Trend) และกระแสด้านการออกแบบ 

ชั้นปีที่ 4 
นักศึกษา
สามารถ
ออกแบบและ
พัฒนา เชิง
พ้ืนที่/
นวัตกรรม 
 

PLO3 นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องาน และมีความตรงต่อเวลา 
PLO4 นักศึกษามีทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการออกแบบ และสามารถใช้เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านการออกแบบและการท าต้นแบบได้ 
PLO5 นักศึกษามีความรู้เท่าทันแนวโน้ม (Trend) และกระแสด้านการออกแบบ 
PLO6 นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ทั้ง
การพูด ฟัง อ่าน เขียน และน าเสนอผลงานได้ 
PLO7 นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน และท างานเป็นทีมได้ 
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หมวดที่ 2 ข้อมลูเฉพาะของหลักสตูร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา  

   เป็นศาสตร์ที่น าความรู้ด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชนโดย
มุ่งเน้นที่จิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่น 

1.2 ความส าคัญ 
   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
ความรอบรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชา  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย โดยสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี
ความรู้ความสามารถทางด้านการออกแบบ รวมถึงพัฒนางานสร้างสรรค์ในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กราฟิกวมกับชุมชนและท้องถิ่น โดยมีการจัดการเรียนการสอนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การทางาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 
 1.3 วัตถุประสงค์  

 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  1. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส ำนึกสำธำรณะ และจรรยำบรรณวิชำชีพในสำขำวิชำชีพทำงศิลปะ
และกำรออกแบบ มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  2. มีควำมรู้ในหลักของศำสตร์ทำงศิลปะและกำรออกแบบที่เกี่ยวข้องทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติ
สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะและกำรออกแบบเพ่ือประกอบอำชีพได้ 
  3. มีควำมสำมำรถในกำรคิด วิเครำะห์ สังเครำะห ์และประเมินคุณค่ำทำงสุนทรียะ 
ได้อย่ำงมีวิจำรณญำณ 
  4. มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนและชุมชน มีทักษะในกำรจัดกำรทำงศิลปะและกำร
ออกแบบ 
  5. สำมำรถสื่อสำรและน ำเสนอแนวควำมคิดที่เป็นรูปธรรม  ผ่ำนผลงำนทำงศิลปะและกำร
ออกแบบ และสำมำรถใช้ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำร กำรน ำเสนอ และกำรใช้เทคโนโลยีได้ดี 
  6. สำมำรถแสดงออกและพัฒนำทักษะทำงศิลปะและกำรออกแบบได้ตำมควำมถนัดและ
ควำมสำมำรถเฉพำะตน 

  1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 มีความรู้ และเข้าใจความรู้พื้นฐานการออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ มีความคิดสร้างสรรค์ 

สามารถคิด วิเคราะห์ ออกแบบ และถ่ายทอดผลงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกได้ มีความรับผิดชอบ
ต่องาน และมีความตรงต่อเวลา มีทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการออกแบบ และสามารถใช้เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านการออกแบบและการท าต้นแบบได้ มีความรู้เท่าทันแนวโน้ม (Trend) และกระแสด้านการ
ออกแบบ สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน และ
น าเสนอผลงานได้ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน และท างานเป็นทีมได้ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง    
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

   ปรับปรุง
หลักสูตรให้มี
มาตรฐาน
สอดคล้องกับ 
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 
2558 ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี 
สาขาศิลปกรรม
ศาสตร พ.ศ.2558 
และความต้องการ
ด้านก าลังของคน
ในท้องถิ่น 

-  ติดตามความเปลี่ยน 
แปลงและความต้องการก าลังคน
ในหน่วยงานรัฐบาล และเอกชน 
และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร 
- ประสานความร่วมมือกับชุมชน
และหน่วยงานทางการศึกษาใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการศึกษาดูงาน 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

   - มีรายงานข้อมูลความต้องการก าลังคน
ทางด้านการออกแบบและเทคโนโลยีที่เป็น
ปัจจุบัน 
   - จ านวนผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรครบถ้วนจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
   - มีรายงานผลการน านักศึกษาไปศึกษาและ
ฝึกปฏิบัติการ ณ แหล่งเรียนรู้ 
   - มีรายงานการประเมิน 
ผลหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

   กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

- จัดการเรียนการสอนเชิงรุก 
(Active Learning) โดยมุ่งเน้น
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
สามารถปฏิบัติได้จริง สู่การเรียนรู้
ในศตวรรษ 21 
- ประเมินผลการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของคณาจารย์ผู้สอน  

   - คณาจารย์ทุกคนมีแผนการบริหารการสอน
ที่มุ่งเน้นกระบวนเรียนรู้เชิงรุกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.3, มคอ.5) 
ระดับอุดมศึกษา 
   - ระดับคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของอาจารย์ผู้สอน 

   การทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับ
ผลงานการวิจัยใหม่
ในศาสตร์ของ
ตนเอง และศาสตร์
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลง
ขององค์ความรู้

- เข้าร่วมประชุมสัมมนาทาง
วิชาการทางด้านออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และกลุ่มเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
- วิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้
ทางด้านการออกแบบและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

   - มีเอกสารรายงานผลการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการว่าด้วยคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 
   - มีรายงานผลการวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ทางด้านการ
ออกแบบและเทคโนโลยี 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ใหม่ของเทคโนโลยี
ที่พัฒนา
เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 
 
 
   การบริหาร
ทรัพยากรการเรียน
การสอน 

- ส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิต
เอกสาร ต ารา และสื่อการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ห้องเรียนที่มีมาตรฐาน 
 

   - จ านวนเอกสาร ต ารา และสื่อการเรียนรู้
ทางด้านการออกแบบ และเทคโนโลยีที่พัฒนา 
และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
   - มีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องเรียนที่มี
มาตรฐานและพอเพียงห้องปฏิบัติการ 

   การสนับสนุน
และพัฒนา
นักศึกษา 

- พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการ และงานวิจัยแก่
นักศึกษา 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ TQF และการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ 21 ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร  
 
 

  - มีให้ค าปรึกษาวิชาการ และงานวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา 
  - มีโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตของ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

   การบริหาร
บุคลากร 

- ส่งเสริม พัฒนา องค์ความรู้
ทางด้านการออกแบบ และ
เทคโนโลยีการวิจัย และทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 
- ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน
วิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์ 
- ส่งเสริม พัฒนาการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ หรือศึกษา
ต่อของคณาจารย์  
- ส่งเสริม ถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางวิชาการให้กับองค์กร ท้องถิ่น 
รวมถึงการ บริการวิชาการ 

  - มีโครงการพัฒนาคณาจารย์ประจ าหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง (วิทยากร) 
  - มีรายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนาของคณาจารย์ 
  - ต าแหน่งทางวิชาการหรือการศึกษาต่อร้อย
ละ 20 ชองอาจารย์ในหลักสูตร 
  - หนังสือเชิญ หรือบันทึกข้อความ 

   การให้ - ส ารวจความต้องการของ    - มีรายงานข้อมูลความต้องการของ
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ความส าคัญกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
สังคม และความ
พึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

ตลาดแรงงาน 
- ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

ตลาดแรงงาน 
  - ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต  
 

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
แบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการทางาน (CWIE) ตาม
นโยบายของ สป.อว.  
2. ส ารวจการได้งานท าของ
บัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต  
3. ส ารวจสมรรถนะการทางานที่
สถานประกอบการและผู้ใช้
บัณฑิตต้องการ  

1. แนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (CWIE) 
ตามนโยบายของ สป.อว.  
2. ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
3. หลักสูตรที่พัฒนาสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน  

จดัท าแผนพัฒนา
ความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ  
 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
(MOU) กับสถานประกอบการใน
พ้ืนที่เพ่ือสร้างแผน CWIE รับ
นักศึกษา  
2. สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง 
CWIE รวมถึงมาตรฐานและ
ประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษา และสถาน
ประกอบการ  
3. มีระบบข้อมูลที่เชื่อมต่อ
ระหว่างสถาบันการศึกษากับ
สถานประกอบการและระบบ
บริการข้อมูล  
4. สถาบันอุดมศึกษาและสถาน
ประกอบการร่วมกันออกแบบ
หลักสูตรและระบบบริหารจัดการ  
5. สถาบันอุดมศึกษา สถาน
ประกอบการ และนักศึกษามีการ
ร่วมสอบทานและประเมินเพ่ือการ
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

1. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  
2. ข้อมูลสาหรับการจับคู่ความร่วมมือ  
3. Learning Outcome ของนักศึกษาท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ  
4. การต่อยอดและยกระดับ CWIE  
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

6. พัฒนา CWIE เพ่ือยกระดับ
คุณภาพสถานประกอบการ  

จัดท าแผนพัฒนา
วิธีการจัดการเรียน
การสอน CWIE  

1. ประเมินสมรรถนะของ
นักศึกษาจากสถานประกอบการ  
2. พัฒนาทักษะใหม่ที่จ าเป็นกับ
การทางาน  
3. สถาบันอุดมศึกษา สถาน
ประกอบการ และนักศึกษามีการ
ร่วมสอบทานและประเมินเพ่ือการ
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

1. ผลการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาจาก
สถานประกอบการ  
2. ผลการประเมินและสอบทานของ
สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ และ
นักศึกษา  
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หมวดที่ 3  
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  
  ระบบทวิภาค 1 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าภาคละ 15 สัปดาห์   
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
   อาจจัดให้มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค     
   ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาที่  1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาที่  2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 

  2.2.1.1 เป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
  2.2.1.2 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด โดยการคัดเลือกผู้เข้า

ศึกษาให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2.2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในระดับหลักสูตร 
  2.2.2.1 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนในรายวิชาด้านศิลปะ และคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี 
  2.2.2.2 มีแฟ้มสะสมผลงานด้านศิลปะและการออกแบบ  

 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย 
2) ปัญหาด้านภาษาอังกฤษ 
3) ความรู้พื้นฐานด้านศิลปะและการออกแบบมีน้อย 
4) ทักษะด้านการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี ด้านการออกแบบมีน้อย 
5) ความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ และความคิดอย่างเป็นระบบมีน้อย 
6) ทัศนคติและความเข้าใจในวิชาชีพการออกแบบมีน้อย 
7) ทุนทรัพย์ในการศึกษาของนักศึกษาไม่เพียงพอ 
ผลการวิเคราะห์การเรียนใน มคอ. 7 พบว่านักศึกษามีปัญหาเรื่องการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบการ

ท างาน รวมทั้งต้องด าเนินการเตรียมความพร้อมในเรื่องทัศนคติและการปฏิบัติตนเพื่อใช้สาหรับการทางานร่วมกับ
สถานประกอบการเพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อการแก้ปัญหา 
1) จัดกจิกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ เพ่ือฝึกปฏิบัติการทักษะพ้ืนฐานความรู้ด้านศิลปะและการ

ออกแบบ ทักษะด้านการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบและ
แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย การแบ่งเวลาเรียนและการท ากิจกรรมต่างๆ 

2) มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือนให้ค าแนะน า
แก่นักศึกษา และประสานข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักศึกษา 

3) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษา และการดูแลนักศึกษา เช่น วันแรกพบ
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอน
เสริมถ้าจ าเป็น หรือเชิญบัณฑิตที่ประสบความส าเร็จในวิชาชีพการออกแบบมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา 
เป็นต้น 
 4) จัดกิจกรรมการก าหนดประสบการณ์วิชาชีพก่อนการศึกษา (Pre-course Experience) เพ่ือสร้างแรง
บันดาลใจและความเข้าใจต่ออาชีพที่นักศึกษาต้องเรียนและทางานในอนาคต  

5) ฝึกประยุกต์ใช้ความรู้จากชั้นเรียนด้วยการทากรณีศึกษาหรือโจทย์จากสถานการณ์จริงในรายวิชาที่
เรียนในสถานศึกษา (CWIE ในรายวิชา) 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวมจ านวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 30 30 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน   
 งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    (ไม่น าค่าสิ่งก่อสร้างมาค านวณ)       

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าบ ารุงการศึกษา      
ค่าลงทะเบียน 510,000 1,020,000 1,530,000 2,040,000 2,040,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 90,000 180,000 270,000 360,000 360,000 
อ่ืนๆ ระบุ      

รวมรายรับ 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 2,400,000 
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  2.6.2  งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)      
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
5 คน (เงินเดือน) 

2,100,000 2,108,400 2,192,736 2,280,445 2,371,663 

2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และบุคลากรอื่นๆ  
ในหลักสูตร  

     

3. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ทุกรายการทุก
กิจกรรมในหลักสูตร)   

240,000 480,000 720,000 960,000 960,000 

4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ส่งเสริมนักศึกษา 60,000 120,000 180,000 240,000 240,000 
5. ค่าหนังสือ ต ารา ในหลักสูตร 60,000 120,000 180,000 240,000 240,000 

รวม 360,000 720,000 1,080,000 1,440,000 1,440,000 
จ านวนนักศึกษา  30 60 90 120 120 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

 
  2.6.3 ความคุ้มทุน/คุ้มค่าของหลักสูตร  
  ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเท่ากับ 12,000 บาทต่อปี ในขณะที่ค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุงการศึกษา 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเท่ากับ 17,000 บาท/คน/ปี ซึ่งถือว่าหลักสูตรมีความคุ้มทุน/คุ้มค่าในการ
ผลิตบัณฑิต 
 

2.7 ระบบการศึกษา   
2.7.1 แบบชั้นเรียน 
2.7.2 ระบบการศึกษาเป็นแบบการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบู รณาการกับการทางาน  

(Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) จัดการศึกษาเป็นระบบโมดูลาร์ในชั้นปีที่ 2 และ 3 
โดยจัดรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กันหรื   อเกื้อหนุนซึ่งกันมาไว้ในโมดูลาร์เดียวกัน เพ่ือความสะดวกในการจัดทา
โครงงาน แบ่งออกเป็น 1 โมดูลาร์ต่อปีการศึกษารวม 2 โมดูลาร์ตลอดหลักสูตร 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย     

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า จ านวน 30 หน่วยกิต 
    1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน 9 หน่วยกิต 
     2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
    3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
    4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1. - 4. ไม่น้อยกว่า จ านวน 3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า จ านวน 102 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาแกน  จ านวน 6 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จ านวน 60 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า จ านวน 21 หน่วยกิต 
   4. กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์  จ านวน 8 หน่วยกิต 
   5. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  จ านวน 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 

 
 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร    
  1) ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
   การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว 
รายละเอียดและหลักการก าหนดรหัสวิชา ได้จ าแนกดังต่อไปนี้ 

                                                    
 
 
   
  
 
 
                                                                                                     

 
 
 

1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที ่  1 – 3 กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 
2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที ่  4   บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   5   บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   6 – 7    บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 

กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 

1 2 3 4 5 6 7 
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2) การก าหนดหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมง 

รหัสหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย  น(ท-ป-อ) 

น  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
ท หมายถึง จ านวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ป หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
อ หมายถึง  จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ โดยใช้เกณฑ์ดังนี้   

 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                           ไม่น้อยกว่า    9    หน่วยกิต 
บังคับเรียน                          6    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 

Fundamental English     
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

English for Communication    
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                 ไม่น้อยกว่า 3    หน่วยกิต 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6) 

Thai Language Usage Skills    
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 

Language and Communication for Specific Purposes  
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

Japanese for Communication    
1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 

Chinese for  Communication    
1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว       3(3-0-6) 

Fundamental Chinese for Tourism  
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

Korean for Communication    
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 

Fundamental Burmese     
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 

Burmese for Communication 
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1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้      ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน       3(3-0-6) 

Human Behavior and Self-Development  
1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6) 

Thinking and Decision Making Skill  
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 

Ethics and Human Beings     
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 

Facts of Life       
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6) 

Buddhism        
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า     3(3-0-6) 

Information for Study and Research  
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 

Aesthetics of Visual Arts    
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 

Aesthetics of Performing Arts   
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 

Music Appreciation       
3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า        3(3-0-6) 

Leadership Development     
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6) 

Personality Development and the Arts of Socializing   
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้       ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
History of Thai Society and Culture 

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
Public Mind and Civic Social Engagement   

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
Interdisciplinary Social Science for Development  

2501005 ก าแพงเพชรศึกษา       3(2-2-5) 
  Kamphaeng Phet Studies 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์       3(3-0-6) 

Globalization and Localization   
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 

ASEAN Studies  
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2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
Human Beings, Community, and Environment  

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
Local Resource Management   

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย    3(3-0-6) 
Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government  

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย       3(3-0-6) 
Introduction to Laws    

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ       3(3-0-6) 
Business Initiation     

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
Finance in Daily Life     

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ        3(3-0-6) 
Entrepreneurship      

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง        3(3-0-6) 
Sufficiency Economy      

   
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ไม่น้อยกว่า  6    หน่วยกิต 

และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4     ไม่น้อยกว่า 3    หน่วยกิต 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต     3(2-2-5) 

Sports and Recreation for Quality of Life  
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 

Exercise for Health     
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 

Science and Technology for Daily Life  
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    3(3-0-6) 

Environments and Natural Resources  Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
4071001 สุขภาพและสุขอนามัย        3(3-0-6) 

Health and Health Care     
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

Mathematics in Daily Life    
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6) 

Mathematics and Decision Making   
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5) 

Computer and Information Technology  
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์       3(2-2-5) 

Website Design and Development  
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4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน       3(2-2-5) 
Package Software for Application  

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
Agriculture in Daily Life     

5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
Food for Health      

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
Technology in Daily Life    

 
 
2) หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า 102   หน่วยกิต 

1 กลุ่มวิชาแกน       จ านวน  6   หน่วยกิต 

 
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ      จ านวน  60   หน่วยกิต 

รหัสวิชา 
5741101 

รายวิชา 
ประวัติและวิวัฒนาการออกแบบ 
History and Development of Design 

น(ท-ป-อ) 
3(3-0-6) 

5741102 หลักการออกแบบ  
Principles of Design 

3(3-0-6) 

รหัสวิชา 
5741201 

รายวิชา 
การเขียนแบบพ้ืนฐาน  
Basic Drawing 

น(ท-ป-อ) 
3(2-2-5) 

5741202 
 

หลักการวาดเส้น 
Principle of line Drawing  

3(2-2-5) 

5741203 
 

การยศาสตร์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
Ergonomics for Product Design 

3(3-0-6) 

5741204 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพ้ืนฐาน        
Basic Technology Practice 

3(2-2-5) 

5741205 
 

ออกแบบผลิตภัณฑ์พ้ืนฐาน  
Basic   industry products  Design 

3(2-2-5) 

5741206 
 

ออกแบบกราฟิกพ้ืนฐาน  
Basic Graphic Design 

3(2-2-5) 

5741207 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ืองานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
English for Industrial Product Design and Development 

3(3-0-6) 
 

5742201 การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ (CWIE) 
Photography & Post Process 

3(2-2-5) 

5742202 
 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (CWIE) 
Packaging Design 

3(2-2-5) 
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3. กลุ่มวิชาเอกเลือก      ไม่น้อยกว่า 21   หน่วยกิต 

5742203 
 

เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง (CWIE)  
Modeling  Technique 

3(2-2-5) 

5742204 การถ่ายภาพสร้างสรรค์ในงานออกแบบสื่อโฆษณา 
Creative Photography for Media Design 

3(2-2-5) 

5742205 
 

มโนทัศน์ทางการออกแบบ 
Concept of Design 

3(3-0-6) 

5742206 คอมพิวเตอร์เพ่ืองานออกแบบ (CWIE)  
Computer for Design 

3(2-2-5) 

5743201 
 

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา (CWIE) 
Publishing and Advertising Media Design 

3(2-2-5) 

5743202 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
Drawing  with Computer 

3(2-2-5) 
 

5743203 
 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก (CWIE)  
Souvenir Design 

3(2-2-5) 

5743204 การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน (CWIE) 
Community Product Design 

3(2-2-5) 
 

5743205 เทคนิคการพิมพ์ (CWIE) 
Printing Techniques 

3(2-2-5) 

5743206 
 

พฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
Consumer Behaviors for Product Design 

3(3-0-6) 

5744201 
 

สัมมนาและการจัดนิทรรศการการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
Seminar and Exhibition in Product Design  
 

3(2-2-5) 

รหัสวิชา 
5741301 

รายวิชา 
ออกแบบตกแต่งภายใน   
Interior Design 

น(ท-ป-อ) 
3(2-2-5) 

5742302 วัสดุศาสตร์             
Materials Science 

3(2-2-5) 

5741303 
 

เขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
Industrial Product Drawing 

3(2-2-5) 

5741304 การออกแบบในชีวิตประจ าวัน 
Design in  daily life 

3(2-2-5) 

5742301 
 

ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์  
English for Products Design Presentation 

3(3-0-6) 
 

5742302 
 
 

ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย 
Thai National Identity Product Design 

3(2-2-5) 



23 

 

                                                                                                                      

 
 

5742303 
 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือจัดจ าหน่าย (CWIE) 
Packaging Design for Distribution 

3(2-2-5) 
 

5742304 
 

ภาพประกอบส าหรับการออกแบบ  
Illustration for Design 

3(2-2-5) 

5742305 
 

เทคโนโลยีเซรามิกส์เบื้องต้น 
Basic  Ceramics Technology 

3(2-2-5) 

5742306 ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ   
Metal Product Design 

3(2-2-5) 

5742307 
 

ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ (CWIE)   
Furniture Design 

3(2-2-5) 

5742308 
 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ระบบอุตสาหกรรม 
Product Design in Industry System 

3(2-2-5) 

5742309 
 

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในบ้าน 
Home Industrial Product Design  

3(2-2-5) 

5742310 
 

การข้ึนรูปเซรามิกส์ 
Ceramics Forming 

3(2-2-5) 

5742311 การถ่ายภาพสร้างสรรค์ในงานออกแบบสื่อโฆษณา (CWIE)  
Creative Photography for Media Design 

3(2-2-5) 

5743301 คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 
Computer Animation 

3(2-2-5) 
 

5743302 คอมพิวเตอร์เพื่อการตกแต่งภาพขั้นสูง  
Computer for Advance Retouching 

3(2-2-5) 

5743303 
 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง (CWIE)  
Packaging Design for Transportation 

3(2-2-5) 
 

5743304 
 

การออกแบบและพัฒนาเว็บ  
Website Design and Development 

3(2-2-5) 
 

5743305 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง   
Leather Product Design 

3(2-2-5) 

5743306 
 

การออกแบบกราฟิกเพ่ือการสื่อสาร  
Graphic Design for Communication 

3(2-2-5) 
 

5743307 
 

การสอนศิลปะและการออกแบบ 
Teaching iArt and Design 

3(3-0-6) 

5744301 
 

การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดีย  
Multimedia  Design and Development 

3(2-2-5) 

5744302 
 

การควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
Quality Control and  Product Development 

3(2-2-5) 
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4. กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์      จ านวน  8   หน่วยกิต 

 
5. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  จ านวน  7   หน่วยกิต 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 
  

รหัสวิชา 
5743401 

รายวิชา 
ระเบียบวิจัยการออกแบบ 
Research Methodology in Design 

น(ท-ป-อ) 
3(3-0-6) 

5744401 
 

 ศิลปนิพนธ์ 
Art thesis 

5(0-10-5) 

              เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งต่อไปนี้  
รหัสวิชา 
5744501 
 

รายวิชา 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (CWIE) 
Preparation for Professional Internship 

น(ท-ป-อ) 
2(90) 

5744502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
Professianal Internship 

5(450) 

 หรือ  
5744503 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา  

Preparation for Cooperative Education 
1(45) 

5744504 สหกิจศึกษา (CWIE)  
Cooperative Education  

6(540) 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 
ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   CWIE 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x)  
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x)  
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x)  
5741101 ประวัติและวิวัฒนาการออกแบบ 3(3-0-6)  

5741102 หลักการออกแบบ  3(3-0-6)  

5741202 หลักการวาดเส้น 3(2-2-5)  

5741201 การเขียนแบบพ้ืนฐาน  3(2-2-5)  

 รวม 21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   CWIE 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x)  
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x)  
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x)  
5741203 การยศาสตร์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)  

5741205 ออกแบบผลิตภัณฑ์พ้ืนฐาน 3(2-2-5)  

5741206 ออกแบบกราฟิกพ้ืนฐาน 3(2-2-5)  

5741207 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  

3(2-2-5)  

 รวม 21  

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   CWIE 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x)  
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x)  
5742201 การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ  3(2-2-5) CWIE 
5742202 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (CWIE) 3(2-2-5)  

5742203 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง  3(2-2-5) CWIE 
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x)  
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x)  

 รวม 21  
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ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   CWIE 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x)  
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x)  
5742204 การถ่ายภาพสร้างสรรค์ในงานออกแบบสื่อ

โฆษณา 
3(2-2-5) CWIE 

5742205 มโนทัศน์ทางการออกแบบ 3(3-0-6)  
5742206 คอมพิวเตอร์เพ่ืองานออกแบบ  3(2-2-5) CWIE 
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x)  
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x)  

 รวม 21  

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   CWIE 
5743201 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา  3(2-2-5) CWIE 
5743202 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  

5743203 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก  3(2-2-5) CWIE 
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x)  
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x)  

 รวม 15  

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   CWIE 
5743204 การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน  3(2-2-5) CWIE 
5743205 เทคนิคการพิมพ์  3(2-2-5) CWIE 

5743206 
พฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

3(3-0-6)  

5743401 ระเบียบวิจัยการออกแบบ 3(3-0-6)  
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x)  

 รวม 15  
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 3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา   

  ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก 
 

ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   CWIE 

5744201 
สัมมนาและการจัดนิทรรศการการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

3(2-2-5)  

5744401 ศิลปนิพนธ์ 5(0-10-5)  
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)  
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)  
5744501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  2(90)  

หรือ 
5744503 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา  1(45) CWIE 

  รวม 15/16  

ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   น(ท-ป-อ)   

5744502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  5 (450)  
 หรือ 

5744504 สหกิจศึกษา  6 (540) CWIE 
  รวม 5/6  
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

1 นายธนกิจ โคกทอง 
 

อาจารย์ 
 

ศป.ม.(ศิลปะและการออกแบบ) 
ศป.บ.(ออกแบบบรรจุภัณฑ์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 
2554 

2 นางสาวอ าไพ แสงจันทร์ไทย 
 

อาจารย์ 
 

ศป.ม. (ศิลปะและการออกแบบ) 
วท.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2558 
2552 

3 นายณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.อ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  
 
วท.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2553 
 

2547 
4 นายพจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ 

 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
ศป.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2557 
 

2555 
5 นางสาวพบพร เอ่ียมใส 

 
อาจารย์ 

 
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
ศป.บ.(ออกแบบบรรจุภัณฑ์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  

2557 
 

2552 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

1 นายธนกิจ โคกทอง 
 

อาจารย์ 
 

ศป.ม.(ศิลปะและการออกแบบ) 
ศป.บ.(ออกแบบบรรจุภัณฑ์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 
2554 

2 นางสาวอ าไพ แสงจันทร์ไทย 
 

อาจารย์ 
 

ศป.ม. (ศิลปะและการออกแบบ) 
วท.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2558 
2552 

3 นายณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.อ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  
 
วท.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2553 
 

2547 
4 นายพจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ 

 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
ศป.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2557 
 

2555 
5 นางสาวพบพร เอี่ยมใส 

 
อาจารย์ 

 
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
ศป.บ.(ออกแบบบรรจุภัณฑ์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  

2557 
 

2552 
6 นายสฤษณ์ พรมสายใจ 

 
รอง

ศาสตราจารย์ 
กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) 
วท.บ.(เทคโนโลยีเซรามิกส์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยครูก าแพงเพชร 

2543 
2533 

7 นายพิชิต พจนพาที ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) วิทยาลัยครูพระนคร 2531 

8 นายสุรเชษฐ์ ตุ้มมี 
 

อาจารย์ 
 

ปร.ด.(วัสดุศาสตร์ : เซรามิก) 
 วท.ม.(เทคโนโลยีเซรามิก)  
วศ.บ.(วิศวกรรมเซรามิก) 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2557 
2551 
2548 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา  
 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในรัฐ และเอกชน ท าหน้าที่ผลิตด้านออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก การ
วิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ โดยเลือกฝึกตามภารกิจของสถานที่ฝึกหรือการท าโครงงานแก้ไขปัญหาของสถานที่
ฝึก ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการการฝึกงานของนักศึกษาและตัวแทนจากหน่วยงาน นั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 450 
ชั่วโมงของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง ของสหกิจศึกษา 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) มีวินัย ตรงต่อเวลา  และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟัง
แนวคิดของผู้อื่น  
  2) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
 2. ด้านความรู้ 
  1) มีความรูใ้นทางการออกแบบ สามารถบูรณาการความรูก้บัศาสตร์
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธ์กบับรบิททางสงัคม ภูมปิญัญาและวฒันธรรม 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา  
       1) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค ์
  2) บูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืน เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       1) สามารถสื่อสารกับสังคมที่หลากหลาย  

2) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        1) สามารถสือ่สารดว้ยการ พูด ฟงั อา่น เขยีน และใชว้ธิีการสือ่สาร

ทางการออกแบบ  ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
 4.2 ช่วงเวลา 
 ช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นักศึกษา ดังนี้ 
 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 4 
 - การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 4 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   
 รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ส่วน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะต้องมีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง  
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 ก าหนดให้มีการท าโครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชา “ศิลปนิพนธ์” รหัสรายวิชา 5744401 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
      ให้ นั กศึ กษ า เสนอหั วข้ อ โครงก ารงานวิ จั ย ใน เรื่ อ ง เกี่ ย วกั บ  การออกแบบ และพั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่นักศึกษาสนใจมากที่สุด โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของโครงการ มุ่งเน้นการใช้แนวคิด
ใหม่สามารถแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิมได้ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ปฏิบัติการจัดท าโครงการงานวิจัย การเสนอหัวข้อ 
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การด าเนินการหาข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การท าแบบร่างจนถึงการออกแบบขั้น
สุดท้าย การน าเสนอผลงานการศึกษาเป็นภาคเอกสาร รวมทั้งการท าหุ่นจ าลองและผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1)  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (CWIE) 
    2)  มีทัศนคติที่เปิดกว้ำง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น (CWIE) 
    3)  มีจิตอำสำ จิตส ำนึกสำธำรณะ 
   2. ด้านความรู้ 
    1) รอบรู้ในศำสตร์ทำงศิลปกรรม และศำสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง (CWIE) 
        2) มีควำมสำมำรถในกำรค้นคว้ำ แก้ปัญหำ และพัฒนำทำงด้ำนศิลปกรรมศำสตร์อย่ำง
เป็นระบบ (CWIE) 
    3) มีควำมรู้ในทำงศิลปะท่ีสัมพันธ์กับบริบททำงสังคม ภูมิปัญญำและวัฒนธรรม 
        4) มีควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำนหรือธรรมเนียมปฏิบัติในกำรประกอบวิชำชีพด้ำนศิลปกรรม
ศำสตร์ในสำขำวิชำที่ศึกษำ 
   3. ด้านทักษะทางปัญญา  
        1) สำมำรถค้นคว้ำ รวบรวม และประเมินข้อมูล จำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย 
อย่ำงมีวิจำรณญำณ 
        2) สำมำรถวิเครำะห์ สังเครำะห ์และเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำได้อย่ำงสร้ำงสรรค์  
        3) สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้กับศำสตร์อ่ืนเพ่ือสร้ำงสรรค์ผลงำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพได้ 
(CWIE) 
 4) มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และมีปฏิภำณไหวพริบในกำรสร้ำงผลงำน 
 
  
   4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        1) มีภำวะผู้น ำ เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของตนเอง รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น และมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี 
        2) มีควำมรับผิดชอบต่องำนของตนเอง และสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ (CWIE) 
        3) สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมีเหตุผล ตรงไปตรงมำ และเคำรพใน 
ควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง (CWIE)   
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        1) สำมำรถสื่อสำรด้วยกำรพูด ฟัง อ่ำน เขียนในกำรสื่อสำรโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีกำร
สื่อสำรทำงศิลปกรรม และน ำเสนองำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (CWIE) 
        2) สำมำรถเลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้นข้อมูลเพื่อกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
หรือกำรน ำเสนอผลงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (CWIE) 



32 

 

                                                                                                                      

        3) มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมำะสมส ำหรับ
งำนศิลปกรรม 
  6. ทักษะพิสัย 
    1) สำมำรถใช้ทักษะปฏิบัติทำงศิลปกรรมศำสตร์ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนของตน  
 5.3 ช่วงเวลา 
   ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
   5 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
   มีการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาละชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้
แนะน าแหล่งเรียนรู้แหล่งข้อมูลงานวิจัยในอินเตอร์เน็ท และมีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
   1. ประเมินจากกวิจัย และการประยุกต์ใช้ระบวนการ 
   2. ประเมินจากการน าเสนอผลงานผ่านการสัมมนา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิอีก
อย่างน้อย 2 ท่าน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   
  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ 
มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับมีคุณธรรม 
จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ มีจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น 
โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น 

มีความรู้ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องมีพ้ืนฐานของศาสตร์
วิชาการออกแบบ และสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ 
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

สร้างสถานการณ์จ าลอง ให้นักศึกษาสามารถประยุกต์
องค์ความรู้กับโจทย์ปัญหาจริง โดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์ และการท างานอย่างเป็นระบบ 

มีทักษะการเป็นผู้น าและท างานเป็นทีม การท างานเป็นทีมในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมนอก
ชั้นเรียน 

มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่ อ สาร  การสื บค้ น ข้ อมู ลท างเทค โน โลยี
สารสนเทศ 

การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น 
ค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ การน าเสนอผลงาน โดย
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

มี ทั กษะป ฏิ บั ติ ท ำงศิ ลปกรรมศำสตร์ ใน กำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนของตน 

การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการศึกษาและปฏิบัติ
ทางศิลปะและการออกแบบ และสร้างเสริมทักษะการ
ใช้ เทคโนโลยี  อุปกรณ์  ทางด้ านศิลปะและการ
ออกแบบได้อย่างเหมาะสม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป การพัฒนาผลการเรียนในแต่ละด้าน 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
   1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
   1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา 
เป็นแบบอยา่งที่ดี มีความเข้าใจ
ตนเอง  เข้าใจผู้อื่น เข้าใจสังคมไทย
และสังคมโลก 
   1.4 รู้จักความจริงของชีวิต    
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ด าเนิน
ชีวิตโดยพืน้ฐานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
   1.1 ให้ความส าคัญในวนิัย  การ
ตรงต่อเวลา  การส่งงานภายในเวลาที่
ก าหนด 
   1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
และแสดงถึง การมีเมตตา  กรุณา  
และความเสียสละ 
   1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง  สังคม 
   1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / 
มหาวิทยาลยั / ชุมชน 
   1.5 เน้นเร่ืองการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม  ถูกต้อง  ตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
   1.1 การขานชื่อ  การให้คะแนน
การเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรง
เวลา 
   1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   1.3 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ   
อย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความเข้าใจแนวคิด หลกัการ 
ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี
   2.2 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการ
สื่อสาร 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
และน าความรู้ด้านมนษุยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
ภาษา 

 
   2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ  โดย
เน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
   2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
   2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน 
 

 
   2.1 การประเมินจากแบบทดสอบ
ด้านทฤษฎี   ส าหรับการปฏบิัติ
ประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติการ 
   2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
 
   2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานและ น าข้อสรุปมาใช้
ประโยชนไ์ด ้
   3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว
ทางแก้ไข 

 
   3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา  (Problem  Based  
Instruction) 
   3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
   3.3 มอบหมายงานที่สง่เสริมการ
คิด  วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

 
   3.1 ประเมินจากการรายงานผล
การด าเนินงานและการแก้ปัญหา 
   3.2 ประเมินผลการปฏบิัติการจาก
สถานการณ์จริง 
   3.3 ประเมินจากการทดสอบ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  มีภาวะผูน้ าและ
ภาวะผู้ตามที่ดี มีความเข้าใจ 
วัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง มี
ความสามารถในการท างานและ
แก้ปัญหากลุ่มได ้
   4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

 
 
   4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผูน้ าและผู้รายงาน 
   4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้ารว่ม
กิจกรรมสโมสร  กิจกรรมของ
มหาวิทยาลยัฯ 
   4.3 ให้ความส าคัญในการแบง่
หน้าที่ความรบัผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
   4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่างๆ 

 
 
   4.1 ประเมินจากการรายงานหน้า
ชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา 
   4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
   4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจใน
การด ารงชีวิต 
   5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร 
ทั้งการฟัง พูด   อ่าน เขียน และ
เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้
เหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศ 
   5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสืบค้น คน้คว้า
แหล่งข้อมูล   ความรู้และเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวติ  
ตลอดถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจาก
แหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ 
 

 
 
 
   5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคญั 
และฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูล
และข้อมูลเชิงตัวเลข 
 
   5.2 มอบหมายงานค้นควา้องค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ให้นักศึกษา
น าเสนอหนา้ชัน้ 
   5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
   5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 

 
 
 
   5.1 ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
   5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                  

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย                

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                  

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร                

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                

1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                

1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว                

1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สาร                

1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน                

1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                  

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

1001005 ทักษะการคิดและการตดัสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน ์                

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า                
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม                
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                  

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย                

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง                

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

2501005 ก าแพงเพชรศึกษา                

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน ์                

2521002 อาเซียนศึกษา                

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม                

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002 ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับการเมืองการปกครองไทย                

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ                
3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน                
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                

1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวิต                

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

4001002 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน                

4001003 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ                

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                

4091003 คณติศาสตรกั์บการตดัสนิใจ                

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์                

3524310 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน                

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                

5071001 อาหารเพ่ือสขุภาพ                
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมี
ควำมรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 
   1.2 มีทัศนคติที่เปิดกว้ำง 
ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อ่ืน 
   1.3 มีจิตอำสำ จิตส ำนึก
สำธำรณะ 
   1.4 มีภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้
ตำม สำมำรถแก้ไขข้อขัดแย้งใน
กำรท ำงำนและล ำดับควำมส ำคัญ 

 
1.1 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย มีมารยาทในการเข้าสังคม 
โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลา การใช้วาจาสุภาพ รับฟัง
แนวคิดของผู้ อ่ืน การแต่งกายที่
เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เบี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี เพ่ือให้นักศึกษามีความ
เสียสละท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 
1.3 สอดแทรกเรื่องจรรยาบรรณ
ในรายวิชาที่ เกี่ยวข้อง โดยการ
ยกตั วอย่ างประสบการณ์ ที่ ดี
ประกอบการสอน การไม่ละเมิด
ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญ ญ า ไ ม่
ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น 
1.4 มอบหมายการท างานกลุ่ม ที่
ต้องมีการแบ่งหน้าที่ และจัดสรร
ก ารท า งาน ภ าย ใน กลุ่ ม ใน มี
ประสิทธิภาพ  

 
1.1 ประเมินจากพฤติกรรมของ
นักศึกษา เช่น การตรงเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน การแต่งกายที่ถูก
ระเบียบ การมีวินัยและพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
1.2 ประเมินจากการเข้ าร่ วม
กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม สืบสานวัฒนธรรม
ป ระ เพ ณี  เนั กศึ กษ ามี ค วาม
เสี ย ส ล ะ ห รื อ จิ ต อ า ส า ท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม 
1.3 ประเมินจากผลงาน  โดย
จะต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนตัว
ทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
1 .4  ป ระ เมิ น จ ากการสั ง เกต
พฤติกรรม การแบ่งภาระหน้าที่
ภายในกลุ่มอย่างเป็นธรรม และ
การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในการ
ท างาน 

2. ความรู้ 
   2 .1  รอบ รู้ ใน ศ ำสตร์ท ำง
ศิ ล ป ก ร รม  แ ล ะศ ำส ต ร์ อ่ื น ที่
เกี่ยวข้อง 
   2.2 มีควำมสำมำรถในกำร
ค้นคว้ำ แก้ปัญหำ และพัฒนำ
ทำงด้ำนศิลปกรรมศำสตร์อย่ำงเป็น
ระบบ 
  2.3 มีควำมรู้ในทำงศิลปะที่
สัมพันธ์กับบริบททำงสังคม  ภูมิ

 
2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ 
ตามลักษณะของเนื้ อหาสาระ 
ได้แก่ การบรรยายการทบทวน 
การฝึกปฏิบัติการ และเทคนิค
การสอนอ่ืน ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เช่น การเรียนแบบร่วมมือ 
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
การเรียนโดยการค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

 
2.1 ประเมินจากผลงานระหว่าง
เรี ย น  เช่ น  ใบ งาน  ก ารบ้ าน 
ร า ย ง าน  ก า รส อ บ ย่ อ ย ก า ร
น าเสนอผลงาน รายงานการ
ค้นคว้า 
2.2 ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร ส อ บ
ข้อเขียน การสอบปฏิบัติ  การ
น าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
2.3 ประเมินความรู้ของนักศึกษา
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
ปัญญำและวัฒนธรรม 
  2.4 มีควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำน
หรือธรรมเนียมปฏิบัติในกำร
ประกอบวิชำชีพด้ำนศิลปกรรม
ศำสตร์ในสำขำวิชำที่ศึกษำ 
 

2.2 ฝึกปฏิบัติการทางด้านการ
ออกแบบ จากภาคทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติการออกแบบจริงอย่างเป็น
ระบบ 
2.3 ใช้การเรียนการสอน โดยการ
สร้างสถานการณ์ จ าลอง และ
มอบหมายงานเพ่ือให้นักศึกษา
แก้ปัญหา 
2.4 การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง จากการฝึกปฏิบัติงาน และ
การทัศนศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง
กับด้านการออกแบบ และเรียนรู้
จากนักวิชาการและวิทยากรที่มี
ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ ซึ่ ง เ ป็ น
บุคคลภายนอก 

โดยการส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
 
2.4 ประเมินความรู้ของนักศึกษา 
จากการฝึกปฏิบัติงาน หรือการ
สรุปความรู้จากการทัศนศึกษาดู
งาน และความรู้จากวิทยากร
ภายนอก 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 สำมำรถค้นคว้ำ รวบรวม 
และประเมินข้อมูล จำก
แหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย 
อย่ำงมีวิจำรณญำณ 
   3.2 สำมำรถวิเครำะห์ 
สังเครำะห์ และเสนอแนวทำงแก้ไข
ปัญหำได้อย่ำงสร้ำงสรรค์  
   3.3 สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้
กับศำสตร์อ่ืนเพื่อสร้ำงสรรค์ผลงำน
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพได้ 
   3.4 มีควำมคิดสร้ำงสรรค์และ
มีปฏิภำนไหวพริบในกำรสร้ำงสรรค์
ผลงำน 
 

 
3.1 ก า ร แ น ะ น า แ ล ะ ฝึ ก
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์
เมื่อเริ่มเข้าศึกษา เริ่มจากโจทย์ที่
ง่ าย  และ เพ่ิ มความยากตาม
ระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชา
ที่เหมาะสม 
3.2 การมอบห มายงาน  การ
แก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและ
กรณี ศึกษา หรือสถานการณ์
จ าลอง 
3.3 ก า ร จั ด ให้ มี ร า ย วิ ช า ที่
เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทาง
เช า ว น์ ปั ญ ญ า  ให้ ได้ ฝึ ก คิ ด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ใหม่
จากความรู้เดิมด้านต่าง ๆ ทั้งใน
สาขาและนอกสาขา เช่น ปัญหา
พิเศษ 
3.4  มอบหมายให้มีการน าเสนอ
และตอบค าถาม เกี่ยวกับวิธีการ

 
3.1 ประเมินจากผลงานการแก้ไข
ปัญหาที่ได้รับมอบหมายระหว่าง
เรี ย น  เช่ น ใบ ง าน  ก ารบ้ า น 
ราย งาน  ก ารสอบ ย่ อ ย  ก าร
น าเสนอผลงาน รายงานการ
ค้นคว้า 
3.2 ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร ส อ บ
ข้อเขียน การสอบปฏิบัติที่ต้องใช้
ทักษะทางปัญญา 
3.3 ประเมินจากการน าเสนอ
แนวความคิด ขั้นตอนในการ
ท างานด้านการออกแบบจาก
นามธรรมสู่รูปธรรมอย่างเป็น
ระบบ 
3.4 ประเมินจากการน าเสนอ 
และตอบค าถามหน้าชั้นเรียน 
เกี่ยวกับวิธีการแก้โจทย์ และ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
แก้โจทย์ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 มีภำวะผู้น ำ เข้ำใจบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง รับฟังควำม
คิดเห็นของผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์
ที่ด ี
   4.2 มีควำมรับผิดชอบต่องำน
ของตนเอง และสำมำรถท ำงำน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   4.3 สำมำรถแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงมีเหตุผล ตรงไปตรงมำ และ
เคำรพในควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง 
   4.4 สำมำรถสื่อสำรกับสังคมที่
หลำกหลำย 

 
 
4.1 ใช้การเรียนการสอนแบบ
กลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะน ากฎ 
กติกา มารยาทบทบาทความ
รับผิดชอบของแต่ละคนในการ
เรียนรู้ร่วมกัน 
4.2 มอบหมายการท างานแบบ
กลุ่มย่อยที่สลับหมุนเวียนสมาชิก
กลุ่ม และต าแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม 
4.3 มอบหมายให้มีการน าเสนอ
หน้าชั้นเรียนทั้งรายบุคคลและ
รายกลุ่ม 
4.4 มอบหมายงานที่ต้องมีการ
เก็บข้อมูล หรือการน าเสนองาน
กับกลุ่มชุมชน หน่วยงาน หรือ
บุคคลภายนอก 

 
 
4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเอง
และเพ่ือนในชั้นเรียนโดยใช้แบบ
ประเมิน สรุปผลการประเมินโดย
ใช้เสียงส่วนใหญ่ 
4.2 สังเกตพฤติกรรมภาวะผู้น า ผู้
ตาม และความร่วมมือต่อบทบาท
หน้าที่รับผิดชอบในชั้นเรียน 
4.3 ประเมินจากการน าเสนอ 
การตอบค าถาม และกิจกรรม
กลุ่ม 
4.4  ประเมินจากการสอบถาม 
เกี่ยวกับผลตอบรับที่มีของกลุ่ม
ชุ ม ช น  ห น่ ว ย ง า น  ห รื อ
บุคคลภายนอก ที่มีต่อนักศึกษา 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
5.1 สำมำรถสื่อสำรด้วยกำรพูด ฟัง 
อ่ำน เขียนในกำรสื่อสำรโดยทั่วไป 
ตลอดจนใช้วิธีกำรสื่อสำรทำง
ศิลปกรรม และน ำเสนองำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
5.2 สำมำรถเลือกใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรสืบค้นข้อมูลเพื่อ
กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนหรือกำร
น ำเสนอผลงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
5.3 มีควำมสำมำรถในกำร
ประยุกต์ใช้ควำมรู้เชิงตัวเลข หรือ
เทคโนโลยีที่เหมำะสมส ำหรับงำน

 
 
 
5.1 มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะ
ในการวิเคราะห์หรือค านวณใน
ทุกรายวิชาที่ต้องฝึกทักษะโดย
ผู้สอนต้องแนะน าวิธีการ ติดตาม
ตรวจสอบงาน  และตรวจแก้
พร้อมให้ค าแนะน า 
5.2 มอบหมายงานที่ต้องมีการ
เรียบเรียงน าเสนอเป็นภาษาเขียน 
และท่ีต้องมีการน าเสนอด้วยวาจา
ทั้ งแบ บ ป าก เป ล่ าแล ะใช้ สื่ อ
ประกอบการน าเสนอ 
5.3 มอบหมายงานที่ต้องมีการ
สืบค้นข้อมูลโดยใช้ เทคโนโลยี

 
 
 
5.1 ประเมินจากผลงานกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิง
ตั ว เลข การสืบค้นข้อมูลด้ วย
เท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ ที่
มอบหมายแต่ละบุคคล 
5.2 ประเมินทักษะการสื่อสาร
จากรายงานแต่ละบุคคลหรือ
รายงานกลุ่ม ในส่วนที่นักศึกษา
นั้นรับผิดชอบประเมินเทคนิคการ
น าเสนอรายงานหรือผลงาน 
5.3 ประเมินจากการใช้เทคโนโลยี
ในงานศิลปกรรมกับการเรียนการ
สอน หรือการประยุกต์น าความรู้
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
ศิลปกรรม สารสนเทศ ด้านตัวเลข สถิติ  การค านวณ

ต่างๆ มาใช้ในงานศิลปกรรม 

6. ทักษะพิสัย 
    6.1 สำมำรถใช้ทักษะปฏิบัติทำง
ศิลปกรรมศำสตร์ในกำรสร้ำงสรรค์
ผลงำนของตน 

 
6 .1  ม อบ ห ม าย งาน ที่ ต้ อ งมี
การศึกษา และปฏิบัติทางด้าน
ศิลปะและการออกแบบ โดยใช้
เท ค โน โล ยี  เค รื่ อ งมื อ  แ ล ะ
อุปกรณ์ทางด้านศิลปะและการ
ออกแบบ 
 

 
6.1 ประเมินจากผลงานด้ าน
ศิลปะและการออกแบบ และการ
ใ ช้ ทั ก ษ ะ ด้ า น เท ค โน โ ล ยี 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ด้านศิลปะ
และการออกแบบ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 = ความรับผิดชอบหลัก 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 
ทักษะความรู้ ทักษะปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะ
พิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 

หมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน                     

กลุ่มวชิาแกน                     

5741101 ประวัติและวิวัฒนาการออกแบบ                     
5741102 หลักการออกแบบ                      
กลุ่มวชิาเอกบังคับ                     
5741201 การเขียนแบบพ้ืนฐาน                      
5741202 หลักการวาดเส้น                     
5741203 การยศาสตร์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ ์                     
5741204 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน                           
5741205 ออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นฐาน                     
5741206 ออกแบบกราฟิกพ้ืนฐาน                     
5741207 ภาษาอังกฤษเพื่องานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ์
 

                    

5742201 การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ                     
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 
ทักษะความรู้ ทักษะปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะ
พิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 

5742202 ออกแบบบรรจุภัณฑ ์                     

5742203 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง                      

5742204 การถ่ายภาพสร้างสรรคใ์นงานออกแบบสื่อโฆษณา                      

5742205 มโนทัศน์ทางการออกแบบ                     

5742206 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ                     

5743201 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา                     

5743202 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร ์                     

5743203 การออกแบบผลิตภณัฑข์องที่ระลึก                      

5743204 การออกแบบผลิตภณัฑชุ์มชน                     

5743205 เทคนิคการพิมพ์                      

5743206 พฤติกรรมผู้บรโิภคเพื่อการออกแบบผลติภณัฑ ์                     

5744201 สัมมนาและการจัดนิทรรศการการออกแบบผลิตภณัฑ ์                     

กลุ่มวชิาเอกเลือก                     
5741301 ออกแบบตกแต่งภายใน                       
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 
ทักษะความรู้ ทักษะปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะ
พิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 

5741302 วัสดุศาสตร ์                                 

5741303 เขียนแบบผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม                      

5741304 การออกแบบในชีวิตประจ าวัน                     

5742301 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเสนอการออกแบบ       
ผลิตภณัฑ ์

                    

5742302 ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณไ์ทย                     

5742303 ออกแบบบรรจุภัณฑเ์พื่อจัดจ าหน่าย                      

5742304 ภาพประกอบส าหรับการออกแบบ                      

5742305 เทคโนโลยีเซรามิกส์เบือ้งต้น                     

5742306 ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ                       

5742307 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์                       

5742308 ออกแบบผลิตภัณฑ์ระบบอุตสาหกรรม                     

5742309 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในบ้าน                     

5742310 การขึ้นรูปเซรามิกส ์                     

5743301 คอมพิวเตอรภ์าพเคลื่อนไหว                     
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 
ทักษะความรู้ ทักษะปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะ
พิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 

5743302 คอมพิวเตอร์เพื่อการตกแต่งภาพขั้นสูง                     

5743303 ออกแบบบรรจุภัณฑเ์พื่อการขนส่ง                       

5743304 การออกแบบและพัฒนาเว็บ                      

5743305 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครือ่งหนัง                       

5743306 การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสาร                      

5743307 การสอนศิลปะและการออกแบบ                     

5744301 การออกแบบและพัฒนามัลตมิีเดยี                      

5744302 การควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลติภณัฑ์                      

กลุ่มวชิาศิลปนิพนธ ์                     
5743401 ระเบียบวิจัยการออกแบบ                     

5744401 ศิลปนิพนธ ์                     

กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม                     
5744501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                      
5744502 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา                      
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 
ทักษะความรู้ ทักษะปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะ
พิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 

5744503 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                      

5744504 สหกิจศึกษา  
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หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
   นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค โดย

การประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับคะแนน  ความหมาย  ค่าระดับคะแนน 
 A    ดีเยี่ยม (Excellent)  4.00 
 B+    ดีมาก (Very Good)  3.50 
 B    ดี (Good)   3.00 
 C+    ดีพอใช้ (Fair Good)  2.50 
 C    พอใช้ (Fair)   2.00 
 D+    อ่อน (Poor)   1.50  
 D    อ่อนมาก (Very Poor)  1.00 
 E    ตก (Fail)   0.00 

กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
 2.1 กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำขณะที่ก ำลังศึกษำ 
  กำรทวนสอบในระดับรำยวิชำ มีกำรประเมินทั้งในภำคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำควำมเหมำะสมของข้อสอบให้เป็นไปตำมแผนกำรสอน ส่วนกำรทวนสอบในระดับหลักสูตร มี
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำบันอุดมศึกษำ เพ่ือด ำเนินกำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
 2.2 กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้หลังจำกนักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำ 
  กำรก ำหนดกลวิธีกำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ เพ่ือ
น ำมำใช้ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนและหลักสูตร รวมทั้งประเมินคุณภำพหลักสูตรอำจใช้กำรประเมินจำก
ตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
  2.2.1 ภำวะกำรได้งำนท ำของบัณฑิต โดยประเมินจำกบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส ำเร็จกำรศึกษำในด้ำน
ของระยะเวลำในกำรหำงำนท ำ ควำมเห็นต่อควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมมั่นใจของบัณฑิตในกำรประกอบกำรงำน
อำชีพ 
  2.2.2 กำรทวนสอบจำกผู้ประกอบกำร เพ่ือประเมินควำมพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบกำรศึกษำ และ
เข้ำท ำงำนในสถำนประกอบกำรนั้นๆ 
  2.2.3 กำรประเมินจำกสถำนศึกษำอ่ืน ถึงระดับควำมพึงพอใจในด้ำนควำมรู้ควำมพร้อม และ
คุณสมบัติด้ำนอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่เข้ำศึกษำต่อในระดับบัณฑิตศึกษำในสถำนศึกษำนั้นๆ 
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  2.2.4 กำรประเมินจำกบัณฑิตที่ไปประกอบอำชีพ ในส่วนของควำมพร้อมและควำมรู้จำกสำขำที่
เรียนตำมหลักสูตร เพ่ือน ำมำใช้ในกำรปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
      2.2.5 มีกำรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก และผู้ประกอบกำร มำประเมินหลักสูตร 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
2. ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า ไม่ต่ ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
3. เป็นไปตามข้อบังคับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 ปฐมนิเทศและแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย และให้มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรที่สอน เพ่ือให้อาจารย์ใหม่ทุกท่านพร้อมที่จะด าเนินการสอนได้ดังต่อไป 
 1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าการวิจัยอย่างต่อเนื่องในสาขาวิชาที่อาจารย์แต่ละท่านท าการสอน เพื่อสร้างองค์
ความรู้ และน ามาพัฒนาการเรียนการสอน 
 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ 
 1.4 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์    
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้ท าวิจัย ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์
ตลอดจนส่งอาจารย์ไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
  2.1.2 ให้ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การเขียนแผนการสอน การประเมินผลการเรียนให้แก่
อาจารย์ทุกท่าน 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
  2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
  2.2.2 ส่งเสริม และสนับสนุน อาจารย์ให้เพิมพูลความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งทางวิชาชีพ และวิชาการ 
  2.2.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนหรือการประเมินผลให้
ทันสมัย 
  2.2.4 ส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้อาจารย์ได้จัดท าผลงานทางวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.) โดย
การจัดสัมมนาและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้กับอาจารย์ในการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
  2.2.5 สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ท าผลงานวิชาการ และการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการ
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในทุกสาขา และส่งเสริมให้มีการจดสิทธิบัตรผลงานวิจัยของอาจารย์ 
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หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 

การควบคุมก ากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร  และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณา  ตามเกณฑ์ 3  ข้อ  ดังนี้  
 1) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 2) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 3) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 
2. บัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาได้จาก 

1) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จากหน่วยงานที่บัณฑิตเข้าท างานหลังจากจบการศึกษา 
ตามผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 6 ด้าน เพ่ือน าผลประเมินและข้อเสนอแนะ
มาเป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหารายวิชาที่มีในหลักสูตร การจัดการฝึกอบรมเสริมให้แก่
นักศึกษาในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร มีการเชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร เพ่ือ
น าข้อวิพากษ์มาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

2) ร้อยละของภาวะการมีงานท าของบัณฑิตปริญญาตรี ภายใน 1 ปี 
 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
               หลักสูตรได้ก าหนดแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา คือ ปีการศึกษาละ 1 หมู่เรียน โดย
ก าหนดคุณสมบัติไว้ใน มคอ.2 ดังนี้ 
               - ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
                - มีคุณสมบัติอ่ืนๆ  ตามประกาศ  มรภ.กพ. เรื่องการรับนักศึกษา  อาทิเช่น  ก าหนดการคัดเลือกจาก
โควตาเรียนดี หรือความสามารถพิเศษ และรับสมัครทั่วไป 
                - มีผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับศิลปะ หรือคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่าเกรด 3  

3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา 
1) การควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา  

              สาขาวิชาได้จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตั้งแต่แรกเข้า จนจบการศึกษาโดย 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือรับฟังปัญหาและแนะน าแนวทางในการ
แก้ปัญหาทั้งด้านวิชาการและแนะแนวด้านอื่น ๆ 
          2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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              สาขาวิชามีกระบวนการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมหารือ
เพ่ือจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีในด้านต่าง ๆ ผ่านการด าเนินโครงการ ประเมินความส าเร็จ
โครงการ/ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
          3) นักศึกษาสามารถส่งข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็นกับอาจารย์ได้หลายช่องทาง เช่น ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ ส่งข้อความผ่านเฟสบุ๊คหรือไลน์ เข้าพบขอค าปรึกษารายบุคคล บันทึกข้อความถึง
มหาวิทยาลัย และกล่องรับเรื่องร้องเรื่องประจ าสาขาวิชา เป็นต้น   
 
4. อาจารย ์

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
     มีกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ที่เข้าสอนโดยยึดตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

ด าเนินการสอบทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องใน
ระดับปริญญาโทข้ึนไป 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
            1) อาจารย์ผู้สอน จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ประเมินและ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรายวิชาก่อนเปิดสอนในภาคการศึกษาต่อไป 

     2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณา วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และ
รายงานสรุปผลในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการปรับปรุงรายวิชา และหลักสูตร 

     3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ติดตามความพึงพอใจของผู้เรียน ประเมินและสรุปผล เพ่ือ
น ามาทบทวนพร้อมหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

     4) อาจารย์ผู้สอน ติดตามข้อเสนอแนะต่างๆ ที่นักศึกษาเสนอแนะจากผลการประเมินการเรียนการ
สอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และน าข้อเสนอแนะนั้นมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอนต่อไป 

4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
     1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์ในด้านการสอนและวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนและการวิจัย โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการภายในหรือภายนอกประเทศ  

     2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย ยกตัวอย่างเช่น การใช้
สื่อการเรียนออนไลน์ช่วยในการเรียนการสอน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวัดและประเมินผล 

     3) สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้ได้มีต าแหน่งทางวิชาการ 
     4) ส่งเสริมให้อาจารย์ท าการวิจัยในสาขาวิชาชีพและวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
     มีการเชิญวิทยากร หรืออาจารย์พิเศษจากองค์กรเฉพาะทางภายนอกมาให้ความรู้ ถ่ายทอด

ประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน่วยงานจริงแก่นักศึกษา โดยต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาไม่
ต่ ากว่าระดับปริญญาโท ในสาขา/หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่บรรยาย 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 หลักสูตร 
     1) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
     2) พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างน้อย ทุกๆ 5 ปี 
     3) จัดให้หลักสูตรมีรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้

ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม 
     4) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทข้ึนไป หรือเป็นผู้มีประสบการณ์การท างานใน

สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
     5) การประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร และการเรียนการสอน โดยผู้เรียน บัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 
     6) มีคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา คณะกรรมการวิชาการคณะ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 

ท าหน้าที่บริหารจัดการด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยให้เป็นไปข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

5.2 การเรียนการสอน 
     มีการประชุมเรื่องมาตรฐานการให้คะแนนเกรดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น รายวิชาเดียวกัน ต้องให้

คะแนนเกรดร่วมกัน และในรายวิชาที่จัดสอนร่วม ให้ผู้สอนพิจารณาความต่อเนื่องของเนื้อหาให้สอดคล้องกัน และ
ประชุมให้คะแนนเกรดร่วมกัน โดยการให้ตะแนนเกรดจะเป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่า
ด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548  

5.3 การประเมินผู้เรียน 
     วางแผนแนวทางการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาทั้ง 5 ด้าน ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 และน ามาก าหนดไว้ใน มคอ. 3/ มคอ. 4 เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเพ่ือให้ได้ผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
โดยผู้สอนสามารถเลือกกลยุทธ์การสอน วิธีการประเมินผลได้ เช่น  ด้านคุณธรรม จริยธรรม สอนโดยการบรรยาย 
และประเมินผลโดยการสังเกตการเข้าชั้นเรียน/การเข้าร่วมกิจกรรม  ด้านความรู้ สอนโดยการบรรยาย/ปฏิบัติ 
ประเมินผลโดยการสอบและการประเมินผลงาน ด้านทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอนโดย
การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระท้ังแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว ประเมินผลโดยการประเมินผลงาน การน าเสนอ เป็นต้น 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
     ก าหนดโครงการ เพ่ือจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์  เอกสาร ต ารา  สื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนและ

สร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนให้เพียงพอและเหมาะสมแก่การเรียนรู้ โดยบริหารจากเงินรายได้ และ
งบประมาณแผ่นดินประจ าปีที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี 
     6.2.1 ห้องปฏิบัติการ 

1) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ห้อง 
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2) ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ จ านวน 1 ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติการเฟอร์นิเจอร์ จ านวน 1 ห้อง 
4) ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ จ านวน 1 ห้อง 
5) ห้องปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์ จ านวน 1 ห้อง 
6) ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ จ านวน 1 ห้อง 
7) ห้องปฏิบัติการ CNC จ านวน 1 ห้อง 
8) ห้องเรียน จ านวน 4 ห้อง   

     6.2.2 ห้องสมุด 
      มีการ ให้บริการวารสาร เอกสาร ต ารา วิทยานิพนธ์  งานวิจัย และสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ในห้องสมุดส านัก

วิทยบริการ  นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดของโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับ ให้บริการวารสาร หนังสือ 
ปริญญานิพนธ์ ไว้ให้บริการ  

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
     1) คณะและโปรแกรมวิชา มีการจัดสื่อการสอนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่อง

คอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ อุปกรณ์วาดภาพและเขียนแบบ เป็นต้น 
     2) มีการประสานงานกับส านักวิทยบริการเพ่ือเสนอให้จัดซื้อหนังสือ ต ารา ส าหรับอ่านประกอบใน

วิชาเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา มีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือเพ่ือจัดซื้อเพ่ิมเติม 
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
     ประเมินโดยส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากร และสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ 

ต ารา ห้องปฏิบัติการ  
 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)    
 

ตัวบ่งชี้ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่ างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ามีรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการด าเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 
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ตัวบ่งชี้ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยกว่าปีละ 1ครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากระดับ 5 

    x 
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หมวดที่ 8  
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
   การเรียนการสอนควรเป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลัก
ของแต่ละวิชาและแนะน าให้ผู้เรียนท าการค้นคว้า หรือท าความเข้าใจประเด็นปลีกย่อยด้วยตนเอง นอกจากนี้การ
สอนควรเน้นการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงวิเคราะห์ และชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติ ให้ผู้เรียนได้ท าการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเอง ใน
กระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รู้จักวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพ่ือสร้างทักษะในการอภิปรายและน าเสนอ 
   นอกจากนั้น ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียน
การสอนต่าง ๆ เหล่านี้ จะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการทดลองวิจัยและการแก้ปัญหา มีความรู้
ในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการน าเสนอและอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อ่ืน ทักษะการใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและ
วิชาชีพ 
   ในการประเมินกลยุทธ์การสอนเพ่ือให้มีการพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น จะมีการน ากระบวนการดังต่อไปนี้มาใช้ 
    - มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์
เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละ
ท่าน 
    - มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น การสอน หรือการ
ปฏิบัติงานกลุ่ม เป็นต้น และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
    - มีการประชุมคณาจารย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างอาจารย์เพ่ือ
ถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี และแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ในการ
สอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

1.2.2 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และ
การใช้สื่อในทุกรายวิชา 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
   การวัดและประเมินผลนิสิต อย่างน้อยให้เป็นไปตามประกาศดังนี้ 
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   - ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
ข้อ 12 ว่าด้วยเกณฑ์การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
   - ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ว่าด้วยมาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต 
  การมีกลยุทธ์การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานจริง ซึ่ ง
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า และระบุรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารรายละเอียด
หลักสูตร รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม การประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็น
ความรับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การให้
คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของผู้เรียน ส่วนการประเมินผลหลักสูตร
เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร เช่น การประเมินข้อสอบ การเทียบเคียงข้อสอบ
กับสถานศึกษาอ่ืน การสอบด้วยข้อสอบกลางของสาขาวิชา การประเมินของผู้จ้างงาน การประเมินของสมาคม
วิชาชีพ (ถ้ามี) เป็นต้น 
  นอกจากนี้การประเมินผลความรู้ ความสามารถพิจารณาได้จากมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต บัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถ
ประยุกต์ความรู้เพ่ือด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส า นึกและความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก ดังนั้นจึงมีการก าหนด “ตัวบ่งชี้” ไว้ดังนี้ 
   - บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ความรู้
เพ่ือพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
   - บัณฑิตมีจิตส านึก ด ารงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม 
   - บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเอง
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  การประเมินตัวบ่งชี้ด้านบนนี้จะท าได้เฉพาะเมื่อนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา และระหว่างเวลานี้ การหมั่น
ให้นิสิตตระหนักถึงตัวบ่งชี้ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งเดียวที่ท าได้ การฝึกนักศึกษาซ้ า ๆ ในเรื่องที่อยู่ในตัวบ่งชี้จะท าให้
แนวคิดนี้ฝังอยู่ในตัวนิสิตโดยอัตโนมัติ การจ าลองสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาว่ามี
คุณสมบัติที่ต้องการหรือยัง น่าจะเป็นแนวทางที่ใช้เพื่อประเมินความส าเร็จของแนวคิดของตัวบ่งชี้ทั้งหมดนี้ 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร  
 จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย (คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน) โดยมีเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อแรก มีการด าเนินการครบ 8 ข้อ มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายที่ก าหนดให้หลักสูตรมีการพัฒนาให้ทันสมัย โดยแสดง
การปรับปรุงตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ ทุก 5 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
  ให้มีคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือการพิจารณาทบทวนผลการประเมินซึ่งได้ด าเนินการมาทั้งการ
ประเมินรายวิชา การจัดการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดของ
นักศึกษา คณะกรรมการด าเนินการทบทวนผลการประเมินจะท าการศึกษาวิเคราะห์ และประเมินผลร่วมกันกับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอน เพ่ือพัฒนาปรับปรุง 
  4.1 รายวิชา ทุกภาคการศึกษา หรือทุกปีการศึกษา 
  4.2 หลักสูตร ทุก 5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ และการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในท้องถิ่น และสังคม 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6)  
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึกปฏิบัติการ
คิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาและ
ลายลักษณ์ 
 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  ฝึก
ปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6)  
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความภาษาอังกฤษสั้น 
ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
 
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการ
ฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง 
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1571001   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลักไวยากรณ์
เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
 
1571002   ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร การซื้อ
สินค้า และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของประเทศท่ีดี  
 
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนา
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์
จริง 
 
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวน ฝึกการ
ฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
 
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะ
ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบท
สนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง 
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2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัย
ทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการ
พัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
 
1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจ 
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้ความคิดใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทางจริยธรรม 
หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่วนบุคคลและสังคม 
 
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริงและ
หลักศาสนธรรมไปประยุกต์ ใช้ ในการแก้ปัญหา  พัฒนาชีวิตและสั งคม คุณธรรมจริยธรรมต ามหลัก 
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
   
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6)  
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญต่างๆ ของ
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า      3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึง
สารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
   
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรงบันดาล
ใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบความ
งาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้านความงาม
และเรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น  และน าไปสู่การวิจารณ์ผลงาน
ทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
   
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของการรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการ
เห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
 
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวงดนตรีไทย 
วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท ประวัติ
ดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
 
3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะผู้น า การ
ตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความขัดแย้ง การจัดการ
การเปลี่ยนแปลง 
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3501003   การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing 
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน การพูด 
การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทย 
เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์และปัญหา
ทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัย 
 
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะทางสังคม
ของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมีคุณธรรม 
จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง 
 
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิดมุมมอง
ต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ 
ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501005  ก าแพงเพชรศึกษา      3(2-2-5) 

Kamphaeng Phet Studies 
สภาพภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  สังคม เศรษฐกิจ  ประชากร ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เชิงวิเคราะห์ ศักยภาพและโอกาสของการพัฒนาในอนาคต  ศึกษาก าแพงเพชรในมิติเมืองอยู่อาศัย  เมืองน่าอยู่ 
เมืองท่องเที่ยว เมืองประวัติศาสตร์และมรดกโลก รวมถึงการอนุรักษ์และการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของ
ก าแพงเพชรในฐานะเมืองมรดกโลก 
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2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 
  Globalization and Localization 
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและประเทศใน
กลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และสังคมหลังสมัยใหม่
ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอัน
เป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
   
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า 
บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว การเกษตร การศึ กษา การกีฬา 
สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม 
ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วม
การจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น  การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่ งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและความยั่งยืน 
   
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทางประชาธิปไตย
ของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย การจัดระเบียบการ
ปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆ ของกฎหมาย การใช้และการ
ยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
 
3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการประกอบ
ธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการปรับปรุงธุรกิจ 
 
3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life 
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัวเพ่ืออนาคต การ
วางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน การรู้จักใช้เงินเพ่ือ
สุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
 
3541001  การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบการ 
การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
 
3591002  เศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy  
  ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้จาก
การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง การสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้รู้จัก
ความจริงของชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสม
กับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
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4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึ กทักษะ
เบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
 
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย หลักการและขั้นตอน
ขอ งก ารอ อก ก าลั งก าย เพ่ื อ สุ ข ภ าพ  ก ารออก ก าลั งก าย เพ่ื อ พั ฒ น าส ม รรถ ภ าพ  ท า งก าย ด้ าน 
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกายอย่างถูก
วิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการออกก าลังกาย การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศ
และโลก ปัญหา ผลกระทบที่ เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การส่งเสริม
สุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  สิ่งแวดล้อมและ
สุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                  
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การค านวณภาษี  
คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
 
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
  Mathematics and Decision Making 
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการ
กระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
 
4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology 

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์  การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและจริยธรรม 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
   Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับระบบงานของ
องค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน      3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และโปรแกรมกระดาน
ค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช  การผลิต
สัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร ผลพลอย
ได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
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5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Food for Health 
  ความส าคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ อาหารและสารอาหาร หลักการบริโภคอาหาร
เพ่ือให้มีสุขภาพดี ประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารฟังก์ชั่น อันตรายและความปลอดภัยของอาหาร  
 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
   Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือกในการใช้
เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบ ารุง 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
กลุ่มวิชาแกน        

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น(ท–ป–อ) 
5741101 ประวัติและวิวัฒนาการออกแบบ     3(3-0-6) 

History and Development of Design 
      ศึกษาประวัติ ความเป็นมา และวิวัฒนาการของศิลปะในยุคต่างๆ และ วิวัฒนาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมถึงปรัชญา แนวคิด และผลงานนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในอดีตและปัจจุบัน 
  
5741102 หลักการออกแบบ       3(3-0-6) 

Principles of Design 
      ศึกษาทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ การปฏิบัติเกี่ยวกับปัจจัยองค์ประกอบต่างๆ ของศิลปะ การ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบ แนวความคิดการแสดงออกและเทคนิค 
 
     กลุ่มวิชาเอกบังคับ     
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น(ท–ป–อ) 
5741201 การเขียนแบบพื้นฐาน      3(2-2-5) 

Basic Drawing 
        ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบสากล มาตราส่วน มาตรฐานการให้ขนาด มาตรฐานตัวอักษร 
      ปฏิบัติการเขียนแบบร่าง การเขียนภาพฉายการเขียนภาพ 3 มิติ การเขียนภาพเหมือน การเขียน
ภาพตัด 
 
5741202 หลักการวาดเส้น       3(2-2-5) 

Principle of line Drawing  
       ศึกษาการเขียนภาพลายเส้น ภาพเหมือนจริงจากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ทิวทัศน์ คน สัตว์ 
ฯลฯ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น หุ่นปูนปั้น สิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรมต่างๆ โดยเน้นให้ได้สัดส่วน แสง และเงา  และ
องค์ประกอบของศิลปะที่ถูกต้องมีความเหมือนจริง 
       ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพลายเส้น ภาพเหมือนจริงจากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่นเทคนิคการเขียน
ภาพ การใช้ดินสอ ปากกา ปากกาลูกลื่น ปากกาหมึกซึม และการลงสี ฯลฯ 
 
5741203 การยศาสตร์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์    3(3-0-6) 

Ergonomics for Product Design 
      ศึกษาขนาด สัดส่วน สรีระร่างกายมนุษย์ (Anatomy) โครงสร้างและหน้าที่การท างานของ
ร่างกายมนุษย์ ความสามารถในการท างานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ (Activities of 
Human Beings) ด้านอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก (Mental) การเคลื่อนไหว     
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  ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับการใช้งานมนุษย์ และช่วยให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด 
 
5741204 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพ้ืนฐาน     3(2-2-5) 

Basic Technology Practice 
      ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยี เครื่องมืออุตสาหกรรมต่างๆ เครื่องมือวัด เครื่องมือเจาะ เครื่องมือ
ไส และแต่งผิว การฝึกปฏิบัติการประกอบชิ้นงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 
5741205 ออกแบบผลิตภัณฑ์พ้ืนฐาน     3(2-2-5) 

Basic Product Design  
      ศึกษารูปแบบและแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฝึกปฏิบัติการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝึกการออกแบบร่าง (Sketch Design) ให้มีรูปแบบและประโยชน์ใช้สอยเหมาะสม และ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ 
 
5741206 ออกแบบกราฟิกพ้ืนฐาน      3(2-2-5) 

Basic Graphic Design 
       ศึกษาประวัติความเป็นมาของการออกแบบกราฟิก ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานออกแบบกราฟิก 
หลักการท างาน กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินงานออกแบบกราฟิกและจัดวางองค์ประกอบในการออกแบบ
ตราสัญลักษณ์และระบบเอกลักษณ์ขององค์กร        
       ปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขปัญหาของการออกแบบตามหัวข้อที่ก าหนดได้ โดยการเลือกใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงานออกแบบกราฟิก 
 
5741207         ภาษาอังกฤษเพ่ืองานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม        3(2-2-5) 
  English for Industrial Product Design and Development 
         ฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษทั้งทักษะทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของงานทางด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 
5742201 การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ     3(2-2-5) 

Photography & Post Process 
       ศึกษาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ และทฤษฎีการถ่ายภาพ เรียนรู้การปรับตั้งค่าต่างๆในการถ่ายภาพ 
และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตกแต่งภาพ  
       ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพต่างๆ เช่นภาพบุคคล ภาพสถานที่ ภาพสิ่งของ การจัดองค์ประกอบในการ
ถ่ายภาพ ในสตูดิโอ และการน าภาพถ่ายที่ได้มาตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานภาคสนาม 
หมายเหตุ : CWIE 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น(ท–ป–อ) 
5742202 ออกแบบบรรจุภัณฑ์      3(2-2-5) 

Packaging Design 
      ศึกษา รูปแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆ วัสดุต่างๆในการท าบรรจุภัณฑ์ และหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์แต่ละ
ชนิด เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างเป็นกระบวนการ 
      ฝึกปฏิบัติการออกแบบและข้ึนรูปบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆอย่างเป็นกระบวนการ  
 
5742203 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง      3(2-2-5) 
   Modeling  Technique 
      ศึกษาชนิด ลักษณะ เทคนิควิธีการ และวัสดุที่จะใช้สร้างท าหุ่นจ าลองชนิดต่างๆ  
      ฝึกปฏิบัติการสร้างหุ่นจ าลองจากวัสดุต่างๆ เช่น ดินน้ ามัน พลาสติก ไม้ ปูนปลาสเตอร์  โลหะ 
ฯลฯ และวิธีการตกแต่งรายละเอียดและผิวหนัง (Surface) ให้ดูเหมือนจริง และปฏิบัติงานภาคสนาม 
หมายเหตุ : CWIE 
 
5742204 การถ่ายภาพสร้างสรรค์ในงานออกแบบสื่อโฆษณา   3(2-2-5) 

Creative Photography for Media Design 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพด้วยกระบวนการการถ่ายภาพสร้างสรรค์ เรียนรู้กระบวนการ

ตีความและถอดความจากสัญญะที่แฝงอยู่ในภาพถ่ายบนงานโฆษณา มุ่งเน้นและพัฒนาทักษะทางด้านความคิด
สร้างสรรค์ เทคนิคในการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ เพ่ือออกแบบผลงานโฆษณา 

  
5742205 มโนทัศน์ทางการออกแบบ     3(3-0-6) 
  Concept of Design 
   ศึกษาที่มาของมโนทัศน์ทางการออกแบบ การสร้างสรรค์ วิธีคิด การก าหนดกรอบ และเนื้อหา
สาระของงานออกแบบ 
      ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์การออกแบบ การสร้างสรรค์ วิธีคิด และเนื้อหาสาระของงานออกแบบ ที่
จะน าเสนองานเป็นรูปธรรม เพ่ือน าเสนอให้รับทราบและเข้าใจการออกแบบนั้นได้ 
 
5742206 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ     3(2-2-5) 

Computer for Design 
       หลักการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในการออกแบบและเขียนแบบงาน ด้วยคอมพิวเตอร์ เทคนิคการ
สร้างภาพสองมิติ และสามมิติ 
       ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือช่วยในการออกแบบและเขียนแบบ และปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
หมายเหตุ : CWIE 
 
 



75 

 

                                                                                                                      

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น(ท–ป–อ) 
 
5743201 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา    3(2-2-5) 

Publishing and Advertising Media Design 
       ศึกษาหลักในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ระบบการพิมพ์ต่างๆที่ใช้ในงานโฆษณา 
       ฝึกปฏิบัติการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่าง และการออกแบบงานโฆษณา และปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
หมายเหตุ : CWIE 
 
5743202 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
  Drawing  with Computer 
      ศึกษาเทคนิคการเขียนแบบด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 2 มิติ  
      ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 2 มิติ ตามโจทย์และรูปทรงทางการออกแบบ
ต่างๆ  
 
5743203 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก     3(2-2-5) 

Souvenir Design 
       ศึกษาลักษณะและรูปแบบของที่ระลึกท่ีผลิตในประเทศท่ีมีรูปแบบดี ก าลังได้รับความนิยม และมี
จ าหน่ายทั่วไป ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบัติของวัสดุที่น ามาใช้  ศึกษาวิธีใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
กระบวนการขึ้นรูปชนิดต่างๆ 
      ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และปฏิบัติการท าผลิตภัณฑ์ที่ระลึก ที่มีรูปแบบและแนวคิดแปลกใหม่ 
และปฏิบัติงานภาคสนาม 
หมายเหตุ : CWIE 
 
5743204 การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน                                                   3(2-2-5) 
         Community Product Design 
         ศึกษาข้อมูลบริบทและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือการออกแบบและแก้ปัญหาให้กับชุมชน  
              ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือแก้ใขโจทย์ปัญหาด้านการออกแบบของชุมชน และ
ปฏิบัติงานภาคสนาม 
หมายเหตุ : CWIE 
 
5743205 เทคนิคการพิมพ์        3(2-2-5) 

Printing Techniques 
      ศึกษากระบวนการ ขั้นตอนการพิมพ์ด้วยเทคนิคต่างๆ ขั้นตอนการพิมพ์ด้วยระบบต่างๆ และ
ปฏิบัติงานภาคสนาม 
หมายเหตุ : CWIE 
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5743206 พฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์   3(3-0-6) 
Consumer Behaviors for Product Design 

      ศึกษาบทบาท และลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่มีต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์ต่างๆ ศึกษา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ฝึกทักษะการวิเคราะห์
วิจัยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค มาปรับใช้ในการออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 
5744201 สัมมนาและการจัดนิทรรศการการออกแบบผลิตภัณฑ์  3(2-2-5) 
  Seminar and Exhibition in Product Design  
       ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ รูปแบบ กระบวนการสัมมนา การตั้งหัวข้อการสัมมนาและจัดท าสื่อใน
การสัมมนา และความหมาย วัตถุประสงค์และหลักออกแบบนิทรรศการในรูปแบบต่างๆ ฝึกปฏิบัติการสัมมนางาน
ด้านการออกแบบในรูปแบบนิทรรศการในรูปแบบต่างๆ ทั้งในด้านการวางแผนก าหนดขั้นตอนการท างาน การ
ออกแบบ สร้าง ติดตั้ง การประชาสัมพันธ์ และการเปิดแสดง 
 
     กลุ่มวิชาเอกเลือก     
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น(ท–ป–อ)  
5741301 ออกแบบตกแต่งภายใน        3(2-2-5) 

Interior Design 
       ศึกษาหลักการ และทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายในเบื้องต้น การจัดวางผังบริเวณกลุ่มสี วัสดุ 
และครุภัณฑ์ โดยการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ลวดลาย คติ และแนวคิดในการออกแบบ
ของไทยและสากล หรือรูปแบบในอดีต และน ามาประยุกต์ส าหรับการออกแบบตกแต่งภายใน ให้เกิดรูปแบบร่วม
สมัยของอาคารประเภทต่างๆ หรืออาคารที่ได้รับการปรับปรุงหน้าที่ใช้สอยที่สอดคล้องกับกิจกรรมในยุคปัจจุบัน  
  ฝึกปฏิบัติการก าหนดแนวคิดการออกแบบเขียนแบบ การเขียนรายการประกอบแบบ การเขียน
ทัศนียภาพ (Perspective) และท าแบบจ าลอง (Model) 
 
5741302 วัสดุศาสตร์       3(2-2-5) 

Material Science 
      ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต สมบัติและการน าไปใช้งานของวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เหล็ก
ผสม เหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสี ดีบุก ฯลฯ วัสดุประเภทอโลหะ ได้แก่ เซรา
มิก พอลิเมอร์ ยาง แก้ว ไม้ ซีเมนต์ และวัสดุอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการผลิต สมบัติและการ
น าไปใช้งานของวัสดุประเภทต่าง ๆ  
 
5741303  เขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม       3(2-2-5) 
  Industrial Product Drawing 
       ศึกษาการเขียนแบบภาพฉาย (Orthographic Projection)  ผลิตภัณฑ์แบบต่าง ๆ  การเขียน
แบบภาพตัดเต็มส่วน (Full Section)  การเขียนแบบภาพตัดครึ่งส่วน (Half Section)  การเขียนแบบรายละเอียด
ชิ้นงาน (Detail Drawing)  การเขียนแบบภาพช่วย (Auxillary Drawing)  การ 
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เขียนแบบแยกชิ้นส่วน (Assembly Drawing of Exploded View)  การเขียนแบบสั่งงาน (Working Drawing)  
       ปฏิบัติการเขียนแบบโดยน าทฤษฏีการศึกษามาใช้ ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุต่าง
ชนิดกัน  และสามารถแยกชิ้นส่วนของชิ้นงานนั้น ๆ  ส าหรับน าไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม 
 
5741304   การออกแบบในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
   Design in  daily life 
      ศึกษาและปฏิบัติการการออกแบบ ด้วยทักษะการออกแบบที่สามารถประยุกต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ เช่น การออกแบบสื่อการเรียนสอน การออกแบบและการจัดนิทรรศการ และทักษะงาน
หัตถกรรมพื้นฐาน  
 
5742301  ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์   3(3-0-6)  
  English for Products Design Presentation 
     ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งพัฒนาและ
ฝึกฝนทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟัง การพูดในการน าเสนองาน และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 

5742302 ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย     3(2-2-5) 
Thai National Identity Product Design 

      ศิลปะ และวัฒนธรรมพ้ืนบ้านของไทยในภาคต่างๆ วิเคราะห์เอกลักษณ์เด่นๆด้านรูปแบบ 
แนวคิด รวมทั้งวัสดุที่น ามาใช้ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและปฏิบัติการท าผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย โดยใช้แนวคิด
และวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ระบบสากล  
 
5742303 ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือจัดจ าหน่าย     3(2-2-5) 

Packaging Design for Distribution 
      ศึกษาความหมาย ความส าคัญและลักษณะของการบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุท าบรรจุภัณฑ์ให้
เหมาะสมกับสินค้า อธิบายและปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือการจัดจ าหน่ายได้ และปฏิบัติงานภาคสนาม 
หมายเหตุ : CWIE 
 
5742304 ภาพประกอบส าหรับการออกแบบ     3(2-2-5) 

Illustration for Design 
      ศึกษาหลักการออกแบบสร้างสรรค์ภาพประกอบด้วยเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆเพ่ือพัฒนาทักษะ
ในการสื่อความหมายด้วยภาพจากเรื่องราวและบทความที่ก าหนด  
      ฝึกปฏิบัติหัดเขียนภาพประกอบประเภทต่างๆ เพ่ือความเหมาะสมกับงาน ด้วยเทคนิคต่างๆ 
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5742305 เทคโนโลยีเซรามิกส์เบื้องต้น     3(2-2-5) 
Basic  Ceramics Technology 

      แนะน าภาพรวมของอุตสาหกรรมทางเซรามิกส์ ขั้นตอนส าหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ชนิดต่างๆ 
โดยเริ่มจากการเลือกวัตถุดิบ กระบวนการปรับคุณภาพวัตถุดิบ การทดสอบวัตถุดิบ การค านวณส่วนผสม การผสม
และการท าน้ าสลิป การวิเคราะห์ลักษณะน้ าสลิป การขึ้นรูป การเผาและการตกแต่งหลังเผา การวิเคราะห์ต าหนิ
ระดับมหภาคท่ีเกิดกับผลิตภัณฑ์ประเภทของเตาเผาที่ใช้ในอุตสาหกรรม และการทัศนศึกษาโรงงานเซรามิกส์ 
 
5742306 ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ       3(2-2-5) 

Metal Product Design 
       ศึกษาคุณสมบัติและลักษณะทั่วๆ ไปของโลหะ ที่น าใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ศึกษา
วิธีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช้แปรรูปและข้ึนรูปรวมทั้งกระบวนการตกแต่งผิดโลหะ  
       ฝึกปฏิบัติการออกแบบชิ้นงานโลหะขนาดเล็ก และทดลองใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร 
การท าหุ่นจ าลอง 
 
5742307 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์        3(2-2-5) 

Furniture Design 
      ศึกษาประวัติและแนวคิดในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในยุคสมัยต่างๆ ศึกษาหน้าที่ และการใช้
งานของเฟอร์นิเจอร์ชนิดต่างๆ เครื่องมือ เครื่องจักรเบื้องต้นที่ใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์  ชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ของ
งานเฟอร์นิเจอร์ 
      ฝึกปฏิบัติการออกแบบและการเขียนแบบ การย่อส่วน การแสดงแบบ รายละเอียด เทคนิคการ
ท าส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ การท าหุ่นจ าลอง การท าต้นแบบ (Prototype) และปฏิบัติงานภาคสนาม 
หมายเหตุ : CWIE 
 
5742308 ออกแบบผลิตภัณฑ์ระบบอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 

Product Design in Industry System 
      ศึกษารูปแบบและแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบอุตสาหกรรม ในลักษณะ
ต่างๆ ที่มีระบบ กลไก ให้มีรูปแบบประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสม สามารถผลิตได้ในระบบอุตสาหกรรม และ
พฤติกรรมการใช้งานให้สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ 
      ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ระบบกลไกที่เน้นประโยชน์ใช้สอย ความสะดวก สบาย ความ
สวยงาม ที่สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเน้นการน าเสนอภาพร่าง (Sketch Design)       มีกระบวนการ
น าเสนอข้อมูลเพื่อการออกแบบ และปฏิบัติงานภาคสนาม 
หมายเหตุ : CWIE 
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5742309 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในบ้าน    3(2-2-5) 
  Home Industrial Product Design  
       ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี และหลักการออกแบบ รูปแบบผลิตภัณฑ์ภายในบ้านโดยค านึงถึง
องค์ประกอบของการออกแบบ ประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกสบาย ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคทางด้านการย
ศาสตร์ 
       ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในบ้าน โดยเน้นการน าเสนอภาพร่าง 
(Sketch Design) มีกระบวนการน าเสนอข้อมูลเพื่อการออกแบบ การท าหุ่นจ าลอง การท าต้นแบบ (Prototype) 
 
5742310 การข้ึนรูปเซรามิกส์      3(2-2-5) 

Ceramics Forming 
       ศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการเตรียมดิน บดดิน เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ขึ้นรูปด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การข้ึนรูปด้วยมือ การข้ึนรูปด้วยแป้นหมุน การข้ึนรูปด้วยใบมีด วิธีการหล่อ เป็นต้น 
       ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การขึ้นรูปด้วยมือ การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน การขึ้นรูปด้วย
ใบมีด วิธีการหล่อ เป็นต้น 
 
5742311 การถ่ายภาพสร้างสรรค์ในงานออกแบบสื่อโฆษณา   3(2-2-5) 
  Creative Photography for Media Design 
      ศึกษาและฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพด้วยกระบวนการการถ่ายภาพสร้างสรรค์ เรียนรู้กระบวนการ 
การตีความและถอดความจากสัญญะ ที่แฝงอยู่ในภาพถ่ายบนงานโฆษณา มุ่งเน้นและพัฒนาทักษะทางด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคในการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ เพ่ือออกแบบผลงานโฆษณา และปฏิบัติงานภาคสนาม 
หมายเหตุ : CWIE 
 
5743301 คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว     3(2-2-5) 

Computer Animation 
      ศึกษาทฤษฎีและหลักการในการสร้างภาพเคลื่อนไหว และฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ในลักษณะ สองมิติ และสามมิติ ภายใต้โจทย์
ที่ได้รับ 
 
5743302 คอมพิวเตอร์เพื่อการตกแต่งภาพขั้นสูง    3(2-2-5) 
  Computer for Advance Retouching 
      ศึกษาและปฏิบัติการตัดต่อ ตกแต่ง และปรับแต่งภาพในด้านการออกแบบขั้นสูง 
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5743303 ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง      3(2-2-5) 

Packaging Design for Transportation 
      ศึกษาหลักการออกแบบ และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุผลทางอุตสาหกรรม เพ่ือขนส่งทั้งใน
และนอกประเทศ อาทิเช่นบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
โดยค านึงถึงความปลอดภัย การประยุกต์กราฟิกเข้ากับงานที่ออกแบบ พร้อมวิเคราะห์และทดสอบบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
ใช้ในการขนส่ง และปฏิบัติงานภาคสนาม 
หมายเหตุ : CWIE  
 
5743304 การออกแบบและพัฒนาเว็บ      3(2-2-5) 

Website Design and Development 
       ศึกษาการสร้าง Home page การจัดวางองค์ประกอบต่างๆในหน้าเว็บไซด์ การจัดวาง Lay Out 
จนถึงเทคนิคต่างๆ  
       ฝึกปฏิบัติเพ่ือการสร้างหน้า HTML , Home page และ Web page ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น 
Layout, Frame, Table, Layer, ทดลองท าแบบสอบถาม และแบบทดสอบออนไลน์ ตลอดจนการใช้จริง 
 
5743305 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง     3(2-2-5)  

Leather Product Design 
       ความหมาย หลักการ ประเภทเครื่องหนัง กรรมวิธีการผลิต และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนาการ
ออกแบบเครื่องหนัง 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น(ท–ป–อ) 
5743306 การออกแบบกราฟิกเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 

Graphic Design for Communication 
      ศึกษากระบวนการขั้นตอนการด าเนินงานการออกแบบกราฟิกส าหรับสภาพแวดล้อม  งาน
ออกแบบกราฟิกส าหรับการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
      ฝึกปฏิบัติการออกแบบกราฟิกและแก้ไขปัญหาของการออกแบบ ตามหัวข้อที่ก าหนดได้ 
 
5743307 การสอนศิลปะและการออกแบบ     3(3-0-6) 

Teaching Art and Design 
       เนื้อหากิจกรรมและวิธีการสอน การออกแบบ การวางแผนการสอน การอภิปรายและการสอน 
ศิลปะและออกแบบในระดับ การศึกษาต่างๆ 
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5744301 การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดีย     3(2-2-5) 
  Multimedia  Design and Development 
      ศึกษาการใช้โปรแกรมในการท างานด้านสื่อผสม การถ่ายภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องวีดิโอ การใช้
โปรแกรมในการตัดต่อ การผสมผสาน งานวีดิโอกับงานอ่ืนๆเช่นภาพนิ่ง ภาพสามมิติ ภาพสองมิติ 
      ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพและตัวต่อวิดีโอ การสร้างเรื่องราวตามสคริปท์ เพื่อสร้างผลงานมัลติมีเดีย
อย่างง่ายๆ 
 
5744302 การควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์     3(2-2-5) 
  Quality Control and  Product Development 
      ศึกษาทฤษฏีและการปฏิบัติ การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม โดยอาศัยพ้ืนฐานทางสถิติ
มาใช้ประกอบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในกรรมวิธีควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้งวิธีการปฏิบัติการตรวจสอบ
ตัวอย่าง การสร้างระบบและวิธีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 
     กลุ่มวิชาศิลปะนิพนธ์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น(ท–ป–อ) 
5743401 ระเบียบวิจัยการออกแบบ      3(3-0-6) 
   Research Methodology in Design 
  ศึกษาหลักการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพ่ือน าข้อมูลไปใช้
ประกอบการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น ขั้นเตรียมงาน ขั้นศึกษาค้นคว้าข้อมูล ขั้นเก็บ
รวบรวมข้อมูล ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นน าเสนอผลงานวิจัย ฝึกปฏิบัติการศึกษา ค้นคว้าในหัวข้อเรื่องที่สนใจ 
ปฏิบัติการจัดเตรียมเค้าโครงงานวิจัย 
 
5744401 ศิลปนิพนธ์       5(0-10-5) 

Art thesis 
       ให้นั กศึกษาเสนอหั วข้อโครงการงานวิจัย ใน เรื่องเกี่ ยวกับ  การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่นักศึกษาสนใจมากที่สุด โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของโครงการ มุ่งเน้นการใช้แนวคิด
ใหม่สามารถแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิมได้ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
  ปฏิบัติการจัดท าโครงการงานวิจัย การเสนอหัวข้อ การด าเนินการหาข้อมูล การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การท าแบบร่างจนถึงการออกแบบขั้นสุดท้าย การน าเสนอผลงานการศึกษาเป็น
ภาคเอกสาร รวมทั้งการท าหุ่นจ าลองและผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
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      กลุ่มวิชาฝึกประสบการวิชาชีพ 
5744501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      2(90) 

Preparation for Professional Internship  
      จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือให้รับทราบลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตน ให้ความรู้ 
ทักษะ เจตคต ิและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  
 
 
5744502 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา        1(45) 
  Preparation for Cooperative Education 
      การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพ่ือการท างาน โดยมีอาจารย์และผู้ประกอบการเป็นที่
ปรึกษา เพ่ือศึกษางานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ พัฒนาให้รู้จักคิด ท า แก้ปัญหาเป็น มีคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและ
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และปฏิบัติงานภาคสนาม 
หมายเหตุ : CWIE 
  
5744503 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       5(450) 
  Professianal Internship       
  เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ มีประสบการณ์การท างานในวิชาชีพ รับทราบถึงอุปสรรค ปัญหาของ
การท างานในวิชาชีพ ฝึกวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเพ่ือเป็นประสบการณ์ในการประกอบอาชีพก่อนจบการศึกษา จึง
มีแนวทางให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
5744504 สหกิจศึกษา         6(540) 

Cooperative Education  
      บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกัน โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติงาน การคัดเลือกนักศึกษา การ
เตรียมความพร้อม การนิเทศ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
  นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนพนักงานชั่วคราวตามกระบวนการสหกิจศึกษา
ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ จัดทารายงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพตามท่ีได้รับมอบหมายในรูปแบบโครงงานหรือรายงานการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีการนาเสนอและประเมินผลโดยผู้นิเทศและอาจารย์นิเทศ  
หมายเหตุ : CWIE   
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบ 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัญฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
กับ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 
 

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย  : หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑติ  
            สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ ์
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology  
            Program in Product Design Technology  
 
ชื่อปริญญา 
  ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)     : เทคโนโลยีบณัฑิต  
                     (เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์) 
  ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Technology  
                            (Product Design Technology) 
   
  ช่ือย่อ (ภาษาไทย)     : ทล.บ. (เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์) 
  ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ)   : B.Tech. (Product Design Technology) 

ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย  : หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ ์
                   และกราฟิก 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Product  
                     and Graphic Design  
ชื่อปริญญา 
  ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)     :  ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต 
                          (ออกแบบผลิตภณัฑ์และกราฟิก) 
  ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Fine and Applied Arts 
                               (Product and Graphic Design) 
   
  ช่ือย่อ (ภาษาไทย)     : ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก) 
 ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ)   : B.F.A. (Product and Graphic Design) 
 

ปรับใหส้อดคล้องตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขา
ศิลปกรรมศาสตร พ.ศ.
2558 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีความรอบรู้ทางทฤษฎี และสามารถประกอบอาชีพทางด้าน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานและมีความรู้ด้านเทคโนโลยีการ
ออกแบบ  

วัตถุประสงค ์
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส ำนึกสำธำรณะ และจรรยำบรรณวิชำชีพใน
สำขำวิชำชีพทำงศิลปะและกำรออกแบบ มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 2. มีควำมรู้ในหลักของฐำนศำสตร์ทำงศิลปะและกำรออกแบบที่

ปรับให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ป ริ ญ ญ า ต รี  ส า ข า
ศิลปกรรมศาสตร พ.ศ.
2558 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
      2. ผลิตบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นที่จิตส านึกในการรับใช้
ท้องถิ่น 

เกี่ยวข้องทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติ 
สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะและกำรออกแบบเพื่อประกอบอำชีพได้ 
 3. มีควำมสำมำรถในกำรคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ และประเมินคุณค่ำ
ทำงสุนทรียะ 
ได้อย่ำงมีวิจำรณญำณ 
 4. มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่นและชุมชน มีทักษะในกำร
จัดกำรทำงศิลปะและกำรออกแบบ 
 5. สำมำรถสื่อสำรและน ำเสนอแนวควำมคิดที่เป็นรูปธรรม ผ่ำนผลงำน
ทำงศิลปะและกำรออกแบบ 
 6. สำมำรถใช้ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำร กำร
น ำเสนอ และกำรใช้เทคโนโลยีได้ดี 
 7. สำมำรถแสดงออกและพัฒนำทักษะทำงศิลปะและกำรออกแบบได้
ตำมควำมถนดัและควำมสำมำรถเฉพำะตน 

หลักสูตร 
   มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    139  หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวิชาแกน/กลุ่มวิชาเฉพาะ
พื้นฐาน 

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 
2.3 กลุ่มวิชาเลือก 
2.4 กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ ์
2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

103 
12 
 

78 
6 
- 
7 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
 

หลักสูตร 
   มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    138  หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวิชาแกน/กลุ่มวิชาเฉพาะ
พื้นฐาน 

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 
2.3 กลุ่มวิชาเลือก 
2.4 กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ ์
2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

102 
 
6 
60 
21 
8 
6 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
 

- ปรับใหส้อดคล้องตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขา
ศิลปกรรมศาสตร พ.ศ.
2558 
- ลดจ านวนหน่วย
กิตรวมเป็น 138 หน่วย
กิต 
- เพิ่มกลุ่มวิชาศิลป
นิพนธ์ 8 หน่วยกิต 



86 

 

                                                                                                                      

 

 

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
5741101   ประวัติและวิวัฒนาการออกแบบ  3(3-0-6) 
      ศึกษาประวัติ ความเป็นมา และววิัฒนาการของศิลปะในยุค
ต่างๆ และ วิวัฒนาการออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม รวมถึงปรัชญา แนวคิด 
และผลงานนักออกแบบผลิตภณัฑท์ี่มีช่ือเสียงในอดีตและปัจจุบัน 

5741101   ประวัติและวิวัฒนาการออกแบบ  3(3-0-6) 
      ศึกษาประวัติ ความเป็นมา และววิัฒนาการของศิลปะในยุค
ต่างๆ และ วิวัฒนาการออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม รวมถึงปรัชญา แนวคิด 
และผลงานนักออกแบบผลิตภณัฑท์ี่มีชื่อเสียงในอดีตและปัจจุบัน 

คงเดิม 

5741102  หลักการออกแบบ    3(3-0-6) 
      ศึกษาทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ การปฏิบัตเิกี่ยวกับปัจจัย
องค์ประกอบต่างๆ ของศิลปะ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบ แนวความคิดการ
แสดงออกและเทคนิค 

5741102  หลักการออกแบบ    3(3-0-6) 
      ศึกษาทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ การปฏิบัตเิกี่ยวกับปัจจัย
องค์ประกอบต่างๆ ของศิลปะ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบ แนวความคิดการ
แสดงออกและเทคนิค 

คงเดิม 

5741201            การเขียนแบบพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
        ศึกษามาตรฐานการเขยีนแบบสากล มาตราส่วน มาตรฐาน
การให้ขนาด มาตรฐานตัวอักษร 
      ปฏิบัติการเขียนแบบรา่ง การเขียนภาพฉายการเขียนภาพ 3 
มิติ การเขียนภาพเหมือน การเขียนภาพตัด 

5741201            การเขียนแบบพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
        ศึกษามาตรฐานการเขยีนแบบสากล มาตราส่วน มาตรฐาน
การให้ขนาด มาตรฐานตัวอักษร 
      ปฏิบัติการเขียนแบบรา่ง การเขียนภาพฉายการเขียนภาพ 3 
มิติ การเขียนภาพเหมือน การเขียนภาพตัด 

คงเดิม 

5741202            หลักการวาดเส้น   3(2-2-5) 
       ศึกษาการเขียนภาพลายเส้น ภาพเหมือนจริงจากสิ่งที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติ เช่น ทิวทัศน์ คน สัตว์ ฯลฯ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น หุ่นปูนป้ัน 
สิ่งก่อสร้าง สถาปตัยกรรมตา่งๆ โดยเน้นให้ได้สดัส่วน แสง และเงา  และ
องค์ประกอบของศิลปะที่ถูกต้องมคีวามเหมือนจริง 
       ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพลายเส้น ภาพเหมือนจริงจากสิ่งที่มีอยู่
ในธรรมชาติ เช่นเทคนิคการเขียนภาพ การใช้ดินสอ ปากกา ปากกาลูกลื่น 
ปากกาหมึกซึม และการลงสี ฯลฯ 

5741202            หลักการวาดเส้น   3(2-2-5) 
       ศึกษาการเขียนภาพลายเส้น ภาพเหมือนจริงจากสิ่งที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติ เช่น ทิวทัศน์ คน สัตว์ ฯลฯ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น หุ่นปูนป้ัน 
สิ่งก่อสร้าง สถาปตัยกรรมตา่งๆ โดยเน้นให้ได้สดัส่วน แสง และเงา  และ
องค์ประกอบของศิลปะที่ถูกต้องมคีวามเหมือนจริง 
       ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพลายเส้น ภาพเหมือนจริงจากสิ่งที่มีอยู่
ในธรรมชาติ เช่นเทคนิคการเขียนภาพ การใช้ดินสอ ปากกา ปากกาลูกลื่น 
ปากกาหมึกซึม และการลงสี ฯลฯ 

คงเดิม 

5741203      การยศาสตร์ทางการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 3(3-0-6) 
           ศึกษาขนาด สัดส่วน สรรีะร่างกายมนุษย์ (Anatomy) โครงสรา้ง

5741203      การยศาสตร์ทางการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 3(3-0-6) 
           ศึกษาขนาด สัดส่วน สรรีะร่างกายมนุษย์ (Anatomy) โครงสรา้ง

คงเดิม 
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และหน้าท่ีการท างานของร่างกายมนุษย์ ความสามารถในการท างานของอวัยวะ
ต่างๆ ของร่างกาย กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ (Activities of Human Beings) 
ด้านอารมณ์ ความคดิ ความรู้สึก (Mental) การเคลื่อนไหว     
  ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผิตภณัฑ์ ให้เหมาะสมกับ
การใช้งานมนุษย์ และช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด 

และหน้าท่ีการท างานของร่างกายมนุษย์ ความสามารถในการท างานของอวัยวะ
ต่างๆ ของร่างกาย กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ (Activities of Human Beings) 
ด้านอารมณ์ ความคดิ ความรู้สึก (Mental) การเคลื่อนไหว     
  ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผิตภณัฑ์ ให้เหมาะสมกับ
การใช้งานมนุษย์ และช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด 

5741204   ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(2-2-5) 
      ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยี เครือ่งมืออุตสาหกรรมต่างๆ 
เครื่องมือวัด เครื่องมือเจาะ เครื่องมือไส และแต่งผิว การฝึกปฏิบัติการประกอบ
ช้ินงาน ความปลอดภัยในการปฏบิัติงาน 

5741204   ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(2-2-5) 
      ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยี เครือ่งมืออุตสาหกรรมต่างๆ 
เครื่องมือวัด เครื่องมือเจาะ เครื่องมือไส และแต่งผิว การฝึกปฏิบัติการประกอบ
ช้ินงาน ความปลอดภัยในการปฏบิัติงาน 

คงเดิม 

5741205            ออกแบบผลิตภณัฑ์พื้นฐาน  3(2-2-5) 
      ศึกษารูปแบบและแนวคิดของการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ฝึกปฏิบัตกิารออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์ ฝึกการ
ออกแบบร่าง (Sketch Design) ให้มีรูปแบบและประโยชน์ใช้สอยเหมาะสม และ
เสรมิสร้างความคิดสรา้งสรรค ์

5741205            ออกแบบผลิตภณัฑ์พื้นฐาน  3(2-2-5) 
      ศึกษารูปแบบและแนวคิดของการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ฝึกปฏิบัตกิารออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์ ฝึกการ
ออกแบบร่าง (Sketch Design) ให้มีรูปแบบและประโยชน์ใช้สอยเหมาะสม และ
เสรมิสร้างความคิดสรา้งสรรค ์

คงเดิม 

5741206  ออกแบบกราฟิกพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
       ศึกษาประวัติความเป็นมาของการออกแบบกราฟิก ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับงานออกแบบกราฟิก หลักการท างาน กระบวนการขั้นตอนในการ
ด าเนินงานออกแบบกราฟิกและจดัวางองค์ประกอบในการออกแบบตราสัญลักษณ์
และระบบเอกลักษณ์ขององค์กร        
       ปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขปัญหาของการออกแบบตาม
หัวข้อท่ีก าหนดได้ โดยการเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงาน
ออกแบบกราฟิก 

5741206  ออกแบบกราฟิกพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
       ศึกษาประวัติความเป็นมาของการออกแบบกราฟิก ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับงานออกแบบกราฟิก หลักการท างาน กระบวนการขั้นตอนในการ
ด าเนินงานออกแบบกราฟิกและจดัวางองค์ประกอบในการออกแบบตราสัญลักษณ์
และระบบเอกลักษณ์ขององค์กร        
       ปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขปัญหาของการออกแบบตาม
หัวข้อท่ีก าหนดได้ โดยการเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงาน
ออกแบบกราฟิก 

คงเดิม 
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5741207  ภาษาอังกฤษเพื่องานออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                              

3(2-2-5) 
         ฝึกปฏิบัตภิาษาอังกฤษท้ังทักษะทางด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันของงานทางด้านออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

5741207  ภาษาอังกฤษเพื่องานออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                              
3(2-2-5) 

         ฝึกปฏิบัตภิาษาอังกฤษท้ังทักษะทางด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันของงานทางด้านออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

คงเดิม 

5742201  การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ 3(2-2-5) 
       ศึกษาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ และทฤษฎีการถ่ายภาพ เรียนรู้
การปรับตั้งค่าต่างๆในการถ่ายภาพ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ตกแต่งภาพ  
       ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพต่างๆ เช่นภาพบุคคล ภาพสถานท่ี 
ภาพสิ่งของ การจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ ในสตูดิโอ และการน าภาพถ่ายท่ี
ได้มาตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

5742201  การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ 3(2-2-5) 
       ศึกษาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ และทฤษฎีการถ่ายภาพ เรียนรู้
การปรับตั้งค่าต่างๆในการถ่ายภาพ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ตกแต่งภาพ  
       ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพต่างๆ เช่นภาพบุคคล ภาพสถานที่ 
ภาพสิ่งของ การจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ ในสตูดิโอ และการน าภาพถ่ายที่
ได้มาตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และปฏิบัติงานภาคสนาม 
หมายเหตุ : CWIE 

ปรับให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนแบบ

บูรณาการกับการท างาน 
(CWIE) 

5742202  ออกแบบบรรจุภณัฑ ์  3(2-2-5) 
      ศึกษา รูปแบบบรรจุภณัฑ์ต่างๆ วัสดุต่างๆในการท าบรรจุ
ภัณฑ์ และหน้าที่ของบรรจุภณัฑ์แต่ละชนิด เพื่อน ามาใช้ในการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์อย่างเป็นกระบวนการ 
      ฝึกปฏิบัติการออกแบบและขึ้นรูปบรรจภุัณฑ์ชนิดต่างๆอย่าง
เป็นกระบวนการ 

5742202  ออกแบบบรรจุภณัฑ ์  3(2-2-5) 
      ศึกษา รูปแบบบรรจุภณัฑ์ต่างๆ วัสดุต่างๆในการท าบรรจุ
ภัณฑ์ และหน้าที่ของบรรจุภณัฑ์แต่ละชนิด เพื่อน ามาใช้ในการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์อย่างเป็นกระบวนการ 
      ฝึกปฏิบัติการออกแบบและขึ้นรูปบรรจภุัณฑ์ชนิดต่างๆอย่าง
เป็นกระบวนการ 

คงเดิม 

5742203            เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง  3(2-2-5) 
      ศึกษาชนิด ลักษณะ เทคนิควิธีการ และวสัดุที่จะใช้สร้างท า
หุ่นจ าลองชนิดต่างๆ  
      ฝึกปฏิบัติการสร้างหุ่นจ าลองจากวสัดุต่างๆ เช่น ดินน้ ามัน 
พลาสติก ไม้ ปูนปลาสเตอร์  โลหะ ฯลฯ และวิธีการตกแต่งรายละเอียดและ

5742203            เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง  3(2-2-5) 
      ศึกษาชนิด ลักษณะ เทคนิควิธีการ และวสัดุที่จะใช้สร้างท า
หุ่นจ าลองชนิดต่างๆ  
      ฝึกปฏิบัติการสร้างหุ่นจ าลองจากวัสดุต่างๆ เช่น ดินน้ ามัน 
พลาสติก ไม้ ปูนปลาสเตอร์  โลหะ ฯลฯ และวิธีการตกแต่งรายละเอียดและ

ปรับให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนแบบ

บูรณาการกับการท างาน 
(CWIE) 



89 

 

                                                                                                                      

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
ผิวหนัง (Surface) ให้ดูเหมือนจริง ผิวหนัง (Surface) ให้ดูเหมือนจริงและปฏิบัติงานภาคสนาม 

หมายเหตุ : CWIE 
5742206          คอมพิวเตอร์เพือ่งานออกแบบ  3(2-2-5) 
       หลักการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในการออกแบบและเขียนแบบ
งาน ด้วยคอมพิวเตอร์ เทคนิคการสร้างภาพสองมิติ และสามมิติ 
       ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเรจ็รปู เพ่ือช่วยในการออกแบบ
และเขียนแบบ 

5742206          คอมพิวเตอร์เพือ่งานออกแบบ  3(2-2-5) 
       หลักการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในการออกแบบและเขียนแบบ
งาน ด้วยคอมพิวเตอร์ เทคนิคการสร้างภาพสองมิติ และสามมิติ 
       ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อช่วยในการออกแบบ
และเขียนแบบและปฏิบัติงานภาคสนาม 
หมายเหตุ : CWIE 

ปรับให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนแบบ

บูรณาการกับการท างาน 
(CWIE) 

5743201       การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา 3(2-2-5) 
       ศึกษาหลักในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ระบบการพมิพ์ต่างๆที่
ใช้ในงานโฆษณา 
       ฝึกปฏิบัติการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่าง และการ
ออกแบบงานโฆษณา 

5743201       การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา 3(2-2-5) 
       ศึกษาหลักในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ระบบการพมิพ์ต่างๆที่
ใช้ในงานโฆษณา 
       ฝึกปฏิบัติการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่าง และการ
ออกแบบงานโฆษณาและปฏิบัติงานภาคสนาม 
หมายเหตุ : CWIE 

ปรับให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนแบบ

บูรณาการกับการท างาน 
(CWIE) 

5743203   การออกแบบผลติภณัฑ์ของที่ระลกึ  3(2-2-5) 
       ศึกษาลักษณะและรูปแบบของที่ระลึกท่ีผลิตในประเทศท่ีมี
รูปแบบดี ก าลังไดร้ับความนิยม และมีจ าหน่ายทั่วไป ศึกษาชนิด ประเภท และ
คุณสมบัติของวัสดุที่น ามาใช้ ศึกษาวิธีใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการขึ้น
รูปชนิดต่างๆ 
      ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และปฏิบตัิการท าผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก ที่
มีรูปแบบและแนวคิดแปลกใหม ่

5743203   การออกแบบผลติภณัฑ์ของที่ระลกึ  3(2-2-5) 
       ศึกษาลักษณะและรูปแบบของที่ระลึกท่ีผลิตในประเทศท่ีมี
รูปแบบดี ก าลังไดร้ับความนิยม และมีจ าหน่ายทั่วไป ศึกษาชนิด ประเภท และ
คุณสมบัติของวัสดุที่น ามาใช้ ศึกษาวิธีใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการขึ้น
รูปชนิดต่างๆ 
      ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และปฏิบัติการท าผลิตภัณฑ์ที่ระลึก ที่
มีรูปแบบและแนวคิดแปลกใหม่และปฏิบัติงานภาคสนาม 
หมายเหตุ : CWIE 

ปรับให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนแบบ

บูรณาการกับการท างาน 
(CWIE) 

5743205            เทคนิคการพิมพ์    3(2-2-5) 
      ศึกษากระบวนการ ขั้นตอนการพมิพ์ด้วยเทคนิคต่างๆ 
ขั้นตอนการพิมพ์ด้วยระบบต่างๆ 

5743205            เทคนิคการพิมพ์    3(2-2-5) 
      ศึกษากระบวนการ ขั้นตอนการพิมพ์ด้วยเทคนิคต่างๆ 
ขั้นตอนการพิมพ์ด้วยระบบต่างๆ และปฏิบัติงานภาคสนาม 

ปรับให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนแบบ

บูรณาการกับการท างาน 
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หมายเหตุ : CWIE (CWIE) 

5743206  พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการออกแบบผลติภณัฑ ์ 3(3-0-6) 
     ศึกษาบทบาท และลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภค ท่ีมีต่อการบริโภค
ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ศึกษามาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน และผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ฝึกทักษะการวิเคราะห์วิจยัข้อมูลทีไ่ด้จากการศึกษา
พฤติกรรมผู้บรโิภค มาปรับใช้ในการออกแบบออกแบบผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 

5743206  พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการออกแบบผลติภณัฑ ์ 3(3-0-6) 
     ศึกษาบทบาท และลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภค ท่ีมีต่อการบริโภค
ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ศึกษามาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน และผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ฝึกทักษะการวิเคราะห์วิจยัข้อมูลทีไ่ด้จากการศึกษา
พฤติกรรมผู้บรโิภค มาปรับใช้ในการออกแบบออกแบบผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 

คงเดิม 

5744201      สัมมนาและการจัดนิทรรศการการออกแบบผลิตภัณฑ ์ 3(2-2-5) 
               ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ รูปแบบ กระบวนการสมัมนา การตั้ง
หัวข้อการสัมมนาและจัดท าสื่อในการสัมมนา และความหมาย วัตถปุระสงค์และ
หลักออกแบบนิทรรศการในรูปแบบต่างๆ ฝึกปฏิบัติการสัมมนางานด้านการ
ออกแบบในรูปแบบนิทรรศการในรูปแบบต่างๆ ท้ังในด้านการวางแผนก าหนด
ขั้นตอนการท างาน การออกแบบ สร้าง ติดตั้ง การประชาสัมพันธ์ และการเปิด
แสดง 

5744201      สัมมนาและการจัดนิทรรศการการออกแบบผลิตภัณฑ ์ 3(2-2-5) 
               ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ รูปแบบ กระบวนการสมัมนา การตั้ง
หัวข้อการสัมมนาและจัดท าสื่อในการสัมมนา และความหมาย วัตถปุระสงค์และ
หลักออกแบบนิทรรศการในรูปแบบต่างๆ ฝึกปฏิบัติการสัมมนางานด้านการ
ออกแบบในรูปแบบนิทรรศการในรูปแบบต่างๆ ท้ังในด้านการวางแผนก าหนด
ขั้นตอนการท างาน การออกแบบ สร้าง ติดตั้ง การประชาสัมพันธ์ และการเปิด
แสดง 

คงเดิม 

5741301            ออกแบบตกแต่งภายใน    3(2-2-5) 
       ศึกษาหลักการ และทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายใน
เบื้องต้น การจัดวางผังบริเวณกลุ่มสี วัสดุ และครภุณัฑ์ โดยการศึกษารูปแบบ
สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ลวดลาย คติ และแนวคดิในการออกแบบ
ของไทยและสากล หรือรูปแบบในอดีต และน ามาประยุกตส์ าหรับการออกแบบ
ตกแต่งภายใน ให้เกิดรูปแบบร่วมสมัยของอาคารประเภทต่างๆ หรอือาคารที่ไดร้ับ
การปรับปรุงหน้าท่ีใช้สอยท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมในยคุปัจจุบัน  
  ฝึกปฏิบัติการก าหนดแนวคิดการออกแบบเขียนแบบ การ
เขียนรายการประกอบแบบ การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) และท า
แบบจ าลอง (Model 

5741301            ออกแบบตกแต่งภายใน    3(2-2-5) 
       ศึกษาหลักการ และทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายใน
เบื้องต้น การจัดวางผังบริเวณกลุ่มสี วัสดุ และครภุณัฑ์ โดยการศึกษารูปแบบ
สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ลวดลาย คติ และแนวคดิในการออกแบบ
ของไทยและสากล หรือรูปแบบในอดีต และน ามาประยุกตส์ าหรับการออกแบบ
ตกแต่งภายใน ให้เกิดรูปแบบร่วมสมัยของอาคารประเภทต่างๆ หรอือาคารที่ไดร้ับ
การปรับปรุงหน้าท่ีใช้สอยท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมในยคุปัจจุบัน  
  ฝึกปฏิบัติการก าหนดแนวคิดการออกแบบเขียนแบบ การ
เขียนรายการประกอบแบบ การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) และท า
แบบจ าลอง (Model 

คงเดิม 
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5741302  วัสดุศาสตร ์   3(2-2-5) 
      ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต สมบัติและการน าไปใช้งาน
ของวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เหล็กผสม เหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น 
ทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสี ดีบุก ฯลฯ วัสดุประเภทอโลหะ ได้แก่ เซรามิก พอลิ
เมอร์ ยาง แก้ว ไม้ ซีเมนต์ และวัสดุอุตสาหกรรมอื่นๆ ฝึกปฏิบัติเกีย่วกับ
กระบวนการผลติ สมบตัิและการน าไปใช้งานของวัสดุประเภทต่าง ๆ  
 

5741302  วัสดุศาสตร ์   3(2-2-5) 
      ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต สมบัติและการน าไปใช้งาน
ของวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เหล็กผสม เหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น 
ทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสี ดีบุก ฯลฯ วัสดุประเภทอโลหะ ได้แก่ เซรามิก พอลิ
เมอร์ ยาง แก้ว ไม้ ซีเมนต์ และวัสดุอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ฝึกปฏิบัติเกีย่วกับ
กระบวนการผลติ สมบตัิและการน าไปใช้งานของวัสดุประเภทต่าง ๆ  

คงเดิม 

5741303  เขียนแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม   3(2-2-5) 
       ศึกษาการเขียนแบบภาพฉาย (Orthographic Projection)  
ผลิตภณัฑ์แบบต่าง ๆ  การเขียนแบบภาพตัดเต็มส่วน (Full Section)  การเขียน
แบบภาพตัดครึ่งส่วน (Half Section)  การเขียนแบบรายละเอียดชิน้งาน (Detail 
Drawing)  การเขียนแบบภาพช่วย (Auxillary Drawing)  การ 
เขียนแบบแยกช้ินส่วน (Assembly Drawing of Exploded View)  การเขียน
แบบสั่งงาน (Working Drawing)  
       ปฏิบัติการเขียนแบบโดยน าทฤษฏกีารศึกษามาใช้ ฝึก
ปฏิบัติการเขียนแบบผลติภณัฑ์ที่ใช้วัสดุต่างชนิดกัน  และสามารถแยกช้ินส่วนของ
ช้ินงานนั้น ๆ  ส าหรับน าไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 

5741303  เขียนแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม   3(2-2-5) 
       ศึกษาการเขียนแบบภาพฉาย (Orthographic Projection)  
ผลิตภณัฑ์แบบต่าง ๆ  การเขียนแบบภาพตัดเต็มส่วน (Full Section)  การเขียน
แบบภาพตัดครึ่งส่วน (Half Section)  การเขียนแบบรายละเอียดชิน้งาน (Detail 
Drawing)  การเขียนแบบภาพช่วย (Auxillary Drawing)  การ 
เขียนแบบแยกช้ินส่วน (Assembly Drawing of Exploded View)  การเขียน
แบบสั่งงาน (Working Drawing)  
       ปฏิบัติการเขียนแบบโดยน าทฤษฏกีารศึกษามาใช้ ฝึก
ปฏิบัติการเขียนแบบผลติภณัฑ์ที่ใช้วัสดุต่างชนิดกัน  และสามารถแยกช้ินส่วนของ
ช้ินงานนั้น ๆ  ส าหรับน าไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 

คงเดิม 

 5742204  การถ่ายภาพสร้างสรรค์ในงานออกแบบสื่อโฆษณา 3(2-2-5) 
             ศึกษาและฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพด้วยกระบวนการการถ่ายภาพ
สร้างสรรค์ เรียนรู้กระบวนการตีความและถอดความจากสัญญะที่แฝงอยู่ใน
ภาพถ่ายบนงานโฆษณา มุ่งเน้นและพัฒนาทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ 
เทคนิคในการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ เพื่อออกแบบผลงานโฆษณา  และ
ปฏิบัติงานภาคสนาม 
หมายเหตุ : CWIE 

เพิ่มรายวิชาใหม่เกี่ยวกับ
การถ่ายภาพ และปรับ
ให้ สอดคล้ อ งกั บการ
เรี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ
บูรณาการกับการท างาน 
(CWIE) 
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 5742205       มโนทัศน์ทางการออกแบบ  3(3-0-6) 

  ศึกษาที่มาของมโนทัศน์ทางการออกแบบ การสร้างสรรค์ วิธีคิด การ
ก าหนดกรอบ และเนื้อหาสาระของงานออกแบบ 
     ฝึกปฏิบัติการสร้าวิเคราะห์การออกแบบ การสร้างสรรค์ วิธีคิด และ
เนื้อหาสาระของงานออกแบบ ที่จะน าเสนองานเป็นรูปธรรม เพื่อน าเสนอให้
รับทราบและเข้าใจการออกแบบน้ันได้ 

เพิ่มรายวิชาที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับมโนทัศน์
ทางการออกแบบ 

5742301 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเสนอการออกแบบผลิตภณัฑ์ 3(3-0-6)  
     ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งพัฒนาและฝึกฝนทักษะดา้นการอ่าน การเขียน การฟัง 
การพูดในการน าเสนองาน และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับงานออกแบบผลิตภณัฑ์ 

5742301 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเสนอการออกแบบผลิตภณัฑ์ 3(3-0-6)  
     ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งพัฒนาและฝึกฝนทักษะดา้นการอ่าน การเขียน การฟัง 
การพูดในการน าเสนองาน และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับงานออกแบบผลิตภณัฑ์ 

คงเดิม 

5742302          ออกแบบผลิตภณัฑ์เอกลักษณ์ไทย 3(2-2-5) 
      ศิลปะ และวัฒนธรรมพ้ืนบ้านของไทยในภาคตา่งๆ วิเคราะห์
เอกลักษณ์เด่นๆด้านรูปแบบ แนวคิด รวมทั้งวัสดุที่น ามาใช้ ฝึกปฏิบตัิการ
ออกแบบและปฏิบตัิการท าผลติภณัฑ์เอกลักษณไ์ทย โดยใช้แนวคิดและวิธีการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ระบบสากล  

5742302          ออกแบบผลิตภณัฑ์เอกลักษณ์ไทย 3(2-2-5) 
      ศิลปะ และวัฒนธรรมพ้ืนบ้านของไทยในภาคตา่งๆ วิเคราะห์
เอกลักษณ์เด่นๆด้านรูปแบบ แนวคิด รวมทั้งวัสดุที่น ามาใช้ ฝึกปฏิบตัิการ
ออกแบบและปฏิบตัิการท าผลติภณัฑ์เอกลักษณไ์ทย โดยใช้แนวคิดและวิธีการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ระบบสากล  

คงเดิม 

5742303   ออกแบบบรรจุภณัฑ์เพื่อจดัจ าหนา่ย  3(2-2-5) 
      ศึกษาความหมาย ความส าคัญและลักษณะของการบรรจุ
ภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุท าบรรจุภณัฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้า อธิบายและปฏิบตัิการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์เพื่อการจัดจ าหน่ายได้ 

5742303   ออกแบบบรรจุภณัฑ์เพื่อจดัจ าหนา่ย  3(2-2-5) 
      ศึกษาความหมาย ความส าคัญและลักษณะของการบรรจุ
ภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุท าบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้า อธิบายและปฏิบัติการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจ าหน่ายได้และปฏิบัติงานภาคสนาม 
หมายเหตุ : CWIE 

ปรับให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนแบบ

บูรณาการกับการท างาน 
(CWIE) 

5742304         ภาพประกอบส าหรับการออกแบบ  3(2-2-5) 
      ศึกษาหลักการออกแบบสร้างสรรค์ภาพประกอบด้วยเทคนิค
และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อความหมายด้วยภาพจากเรื่องราว
และบทความที่ก าหนด  

5742304         ภาพประกอบส าหรับการออกแบบ  3(2-2-5) 
      ศึกษาหลักการออกแบบสร้างสรรค์ภาพประกอบด้วยเทคนิค
และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อความหมายด้วยภาพจากเรื่องราว
และบทความที่ก าหนด  

คงเดิม 
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      ฝึกปฏิบัตหิัดเขียนภาพประกอบประเภทต่างๆ เพื่อความ
เหมาะสมกับงาน ด้วยเทคนิคต่างๆ 

      ฝึกปฏิบัตหิัดเขียนภาพประกอบประเภทต่างๆ เพื่อความ
เหมาะสมกับงาน ด้วยเทคนิคต่างๆ 

5742305   เทคโนโลยีเซรามิกส์เบื้องต้น  3(2-2-5) 
      แนะน าภาพรวมของอุตสาหกรรมทางเซรามิกส์ ข้ันตอน
ส าหรับผลติภณัฑ์เซรามิกส์ชนิดตา่งๆ โดยเริ่มจากการเลือกวัตถุดิบ กระบวนการ
ปรับคุณภาพวัตถุดิบ การทดสอบวัตถุดิบ การค านวณส่วนผสม การผสมและการ
ท าน้ าสลิป การวิเคราะหล์ักษณะน้ าสลิป การขึ้นรูป การเผาและการตกแต่งหลัง
เผา การวเิคราะห์ต าหนริะดับมหภาคที่เกิดกับผลติภณัฑ์ประเภทของเตาเผาที่ใช้
ในอุตสาหกรรม และการทัศนศึกษาโรงงานเซรามิกส ์

5742305   เทคโนโลยีเซรามิกส์เบื้องต้น  3(2-2-5) 
      แนะน าภาพรวมของอุตสาหกรรมทางเซรามิกส์ ข้ันตอน
ส าหรับผลติภณัฑ์เซรามิกส์ชนิดตา่งๆ โดยเริ่มจากการเลือกวัตถุดิบ กระบวนการ
ปรับคุณภาพวัตถุดิบ การทดสอบวัตถุดิบ การค านวณส่วนผสม การผสมและการ
ท าน้ าสลิป การวิเคราะหล์ักษณะน้ าสลิป การขึ้นรูป การเผาและการตกแต่งหลัง
เผา การวเิคราะห์ต าหนริะดับมหภาคที่เกิดกับผลติภณัฑ์ประเภทของเตาเผาที่ใช้
ในอุตสาหกรรม และการทัศนศึกษาโรงงานเซรามิกส ์

คงเดิม 

5742306             ออกแบบผลิตภณัฑ์โลหะ    3(2-2-5) 
       ศึกษาคุณสมบัติและลักษณะทั่วๆ ไปของโลหะ ที่น าใช้ผลิต
เป็นผลติภณัฑ์ประเภทต่างๆ ศึกษาวิธีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช้
แปรรูปและขึ้นรูปรวมทั้งกระบวนการตกแต่งผิดโลหะ  
       ฝึกปฏิบัติการออกแบบช้ินงานโลหะขนาดเล็ก และทดลองใช้
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร การท าหุ่นจ าลอง 

5742306             ออกแบบผลิตภณัฑ์โลหะ    3(2-2-5) 
       ศึกษาคุณสมบัติและลักษณะทั่วๆ ไปของโลหะ ที่น าใช้ผลิต
เป็นผลติภณัฑ์ประเภทต่างๆ ศึกษาวิธีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช้
แปรรูปและขึ้นรูปรวมทั้งกระบวนการตกแต่งผิดโลหะ  
       ฝึกปฏิบัติการออกแบบช้ินงานโลหะขนาดเล็ก และทดลองใช้
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร การท าหุ่นจ าลอง 

คงเดิม 

5742307            ออกแบบเฟอร์นิเจอร์    3(2-2-5) 
      ศึกษาประวัติและแนวคดิในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในยุค
สมัยต่างๆ ศึกษาหน้าท่ี และการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ชนิดต่างๆ เครื่องมือ 
เครื่องจักรเบื้องต้นที่ใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์ ช้ินส่วนประกอบต่างๆ ของงาน
เฟอร์นิเจอร ์
      ฝึกปฏิบัติการออกแบบและการเขียนแบบ การย่อส่วน การ
แสดงแบบ รายละเอียด เทคนิคการท าส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร ์การท า
หุ่นจ าลอง การท าต้นแบบ (Prototype) 
 

5742307            ออกแบบเฟอร์นิเจอร์    3(2-2-5) 
      ศึกษาประวัติและแนวคดิในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในยุค
สมัยต่างๆ ศึกษาหน้าท่ี และการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ชนิดต่างๆ เครื่องมือ 
เครื่องจักรเบื้องต้นที่ใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์ ช้ินส่วนประกอบต่างๆ ของงาน
เฟอร์นิเจอร ์
      ฝึกปฏิบัติการออกแบบและการเขียนแบบ การย่อส่วน การ
แสดงแบบ รายละเอียด เทคนิคการท าส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ การท า
หุ่นจ าลอง การท าต้นแบบ (Prototype)และปฏิบัติงานภาคสนาม 
หมายเหตุ : CWIE 
 

ปรับให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนแบบ

บูรณาการกับการท างาน 
(CWIE) 
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5742308  ออกแบบผลิตภัณฑ์ระบบอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
      ศึกษารูปแบบและแนวคิดในการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ระบบอุตสาหกรรม ในลกัษณะต่างๆ ที่มีระบบ กลไก ให้มรีูปแบบ
ประโยชน์ใช้สอยท่ีเหมาะสม สามารถผลิตได้ในระบบอุตสาหกรรม และพฤติกรรม
การใช้งานให้สัมพันธ์กับผลติภณัฑช์นิดต่าง ๆ 
      ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ระบบกลไกท่ีเน้นประโยชน์
ใช้สอย ความสะดวก สบาย ความสวยงาม ท่ีสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดย
เน้นการน าเสนอภาพร่าง (Sketch Design)       มีกระบวนการน าเสนอข้อมูลเพื่อ
การออกแบบ 

5742308  ออกแบบผลิตภัณฑ์ระบบอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
      ศึกษารูปแบบและแนวคิดในการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ระบบอุตสาหกรรม ในลกัษณะต่างๆ ที่มีระบบ กลไก ให้มรีูปแบบ
ประโยชน์ใช้สอยท่ีเหมาะสม สามารถผลิตได้ในระบบอุตสาหกรรม และพฤติกรรม
การใช้งานให้สัมพันธ์กับผลติภณัฑช์นิดต่าง ๆ 
      ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ระบบกลไกที่เน้นประโยชน์
ใช้สอย ความสะดวก สบาย ความสวยงาม ที่สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมผู้บริโภค โดย
เน้นการน าเสนอภาพร่าง (Sketch Design)       มีกระบวนการน าเสนอข้อมูลเพื่อ
การออกแบบและปฏิบัติงานภาคสนาม 
หมายเหตุ : CWIE 

ปรับให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนแบบ

บูรณาการกับการท างาน 
(CWIE) 

5742309      ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในบ้าน   3(2-2-5)  
       ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี และหลักการออกแบบ รูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ภายในบ้านโดยค านึงถึงองค์ประกอบของการออกแบบ ประโยชน์ใช้สอย 
ความสะดวกสบาย ท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บรโิภคทางดา้นการยศาสตร์ 
       ฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์ภายใน
บ้าน โดยเน้นการน าเสนอภาพรา่ง (Sketch Design) มีกระบวนการน าเสนอ
ข้อมูลเพื่อการออกแบบ การท าหุน่จ าลอง การท าต้นแบบ (Prototype) 

5742309      ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในบ้าน   3(2-2-5)  
       ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี และหลักการออกแบบ รูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ภายในบ้านโดยค านึงถึงองค์ประกอบของการออกแบบ ประโยชน์ใช้สอย 
ความสะดวกสบาย ท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บรโิภคทางดา้นการยศาสตร ์
       ฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์ภายใน
บ้าน โดยเน้นการน าเสนอภาพรา่ง (Sketch Design) มีกระบวนการน าเสนอ
ข้อมูลเพื่อการออกแบบ การท าหุน่จ าลอง การท าต้นแบบ (Prototype) 

คงเดิม 

5742310  การขึ้นรูปเซรามิกส ์  3(2-2-5) 
       ศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการเตรียมดิน บดดิน เพื่อให้
สามารถน าไปใช้ขึ้นรูปด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การขึ้นรูปด้วยมือ การขึ้นรูปด้วยแป้น
หมุน การขึ้นรูปด้วยใบมีด วิธีการหล่อ เป็นต้น 
       ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การขึ้นรูปด้วยมือ การ
ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน การขึ้นรูปด้วยใบมีด วิธีการหล่อ เป็นต้น 

5742310  การขึ้นรูปเซรามิกส ์  3(2-2-5) 
       ศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการเตรียมดิน บดดิน เพื่อให้
สามารถน าไปใช้ขึ้นรูปด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การขึ้นรูปด้วยมือ การขึ้นรูปด้วยแป้น
หมุน การขึ้นรูปด้วยใบมีด วิธีการหล่อ เป็นต้น 
       ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การขึ้นรูปด้วยมือ การ
ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน การขึ้นรูปด้วยใบมีด วิธีการหล่อ เป็นต้น 

คงเดิม 

 5742311  การถ่ายภาพสร้างสรรค์ในงานออกแบบสื่อโฆษณา  3(2-2-5) 
     ศึกษาและฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพด้วยกระบวนการการถ่ายภาพ

เพิ่มรายวิชาที่มุ่งเน้น
ด้านงานแต่งภาพด้วย
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สร้างสรรค์ เรียนรู้กระบวนการ การตีความและถอดความจากสัญญะ ท่ีแฝงอยู่ใน
ภาพถ่ายบนงานโฆษณา มุ่งเน้นและพัฒนาทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ 
เทคนิคในการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ เพื่อออกแบบผลงานโฆษณา  และ
ปฏิบัติงานภาคสนาม 
หมายเหตุ : CWIE 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรม
ส าเรจ็รูป และโจทย์การ
แต่งภาพท่ีหลากหลาย 
และปรับใหส้อดคล้อง
กับการเรยีนการสอน
แบบบูรณาการกับการ
ท างาน (CWIE) 

 5741304  การออกแบบในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
      ศึกษาและปฏิบัติการการออกแบบ ด้วยทักษะการออกแบบที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น การออกแบบสื่อการเรียนสอน การออกแบบ
และการจัดนิทรรศการ และทักษะงานหัตถกรรมพื้นฐาน 

เพิ่มรายวิขาท่ีสามารถ
สามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

 5743202 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
     ศึกษาเทคนิคการเขียนแบบด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 2 มิติ 
     ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 2 มิติ ตามโจทย์และ
รูปทรงทางการออกแบบต่างๆ  

เพิ่ ม รายวิชาที่ มุ่ ง เน้ น
ด้านการเขียนแบบด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป 

 5743204   การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน  3(2-2-5) 
             ศึกษาข้อมูลบริบทและผลิตภัณฑ์ ชุมชน เพื่อการออกแบบและ
แก้ปัญหาให้กับชุมชน  
       ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อแก้ใขโจทย์ปัญหาด้านการ
ออกแบบของชุมชน และปฏิบัติงานภาคสนาม 
หมายเหตุ : CWIE 

เพิ่มรายวิชาเนื่องจาก
หลักสตูรมีการบูรณา
การร่วมกับชุมชนในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจภุัณฑ์ให้กับชุมชน 
และปรับใหส้อดคล้อง
กับการเรยีนการสอน
แบบบูรณาการกับการ
ท างาน (CWIE) 
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5743301         คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว  3(2-2-5) 
      ศึกษาทฤษฎีและหลักการในการสร้างภาพเคลื่อนไหว และฝึก
ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบและการ
สร้างภาพเคลื่อนไหว ในลักษณะ สองมิติ และสามมิติ ภายใต้โจทยท์ี่ได้รับ 

5743301         คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว  3(2-2-5) 
      ศึกษาทฤษฎีและหลักการในการสร้างภาพเคลื่อนไหว และฝึก
ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบและการ
สร้างภาพเคลื่อนไหว ในลักษณะ สองมิติ และสามมิติ ภายใต้โจทยท์ี่ได้รับ 

คงเดิม 

 5743302 คอมพิวเตอร์เพื่อการตกแต่งภาพข้ันสูง 3(2-2-5) 
     ศึกษาและปฏิบัติการตัดต่อ ตกแต่ง และปรับแต่งภาพในด้านการ
ออกแบบขั้นสูง 

เพิ่มรายวิชาเรียนรู้ใน
ด้านการท าภาพตัดต่อ 
ตกแต่งภาพ 

5743303        ออกแบบบรรจุภณัฑ์เพื่อการขนส่ง   3(2-2-5) 
      ศึกษาหลักการออกแบบ และรูปแบบบรรจภุัณฑ์ท่ีใช้บรรจุผล
ทางอุตสาหกรรม เพื่อขนส่งทั้งในและนอกประเทศ อาทิเช่นบรรจุภณัฑ์ส าหรับ
อาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภณัฑส์ าหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยค านึงถึง
ความปลอดภัย การประยุกต์กราฟิกเข้ากับงานท่ีออกแบบ พร้อมวิเคราะห์และ
ทดสอบบรรจุภณัฑ์เพื่อใช้ในการขนส่ง 

5743303        ออกแบบบรรจุภณัฑ์เพื่อการขนส่ง   3(2-2-5) 
      ศึกษาหลักการออกแบบ และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุผล
ทางอุตสาหกรรม เพื่อขนส่งทั้งในและนอกประเทศ อาทิเช่นบรรจุภัณฑ์ส าหรับ
อาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยค านึงถึง
ความปลอดภัย การประยุกต์กราฟิกเข้ากับงานที่ออกแบบ พร้อมวิเคราะห์และ
ทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในการขนส่งและปฏิบัติงานภาคสนาม 
หมายเหตุ : CWIE 

ปรับให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนแบบ

บูรณาการกับการท างาน 
(CWIE) 

5743304           การออกแบบและพัฒนาเว็บ   3(2-2-5) 
       ศึกษาการสร้าง Home page การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ
ในหน้าเว็บไซด์ การจัดวาง Lay Out จนถึงเทคนิคต่างๆ  
       ฝึกปฏิบัตเิพื่อการสร้างหน้า HTML , Home page และ 
Web page ด้วยเทคนิคต่างๆ เชน่ Layout, Frame, Table, Layer, ทดลองท า
แบบสอบถาม และแบบทดสอบออนไลน์ ตลอดจนการใช้จริง 

5743304           การออกแบบและพัฒนาเว็บ   3(2-2-5) 
       ศึกษาการสร้าง Home page การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ
ในหน้าเว็บไซด์ การจัดวาง Lay Out จนถึงเทคนิคต่างๆ  
       ฝึกปฏิบัตเิพื่อการสร้างหน้า HTML , Home page และ 
Web page ด้วยเทคนิคต่างๆ เชน่ Layout, Frame, Table, Layer, ทดลองท า
แบบสอบถาม และแบบทดสอบออนไลน์ ตลอดจนการใช้จริง 

คงเดิม 

5743305         ออกแบบผลิตภณัฑ์เครื่องหนัง  3(2-2-5)  
       ความหมาย หลักการ ประเภทเครือ่งหนัง กรรมวิธีการผลิต 
และฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับพัฒนาการออกแบบเครื่องหนัง 
 

5743305         ออกแบบผลิตภณัฑ์เครื่องหนัง  3(2-2-5)  
       ความหมาย หลักการ ประเภทเครือ่งหนัง กรรมวิธีการผลิต 
และฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับพัฒนาการออกแบบเครื่องหนัง 
 

คงเดิม 
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5743306            การออกแบบเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
      ศึกษากระบวนการขั้นตอนการด าเนินงานการออกแบบ
กราฟิกส าหรับสภาพแวดล้อม งานออกแบบกราฟิกส าหรับการสื่อสารที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 
      ฝึกปฏิบัติการออกแบบกราฟิกและแก้ไขปัญหาของการ
ออกแบบ ตามหัวข้อที่ก าหนดได ้

5743306            การออกแบบเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
      ศึกษากระบวนการขั้นตอนการด าเนินงานการออกแบบ
กราฟิกส าหรับสภาพแวดล้อม งานออกแบบกราฟิกส าหรับการสื่อสารที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 
      ฝึกปฏิบัติการออกแบบกราฟิกและแก้ไขปัญหาของการ
ออกแบบ ตามหัวข้อที่ก าหนดได ้

คงเดิม 

5743307      การสอนศิลปะและการออกแบบ 3(3-0-6) 
       เนื้อหากิจกรรมและวิธีการสอน การออกแบบ การวางแผน
การสอน การอภิปรายและการสอน ศิลปะและออกแบบในระดับ การศึกษาต่างๆ 

5743307      การสอนศิลปะและการออกแบบ 3(3-0-6) 
       เนื้อหากิจกรรมและวิธีการสอน การออกแบบ การวางแผน
การสอน การอภิปรายและการสอน ศิลปะและออกแบบในระดับ การศึกษาต่างๆ 

คงเดิม 

 5743401 ระเบียบวิธีวิจยัการออกแบบ 3(2-2-5) 
   ศึกษาหลักการวิจยั ระเบยีบวิธีการวิจัยการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประกอบการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม เช่น ขั้นเตรียมงาน ขั้นศึกษาค้นคว้าข้อมูล ขั้นเก็บรวบรวม
ข้อมูล ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นน าเสนอผลงานวิจยั ฝึกปฏบิัติการศึกษา ค้นคว้าใน
หัวข้อเรื่องที่สนใจ ปฏิบัติการจัดเตรียมเค้าโครงงานวิจัย 

เพิ่มรายวิชาเกีย่วกับ
งานวิจัยท่ีนักศึกษาสนใจ 
เพื่อต่อยอดสูร่ายวิชา
การวิจัยการออกแบบฯ 

5744301        การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดยี  3(2-2-5) 
      ศึกษาการใช้โปรแกรมในการท างานด้านสื่อผสม การถ่ายภาพ
เคลื่อนไหวด้วยกล้องวีดิโอ การใช้โปรแกรมในการตดัต่อ การผสมผสาน งานวีดิโอ
กับงานอ่ืนๆเช่นภาพนิ่ง ภาพสามมิติ ภาพสองมติ ิ
      ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพและตัวต่อวิดีโอ การสร้างเรื่องราวตาม
สคริปท์ เพ่ือสร้างผลงานมัลติมีเดยีอย่างง่ายๆ 

5744301        การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดีย  3(2-2-5) 
      ศึกษาการใช้โปรแกรมในการท างานด้านสื่อผสม การถ่ายภาพ
เคลื่อนไหวด้วยกล้องวีดิโอ การใช้โปรแกรมในการตัดต่อ การผสมผสาน งานวีดิโอ
กับงานอ่ืนๆเช่นภาพนิ่ง ภาพสามมิติ ภาพสองมิติ 
      ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพและตัวต่อวิดีโอ การสร้างเรื่องราวตาม
สคริปท์ เพ่ือสร้างผลงานมัลติมีเดียอย่างง่ายๆ 

คงเดิม 

5744302     การควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลติภณัฑ์  3(2-2-5) 
      ศึกษาทฤษฏีและการปฏิบตัิ การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม โดยอาศัยพ้ืนฐานทางสถิติมาใช้ประกอบ เพื่อให้เกดิประสิทธิภาพใน
กรรมวิธีควบคมุคุณภาพผลิตภัณฑ ์รวมทั้งวิธีการปฏิบัติการตรวจสอบตัวอย่าง 

5744302     การควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์  3(2-2-5) 
      ศึกษาทฤษฏีและการปฏิบัติ การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม โดยอาศัยพื้นฐานทางสถิติมาใช้ประกอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
กรรมวิธีควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้งวิธีการปฏิบัติการตรวจสอบตัวอย่าง 

คงเดิม 
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การสร้างระบบและวิธีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 

การสร้างระบบและวิธีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

5744501          การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   2(90) 
      จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรยีมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อให้รับทราบลักษณะ และ
โอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตน ให้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

5744501          การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   2(90) 
      จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อให้รับทราบลักษณะ และ
โอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตน ให้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

คงเดิม 

5744502   เตรียมฝึกสหกิจศึกษา    1(45) 
      การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อการท างาน โดยมี
อาจารย์และผู้ประกอบการเป็นท่ีปรึกษา เพื่อศึกษางานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบ พัฒนาให้รู้จักคิด ท า แก้ปัญหาเป็น มีคณุลักษณะทีเ่หมาะสมกับ
วิชาชีพ และเพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกบัการประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการพัฒนา
บุคลิกภาพและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

5744502   เตรียมฝึกสหกิจศึกษา    1(45) 
      การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อการท างาน โดยมี
อาจารย์และผู้ประกอบการเป็นที่ปรึกษา เพื่อศึกษางานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบ พัฒนาให้รู้จักคิด ท า แก้ปัญหาเป็น มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการพัฒนา
บุคลิกภาพและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้และปฏิบัติงานภาคสนาม 
หมายเหตุ : CWIE 

ปรับให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนแบบ

บูรณาการกับการท างาน 
(CWIE) 

5744503           การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    5(450) 
      เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ มีประสบการณ์การท างานใน
วิชาชีพ รับทราบถึงอุปสรรค ปัญหาของการท างานในวิชาชีพ ฝึกวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหาเพื่อเป็นประสบการณ์ในการประกอบอาชีพก่อนจบการศึกษา จึงมี
แนวทางให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

5744503           การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    5(450) 
      เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้  มีประสบการณ์การท างานใน
วิชาชีพ รับทราบถึงอุปสรรค ปัญหาของการท างานในวิชาชีพ ฝึกวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหาเพื่อเป็นประสบการณ์ในการประกอบอาชีพก่อนจบการศึกษา จึงมี
แนวทางให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คงเดิม 

5744504                    สหกิจศึกษา     6(540) 
      บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกัน 
โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติงาน การคัดเลือกนักศึกษา การเตรยีมความพร้อม 
การนิเทศ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

5744504                    สหกิจศึกษา     6(540) 
      บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกัน 
โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติงาน การคัดเลือกนักศึกษา การเตรียมความพร้อม 
การนิเทศ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและปฏิบัติงานภาคสนาม 

ปรับให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนแบบ

บูรณาการกับการท างาน 
(CWIE) 
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หมายเหตุ : CWIE 

5744701  วิจัยเพื่อการออกแบบ  3(2-2-5) 
       ให้นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงการงานวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับ การ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมที่นักศึกษาสนใจมากที่สดุ โดยค านึงถึง
ความเป็นไปได้ของโครงการ มุ่งเนน้การใช้แนวคิดใหม่สามารถแก้ปญัหาที่มีอยู่เดิม
ได้ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
                       ปฏิบัติการจัดท าโครงการงานวิจัย การเสนอหัวข้อ การ
ด าเนินการหาข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การท าแบบ
ร่างจนถึงการออกแบบขั้นสุดท้าย การน าเสนอผลงานการศึกษาเป็นภาคเอกสาร 
รวมทั้งการท าหุ่นจ าลองและผลติภัณฑต์้นแบบ ภายใต้การควบคมุดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  

5744401            ศิลปนิพนธ์   5(0-10-5) 
       ให้นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงการงานวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับ การ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมที่นักศึกษาสนใจมากที่สดุ โดยค านึงถึง
ความเป็นไปได้ของโครงการ มุ่งเนน้การใช้แนวคิดใหม่สามารถแก้ปญัหาที่มีอยู่เดิม
ได้ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
  ปฏิบัติการจัดท าโครงการงานวิจัย การเสนอหัวข้อ การ
ด าเนินการหาข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การท าแบบ
ร่างจนถึงการออกแบบขั้นสุดท้าย การน าเสนอผลงานการศึกษาเป็นภาคเอกสาร 
รวมทั้งการท าหุ่นจ าลองและผลติภัณฑต์้นแบบ ภายใต้การควบคมุดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
 

ปรับปรุงช่ือรายวิชาให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาศิลปกรรมศาสตร 
พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 

 

                                                                                                                      

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
5.2 ประเภทของหลักสูตร  
  หลักสตูรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรอืปฏิบัติการ 
 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร  
  หลักสตูรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรอืปฏิบัติการ ด้วยการจดัสหกจิศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work 
Integrated Education : CWIE) 
 

ปรับให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนแบบ

บูรณาการกับการท างาน 
(CWIE) 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่   
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรยีนการสอนโดยตรง 
 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่   
  เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงาน
ภายนอก โดยหลักสูตรได้ 
ด าเนินการท าบันทึกลงนามข้อตกลงร่วมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน  
( Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) กั บ ส ถ า น
ประกอบการ และหน่วยงาน 
ภายนอก จ านวน 7 แห่ง ดังนี้ 

1. บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง 2002 จ ากัด 
2. ร้านศรลัมพ์ไวนลิ (ลูกแม่น้ าปิงไวนิล) 
3. ร้านพีพี คัลเลอร์ ท าป้าย 
4. ร้านบุญยงค์กราฟิก 
5. ร้าน Boom Boom Sport 
6. ร้าน JB สติ๊กเกอร ์
7. ร้าน Magic Design 

 

ปรับให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนแบบ

บูรณาการกับการท างาน 
(CWIE) 

- 15. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กราฟิก ได้ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้  ที่ เรียกว่า PLOs (Program Learning 
Outcomes) ดังนี ้

ปรับให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนแบบ

บูรณาการกับการท างาน 
(CWIE) และการ
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  PLO1 นักศึกษามีความรู้ และเข้าใจความรู้พื้นฐานการออกแบบและ
องค์ประกอบศิลป ์
  PLO2 นักศึกษามีความคดิสร้างสรรค์ สามารถคิด วิเคราะห์ ออกแบบ 

และถ่ายทอดผลงานด้านการออกแบบผลติภณัฑ์และกราฟิกได้ 
  PLO3 นักศึกษามีความรับผดิชอบต่องาน และมีความตรงต่อเวลา 
  PLO4 นักศึกษามีทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการออกแบบ 

และสามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ตา่ง ๆ ด้านการออกแบบและการท าต้นแบบ
ได ้

  PLO5 นักศึกษามีความรู้เท่าทันแนวโน้ม (Trend) และกระแสด้านการ
ออกแบบ 
  PLO6 นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือ

ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน และน าเสนอผลงานได ้
  PLO7 นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และท างานเป็นทีมได ้

หมายเหตุ : เพิ่มเติมตารางผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในหน้าท่ี 8 

ประเมินตามเกณฑ์การ
ประกันคณุภาพ Aun-

Qa 

1.2 ความส าคัญ 
       หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์และกราฟิก 
มุ่งผลติบัณฑติให้มีความรอบรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชา  และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
ท้องถิ่น และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมยั โดยสามารถถา่ยทอด
เทคโนโลยีความรู้ความสามารถทางด้านการออกแบบ รวมถึงพัฒนางาน
สร้างสรรค์ในสาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์และกราฟิกวมกับชุมชนและท้องถิ่น  

 

1.2 ความส าคัญ 
       หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์และกราฟิก 
มุ่งผลติบัณฑติให้มีความรอบรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชา  และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
ท้องถิ่น และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมยั โดยสามารถถา่ยทอด
เทคโนโลยีความรู้ความสามารถทางด้านการออกแบบ รวมถึงพัฒนางาน
สร้างสรรค์ในสาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์และกราฟิกวมกับชุมชนและท้องถิ่น 
โดยมีการจัดการเรียนการสอนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การทางาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 
 
 

ปรับให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนแบบ

บูรณาการกับการท างาน 
(CWIE) 
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1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  มีความซื่อสตัยส์ุจรติ รับผดิชอบตอ่ตนเองและสังคม มีจิต

ส านักนึกสาธารณะ จรรยาบรรณวิชาชีพทางศิลปะและการออกแบบ สามารถ
ค้นคว้า แก้ปัญหา และพัฒนาตนเอง และสังคมด้วยความรู้ทางด้านศิลปะและการ
ออกแบบ เข้าใจในธรรมเนียมปฏบิัติในการประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่ศึกษา มี
วิจารณญาณ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการ
ความรู้ของตนเองกับศาสตร์อื่นเพือ่สร้างสรรคผ์ลงานได้อย่างมไีหวปฏิภานไหว
พริบ มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบและเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถสื่อสารกับสังคมที่หลากหลาย และแสดงความ
คิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา สามารถสื่อสารทั้งการพดู ฟัง อ่าน เขียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมในการสืบค้น
ข้อมูลหรือน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้เชิงตัวเลข สถิติที่
เหมาะสมในงานออกแบบ และสามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศลิปกรรมศาสตร์ใน
การสร้างสรรค์ผลงานตามความถนัดและความสามารถเฉพาะตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 มีความรู้ และเข้าใจความรู้พื้นฐานการออกแบบและ

องค์ประกอบศิลป์ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิด วิเคราะห์ ออกแบบ และ
ถ่ายทอดผลงานด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์และกราฟิกได้ มีความรบัผิดชอบต่อ
งาน และมีความตรงต่อเวลา มีทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการออกแบบ 
และสามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ตา่ง ๆ ด้านการออกแบบและการท าต้นแบบ
ได้ มีความรู้เท่าทันแนวโนม้ (Trend) และกระแสดา้นการออกแบบ สามารถ
สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ทั้งการพูด ฟัง 
อ่าน เขียน และน าเสนอผลงานได ้และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และท างาน
เป็นทีมได ้
 

ปรับให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนแบบ

บูรณาการกับการท างาน 
(CWIE) 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

   ปรับปรุง
หลักสูตรให้มี
มาตรฐาน
สอดคล้องกับ 
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 
2558 ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี 
สาขาศิลปกรรม
ศาสตร พ.ศ.2558 
และความต้องการ
ด้านก าลังของคน
ในท้องถิ่น 

-  ติดตามความเปลี่ยน 
แปลงและความต้องการ
ก าลังคนในหน่วยงานรัฐบาล 
และเอกชน และเทคโนโลยีที่
มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาหลักสูตร 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทัง้ภาครัฐ
และเอกชนมามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร 
- ประสานความร่วมมือกับ
ชุมชนและหน่วยงานทางการ
ศึกษาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการศึกษาดู
งาน 
- ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง 

   - มีรายงานข้อมูลความ
ต้องการก าลังคนทางดา้นการ
ออกแบบและเทคโนโลยีที่
เป็นปัจจุบัน 
   - จ านวนผู้เชี่ยวชาญทีม่ี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรครบถ้วนจากทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
   - มีรายงานผลการน า
นักศึกษาไปศึกษาและฝึก
ปฏิบัติการ ณ แหล่งเรียนรู้ 
   - มีรายงานการประเมิน 
ผลหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

   ปรับปรุง
หลักสูตรให้มี
มาตรฐาน
สอดคล้องกับ 
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 
2558 ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี 
สาขาศิลปกรรม
ศาสตร พ.ศ.2558 
และความต้องการ
ด้านก าลังของคน
ในท้องถิ่น 

-  ติดตามความเปลี่ยน 
แปลงและความต้องการ
ก าลังคนในหน่วยงานรัฐบาล 
และเอกชน และเทคโนโลยีที่
มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาหลักสูตร 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทัง้ภาครัฐ
และเอกชนมามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร 
- ประสานความร่วมมือกับ
ชุมชนและหน่วยงานทางการ
ศึกษาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการศึกษาดู
งาน 
- ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง 

   - มีรายงานข้อมูลความ
ต้องการก าลังคนทางดา้นการ
ออกแบบและเทคโนโลยีที่
เป็นปัจจุบัน 
   - จ านวนผู้เชี่ยวชาญทีม่ี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรครบถ้วนจากทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
   - มีรายงานผลการน า
นักศึกษาไปศึกษาและฝึก
ปฏิบัติการ ณ แหล่งเรียนรู้ 
   - มีรายงานการประเมิน 
ผลหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

ปรับให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนแบบ

บูรณาการกับการท างาน 
(CWIE) โดยเพิ่มเติม
แผนการพัฒนาดา้น

หลักสตูร CWIE 
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   กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

- จัดการเรียนการสอนเชิงรุก 
(Active Learning) โดย
มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริง 
สู่การเรียนรู้ในศตวรรษ 21 
- ประเมินผลการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของ
คณาจารย์ผู้สอน  

   - คณาจารย์ทุกคนมี
แผนการบริหารการสอนที่
มุ่งเน้นกระบวนเรียนรู้เชิงรุก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(มคอ.3, มคอ.5) 
ระดับอุดมศึกษา 
   - ระดับคุณภาพการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารย์ผู้สอน 

   การทบทวน
และปรับปรุง
หลักสูตรให้
สอดคล้องกับ
ผลงานการวิจัย
ใหม่ในศาสตร์ของ
ตนเอง และ
ศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของ
องค์ความรู้ใหม่
ของเทคโนโลยีที่
พัฒนา
เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 
 

- เข้าร่วมประชุมสัมมนาทาง
วิชาการทางด้านออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และกลุ่ม
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
- วิเคราะห์ คาดการณ์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
องค์ความรู้ทางด้านการ
ออกแบบและเทคโนโลยีทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาต ิ

   - มีเอกสารรายงานผลการ
ประชุมสัมมนาทางวชิาการว่า
ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 
   - มีรายงานผลการ
วิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้
ทางด้านการออกแบบและ
เทคโนโลย ี

   กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

- จัดการเรียนการสอนเชิงรุก 
(Active Learning) โดย
มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริง 
สู่การเรียนรู้ในศตวรรษ 21 
- ประเมินผลการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของ
คณาจารย์ผู้สอน  

   - คณาจารย์ทุกคนมี
แผนการบริหารการสอนที่
มุ่งเน้นกระบวนเรียนรู้เชิงรุก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(มคอ.3, มคอ.5) 
ระดับอุดมศึกษา 
   - ระดับคุณภาพการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารย์ผู้สอน 

   การทบทวน
และปรับปรุง
หลักสูตรให้
สอดคล้องกับ
ผลงานการวิจัย
ใหม่ในศาสตร์ของ
ตนเอง และ
ศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของ
องค์ความรู้ใหม่
ของเทคโนโลยีที่
พัฒนา
เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 
 

- เข้าร่วมประชุมสัมมนาทาง
วิชาการทางด้านออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และกลุ่ม
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
- วิเคราะห์ คาดการณ์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
องค์ความรู้ทางด้านการ
ออกแบบและเทคโนโลยีทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาต ิ

   - มีเอกสารรายงานผลการ
ประชุมสัมมนาทางวชิาการว่า
ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 
   - มีรายงานผลการ
วิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้
ทางด้านการออกแบบและ
เทคโนโลย ี
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   การบริหาร
ทรัพยากรการ
เรียนการสอน 

- ส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิต
เอกสาร ต ารา และสื่อการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง 
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ห้องเรียนที่มี
มาตรฐาน 
 

   - จ านวนเอกสาร ต ารา 
และสื่อการเรียนรู้ทางด้าน
การออกแบบ และเทคโนโลยี
ที่พัฒนา และเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 
   - มีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ห้องเรียนที่มี
มาตรฐานและพอเพียง
ห้องปฏิบัติการ 

   การสนับสนุน
และพัฒนา
นักศึกษา 

- พัฒนาระบบการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ และ
งานวิจัยแก่นักศึกษา 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตของ
นักศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ TQF 
และการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 
ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
 
 

  - มีให้ค าปรึกษาวิชาการ 
และงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักศึกษา 
  - มีโครงการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตของ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

   การบริหาร
บุคลากร 

- ส่งเสริม พัฒนา องค์ความรู้
ทางด้านการออกแบบ และ
เทคโนโลยีการวิจัย และ
ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
- ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ด้านวิชาการและวิชาชีพของ
คณาจารย์ 

  - มีโครงการพัฒนา
คณาจารย์ประจ าหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง (วิทยากร) 
  - มีรายงานผลการเข้าร่วม
ฝึกอบรม ประชุมสัมมนาของ
คณาจารย์ 
  - ต าแหน่งทางวิชาการหรือ

 
   การบริหาร
ทรัพยากรการ
เรียนการสอน 

- ส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิต
เอกสาร ต ารา และสื่อการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง 
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ห้องเรียนที่มี
มาตรฐาน 
 

   - จ านวนเอกสาร ต ารา 
และสื่อการเรียนรู้ทางด้าน
การออกแบบ และเทคโนโลยี
ที่พัฒนา และเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 
   - มีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ห้องเรียนที่มี
มาตรฐานและพอเพียง
ห้องปฏิบัติการ 

   การสนับสนุน
และพัฒนา
นักศึกษา 

- พัฒนาระบบการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ และ
งานวิจัยแก่นักศึกษา 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตของ
นักศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ TQF 
และการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 
ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
 
 

  - มีให้ค าปรึกษาวิชาการ 
และงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักศึกษา 
  - มีโครงการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตของ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

   การบริหาร
บุคลากร 

- ส่งเสริม พัฒนา องค์ความรู้
ทางด้านการออกแบบ และ
เทคโนโลยีการวิจัย และ
ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
- ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ด้านวิชาการและวิชาชีพของ
คณาจารย์ 

  - มีโครงการพัฒนา
คณาจารย์ประจ าหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง (วิทยากร) 
  - มีรายงานผลการเข้าร่วม
ฝึกอบรม ประชุมสัมมนาของ
คณาจารย์ 
  - ต าแหน่งทางวิชาการหรือ



106 

 

                                                                                                                      

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
- ส่งเสริม พัฒนาการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ หรือ
ศึกษาต่อของคณาจารย์  
- ส่งเสริม ถ่ายทอดองค์
ความรู้ทางวิชาการให้กับ
องค์กร ท้องถิ่น รวมถึงการ 
บริการวิชาการ 

การศึกษาต่อร้อยละ 20 ชอง
อาจารย์ในหลักสูตร 
  - หนังสือเชิญ หรือบันทึก
ข้อความ 

   การให้
ความส าคัญกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
สังคม และความ
พึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

- ส ารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
- ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

   - มีรายงานข้อมูลความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
  - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

 

- ส่งเสริม พัฒนาการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ หรือ
ศึกษาต่อของคณาจารย์  
- ส่งเสริม ถ่ายทอดองค์
ความรู้ทางวิชาการให้กับ
องค์กร ท้องถิ่น รวมถึงการ 
บริการวิชาการ 

การศึกษาต่อร้อยละ 20 ชอง
อาจารย์ในหลักสูตร 
  - หนังสือเชิญ หรือบันทึก
ข้อความ 

   การให้
ความส าคัญกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
สังคม และความ
พึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

- ส ารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
- ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

   - มีรายงานข้อมูลความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
  - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต  
 

1. ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรแบบการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การทางาน (CWIE) ตาม
นโยบายของ สป.อว.  
2. ส ารวจการได้งานท าของ
บัณฑิตและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต  
3. ส ารวจสมรรถนะการทา
งานที่สถานประกอบการและ
ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ  

1. แนวทางการส่งเสริมการ
จัดสหกิจศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทางาน 
(CWIE) ตามนโยบายของ 
สป.อว.  
2. ผลการส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
3. หลักสูตรที่พัฒนา
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน  

จัดท าแผนพัฒนา
ความร่วมมือกับ
สถาน

1. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ (MOU) กับสถาน
ประกอบการในพ้ืนที่เพ่ือสร้าง

1. ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU)  
2. ข้อมูลสาหรับการจับ
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ประกอบการ  
 

แผน CWIE รับนักศึกษา  
2. สร้างความรู้ความเข้าใจ
เร่ือง CWIE รวมถึงมาตรฐาน
และประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับ
นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 
และสถานประกอบการ  
3. มีระบบข้อมูลที่เชื่อมต่อ
ระหว่างสถาบันการศึกษากับ
สถานประกอบการและระบบ
บริการข้อมูล  
4. สถาบันอุดมศึกษาและ
สถานประกอบการร่วมกัน
ออกแบบหลักสูตรและระบบ
บริหารจัดการ  
5. สถาบันอุดมศึกษา สถาน
ประกอบการ และนักศึกษามี
การร่วมสอบทานและ
ประเมินเพ่ือการพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
6. พัฒนา CWIE เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพสถาน
ประกอบการ  

คู่ความร่วมมือ  
3. Learning Outcome ของ
นักศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ  
4. การต่อยอดและยกระดับ 
CWIE  
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2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1) ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับ
มหาวิทยาลัย 

2) ปัญหาด้านภาษาอังกฤษ 
3) ความรู้พื้นฐานด้านศิลปะและการออกแบบมีน้อย 
4) ทักษะด้านการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี ด้านการ

ออกแบบมีน้อย 
5) ความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ และความคิดอย่างเป็นระบบมี

น้อย 
6) ทัศนคติและความเข้าใจในวิชาชีพการออกแบบมีน้อย 
7) ทุนทรัพย์ในการศึกษาของนักศึกษาไม่เพียงพอ 

 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับ

มหาวิทยาลัย 
2) ปัญหาด้านภาษาอังกฤษ 
3) ความรู้พื้นฐานด้านศิลปะและการออกแบบมีน้อย 
4) ทักษะด้านการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี ด้านการ

ออกแบบมีน้อย 
5) ความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ และความคิดอย่างเป็นระบบมี

น้อย 
6) ทัศนคติและความเข้าใจในวิชาชีพการออกแบบมีน้อย 
7) ทุนทรัพย์ในการศึกษาของนักศึกษาไม่เพียงพอ 
ผลการวิเคราะห์การเรียนใน มคอ. 7 พบว่านักศึกษามีปัญหาเรื่องการ

ปฏิบัติงานและความรับผิดชอบการท างาน รวมทั้งต้องด าเนินการเตรียมความ
พร้อมในเรื่องทัศนคติและการปฏิบัติตนเพื่อใช้สาหรับการทางานร่วมกับสถาน
ประกอบการเพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพิ่มเตมิผลการวิเคราะห์
จาก มคอ.7 เพื่อให้
ปัญหานักศึกษาแรกเข้า
เป็นข้อมูลปัจจุบัน 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือการแก้ปัญหา 
1) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ เพื่อฝึกปฏิบัติการทักษะ

พื้นฐานความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ ทักษะด้านการปฏิบัติงาน การใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบและแนะน าการ
วางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย การแบ่งเวลาเรียนและการท า
กิจกรรมต่างๆ 

2) มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่
สอดส่องดูแล ตักเตือนให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา และประสานข้อมูลแหล่งทุน
สนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักศึกษา 

 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือการแก้ปัญหา 
1) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ เพื่อฝึกปฏิบัติการทักษะ

พื้นฐานความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ ทักษะด้านการปฏิบัติงาน การใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบและแนะน าการ
วางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย การแบ่งเวลาเรียนและการท า
กิจกรรมต่างๆ 

2) มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่
สอดส่องดูแล ตักเตือนให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา และประสานข้อมูลแหล่งทุน
สนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักศึกษา 

ปรับให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับการท างาน 
(CWIE) 
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3) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษา และ

การดูแลนักศึกษา เช่น วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ การติดตามการ
เรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้า
จ าเป็น หรือเชิญบัณฑิตที่ประสบความส าเร็จในวิชาชีพการออกแบบมาสร้างแรง
บันดาลใจให้กับนักศึกษา เป็นต้น 

3) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษา และ
การดูแลนักศึกษา เช่น วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ การติดตามการ
เรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้า
จ าเป็น หรือเชิญบัณฑิตที่ประสบความส าเร็จในวิชาชีพการออกแบบมาสร้างแรง
บันดาลใจให้กับนักศึกษา เป็นต้น 
 4) จัดกิจกรรมการก าหนดประสบการณ์วิชาชีพก่อนการศึกษา (Pre-
course Experience) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความเข้าใจต่ออาชีพท่ีนักศึกษา
ต้องเรียนและทางานในอนาคต  

5) ฝึกประยุกต์ใช้ความรู้จากช้ันเรียนด้วยการทากรณีศึกษาหรือโจทย์
จากสถานการณ์จริงในรายวิชาที่เรียนในสถานศึกษา (CWIE ในรายวิชา) 

2.7 ระบบการศึกษา   
แบบช้ันเรียน 

 

2.7 ระบบการศึกษา   
2.7.1 แบบช้ันเรียน 
2.7.2 ระบบการศึกษาเป็นแบบการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง

บูรณาการกับการทางาน (Cooperative and Work Integrated Education : 
CWIE) จัดการศึกษาเป็นระบบโมดูลาร์ในช้ันปีที่ 2 และ 3 โดยจัดรายวิชาที่มี
เนื้อหาสัมพันธ์กันหรื   อเกื้อหนุนซึ่งกันมาไว้ในโมดูลาร์เดียวกัน เพื่อความสะดวก
ในการจัดทาโครงงาน แบ่งออกเป็น 1 โมดูลาร์ต่อปีการศึกษารวม 2 โมดูลาร์
ตลอดหลักสูตร 
 

ปรับให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับการท างาน 
(CWIE) 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
   1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1)  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม  
    2)  มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น  
    3)  มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1)  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม (CWIE) 
    2)  มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น 
(CWIE) 

ปรับให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับการท างาน 
(CWIE) และให้มีความ
ชัดเจนในด้านการ
ประเมินท่ีต้องบูรณาการ
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   2. ด้านความรู้ 
    1) รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม  และศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง (CWIE) 
        2) มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหา และพัฒนา
ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเปน็ระบบ  
    3) มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
        4) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติใน
การประกอบวิชาชีพด้านศลิปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา 
   3. ด้านทักษะทางปัญญา  
        1) สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมลู จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
อย่างมีวิจารณญาณ 
        2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  
        3) สามารถบูรณาการความรูก้ับศาสตร์อื่นเพื่อสรา้งสรรค์
ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้  
 4) มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบในการ
สร้างผลงาน 
 
  
   4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
        1) มีภาวะผู้น า เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี

    3)  มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะ 
   2. ด้านความรู้ 
    1) รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม  และศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง (CWIE) 
        2) มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหา และพัฒนา
ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเปน็ระบบ (CWIE) 
    3) มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
        4) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติใน
การประกอบวิชาชีพด้านศลิปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา 
   3. ด้านทักษะทางปัญญา  
        1) สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมลู จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
อย่างมีวิจารณญาณ 
        2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  
        3) สามารถบูรณาการความรูก้ับศาสตร์อื่นเพื่อสรา้งสรรค์
ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ (CWIE) 
 4) มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบในการ
สร้างผลงาน 
 
  
   4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
        1) มีภาวะผู้น า เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รับฟัง

กับสถานประกอบการ 
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        2) มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสทิธิภาพ  
        3) สามารถแสดงความคิดเหน็อย่างมีเหตผุล 
ตรงไปตรงมา และเคารพใน 
ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง   
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        1) สามารถสื่อสารด้วยการพดู ฟัง อ่าน เขียนในการ
สื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และน าเสนองานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (CWIE) 
        2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
        3) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรูเ้ชิงตัวเลข 
หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับงานศิลปกรรม 
  6. ทักษะพิสัย 
    1) สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการ
สร้างสรรค์ผลงานของตน  
 

ความคิดเห็นของผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี
        2) มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสทิธิภาพ (CWIE) 
        3) สามารถแสดงความคิดเหน็อย่างมีเหตผุล 
ตรงไปตรงมา และเคารพใน 
ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง (CWIE)   
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        1) สามารถสื่อสารด้วยการพดู ฟัง อ่าน เขียนในการ
สื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และน าเสนองานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (CWIE) 
        2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(CWIE) 
        3) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรูเ้ชิงตัวเลข 
หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับงานศิลปกรรม 
  6. ทักษะพิสัย 
    1) สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการ
สร้างสรรค์ผลงานของตน  
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ภาคผนวก ค 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้อง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  
ข้อ 5. ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  โดย

จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น     ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้
ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์
ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายใน
ระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 
ข้อ 6. ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้อง ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 7.  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8. นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ 
หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ  หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 

ข้อ 9. นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ มหาวิทยาลัยรับรองมาขอ
ยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
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ข้อ 10. มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการจัดการศึกษา
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11. โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต การก าหนด
หน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12. มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทาง
การศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา 
  

ข้อ 13. การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่
เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่แตกต่าง
ไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียน
เรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15. ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่นักศึกษาที่พ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16. อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาที่
ตนสอน  

ข้อ 17. ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18. ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการ
ด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19. ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่ อให้อาจารย์ผู้สอนได้
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 ข้อ 20. การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
   ข้อ 21. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

------------------------------------------------------- 
 
  โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการประเมินผล
การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออกข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ 2. บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ          ข้อบังคับนี้ ให้
ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ 
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
  ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ จัดการศึกษา
ส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่
นักศึกษาภาคปกติ 
  ข้อ 5. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาค
เรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม 
เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30  ถึง 70  และต้องมีการสอบ
ปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  การ
อนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
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   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบค่า
ระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

     ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 
B  ดี (Good)   3.0 
C+  ดีพอใช้ (Fair Good)  2.5 
C  พอใช้ (Fair)   2.0 
D+  อ่อน (Poor)   1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0  
E  ตก (Fail)   0.0 

   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับ
คะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชา
เลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผล
การประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้า
ได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน เพ่ิมเติมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

        ระดับการประเมิน      ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)        ผ่านดีเยี่ยม 
    P (Pass)        ผ่าน 
    F (Fail)         ไม่ผ่าน 

   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่า
จะสอบได ้ 

 ข้อ 7. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 
สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 

   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟังโดย
ไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน 

(2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้วและได้รับอนุมัติให้
ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 

(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต และผลการศึกษาวิชานั้น
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
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   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษาจะต้องขอรับการ

ประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นค าร้องขอสอบในรายวิชา
ที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
 การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึก     รายละเอียด
คะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายในเวลาที่
ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่เป็น”ศูนย์” 
และในกรณีท่ีไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการ
เรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอน 
และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงาน
ผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน 
ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่ได้รับการ
ยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  

 ข้อ 11. กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สถาบัน
ราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะ
ลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้  และให้เว้น
การนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้ว
นับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน  5  ปี 
  ข้อ 12. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็น
เลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตกเป็น
ตัวหารด้วย 
   12.2 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียนรายวิชา
ที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนครั้ งแรก
เท่านั้น 
  ข้อ 13. นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามท่ี      มหาวิทยาลัยก าหนด  
นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของเวลาเรียน
ทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณา
เห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้าชั้นเรียน
ไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่ก าหนดในข้อ 13. วรรค
ท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
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  ข้อ 15. นักศึกษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการประเมิน
รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่เป็นเหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง 
และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิด
ภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม  และให้
อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ และให้บันทึก
ผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภา
มหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
   16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ ากว่า         5 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร       3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 6 
ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี  และ
ไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น นักศึกษาไม่เกิน 20      ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน
หลักสูตร  5  ปี 
   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่
เกิน  7  ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน  9  ปี 
กรณีท่ีเรียนหลักสูตร  4  ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน  11  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 17. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60       เมื่อสิ้นภาค
เรียนปกติ ภาคเรียนที่  2  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาคเรียน
ปกติท่ี  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และที่  16 นับตั้งแต่เริ่มเขา้เรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ  8  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณี เรียน
หลักสูตร  2  ปี  ครบ 12  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร  3  ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร  5  ปี และขาด
คุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
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   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.80  เมื่อสิ้นภาคเรียนที่  4  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร     2  ปี  สิ้นภาค
เรียนที่  6  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร  3  ปี  และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน กรณี
หลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่
หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1 .80 หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
  ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้
ถึง 2.00  ทั้งนี ้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19. นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตาม
ควรแก่กรณีดังนี้ 
   19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 
  ข้อ 20. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง      เมื่อเรียน
ครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า  3 .60  และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า  3 .60  ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง  3.60  แต่ไม่น้อยกว่า  3.25  ให้ได้เกียรติ
นิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ “F” 
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะพิจารณาผลการ
เรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  2  ปี  
ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี  และไม่เกิน 10 
ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี  

   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 11 
ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17       ภาคเรียน
ปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
  ข้อ 21. การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวันสุดท้ายของ
การสอบปลายภาคเรียน 
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  ข้อ 22. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
  ข้อ 23. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิด
ปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่  21 ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของ
มหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออก
ระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  และ
การยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชา
หนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับ
เดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต  
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดย
ระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้องเป็น
ผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการ
เรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 
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  กรณีท่ีผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดในวรรคต้น 
ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือยกเว้น
การเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้น
การเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย 
และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้
หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกิต
ที่ขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน  ข้อ 4 
ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  

 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียน

รายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
  (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการ
ประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ที่เข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  
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  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  โดยไม่ต้องน า
เงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวม
ขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า 1 ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษา
โดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) 
ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

 ข้อ 9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ถือ
เกณฑ์ดังนี้ 

  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

 (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาค
เรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษา
และได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาท่ีได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัย ชี้ขาดใน

กรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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ชื่อ - นามสกุล  นายณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อุตสาหกรรมศึกษา) 
1. ประวัติการศึกษา  

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

2553 

วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2547 
  
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง   
 วิจัย 
ณัฐธิกานต ์ปิ่นจุไร. (2560). การออกแบบเครื่องประดับจากดีบุกด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ของ

ชุมชนบ้านโนนเหล็ก จังหวัดก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร และคณะ. (2559). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากขี้เถ้าชานอ้อยเพื่อส่งเสริมสินค้า

หัตถกรรมพื้นบ้านอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  

ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร. (2559). การพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงินจากอัตลักษณ์ชาวเขา เผ่าเย้าของ 

ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา จ.ก าแพงเพชร . มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร และคณะ. (2558). การออกแบบชุดเครื่องเรือนหัตถรรม จากเส้นโพลิโพพีลีน. มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร.  
ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร และคณะ. (2558). การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นโพลิโพพีลีนของชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา 

ต.คณฑี อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร อย่างมีส่วนร่วม ตามวิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืน. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร.  

ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร และคณะ. (2558). ออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือก
กล้วย ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ตะเคียงงาม จังหวัดก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร.  

ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร. (2558). ผลการสอนโดยใช้วงจร PDCA ที่ส่งผลต่อคุณภาพ ผลงานของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.   

ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร. (2558). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนของกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ
ย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองปิ้งไก่ จ.ก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  

 ต ารา/หนังสือ 
ณัฐธิกานต ์ปิ่นจุไร. (2559). การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร.  
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร.  (2560).  การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุ

ท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม  จังหวัด
ก าแพงเพชร. วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.  8(1).   



129 

 

                                                                                                                      

 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร และคณะ.  (2561). การพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงินจากอัตลักษณ์ชาวเขาเผ่าเย้า  ของ

ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา จ.ก าแพงเพชร.  การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 4. 

ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร.  (2560). การออกแบบลายกราฟิกเสื้อผ้าแฟชั่นจากลวดลายเครื่องสังคโลก จังหวัด
สุโขทัย.  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 4. 

ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร.  (2560). บูรณาการทักษะการเรียนรู้ (PBL) ด้วยกระบวนการคิดเชิงนิเวศเศรษฐกิจ : 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์. การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร.  (2560). การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากเส้นโพลิโพรพีลิน อย่างมีส่วนร่วม ตาม
วิถีการพัฒนาอย่างย่ังยืนของชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา ต าบลคณฑี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร.  (2557).  ออกแบบสร้างสรรค์งานเซรามิกเพิ่มคุณค่าก้าวไกลเทียบสากล .  การประชุม
วิชาการระดับชาติ  ครั้งที่  1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.   

ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร.  (2558).  การออกแบบ คือ อะไร.  วารสารสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2.   

ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร  และคณะ.  (2558).  แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว  จากวัสดุท้องถิ่น  ประเภท
กระดาษกล้วยและเชือกกล้วย  จังหวัดก าแพงเพชร.  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร. 

ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร.  (2559). การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 
กรณีศึกษากลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองปิ้งไก่ จ.ก าแพงเพชร.  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร และคณะ.  (2559). เศษเหล็กเหลือใช้จากการจัดจ าหน่ายสู่แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
กรณีศึกษาร้านจัดจ าหน่ายวัสดุเหล็ก จ.ก าแพงเพชร. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร. 

ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร และคณะ.  (2559). การออกแบบชุดเครื่องเรือนหัตถกรรมจากเส้นโพลิโพรพิลีน. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
 
3. รายวิชาที่สอน  

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
5741102 หลักการออกแบบ  3(2-2-5) 
5741201 การเขียนแบบพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
5743203 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 3(2-2-5) 
5743206 พฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
5744201 สัมมนาและการจัดนิทรรศการการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ 
3(2-2-5) 

5744401 วิจัยเพื่อการออกแบบ 5(2-2-5) 
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ชื่อ - นามสกุล  นายพจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
1. ประวัติการศึกษา  

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ค.อ.ม. เทคโนโลยีการออกกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

2557 

ศป.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2555 
  
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง   
 วิจัย 
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์. (2561). การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง จากทุน

ทางมรดกวัฒนธรรมอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และอ าไพ  แสงจันทร์ไทย. (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกเชิงวัฒนธรรม 
ประเภทพระดินส าหรับแหล่งเรียนรู้การท าพระเครื่องนครชุม จังหวัดก าแพงเพชรอย่างมีส่วน
ร่วมกับชุมชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และอ าไพ แสงจันทร์ไทย. (2559). การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับ
สุภาพสตรี จากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติไหมแก้วพัฒนา 
จังหวัดก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์. (2558). การออกแบบชุดเครื่องเรือนหัตถกรรมแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน กลุ่มเชือกกล้วย
ฟั่น จังหวัดก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์. (2558). การศึกษาการคิดเชิงมโนทัศน์ ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นฐาน โดยใช้ตารางการกระจายหน้าที่การวิเคราะห์เชิงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และคณะ. (2558). ออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือก
กล้วย ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชาศูนย์ตะเคียงงาม จังหวัดก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร.  

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์. (2557). การศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ ง กลุ่ม
อุตสาหกรรมกระเป๋าขนาดย่อม. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากกระบัง. 

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์. (2555). การออกแบบและพัฒนากระเป๋าอุปกรณ์แพทย์และเวชภัณฑ์ภาคสนาม ส าหรับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

 ต ารา/หนังสือ 
  - 
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 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร.  (2560).  การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุ

ท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวตะเคียนงาม จังหวัด
ก าแพงเพชร. วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.  8(1).   

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์.  (2557).  การศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง กลุ่ม
อุตสาหกรรมกระเป๋าขนาดย่อม.วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.  5(1).   

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์.  (2559). การออกแบบตราสินค้าส่งเสริมการขาย กลุ่มเครือข่ายครกหินแกรนิต ต าบลแม่
สลิด อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก. วารสารสักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์.  (2559). การศึกษาการคิดเชิงมโนทัศน์ ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นฐาน โดยใช้ตารางการกระจายหน้าที่การวิเคราะห์เชิงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์. วารสารสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์.  (2557).  การออกแบบและพัฒนากระเป๋าอุปกรณ์แพทย์และเวชภัณฑ์ภาคสนาม. 
วารสารศิลปกรรมศาสตรวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 1(2).   

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และคณะ.  (2559). การออกแบบบ้านพักสุนัขจากเศษไม้เหลือใช้. สักทอง : วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 
 
 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และคณะ.  (2560). การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของต าบลนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ครั้งที่ 4. 

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์.  (2560). เชือกกล้วยฟั่น จากหัตถกรรม สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ โฮมภูมิครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย์  และคณะ.  (2558).  แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว  จากวัสดุท้องถิ่น  ประเภท
กระดาษกล้วยและเชือกกล้วย  จังหวัดก าแพงเพชร. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร.  ครั้งที่ 2.    

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์.  (2559). การออกแบบเครื่องเรือนหัตถกรรมแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน กลุ่มเชือกกล้วย
ฟั่น จังหวัดก าแพงเพชร. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา.  (2559). การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตวัสดุทดแทนไม้
จากเศษเหลือทิ งในไร่อ้อยเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ . การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์.  (2559). การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชั้นภายในส านักงานจากเศษไม้เหลือใช้ด้วยเทคนิค
การเคลือบเรซิน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. 

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา.  (2559). การศึกษาและการออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการคุมก าเนิด กรณีศึกษากลุ่มแรงงานต่างด้าว. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. 
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พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์.  (2559). มโนทัศน์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และคณะ.  (2559). เศษเหล็กเหลือใช้จากการจัดจ าหน่ายสู่แนวทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาร้านจัดจ าหน่ายวัสดุเหล็ก จ.ก าแพงเพชร. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และคณะ.  (2559). การออกแบบชุดเครื่องเรือนหัตถกรรมจากเส้นโพลิโพรพิลีน. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
 
3. รายวิชาที่สอน  

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
5741101 ประวัติและวิวัฒนาการออกแบบ 3(2-2-5) 
5741203 การยศาสตร์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
5741205 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

5742205 มโนทัศน์ทางการออกแบบ 3(2-2-5) 
5742302 ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย  3(2-2-5) 
5743401 ระเบียบวิจัยการออกแบบ 3(2-2-5) 
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ชื่อ - นามสกุล  นางสาวพบพร เอ่ียมใส 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
1. ประวัติการศึกษา  

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ค.อ.ม. เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

 2556 

ศป.บ. การออกแบบบรรจุภัณฑ์         มหาวิทยาลัยนเรศวร                2552 
  
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง   
 วิจัย 
พบพร เอ่ียมใส และธนกิจ โคกทอง. (2560). การลด ละ เลิกอบายมุข ด้วยการพัฒนาความเข็มแข็งของชุมชม

ด้านทุนทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี ในจังหวัดก าแพงเพชร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน . 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

พบพร เอ่ียมใส และธนกิจ โคกทอง. (2560). การถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผ่านการท างานแบบมีส่วนร่วม 
เพื่อสร้างความเข็มแข็งด้านทุนทางสังคมของชุมชน ในจังหวัดก าแพงเพชร เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

ธนกิจ โคกทอง และพบพร  เอ่ียมใส. (2560). การออกแบบและพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการผสมผสานวัสดุและศิลปกรรมของท้องถิ่นในจังหวัดก าแพงเพชร เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

ธนกิจ โคกทอง และพบพร  เอ่ียมใส. (2560). ทุนทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม กับการพัฒนา
ความเข็มแข็งของชุมชน ของจังหวัดก าแพงเพชร เพื่ อรองรับประชาคมอาเซียน. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

พบพร เอ่ียมใส. (2557). ปัจจัยด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์กับการรับรู้ประเภทและคุณค่าของสิ้นค้า: 
กรณีศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้บรรจุภัณฑ์ประเภทสินค้าอุปโภคข้ามวัฒนธรรม.  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากกระบัง. 

พบพร เอ่ียมใส และคณะ. (2557). ออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย 
ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชาศูนย์ตะเคียงงาม จังหวัดก าแพงเพชร.  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร.  

 
 ต ารา/หนังสือ 
  -  
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 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
พบพร   เอ่ียมใส.  (2558).  ปัจจัยด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์กับการรับรู้ประเภทและคุณค่าของสิ้นค้า: 

กรณีศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้บรรจุภัณฑ์ประเภทสินค้าอุปโภคข้ามวัฒนธรรม.  มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี
ที่ 6 ฉบับที่ 1.   

 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
พบพร เอ่ียมใส และคณะ. (2561). การลด ละ เลิกอบายมุข ด้วยการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนด้านทุนทาง

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในจังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน.  การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มรภ. เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 

พบพร เอ่ียมใส และคณะ. (2561). การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมผ่านการท างานแบบมีส่วนร่วม เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งด้านทุนทางสังคมของชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน . การประชุม
วิชาการระดับชาติ มรภ. เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 

พบพร  เอ่ียมใส และคณะ.  (2560). การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ฃในโครงการ
พระราชด าริ บ้านวัดใหม่ อ าเภอบึงกาฬ จังหวัดก าแพงเพชร. การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิครั้งที่ 
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พบพร  เอ่ียมใส  และคณะ.  (2558).  แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว  จากวัสดุท้องถิ่น  ประเภท
กระดาษกล้วยและเชือกกล้วย  จังหวัดก าแพงเพชร.  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  2.  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

พบพร   เอี่ยมใส  และธนกิจ   โคกทอง.  (2558).  กระบวนการออกแบบบริการเพื่อแก้ไขปัญหาให้ชุมชน.  การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

พบพร   เอ่ียมใส. (2559). แนวทางการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมจากเศษกระจกเหลือทิ้ง. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

พบพร   เอ่ียมใส และคณะ.  (2559). การออกแบบชุดเครื่องเรือนหัตถกรรมจากเส้นโพลิโพรพิลีน. การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 
3. รายวิชาที่สอน  

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
5741202 หลักการวาดเส้น 3(2-2-5) 
5741206 ออกแบบกราฟิกพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

5742202 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 
5743201 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา  3(2-2-5) 
5743204 บริการวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
5743205 เทคนิคการพิมพ์ 3(2-2-5) 
5743303 ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง  3(2-2-5) 
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ชื่อ - นามสกุล  นายธนกิจ โคกทอง 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
1. ประวัติการศึกษา  

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ศป.ม. ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556 
   ศป.บ.  การออกแบบบรรจุภัณฑ์         มหาวิทยาลัยนเรศวร                2554 

  
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง   
 วิจัย 
พบพร เอ่ียมใส และธนกิจ โคกทอง. (2560). การลด ละ เลิกอบายมุข ด้วยการพัฒนาความเข็มแข็งของชุมชม

ด้านทุนทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี ในจังหวัดก าแพงเพชร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน . 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

พบพร เอ่ียมใส และธนกิจ โคกทอง. (2560). การถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผ่านการท างานแบบมีส่วนร่วม 
เพื่อสร้างความเข็มแข็งด้านทุนทางสังคมของชุมชน ในจังหวัดก าแพงเพชร เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

ธนกิจ โคกทอง และพบพร  เอ่ียมใส. (2560). การออกแบบและพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการผสมผสานวัสดุและศิลปกรรมของท้องถิ่นในจังหวัดก าแพงเพชร เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

ธนกิจ โคกทอง และพบพร  เอ่ียมใส. (2560). ทุนทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม กับการพัฒนา
ความเข็มแข็งของชุมชน ของจังหวัดก าแพงเพชร เพื่ อรองรับประชาคมอาเซียน. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 
 ต ารา/หนังสือ 
  -  
 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ธนกิจ  โคกทอง.  (2557).  การสร้างสรรค์ศิลปะภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊ค.

วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.  5(1). 
 
 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
ธนกิจ โคกทอง และคณะ. (2561). การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากหินอ่อนด้วยทุนทาง

ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดก าแพงเพชร. การประชุมวิชาการระดับชาติ มรภ. เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 
ธนกิจ  โคกทอง และคณะ.  (2560). การออกแบบส่ือสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมความตระหนักถึงปัญหาการท้องก่อน

วัยอันควร. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 4. 
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ธนกิจ   โคกทอง  และพบพร   เอ่ียมใส.  (2558).  กระบวนการออกแบบบริการเพื่อแก้ไขปัญหาให้ชุมชน.  การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

ธนกิจ   โคกทอง.  (2559).  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3. 

ธนกิจ   โคกทอง.  (2559). การศึกษาและพัฒนากระเป๋าจากกลุ่มผ้าปักชาวเขา ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่3 

ธนกิจ   โคกทอง และคณะ.  (2559). การออกแบบชุดเครื่องเรือนหัตถกรรมจากเส้นโพลิโพรพิลีน. การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 
3. รายวิชาที่สอน  

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
5741207 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
3(2-2-5) 

5742201 การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ 3(2-2-5) 
5742205 คอมพิวเตอร์เพ่ืองานออกแบบ 3(2-2-5) 

5742301 
ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเสนอการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (เลือก) 

3(2-2-5) 
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ชื่อ - นามสกุล  นางสาวอ าไพ แสงจันทร์ไทย 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
1. ประวัติการศึกษา  

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ศป.ม. ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557 
ว.ท.บ.  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2552 

  
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง   
 วิจัย 
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และอ าไพ  แสงจันทร์ไทย. (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม 

ประเภทพระดินส าหรับแหล่งเรียนรู้การท าพระเครื่องนครชุม จังหวัดก าแพงเพชรอย่างมีส่วน
ร่วมกับชุมชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และอ าไพ แสงจันทร์ไทย. (2559). การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับ
สุภาพสตรี จากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติไหมแก้วพัฒนา 
จังหวัดก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  

อ าไพ แสงจันทร์ไทย และคณะ. (2558). ออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือก
กล้วย ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชาศูนย์ตะเคียงงาม จังหวัดก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร.  

อ าไพ แสงจันทร์ไทย. (2558). การออกแบบชุดเครือ่งเรือนหตัถกรรม จากเสน้โพลิโพรพิ

ลีน.   
มหาวิทยาลัยนเรศวร.  

อ าไพ แสงจันทร์ไทย. (2558). การพัฒนาทักษะการท าหุ่นจ าลองเพื่อน าเสนอผลงานของนักศึกษา รายวิชา
เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 
 ต ารา/หนังสือ 
  -  
 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
อ าไพ  แสงจันทร์ไทย.  (2559). การออกแบบบ้านพักสุนัขจากเศษไม้เหลือใช้. สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 
อ าไพ  แสงจันทร์ไทย.  (2558).  การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาของกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวง

ฆ้อง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร.  มหาวิทยาลัยนเรศวร.   
อ าไพ แสงจันทร์ไทย และคณะ. (2559). การออกแบบและพัฒนาไฟเบอร์ซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติเพื่อ

ประยุกต์ใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์. สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวส.) ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 
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 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
อ าไพ  แสงจันทร์ไทย และคณะ.  (2560). ออกแบบสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การป้องกันตัวของสตรีจากภัยคุกคาม

ทางเพศ. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 4 
อ าไพ  แสงจันทร์ไทย.  (2558).  แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว  จากวัสดุท้องถิ่น  ประเภทกระดาษ

กล้วยและเชือกกล้วย  จังหวัดก าแพงเพชร.  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร. 

อ าไพ  แสงจันทร์ไทย.  (2558).  เทคนิคการสร้างต้นแบบเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา.  วารสารสักทอง : 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 2. 

อ าไพ  แสงจันทร์ไทย. และคณะ.  (2559). เศษเหล็กเหลือใช้จากการจัดจ าหน่ายสู่แนวทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาร้านจัดจ าหน่ายวัสดุเหล็ก จ.ก าแพงเพชร. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

อ าไพ  แสงจันทร์ไทย และคณะ.  (2559).  การออกแบบชุดเครื่องเรือนหัตถกรรมจากเส้นโพลิโพรพิลีน. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
3. รายวิชาที่สอน  

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
5741204 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

5741301 ออกแบบตกแต่งภายใน  3(2-2-5) 
5742203 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง 3(2-2-5) 
5743301 คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว  3(2-2-5) 
5744301 การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดีย  3(2-2-5) 
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ภาคผนวก จ 
แผนการศึกษาและโมเดลรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
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แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   CWIE 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x)  
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x)  
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x)  
5741101 ประวัติและวิวัฒนาการออกแบบ 3(3-0-6)  

5741102 หลักการออกแบบ  3(3-0-6)  

5741202 หลักการวาดเส้น 3(2-2-5)  

5741201 การเขียนแบบพ้ืนฐาน  3(2-2-5)  

 รวม 21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   CWIE 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x)  
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x)  
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x)  
5741203 การยศาสตร์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)  

5741205 ออกแบบผลิตภัณฑ์พ้ืนฐาน 3(2-2-5)  

5741206 ออกแบบกราฟิกพ้ืนฐาน 3(2-2-5)  

5741207 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  

3(2-2-5)  

 รวม 21  

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   CWIE 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x)  
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x)  
5742201 การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ  3(2-2-5) CWIE 
5742202 ออกแบบบรรจุภัณฑ์  3(2-2-5)  

5742203 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง  3(2-2-5) CWIE 
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x)  
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x)  

 รวม 21  
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ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   CWIE 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x)  
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x)  
5742204 การถ่ายภาพสร้างสรรค์ในงานออกแบบสื่อ

โฆษณา 
3(2-2-5) CWIE 

5742205 มโนทัศน์ทางการออกแบบ 3(3-0-6)  
5742206 คอมพิวเตอร์เพ่ืองานออกแบบ  3(2-2-5) CWIE 
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x)  
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x)  

 รวม 21  

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   CWIE 
5743201 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา  3(2-2-5) CWIE 
5743202 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  

5743203 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก  3(2-2-5) CWIE 
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x)  
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x)  

 รวม 15  

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   CWIE 
5743204 การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน  3(2-2-5) CWIE 
5743205 เทคนิคการพิมพ์  3(2-2-5) CWIE 

5743206 
พฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

3(3-0-6)  

5743401 ระเบียบวิจัยการออกแบบ 3(3-0-6)  
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x)  

 รวม 15  
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ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   CWIE 

5744201 
สัมมนาและการจัดนิทรรศการการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

3(2-2-5)  

5744401 ศิลปนิพนธ์ 5(0-10-5)  
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)  
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)  
5744501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  2(90)  

หรือ 
5744503 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา  1(45) CWIE 

  รวม 15/16  

ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   น(ท-ป-อ)   

5744502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  5 (450)  
 หรือ 

5744504 สหกิจศึกษา  6 (540) CWIE 
  รวม 5/6  
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ภาคผนวก ฉ 
เอกสารที่มหาวิทยาลัยท าความร่วมมือ 
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