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o1.  ช่ือหลกัสูตร 
  ภาษาไทย  หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวจิิตรศิลป์และประยกุตศิ์ลป์ 
  ภาษาองักฤษ  Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts 
 
2.  ช่ือปริญญา 
  ช่ือเตม็ ภาษาไทย  ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต   
            ภาษาองักฤษ   Bachelor of Fine and Applied Arts  
  ช่ือยอ่ ภาษาไทย  ศป.บ.            

ภาษาองักฤษ B.F.A. 
   
3.  หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 
4.  ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 4.1  ปรัชญาของหลกัสูตร 
         ผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถ  ช านาญในเทคโนโลยี  มีทกัษะและกระบวนการใช ้ส่ือนวตักรรม  
รวมทั้งมีทกัษะในดา้นการจดัการงานอาชีพ  มีคุณธรรมและจริยธรรม  สามารถด าเนินงานอาชีพของตนไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
 4.2  วตัถุประสงค์ทัว่ไป 
  1)  เพื่อสร้างเสริมและพฒันาบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางการรับรู้และมีความซาบซ้ึงใน
คุณค่าดา้นวจิิตรศิลป์และประยกุตศิ์ลป์    
  2)  เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีศกัยภาพในการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์และประยุกต์ศิลป์  โดยใช้ส่ือ
นวตักรรม  และเทคโนโลยไีดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสามารถน าไปพฒันาสังคมและทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 
  3)  เพื่อส่งเสริมให้บณัฑิตมีความคิดสร้างสรรค์  ศึกษาคน้ควา้และปฏิบติัจริง  สามารถวิเคราะห์
วจิารณ์ผลงานวจิิตรศิลป์และประยกุตศิ์ลป์ได ้
  4)  เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ความเขา้ใจในงานทศันศิลป์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  ทั้งสากลและ
ประเทศไทย  ซ่ึงสามารถอนุรักษแ์ละพฒันามรดกทางศิลปะและวฒันธรรมอนัดีของชาติ 
    5)  เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความซ่ือสัตยแ์ละความรับผิดชอบต่อสังคมและ
วชิาชีพตน  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีจิตส านึกใฝ่หาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 
  6)  เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาด้านศิลปะไปสู่ประชาชนในท้องถ่ินให้กวา้งขวาง  ซ่ึง
สามารถน าความรู้  ทกัษะกระบวนการไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐ  เอกชน  และวิชาชีพอิสระ  เพื่อสนองความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานได ้ด าเนินงานในอาชีพของตนอยา่งมีคุณภาพ 
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 4.3  วตัถุประสงค์เฉพาะ 
 1)เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความรู้ความเขา้ใจความหมายและประวติัความเป็นมาของงานทศันศิลป์ทั้งสากล
และประเทศไทย 
  2)เพื่อใหบ้ณัฑิตมีทกัษะในการปฏิบติังานดา้นทศันศิลป์ไดเ้ป็นอยา่งดี 
  3)เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีในการสร้างงาน   
ทศันศิลป์   
  4)เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความรู้ความสามารถในทกัษะกระบวนการ  สามารถน าไปปรับใชใ้นการพฒันา
สังคมและทอ้งถ่ิน หรือในการศึกษาในขั้นสูงต่อไป 
  5)เพื่อให้บณัฑิตมีความเช่ือมัน่  มีความซ่ือสัตยแ์ละความรับผิดชอบต่อสังคมและวชิาชีพ     โดยมี
เจตคติ  คุณธรรม  จริยธรรม ต่องานดา้นทศันศิลป์ท่ีมี  บทบาทต่อสังคม     
 6)เพื่อให้บัณฑิตได้เรียนรู้รูปแบบงานศิลปะท้องถ่ิน  พร้อมทั้ งการส่งเสริมและท านุบ ารุง       
ศิลปวฒันธรรมของชาติ  
 
5.  ก าหนดการเปิดสอน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา  2550  
 
6.  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 6.1  ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 6.2   มีคุณสมบติัอ่ืนครบถว้นตามประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  เร่ืองการรับนกัศึกษา 
 
7.  การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 

ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
 
8.  ระบบการศึกษา 
 8.1  ระบบการจดัการศึกษา   

ใชร้ะบบวภิาค  โดย  1  ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น  2  ภาคการศึกษา  และใน  1  ภาคการศึกษามี
ระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่  15  สัปดาห์ 
 8.2  การคิดหน่วยกิต 
        8.2.1  รายวชิาภาคทฤษฎี  ท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา  จ  านวน  15  ชัว่โมง  ต่อภาค
การศึกษาปกติ  ใหมี้ค่าเท่ากบั  1  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
       8.2.2  รายวชิาภาคปฏิบติั  ท่ีใชฝึ้กหรือทดลอง  จ  านวน  30  ชัว่โมง  ต่อภาคการศึกษาปกติใหมี้ค่า
เท่ากบั  1  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
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          8.2.3  รายวชิาฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลอง ไม่นอ้ยกวา่  45  ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ  ใหมี้ค่าเท่ากบั  1  หน่วยกิตระบบทวิภาค   
  
9. ระยะเวลาการศึกษา 
 หลกัสูตรปริญญาตรี 4  ปี  มีระยะเวลาศึกษาตอ้งไม่นอ้ยกวา่  3  ปีการศึกษาและไม่เกิน  8  ปีการศึกษา  
 
10. การลงทะเบียนเรียน 
 10.1  ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
 10.2  การลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน  ใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน  9  หน่วยกิต 
 10.3  การลงทะเบียนท่ีมีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑข์อ้  10.1  และ  10.2  ใหอ้ยูใ่นคุณสมบติั
ของคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัไดก้ าหนดไว ้
 
11.  การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 
 ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  วา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบั
อนุปริญญาตรีและปริญญาตรี 
 
12.  อาจารย์ผู้สอน 
 12.1  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ล าดับที ่ ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวชิาการ ผลงานทางวชิาการ 

1 
 
 
 
 
 
 

 

ผศ.ศุภพงศ ์ ยนืยง กศ.ม. 
กศ.บ. 
ปม.ช. 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 

-  เอกสารประกอบการสอน 
รายวชิา การะบายสีน า้ (สถาบนั
ราชภฏัก าแพงเพชร, 2544) 
-  เอกสารประกอบการสอน 
รายวชิา สุนทรียภาพของชีวิต 
(สถาบนัราชภฏัก าแพงเพชร) 
-  หนงัสือ  เร่ือง หลกัการเขียน
ภาพ  (โอเดียนสโตร์, 2547) 
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ล าดับที ่ ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวชิาการ ผลงานทางวชิาการ 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผศ.มยั  ตะติยะ กศ.บ. 
ปว.ส. 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 

-  ต ารา เร่ือง พฤติกรรมการสอน
ศิลปศึกษา 1  (สถาบนัราชภฏั
ก าแพงเพชร, 2542) 
-  ต ารา เร่ือง  พฤติกรรมการสอน
ศิลปศึกษา 2  (สถาบนัราชภฏั
ก าแพงเพชร, 2543) 
-  ต ารา เร่ือง  ความรู้พืน้ฐานสุรท
รียภาพทางศิลปะ  (สถาบนัราช
ภฏัก าแพงเพชร, 2544) 
-  ต ารา เร่ือง  สุนทรียภาพทาง
ทศันศิลป์  (สถาบนัราชภฏั
ก าแพงเพชร, 2544) 

3 ผศ.อารักษ ์ ชยัมงคล กศ.ม. 
 

กศ.บ. 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 

-  เอกสารประกอบการสอน 
รายวชิา สุนทรียะในงาน
ทศันศิลป์ (มหาวทิยาลยัราชภฏั 
ก าแพงเพชร) 

4 ผศ.เชวงศกัด์ิ  เขียวเขิน ค.ม. 
กศ.บ. 
ปม.ช. 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 

-  ต ารา เร่ือง การหล่อพลาสติก  
(มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร, 
2548) 
-  เอกสารประกอบการสอน 
รายวชิา หลกัการเขียนภาพ 
(มหาวทิยาลยัราชภฏั 
ก าแพงเพชร, 2548) 
-  เอกสารประกอบการสอน 
รายวชิา บาติก 1 (มหาวทิยาลยั
ราชภฏัก าแพงเพชร) 
-  งานวจิยั เร่ือง  การประกนั
คุณภาพการศึกษาของสถาบันราช
ภัฏก าแพงเพชร 
(มหาวทิยาลยัราชภฏั 
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ล าดับที ่ ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวชิาการ ผลงานทางวชิาการ 
    ก าแพงเพชร) 
5 อาจารยส์ายพิณ  เขียวมูล ศศ.บ. อาจารย ์ -  เอกสารประกอบการสอน 

รายวชิา ทฤษฎสีี (สถาบนัราชภฏั
ก าแพงเพชร) 
-  เอกสารประกอบการสอน 
รายวชิา ออกแบบนิเทศศิลป์ 2 
(สถาบนัราชภฏัก าแพงเพชร) 
-  เอกสารประกอบการสอน 
รายวชิา ออกแบบนิเทศศิลป์ 3 
(สถาบนัราชภฏัก าแพงเพชร) 
-  เอกสารประกอบการสอน 
รายวชิา ศิลปะไทย (มหาวทิยาลยั
ราชภฏัก าแพงเพชร) 

 
 12.2  อาจารย์พเิศษ 

ล าดับที ่ ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวชิาการ ผลงานทางวชิาการ 
1 อาจารยป์ระณต  ผอ่งโอย ศศ.บ. อาจารย ์ 1. การจดัการธุรกิจศิลป์ 

2. การพิมพซิ์ลคส์กรีน 
3. การพิมพภ์าพบนวสัดุพื้นราบ 

2. อาจารยว์ชิาญ  เจริญศิลป์ ศศ.บ. อาจารย ์ 1. ภาพพิมพพ์ื้นฐาน 
2. คอมพิวเตอร์กราฟิก 
3. ภาพพิมพส์ร้างสรรค์ 
4. การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบ
กราฟิก 

3. รศ.ดร.จิรวฒัน์  พิระสันต์ กศ.ด 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

 

รองศาสตราจารย ์ 1. หลกัการวจิารณ์ทศันศิลป์ 
2. ประวติัศาสตร์ศิลป์ประเทศ
ไทย 

4. อาจารยชู์ศกัด์ิ  ไทยพาณิชย ์ กศ.บ. 
ปวส. 

อาจารย ์ 1. ภาพจิตรกรรมไทยประเพณี 
2. ภาพจิตรกรรมไทยประเพณี 
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ล าดับที ่ ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวชิาการ ผลงานทางวชิาการ 
    ประยกุต ์

3. ทศันศิลป์ไทยประเพณี 
5. อาจารยสุ์ดา  ยศบนัเทิง 

 
ศศ.บ. อาจารย ์ 1. ภาพลอ้เลียน 

2. ภาพประกอบเร่ือง 
 
13.  จ านวนนักศึกษา 
 จ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีคาดวา่จะรับและจบในแต่ละปีการศึกษา 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ช้ันปีที่ 

ปีการศึกษา 

2550 2551 2552 2553 2554 
ชั้นปีท่ี   1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีท่ี   2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีท่ี   3 - - 40 40 40 
ชั้นปีท่ี   4 - - - 40 40 
รวม 40 80 120 160 160 

จ านวนนักศึกษาทีค่าดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- - - 40 40 

 
14. อาคาร  สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
 14.1  อาคาร  สถานที่ 
 14.1.1  อาคาร  สถานที ่
       อาคารศิลปกรรม ของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพถงเพชร 
 

ล าดับ รายการ จ านวนทีม่ีอยู่แล้ว จ านวนทีต้่องการ 
1 หอ้งเรียนบรรยาย 3 - 
2 หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   - 1 
3 หอ้งปฏิบติัการเขียนแบบ 1 - 
4 หอ้งปฏิบติัการจิตรกรรม 1 - 
5 หอ้งปฏิบติัการประติมากรรม - 1 
6 หอ้งปฏิบติัการถ่ายซิลคส์กรีน 1 - 
7 หอ้งปฏิบติัการภาพพิมพ ์ 1 - 
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ล าดับ รายการ จ านวนทีม่ีอยู่แล้ว จ านวนทีต้่องการ 
8 หอ้งปฏิบติัการสตูดิโอถ่ายภาพ - 1 
9 หอ้งเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 1 
10 หอ้งพกัอาจารย ์ 4 - 
11 หอ้งประชุมยอ่ยของอาจารย ์ - 1 
12 หอ้งแสดงนิทรรศการ - 1 
13 หอ้งสมุดขนาดเล็กโปรแกรมวชิา - 1 
14 หอ้งน ้าอาจารย ์ 1 - 
15 หอ้งน ้านกัศึกษาชาย / หญิง 1 / 1 - 
16 หอ้งโฮมรูม - 1 

  
 14.2   อุปกรณ์การสอน 
  

ล าดับ รายการ จ านวนทีม่ีอยู่ จ านวนทีต้่องการ 
1 เคร่ืองเคลือบเยน็ขนาด  85  ซม. 1 เคร่ือง - 
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์   4  เคร่ือง 30 เคร่ือง 
3 เคร่ืองพิมพพ์ร้ินเตอร์ขนาดเล็ก 2 เคร่ือง - 
4 เคร่ืองสแกนเนอร์ - 1 เคร่ือง 
5 เคร่ืองโปรเจคเตอร์  - 1 เคร่ือง 
6 กลอ้งดิจิตอล 1 (6 ลา้น) 1 (6 – 10 ลา้น)   
7 กลอ้งวดีิโอ - 1 เคร่ือง 
8 โทรทศัน์ 2 เคร่ือง  - 
9 เคร่ืองพิมพภ์าพระบบความร้อน  1 เคร่ือง - 
10 อุปกรณ์หอ้งถ่ายภาพสตูดิโอ - 1  ชุด 
11 โตะ๊ปฏิบติังานขนาด  120 X 200 ซม. - 10  ตวั 
12 เคร่ืองตดัไมแ้บบมอเตอร์ตั้งโตะ๊ - 1  เคร่ือง 
13 เคร่ืองตดัสติกเกอร์ขนาด 70 ซม. 2 เคร่ือง - 
14 เคร่ืองพิมพพ์ร้ินเตอร์ขนาดใหญ่ 85 ซม. - 1 เคร่ือง 
15 แท่นเหล็กหมุนพิมพภ์าพ 120 ซม. 1 เคร่ือง - 
16 เคร่ืองพน่แอร์บชั (พูก่นัลม) พร้อมป๊ัมลม - 2  ชุด 
17 ขาตั้งวาดสีน ้ามนัแบบตั้งในหอ้งประจ า - 35  ตวั 
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15. ห้องสมุด   
 จ านวนหนงัสือ ต าราเรียน และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตร์บณัฑิต (ทศันศิลป์) 
ไดแ้ก่ 
 15.1  หนังสือและต าราเรียน 
 

ช่ือหนังสือ ช่ือผู้แต่ง จ านวน 
- หลกัการเขียนภาพ ศุภพงศ ์ ยนืยง 3  เล่ม 
- การระบายสีน ้า ศุภพงศ ์ ยนืยง 3  เล่ม 
- ภาพทิวทศัน์ มยั  ตะติยะ 3  เล่ม 
- ภาพคนเหมือน มยั  ตะติยะ 3  เล่ม 
- ประติมากรรมพื้นฐาน มยั  ตะติยะ 3  เล่ม 
- สุนทรียภาพทางทศันศิลป์ มยั  ตะติยะ 3  เล่ม 
- หลกัการเขียนภาพ เชวงศกัด์ิ  เขียวเขิน 3  เล่ม 
- บาติก 1 เชวงศกัด์ิ  เขียวเขิน 3  เล่ม 
- ศิลปะกบังานกราฟฟิก โกวทิ  จิตบรรจง 1  เล่ม 
- ศิลปะกบัพระพุทธรูป เกษมสุข  ภมรสถิตย ์ 2  เล่ม 
- ศิลปะกบัมนุษย ์ อารี  สุทธิพนัธ์ 5  เล่ม 
- คอมพิวเตอร์กราฟฟิก รัศแกว้  ศรีสด 2  เล่ม 
-  ศิลปะพื้นบา้น 1 บุศราค า  เริงโกสุม 4  เล่ม 
-  การหล่อและเคลือบรูปพลาสติก วทิยา  เริงโกสุม 2  เล่ม 
-  การออกแบบเคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ วทิยา  เริงโกสุม 2  เล่ม 
- ลวดลายในสถาปัตยกรรมไทย เศรษฐมนัตร์  กาญจนกุล 2  เล่ม 
- เคร่ืองประดบั พิชิต  เล่ียมพิพฒัน์ 2  เล่ม 
- สุนทรียศาสตร์ วนิดา   ข าเขียง 1  เล่ม 
- สุนทรียศาสตร์เบ้ืองตน้ บุณย ์ นิลเกษ 2  เล่ม 
-  การออกแบบ อารี   สุทธิพนัธ์ุ 10  เล่ม 
-  ศิลปะนิยม อารี   สุทธิพนัธ์ุ 10  เล่ม 
-  การออกแบบ  เขียนแบบ สมทรง  เวยีงอ าพล 2  เล่ม 
-  การออกแบบกราฟิก (Graphic Design) ประชิด  ทิณบุตร 1  เล่ม 
-  การออกแบบกลยทุธ์ธุรกิจ Michael  E , Porter 2  เล่ม 
-  ประวติัศาสตร์ศิลปะยคุโบราณและยคุกลาง อศันีย ์ ชูอรุณ 3  เล่ม 
-  ประวติัศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย พิริยะ  ไกรฤกษ ์ 2  เล่ม 
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ช่ือหนังสือ ช่ือผู้แต่ง จ านวน 
-  ประวติัศาสตร์ศิลปะจีน ก าจร  สุนพงษศ์รี 4  เล่ม 
-  ประวติัศาสตร์ศิลปะญ่ีปุ่น มาลินี  คมัภีรญาณนนท ์ 1  เล่ม 
-  การออกแบบบรรจุภณัฑส์ าหรับธุรกิจ E-Commerce   ปุ่น  คงเจริญเกียรติ 1   เล่ม 
-  การออกแบบเบ้ืองตน้ เลอสม  สถาปิตานนท ์ 2  เล่ม 
-  การออกแบบ 2 มิติ วรุิณ  ตงัเจริญ 3  เล่ม 
-  การออกแบบกราฟิก วรุิณ  ตงัเจริญ 2  เล่ม 
-  สุนทรียทางทศันศิลป์ สงวนศรี  ศรีก าพงษ ์ 3  เล่ม 
-  วาดเส้น อนนัต ์  ประภาโส 5  เล่ม 
-  วาดเส้นแรเงา จิราภรณ์  สังขพฒัน์ 2  เล่ม 
-  ธุรกิจโฆษณา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม

มาธิราช 
4  เล่ม 

-  บาติกเพน้ มุราฤกษ ์ ทองประยรู 2  เล่ม 
-  ถ่ายภาพเรียนเร็ว พนู  เกษจ ารัส 1  เล่ม 
-  การออกแบบนิตยสาร บุศราค า   เริงโกสุม 2  เล่ม 
-  การออกแบบนิทรรศการ ประเสริฐ   ศรีรัตนา 2  เล่ม 
-  การออกแบบนิเทศศิลป์ 1 ปราโมทย ์  แสงพลสิทธ์ 1  เล่ม 
-  การออกแบบนิเทศศิลป์ 3 ปราโมทย ์  แสงพลสิทธ์ 1  เล่ม 
-  การออกแบบบรรจุภณัฑ ์ ประชิด  ทิณบุตร 2  เล่ม 
-  การออกแบบบรรจุภณัฑส์ าหรับผลิตภณัฑชุ์มชน ภารดี   พนัธุภากร 1  เล่ม 
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16. งบประมาณ 
 งบประมาณ  :  จ านวนนกัศึกษา  X 5,500  บาท  (โดยประมาณ) 

จ านวนนักศึกษา  (ปีการศึกษา) 

2550 2551 2552 2553 2554 
40 80 120 160 160 

 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
2550 2551 2552 1552 2554 

1.  ค่าตอบแทน  ค่า
ใชส้อย  ค่าวสัดุ 

160,000 320,000 350,000 430,000 430,000  

2.  ค่าครุภณัฑ ์ 60,000 120,000 250,000 450,000 450,000  
รวมทั้งส้ิน 220,000 440,000 600,000 880,000 880,000  
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17. หลกัสูตร  
 17.1  จ านวนหน่วยกติ 
  หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่นอ้ยกวา่ 135  หน่วยกิต 

 17.2  โครงสร้างหลักสูตร 
  หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต วชิาเอกทศันศิลป์ ระดบัปริญญาตรีมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิต  
ตามหมวดวชิาและกลุ่มวชิา โดยแบ่งออกเป็น  3  หมวดวชิา  คือ หมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป  หมวดวชิาเฉพาะ
ดา้น และหมวดวชิาเลือกเสรี  ซ่ึงในแต่ละหมวดวชิาประกอบไปดว้ยกลุ่มวชิาและสัดส่วนของหน่วยกิต  ดงัน้ี 

 
รายการ เกณฑ์  สกอ. โครงสร้างหลกัสูตร 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 34 หน่วยกติ 
       1)วชิาภาษาและการส่ือสาร  9 หน่วยกิต 
       2)วชิามนุษยศาสตร์  8 หน่วยกิต 
       3)วชิาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต 
       4)วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 
      5)วชิาพลศึกษาและนนัทนาการ  2 หน่วยกิต 
หมวดวชิาเฉพาะ ไม่นอ้ยกวา่ 84 หน่วยกิต 95 หน่วยกติ 
     1)วชิาแกน  36 หน่วยกิต 
     2)วชิาเอก  52 หน่วยกิต 

-วชิาเอกบงัคบั    37 หน่วยกิต 
-วชิาเอกเลือก  15 หน่วยกิต 

    3)วชิาปฏิบติัการและฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ 

 7  หน่วยกิต 

หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่นอ้ยกวา่  6 หน่วยกิต 6 หน่วยกติ 
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 17.3  รายวชิา 
  17.3.1  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 34  หน่วยกติ 
   รายละเอียดตามภาคผนวก  ก   
   
  17.3.2  หมวดวชิาเฉพาะ  95 หน่วยกติ 
  1)  วชิาแกน 36 หน่วยกติ 
 
รหัสวชิา รายวชิา   น(ท-ป-อ) 
2001104 ศิลปะไทย  3(1-4-4) 
 Thai Art 
2001112        ภาษาองักฤษส าหรับวชิาชีพศิลปะขั้นตน้                                                               3(3-0-6) 
                      Basic English in Art 
2001113        ภาษาองักฤษส าหรับวชิาชีพศิลปะขั้นสูง                       3(3-0-6) 
                      Advanced English in Art 
2012204 ประวติัศาสตร์ศิลป์ตะวนัตก 3(3-0-6) 
 History of Western Art   
2012205 ประวติัศาสตร์ศิลป์ประเทศไทย 3(3-0-6) 
 History of Thai Art   
2021113 จิตรกรรมพื้นฐาน  3(1-4-4) 
 Basic Painting 
2021201 ภาพพิมพพ์ื้นฐาน  3(1-4-4) 
 Basic Printing 
2021301 ประติมากรรมพื้นฐาน 3(1-4-4) 
 Basic Sculpture 
2031409 หลกัการออกแบบ  3(2-2-5) 
 Principles of Design 
2032202 การถ่ายภาพเบ้ืองตน้ 3(1-4-4) 
 Introduction  To Photography 
2032402 คอมพิวเตอร์กราฟิก  3(1-4-4) 
 Computer Graphics  
3561203 การจดัการธุรกิจศิลป์ 3(3-0-6) 
 Art Business Management 
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  2)  วชิาเอกบังคับ 40 หน่วยกติ 
 
รหัสวชิา รายวชิา   น(ท-ป-อ) 
2001103 ทฤษฎีสี  3(2-2-5) 
 Theory of Color  
2002903 การน าเสนอผลงานทศันศิลป์ 3(2-2-5) 
 Visual Arts Presentation 
2004911        พื้นฐานการวจิยัทางศิลปะ 3(3-0-6) 
                       Basic Research in Art  
2004912 โครงการพิเศษทศันศิลป์ 4(2-4-6) 
 Special Project in Visual Art 
2021114 ภาพหุ่นน่ิง  3(1-4-4) 
 Still life 
2021115 ภาพคนเหมือน  3(1-4-4) 
 Portrait 
2021305 การป้ันและการหล่อ 3(1-4-4) 
 Molding and Casting 
2023212        ภาพพิมพส์ร้างสรรค ์ 3(1-4-4) 
 Creative Printing 
2031402 เขียนแบบพื้นฐาน  3(1-4-4) 
 Basic Drafting  
2031410 องคป์ระกอบศิลป์  3(1-4-4) 
 Composition in Arts 
2032404 เทคนิคการถ่ายภาพ  3(1-4-4) 
 Technical Photography 
2033414 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกงานผสมหลายส่ือ 3(1-4-4) 
 Multimedia in Computer Graphic 
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  3)  วชิาเอกเลอืก 15 หน่วยกติ 
 
รหัสวชิา รายวชิา   น(ท-ป-อ) 
2013105       ทศันศิลป์ไทยประเพณี 3(2-2-5) 
 Traditional Thai Visual Art   
2013106 ทศันศิลป์ไทยร่วมสมยั 3(2-2-5) 
 Contemporary Thai Visual Art   
2014308 หลกัการวจิารณ์ทศันศิลป์ 3(2-2-5) 
         Principles of Visual Art Criticism 
2014309 หลกัการดูงานทศันศิลป์ 3(2-2-5)  
 Seen Principles in Produce Visual Arts 
2021112 ภาพทิวทศัน์  3(1-4-4) 
 Views 
2021116 จิตรกรรมสร้างสรรค ์ 3(1-4-4) 
 Creative Painting 
2021203 การพิมพซิ์ลคส์กรีน  3(1-4-4) 
 Silk – Screen Process 
2022114 ภาพจิตรกรรมไทยประเพณี 3(1-4-4) 
 Thai Traditional Painting  
2022115 ภาพจิตรกรรมไทยประเพณีประยกุต ์ 3(1-4-4) 
 Thai Traditional Applied Painting  
2022309 การหล่อพลาสติก  3(1-4-4) 
 Plastic Casting 
2023211        การพิมพภ์าพบนวสัดุพื้นราบ                                                                                3(1-4-4) 
                      Printing on Plane Surface 
2023212        ภาพพิมพส์ร้างสรรค ์ 3(1-4-4) 
 Creative Printing 
2023305        ประติมากรรมสร้างสรรค ์                                                                                      3(1-4-4) 
                       Creative Sculpture 
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รหัสวชิา รายวชิา             น(ท-ป-อ) 
2031413       การตกแต่งภาพและเสียงดว้ยคอมพิวเตอร์                                                              3(1-4-4) 
                     Picture and Sound Decoration in Computer 
2032411 การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบกราฟฟิก 3(1-4-4) 
 Photography for Graphic Design 
2033101 ภาพประกอบเร่ือง  3(1-4-4) 
 Illustration 
2033106 ภาพลอ้เลียน  3(1-4-4) 
 Caricature 
2033202 บาติก  3(1-4-4)  
 Batik 
2042102 การออกแบบผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 3(1-4-4) 
 Local Product Design 
 
  4)  วชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7 หน่วยกติ 
 
รหัสวชิา รายวชิา   น(ท-ป-อ) 
2013801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทศันศิลป์ 2(90) 
 Preparation for Prospective Profession in Visual Arts 
2013802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทศันศิลป์ 5(450) 
  Visual Arts Apprenticeship 
 
 17.3.3  หมวดวชิาเลอืกเสรี    6 หน่วยกติ 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร โดยไม่ซ ้ า
กบัรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว้และตอ้งไม่เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลกัสูตรของโปรแกรมวชิาน้ี 
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 17.4  แผนการศึกษา 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา รายวชิา น (ท-ป-อ) 
ศึกษาทัว่ไป 1551001 

1551003 
4091001 
1161002 

วชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  1  
วชิาทกัษะการฟัง-การพดูภาษาองักฤษ  1  
วชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  
วชิาการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ   

2(2-0-4) 
2(1-2-3) 
2(2-0-4) 
2(1-2-3) 

วชิาแกน 2001112 
2021113 
2021201 
2001104 

ภาษาองักฤษส าหรับวชิาชีพศิลปะขั้นตน้ 
จิตรกรรมพื้นฐาน 
ภาพพิมพพ์ื้นฐาน  
ศิลปะไทย 

3(3-0-6) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 

รวม 20 หน่วยกติ 
 

 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา รายวชิา น (ท-ป-อ) 
ศึกษาทัว่ไป 155100X 

1001003 
1631001 
4091002 

วชิาภาษาองักฤษปฏิบติัการ 
วชิาพฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน 
วชิาสารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้ 
วชิาคณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 

2(1-2-3) 
2(2-0-4) 
2(1-2-3) 
2(2-0-4) 

วชิาแกน  
วชิาแกน 

วชิาเอกเลอืก 
วชิาเอกบังคับ 

2001113 
2021301 
2031413 
2001103 

ภาษาองักฤษส าหรับวชิาชีพศิลปะขั้นสูง 
ประติมากรรมพื้นฐาน 
การตกแต่งภาพและเสียงดว้ยคอมพิวเตอร์ 
ทฤษฎีสี 

3(3-0-6) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 

รวม 20 หน่วยกติ 
 

 
 
 



 
 

17 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา รายวชิา น (ท-ป-อ) 
ศึกษาทัว่ไป 1541001 

4121001 
2531001 

วชิาทกัษะการรับสารภาษาไทย 
วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
วชิาวถีิไทย     

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
2(2-0-4) 

วชิาแกน 
วชิาแกน 
วชิาแกน 

วชิาเอกบังคับ 

2012204 
2031409 
2032402 
2021305 

ประวติัศาสตร์ทศันศิลป์ตะวนัตก 
หลกัการออกแบบ 
คอมพิวเตอร์กราฟิก  
การป้ันและการหล่อ 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 

รวม 20 หน่วยกติ 
 
 
 
 

ปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา รายวชิา น (ท-ป-อ) 
ศึกษาทัว่ไป 2011001 

2531002 
2501002 
4001003 

วชิาสุทรียภาพทางทิวทศัน์ 
วชิาวถีิโลก 
วชิาเศรษฐกิจพอเพียง 
วชิาการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

วชิาแกน 
วชิาแกน 

วชิาเอก เลอืก 
วชิาเอก เลอืก 

2012205 
2032202 
2022309 
2021203 

ประวติัศาสตร์ศิลป์ประเทศไทย 
การถ่ายภาพเบ้ืองตน้ 
การหล่อพลาสติก 
การพิมพซิ์ลคส์กรีน 

3(3-0-6) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 

รวม 20 หน่วยกติ 
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ปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่1 
 

หมวดวชิา รหัสวชิา รายวชิา น (ท-ป-อ) 
ศึกษาทัว่ไป 1631003 

3563203 
วชิาความรู้พื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์ 
การจดัการธุรกิจศิลป์  

2(1-2-3) 
3(3-0-6) 

วชิาเอก เลอืก 
วชิาเอก เลอืก 
วชิาเอก บังคับ 
วชิาเอก บังคับ 
วชิาเอก บังคับ 

2013105 
2032411 
2021115 
2033414 
2023212 

ทศันศิลป์ไทยประเพณี 
การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบกราฟฟิก 
ภาพคนเหมือน 
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกงานผสมหลายส่ือ 
การพิมพส์ร้างสรรค์ 

3(2-2-5) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 

รวม 20 หน่วยกติ 
 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา รายวชิา น (ท-ป-อ) 
วชิาเอก เลอืก 
วชิาเอก บังคับ 
วชิาเอก เลอืก 
วชิาเอก บังคับ 
วชิาปฏิบัติการฯ 

2013106 
2021114 
2021116  
2032404 
2003803 
XXXXXXX 

ทศันศิลป์ไทยร่วมสมยั 
ภาพหุ่นน่ิง 
จิตรกรรมสร้างสรรค์ 
เทคนิคการถ่ายภาพ 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทศันศิลป์ 
วชิาเลือกเสรี 

3(2-2-5) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
2(90) 

3(x-x-x) 
รวม 17 หน่วยกติ 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา รายวชิา น (ท-ป-อ) 
วชิาปฏิบัติการฯ    2003804   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทศันศิลป์ 5(225) 

รวม 5 หน่วยกติ 
 
 
 
 

ปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา รายวชิา น (ท-ป-อ) 
วชิาเอก บังคับ 
วชิาเอก บังตับ 
วชิาเอก เลอืก 
 

2004912 
2002903 
2014308 

XXXXXXX 

โครงการพิเศษทศันศิลป์ 
การน าเสนอผลงานทศันศิลป์ 
หลกัการวจิารณ์ทศันศิลป์ 
วชิาเลือกเสรี 

4(2-4-6) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(x-x-x) 

รวม 13 หน่วยกติ 
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 17.5  ค าอธิบายรายวชิา 
ค าอธิบายรายวชิา 

รหัสวชิา        ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                                            น (ท-ป-อ) 
2001103 ทฤษฎสีี 3(2-2-5) 
 Theory of Color   

 ศึกษาเก่ียวกบัความเป็นมาของทฤษฎีสีในงานศิลปกรรม และงานช่าง ตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบนั เปรียบเทียบขอ้แตกต่างของทฤษฏีแต่ละวิธีและประโยชน์ในการน ามาใช้ในงาน
ทศันศิลป์  โดยการปฏิบติั  วเิคราะห์  และทดสอบทางจิตวทิยา  

  ทดลองฝึกปฏิบติังานผสมสี  และการระบายสีดว้ยสีแต่ละชนิด 
 
2001104 ศิลปะไทย 3(1-4-4) 
 Thai Art  

 ศึกษาความหมายของศิลปะไทย  ท่ีมาของลายไทยและภาพไทย  สามารถจ าแนกและ 
ชนิดของภาพไทยและลายไทย   
 ทดลองฝึกปฏิบติังานเก่ียวกบัการออกแบบลายไทยและภาพไทย  โดยเนน้แนวอนุรักษ์
และประยกุต ์

 
200 1112          ภาษาองักฤษส าหรับวชิาชีพศิลปะขั้นต้น  3(3-0-6) 
     Basic English in Art  

 ศึกษาดา้นการอ่าน  ค าศพัท์  และเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะและการออกแบบ  เพื่อให้
สามารถสรุปและเสนอขอ้คิดเห็นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
2001113        ภาษาองักฤษส าหรับวชิาชีพศิลปะข้ันสูง  3(3-0-6) 
     Advanced English in Art  

 ศึกษาและฝึกการอ่านบทความ ข้อมูลทางวิชาการด้านศิลปะและด้านการออกแบบ
เพื่อให้สามารถวิจารณ์  สรุปประเด็น  และฝึกสนทนาในวิชาชีพอย่างง่าย  และใช้อยู่เสมอ  
หรือรายงานท่ีมีการอา้งอิงอยา่งเป็นระบบ   
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รหัสวชิา        ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                                            น (ท-ป-อ) 
2002903 การน าเสนอผลงานทศันศิลป์ 3(2-2-5) 
 Visual Arts Presentation 

 ศึกษาการท าแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รูปแบบต่างๆ  ผลงานจริง  หุ่นจ าลอง  ภาพถ่าย
สไลด์  ส่ือมลัติมีเดีย เพื่อการน าเสนอผลงานอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การถ่ายทอดความคิดหรือขอ้มูล รวมทั้งรูปแบบการส่ือความหมายใหผู้รั้บเขา้ใจ 
 ปฏิบติังานตามท่ีน าเสนอ  และจดัท าหนงัสือสรุปเป็นรูปเล่มหรือศิลปนิพนธ์ในกรณีท่ี

มิไดจ้ดัท าร่วมกบัโครงการพิเศษ 

 

2004911 พืน้ฐานการวจัิยทางศิลปะ 3(3-0-6) 
  Basic Research in Art   

 ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะการวิจยั วตัถุประสงค์ คุณค่า แนวทาง และขั้นตอนวิธีวิจยัทาง
ศิลปะและศิลปะประยุกต์ ศึกษาและฝึกปฏิบติัการเขียนโครงการ การรวบรวมขอ้มูล การ
วิ เคราะห์ข้อมูล  การส รุปและการส ร้างสรรค์ การน าเสนองานวิจัยทางศิลปะและ
ศิลปะประยุกต ์ทดลองท าวจิยัก่อนการสร้างสรรคผ์ลงาน หรือวิจยัและสร้างสรรคผ์ลงานหรือ
วจิยัประเมินผลงานทางดา้นศิลปะและศิลปะประยกุต์ 
 

2004913 โครงการพเิศษทศันศิลป์ 4(2-4-6)  
 Special Project on Visual Art 

 เม่ือนักศึกษาได้เล่ือนชั้ นศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของการเรียน  นักศึกษาเสนอ

แนวความคิดและขออนุญาตอาจารยป์ระจ าวชิาเพื่อปฏิบติังานดา้นศิลปะ  โดยเลือกหวัขอ้เร่ือง  

เน้ือหา  เทคนิคกลวิธีอย่างอิสระ พร้อมกับเสนอช่ืออาจารย์หรือผู ้ช านาญเป็นผู ้ปรึกษา    

โครงการ  และเม่ือผลงานเสร็จสมบูรณ์ตอ้งจดัท าศิลปนิพนธ์  และควรไดรั้บความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจและตดัสินโครงการพิเศษ  ส่วนการแกไ้ขปรับปรุงผลงานให้เป็นไป

ตามขั้นตอนท่ีคณะกรรมการก าหนดให้จนกว่าจะแล้วเสร็จ  โดยต้องผ่านการตรวจของ

คณะกรรมการและตอ้งจดันิทรรศการผลงานใหผู้ส้นใจไดช้ม 

 ปฏิบติังานท่ีไดผ้า่นการอนุญาตใหส้ร้างสรรคไ์ด ้ และจดัท าหนงัสือสรุปเป็นรูปเล่ม 
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รหัสวชิา        ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                                            น (ท-ป-อ) 
2012203 ประวตัิศาสตร์ศิลป์ตะวนัตก 3(3-0-6) 
 History of Western Arts    

 ศึกษาประวติัความเป็นมาของงานทศันศิลป์ตะวนัตก  ตั้งแต่ยุคก่อนประวติัศาสตร์  ยุค
ประวติัศาสตร์  และยุคสมยัใหม่ในศตวรรษท่ี 19 – 20  ตลอดจนถึงยุคของทศันศิลป์    ร่วม
สมัยในปัจจุบัน  เน้นความสัมพนัธ์ของการตอบสนองด้านความงาม  ความเช่ือ  ศาสนา  
ปรัชญา  สังคม  และรูปแบบของงานทศันศิลป์ท่ีมีอิทธิพลต่อทศันศิลป์ไทย  
 

2012204 ประวตัิศาสตร์ทศันศิลป์ประเทศไทย 3(3-0-6) 
 History of Thai Arts   

 ศึกษาประวติัความเป็นมาของงานทศันศิลป์ประเทศไทย  ตั้งแต่ยุคก่อนประวติัศาสตร์  
ยุคก่อนประวติัศาสตร์ชาติไทย  ยุคประวติัศาสตร์ชาติไทย  ตลอดจนถึงยุคของทัศนศิลป์    
ร่วมสมยัในปัจจุบนั  เน้นความสัมพนัธ์ของการตอบสนองดา้นความงาม  ความเช่ือ  ศาสนา  
ปรัชญา  สังคม  และรูปแบบของงานทศันศิลป์ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากต่างชาติ  
 

2013901 ทศันศิลป์ไทยประเพณี 3(2-2-5) 
 Thai Visual Arts Traditional 

 ศึกษาสาเหตุของการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทยประเพณีท่ีเก่ียวข้องทางศาสนา  
วิวฒันาการของทศันศิลป์ไทยประเพณีแต่ละยุคสมยัพร้อมทั้ งการแสดงออกท่ีบ่งบอกถึง
ลกัษณะเฉพาะของจิตรกรรมไทย  ประติมากรรมไทย  สถาปัตยกรรมไทย  และท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานทศันศิลป์ไทยท่ีดดัแปลงใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน  
ตลอดจนความรู้พื้นฐานทั่วไปของรูปแบบงานทศันศิลป์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัอนั
เก่ียวกบัวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ การด ารงชีพ  คติความเช่ือ  ศาสนาและวฒันธรรม ซ่ึงถือวา่เป็น
มรดกหรือเอกลกัษณ์ประจ าชาติไทย 
 ทดลองฝึกปฏิบติังานเก่ียวกบัทศันศิลป์ไทยประเพณีหรือท ารายงาน 
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รหัสวชิา        ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                                            น (ท-ป-อ) 
2013906 ทศันศิลป์ไทยร่วมสมัย 3(2-2-5) 
 Thai Visual Arts Contemporary   

 ศึกษาความหมายของค า ร่วมสมยั  และขอบข่ายของทศันศิลป์ร่วมสมยัทั้งตะวนัตกและ
ของไทยสาเหตุของการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ไทยร่วมสมยั  อิทธิพลท่ีท าให้ทศันศิลป์ไทย
ประเพณีเปล่ียนเป็นทัศนศิลป์ไทยร่วมสมัย  ด้วยรูปแบบรูปธรรม  ก่ึงนามธรรม  และ
นามธรรม  ทฤษฎีการถ่ายทอดทศันศิลป์ไทยร่วมสมยัท่ีแสดงออกอยา่งอิสระไม่แสดงออกท่ี
บ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ของชาติใดทั้งจิตรกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  และท าความ
เข้าใจเก่ียวกับวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานทศันศิลป์ไทยท่ีดดัแปลงใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพ
ปัจจุบนั    
 ทดลองฝึกปฏิบติังานเก่ียวกบัทศันศิลป์ไทยร่วมสมยัหรือท ารายงาน 

 
2014308 หลกัการวจิารณ์ทัศนศิลป์ 3(2-2-5) 
 Principles of  Visual Art  Criticism  

 ศึกษาขอบข่ายของงานทศันศิลป์แขนงจิตรกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  และ
ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการรับรู้ทางการมองเห็นและผิวกายจบัตอ้ง  โดยเฉพาะลกัษณะกระทบ
จากประสาทสัมผสัทางตาและผิวกายท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีท าให้เกิดมิติในผลงานทศันศิลป์  มิติใน
ด้านรูปภาพและรูปทรง   ส่วนประกอบของความงาม  การจัดภาพ  รูปแบบ  ทฤษฎีการ
ถ่ายทอด  และคุณค่าทางความงามและคุณค่าทางเร่ืองราวท่ีสนองตอบต่อค่านิยมและรสนิยม  
จนสามารถพฒันาการเป็นการวจิารณ์ผลงานทศันศิลป์เบ้ืองตน้ 
 ทดลองฝึกปฏิบติังานเก่ียวกบัทศันศิลป์ไทยประเพณีและทศันศิลป์ไทยร่วมสมยัหรือท า
รายงาน 

 

2013801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทศันศิลป์ 2(90) 
 Preparation for Prospective Profession in Visual Arts 

 ศึกษา เรียนรู้จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพ ในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันา
ตวัผูเ้รียนใหมี้ความรู้  ทกัษะ เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ
ทศันศิลป์โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานในวชิาชีพนั้น ๆ 

 
 
 



 
 

24 

รหัสวชิา        ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                                            น (ท-ป-อ) 
2013802    การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทศันศิลป์ 5(225) 
                Visual Arts Apprenticeship 

 การฝึกปฏิบติังานเก่ียวกบัศิลปะภายนอกและภายในสถานศึกษา เช่น ปฏิบติังานใน

โรงงานเอกชน และหน่วยงานราชการหรือจดัฝึกเอง โดยไดรั้บความยนิยอมจากภาควชิา 

 

2023112 ภาพทวิทศัน์  3(1-4-4) 
 Views    

 ศึกษาและปฏิบัติงานด้านทศันียภาพ  การแก้ปัญหาทางด้านองค์ประกอบของภาพ
ทิวทศัน์  โดยศึกษาทิวทศัน์หลายรูปแบบ  เช่น ทิวทศัน์  ทะเล  ส่ิงก่อสร้าง  รวมไปถึงการ
ผสมผสานระหว่างคน  ต้นไม้  ดอกไม้  นก  รถ  และส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ  พร้อมกับเรียนรู้
ส่วนประกอบของ  เส้น  สี  บรรยากาศ  แสงเงา  พื้นผิว  ระยะใกล ้– ไกล ดว้ยความคิดและ
เทคนิคกลวธีิ  ตามเน้ือหาดว้ยวสัดุดินสอ  และการระบายสีชนิดต่าง ๆ 

 ทดลองฝึกปฏิบติังานวาดภาพทิวทศัน์ดว้ยการวาดเส้น  และการระบายสีแต่ละชนิด 
 
2021113 จิตรกรรมพืน้ฐาน 3(1-4-4) 
  Basic Painting 

 ศึกษาการวาดภาพหุ่นน่ิง  ภาพทิวทศัน์  ภาพคนเหมือน  และการใช้วสัดุและสีต่างๆ 
เพื่อน ามาใชเ้ป็นพื้นฐานในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ทดลองฝึกปฏิบติังานภาพหุ่นน่ิง  ภาพทิวทศัน์  ภาพคนเหมือน ดว้ยการวาดเส้น  ระบาย
สีแต่ละชนิดในระดบัพื้นฐานเพื่อน าไปสู่ระดบัสูงต่อไป 

 
2021114 ภาพหุ่นน่ิง 3(1-4-4) 
 Still life 

 ศึกษาและปฏิบติังานเก่ียวกบัรูปทรง  แสงเงา  พื้นผิว  ระยะใกล ้– ไกลของวสัดุ  เน้น
บรรยากาศการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการจดัองคป์ระกอบของหุ่นดว้ยวสัดุอุปกรณ์แบบต่าง ๆ 

 ทดลองฝึกปฏิบติังานวาดภาพหุ่นน่ิงดว้ยการวาดเส้น  และการระบายสีแต่ละชนิด 
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2021115 ภาพคนเหมือน 3(1-4-4) 
 Portrait      

 ศึกษาและปฏิบติัการวาดภาพคน  โดยศึกษาในลกัษณะความถูกตอ้งของกายวิภาค เน้น
ส่วนประกอบท่ีส าคญั  เช่น  ความใกล้เคียงกบัหุ่น  การแสดงอารมณ์  บรรยากาศ  แสงเงา  
ท่าทางของคน  พื้นผิว  เส้ือผา้อาภรณ์ชนิดต่าง ๆ  ของการจดัองคป์ระกอบในภาพ  รวมไปถึง
การแกไ้ขปัญหาเร่ืองของวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ไดแ้ก่  ดินสอ  เกรยอง  สีชอล์ก  และการระบาย
สีชนิดอ่ืน ๆ  โดยเนน้ทกัษะการสร้างงานใหถู้กสัดส่วนของคนทั้งเตม็ตวัและคร่ึงตวั 

 ทดลองฝึกปฏิบติังานวาดภาพคนเหมือนดว้ยการวาดเส้น  และการระบายสีแต่ละชนิด 
 
2021116 จิตรกรรมสร้างสรรค์ 3(1-4-4) 
  Creative Painting                          

 ศึกษารวบรวมพื้นฐานทางด้านการถ่ายทอดรูปแบบต่าง ๆ  จากวิชาพื้นฐานมา
สร้างสรรค์ รูปแบบของศิลปกรรม เพื่อให้ไดรู้ปแบบของจิตรกรรมท่ีแปลกใหม่อย่างน่าท่ึง 
อยา่งมีความงามและเสรีภาพทดลองฝึกปฏิบติังานวาดภาพดว้ยเทคนิคอิสระ โดยใช้ความคิด
และจินตนาการสร้างสรรคใ์หเ้กิดเป็นผลงานท่ีสมบูรณ์แบบ 

 
2021201          ภาพพมิพ์พืน้ฐาน 3(1-4-4) 
  Basic Printing 

 ศึกษา เรียนรู้ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของภาพพิมพ์ ประเภท รูปแบบ กรรมวิธี
คุณสมบติัของการท างาน การเก็บรักษา เพื่อเป็นพื้นฐานของการพิมพโ์ดยสังเขป  
 ทดลองฝึกปฏิบติัการพิมพ ์เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบท่ีเก่ียวขอ้งได ้

 
2021203 การพมิพ์ซิลค์สกรีน 3(1-4-4) 
 Silk – Screen Process 

 ศึกษางานพิมพ์ซิลค์สกรีนด้วยการออกแบบลวดลายต่าง ๆ  เพื่อน าไปฝึกปฏิบติังาน
พิมพ์ให้เกิดเป็นภาพ  ทั้งสีเดียวและหลายสีลงบนพื้นผิววสัดุต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ  กระจก  
แกว้  พลาสติก  ฟิวเจอร์บอร์ด  ฯลฯ  โดยเฉพาะกระบวนการการพิมพผ์า้ชนิดต่างๆ  โดยเน้น
ทกัษะ  ความคิดสร้างสรรค ์ เทคนิคกลวธีิ  เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบผลงานการพิมพต์รงตามรสนิยม
ของผูใ้ช ้
 ทดลองฝึกปฏิบติังานพิมพซิ์ลคส์กรีนดว้ยเทคนิคอิสระ โดยใชค้วามคิดและจินตนาการ
สร้างสรรคใ์ห้เกิดเป็นผลงานท่ีสมบูรณ์แบบ 

 
 



 
 

26 

รหัสวชิา        ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                                            น (ท-ป-อ) 
2021301 ประติมากรรมพืน้ฐาน 3(1-4-4) 
 Basic Sculpture 

 ศึกษาประติมากรรมพื้นฐานในดา้นความหมาย  ประเภท  ลกัษณะ  รูปแบบ  และสาเหตุ
การสร้างงานประติมากรรม  อิทธิพลท่ีท าให้ประติมากรรมมีความแตกต่างกนั  รวมทั้งลทัธิ
ประติมากรรมตะวนัตก  ยุคสมยัประติมากรรมไทยประเพณี  ประติมากรรมไทยร่วมสมยั  
ส่วนประกอบงานประติมากรรม  หลกัการจดัภาพงานประติมากรรม  ทฤษฎีการถ่ายทอดงาน
ประติมากรรม  จุดประสงคก์ารสร้างงานประติมากรรม  พร้อมกบัศึกษาคน้ควา้ประวติัประติ
มากรท่ีมีช่ือเสียงทั้งในอดีตและปัจจุบนั  วิเคราะห์รูปแบบผลงานประติมากรรมทั้งในอดีต
และปัจจุบนั  ตลอดจนแนวทางพฒันาการไปสู่อนาคต   
 ทดลองฝึกปฏิบติังานประติมากรรมเบ้ืองตน้ในการป้ัน  การแกะสลกั  การฉลุลาย  และ
การหล่อ 

 
2021305 การป้ันและการหล่อ 3(1-4-4) 
  Molding and Casting 

 ศึกษาและปฏิบติังานเก่ียวกบัวธีิการ  การจดัองคป์ระกอบ  ความคิดสร้างสรรค ์ เทคนิค
การท างานป้ัน  การหล่อพิมพแ์บบนูนสูง  นูนต ่า  ลอยตวั  ของไทยและสากล  ประสานกบั
การสรรหาเร่ืองราวท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวิต  และความตอ้งการของ     ทอ้งถ่ิน 
 ทดลองฝึกปฏิบติังานการป้ันและการหล่อดว้ยดว้ยรูปทรงท่ีก าหนดใหแ้ละจากความคิด
และจินตนาการอยา่งอิสระ ใหเ้กิดเป็นผลงานท่ีสมบูรณ์แบบ 
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2022114 ภาพจิตรกรรมไทยประเพณี 3(1-4-4) 
 Thai Traditional Painting    

 ศึกษากรรมวิธีการออกแบบลายไทยและภาพไทย  โดยการออกลาย  การผูกลายไทย  
ทั้งลายก้านขด  ลายเครือเถา  ลายเก่ียวพนั  และการเขียนภาพไทยทั้งภาพคนตวัพระตวันาง  
สามญัชน  ภาพสัตว ์ ภาพตน้ไม้และบรรยากาศทัว่ไป  โดยสามารถสืบสานจิตรกรรมไทย
ประเพณีรูปแบบ 2 มิติ  ตามคติความความเช่ือแบบดัง่เดิม 
 ทดลองฝึกปฏิบติังานจิตรกรรมไทยทั้งลายไทยและภาพไทยดว้ยการวาดเส้นและการ
ระบายสีลงรักปิดทอง   

 
2022115 ภาพจิตรกรรมไทยประเพณีประยุกต์ 3(1-4-4) 
 Thai Traditional Applied Painting 

 ศึกษากรรมวิธีการออกแบบลายไทยและภาพไทย  ท่ีประยุกตด์ว้ยความคิดสร้างสรรค์
ทั้งเทคนิคกลวิธีท่ีแตกต่างจากภาพ  2  มิติ  ในจิตรกรรมไทยประเพณีแบบดัง่เดิม  แต่คงความ
เป็นเอกลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงจิตรกรรมไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ทดลองฝึกปฏิบติังานจิตรกรรมไทยประเพณีประยกุตท์ั้งลายไทยและภาพไทยดว้ยการ
วาดเส้นและการระบายสี   

 
2022309 การหล่อพลาสติก 3(1-4-4) 
 Plastic Casting 

 ศึกษาวสัดุ อุปกรณ์เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  เทคนิควิธีการ  และปฏิบติัการหล่อพลาสติก
เบ้ืองตน้ 
 ทดลองฝึกปฏิบติังานการหล่อพลาสติกรูปแบบต่าง ๆ     

 
2023211 การพมิพ์ภาพบนวสัดุพืน้ราบ 3(1-4-4) 
 Printing on Plane Surface 

 ศึกษาการพิมพภ์าพลงวสัดุผวิราบ  เช่น  กระเบ้ือง  กระจก  ผา้  โลหะ กระดาษ ฯลฯโดย
อาศยักรรมวธีิการสร้างภาพจากเทคโนโลยเีคร่ืองพิมพภ์าพระบบความร้อน  หรือกรรมวิธีการ
สร้างภาพจากเคร่ืองมืออ่ืนโดยใหภ้าพปรากฏชดัเจนและคงทน 
 ทดลองฝึกปฏิบติังานพิมพภ์าพลงบนวสัดุผวิราบดว้ยเทคนิคอิสระ โดยใชค้วามคิดและ
จินตนาการสร้างสรรคใ์ห้เกิดเป็นผลงานท่ีสมบูรณ์แบบ   
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2023212 การพมิพ์สร้างสรรค์ 3(1-4-4) 
 Creative Printing 

 ศึกษากระบวนการสร้างงานพิมพภ์าพจากแม่พิมพต่์าง ๆ  เช่น  ทั้งแม่พิมพนู์น  แม่พิมพ์
พื้นราบแม่พิมพร่์องลึก  เป็นตน้  น ากระบวนการสร้างงานมาประสมประสาน  สร้างสรรค์
ผลงานดว้ยแนวความคิดอยา่งอิสระทั้งเทคนิคกลวธีิ  เพื่อใหเ้กิดผลงานภาพพิมพท่ี์บ่งบอก
ลกัษณะเฉพาะตนในการสร้างสรรค์ 
 ทดลองฝึกปฏิบติังานภาพพิมพด์ว้ยเทคนิคอิสระ โดยใชค้วามคิดและจินตนาการ
สร้างสรรคใ์ห้เกิดเป็นผลงานท่ีสมบูรณ์แบบ 
 

2022305 ประติมากรรมสร้างสรรค์ 3(1-4-4) 
  Creative Sculpture  

 ศึกษางานประติมากรรมสร้างสรรค์ ทั้งแบบท่ีเน้นโครงสร้างจากวสัดุ ลวด เหล็กเส้น 
ไม ้เหล็กแผน่ สังกะสี อะลูมิเนียม และแบบท่ีเนน้รูปทรงจากวสัดุปูนพลาสเตอร์  ปูนซีเมนต ์  
ดิน  ข้ีเล่ือย ผา้ กระดาษ ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรคแ์ละพฒันางานประติมากรรม  
 ทดลองฝึกปฏิบติังานประติมากรรมดว้ยเทคนิคอิสระ โดยใชค้วามคิดและจินตนาการ
สร้างสรรคใ์ห้เกิดเป็นผลงานท่ีสมบูรณ์แบบ 
 

2034402 เขียนแบบพืน้ฐาน 3(1-4-4) 
  Basic Drafting 

 ศึกษาประวิติความเป็นมาและความส าคญัของการเขียนแบบ  โดยเฉพาะเน้นให้รู้จกั
วธีิการใชเ้คร่ืองมือและการรักษาวสัดุ อุปกรณ์ ในการเขียนแบบ   
 ทดลองฝึกปฏิบติังานการเขียนแบบรูปพื้นฐานต่างๆ   
 

2031410 องค์ประกอบศิลป์ 3(1-4-4) 

  Composition in Arts 

 ฝึกปฏิบติังานองคป์ระกอบศิลป์ ตามเน้ือหาและวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด เนน้
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบ เน้ือหากบัวสัดุ สามารถส่ือแนวความคิด ความงาม
รสนิยม เอกลกัษณ์เฉพาะตน 
 ทดลองฝึกปฏิบติังานจดัองคป์ระกอบจากส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มดว้ยการ
วาดเส้น  และการระบายสีแต่ละชนิด 
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2031413 การตกแต่งภาพและเสียงด้วยคอมพวิเตอร์ 3(1-4-4) 
 Picture and Sound Decoration in Computer 

 ศึกษากรรมวิธีการตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  ทั้ งภาพคน  
ภาพสัตว ์ และภาพส่ิงของทัว่ไปในลกัษณะ  2  มิติ  และ 3  มิติ  ซ่ึงสามารถน าไปใชโ้ดยตรง
หรือประยกุตใ์ชก้บังานออกแบบอ่ืน ๆ   

 ฝึกปฏิบติังานตกแต่งภาพดว้ยกรรมวธีิการลบ  เพิ่ม  และเสริมแต่งส่วนท่ีตอ้งการ 

 
2032202 การถ่ายภาพเบือ้งต้น 3(1-4-4) 
 Introduction To  Photography 

 ศึกษาความหมายของการถ่ายภาพ  ประวติัความเป็นมา  ประโยชน์ของภาพถ่าย  
ส่วนประกอบและระบบการท างานของกลอ้งถ่ายภาพระบบใชฟิ้ล์มและระบบดิจิดอล      การ
เลือก  การใช ้ และการบ ารุงรักษากลอ้งถ่ายภาพทั้งสองระบบ  วสัดุ อุปกรณ์ในการ    ถ่ายภาพ  
หลกัการถ่ายภาพในห้องสตูดิโอถ่ายภาพและกลางแจง้  การวดัแสงและเรียนรู้การจดัแสงให้
เกิดทิศทางท่ีเหมาะสม 
 ฝึกฝนการถ่ายภาพจากวตัถุน่ิงและวตัถุท่ีเคล่ือนไหว  โดยใชแ้สงจากธรรมชาติและแสง
จากมนุษยป์ระดิษฐข้ึ์นทดแทน 

 
2032402 คอมพวิเตอร์กราฟิก 3(1-4-4) 
  Computer Graphics  

 ศึกษาหลกัการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อใช้ในการออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ    การ
ตกแต่งภาพ เรียนรู้การออกแบบตวัอกัษร เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ 
 ทดลองฝึกปฏิบติังานออกแบบ  2  มิติ  และ  3  มิติ  ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
2032404 เทคนิคการถ่ายภาพ  3(1-4-4) 
  Technical Photography  

 ศึกษาหลกัการท างานของกลอ้งถ่ายภาพระบบฟิล์มและระบบดิจิดอล  เรียนรู้หลกัการ
จดัองคป์ระกอบของการถ่ายภาพ  การใชแ้สงในการถ่ายภาพ  เทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่าง 
ๆ ในห้องสตูดิโอถ่ายภาพและกลางแจง้  เช่น  ภาพบุคคล  ภาพทิวทศัน์  ภาพดอกไมภ้าพสัตว ์ 
ภาพหุ่นน่ิง  ภาพระยะใกล้  ภาพเวลากลางคืน  ภาพยอ้นแสง  ภาพด้วยแสงไฟ  ภาพวตัถุ
เคล่ือนไหว  ภาพเด็ก  เป็นตน้    
 ฝึกฝนการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ จากวตัถุน่ิงและวตัถุท่ีเคล่ือนไหว  โดยใช้แสงจาก
ธรรมชาติและแสงจากมนุษยป์ระดิษฐข้ึ์นทดแทน 
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2032411 การถ่ายภาพเพือ่งานออกแบบกราฟิก 3(1-4-4) 
  Photography for Graphic Design 

 ศึกษา เรียนรู้ประวติัการถ่ายภาพโดยสังเขปดว้ยกลอ้งถ่ายภาพ หลกัการท างานของ
กลอ้งถ่ายภาพชนิด  ส่วนประกอบของกลอ้ง  อุปกรณ์ต่าง ๆ  หลกัการจดัภาพและกรรมวธีิใน
การถ่ายภาพประเภท ต่าง ๆ  ขั้นพื้นฐาน  ตลอดจนกรรมวธีิในการสร้าง อดั ขยาย และ
กระบวนการอ่ืนท่ีต่อเน่ืองกบัการถ่ายภาพทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ  การใชอุ้ปกรณ์  การจดัแสง  
แวน่  กรองแสง  แท่นก๊อปป้ี  และอุปกรณ์อ่ืนๆ  ในการถ่ายภาพ 
 ฝึกถ่ายภาพเพื่องานออกแบบกราฟิกหรือการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล  และจดัภาพ
ดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 
2033101 ภาพประกอบเร่ือง 3(1-4-4) 
 Illustration     

 ศึกษาและปฏิบติัการเขียนภาพในลกัษณะเหมือนแบบจริง  หรือจินตนาการเพื่อน ามา
ประกอบเร่ืองประเภทต่าง ๆ เช่น  นวนิยาย  สารคดี  หนังสือแบบเรียนและหนังสืออ่าน
ประกอบส าหรับเด็กทุกชนิด    ทั้งน้ีจะตอ้งศึกษาถึงลกัษณะและวิธีการแสดงออก  เพื่อให้
ผลงานสอดคลอ้งหรือส่งเสริมกนัในเร่ืองดงักล่าว 
 ทดลองฝึกปฏิบติังานวาดภาพประกอบเร่ืองดว้ยการวาดเส้น  และการระบายสีแต่    ละ
ชนิด 

 
2033106 ภาพล้อเลยีน 3(1-4-4) 
 Caricature     

 ศึกษาหลกัทางกายวภิาค (Anatomy) ของคน  โดยเนน้สัดส่วนกลา้มเน้ือบนใบหนา้และ
ล าตวั  เปรียบเทียบลกัษณะความแตกต่างของคนทุกเพศทุกวยัทุกเช้ือชาติ  และส่วนประกอบ
ท่ีส าคญั  เช่น  เส้น  สี  แสงเงา  บรรยากาศ  ท่าทาง  การเคล่ือนไหว  สีผิวกาย  เอกลกัษณ์  
แผลเป็นหรือต านิ  เส้ือผา้อาภรณ์ต่าง ๆ  และอารมณ์ความรู้สึกแต่ละอิริยาบถของคนท่ีเป็น
แบบหรือหุ่น  ทั้งภาพท่ีเหมือนจริง  ตลอดจนภาพคนท่ีลดสกดัตดัทอนเป็นลกัษณะการ์ตูน
ลอ้เลียน   

 ทดลองฝึกปฏิบติังานวาดภาพหุ่นน่ิงดว้ยการวาดเส้น  และการระบายสีแต่ละชนิด 
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2033202  บาติก  3(1-4-4) 
  Batik 

 ศึกษาประวติัความเป็นมาของการท าบาติก  ขั้นตอน  กระบวนการและวสัดุ อุปกรณ์ใน
การท าบาติก  การเลือกผา้  หลกัการผสมเทียน  การพิมพ ์ การยอ้ม  และการตกแต่งผวิ 
 ทดลองฝึกปฏิบัติงานบาติกตามลวดลายในท้องตลาด  ลวดลายจากท้องถ่ิน  และ
ลวดลายจากจินตนาการ  

 
2023212 การพมิพ์สร้างสรรค์ 3(1-4-4) 
 Creative Printing 

 ศึกษากระบวนการสร้างงานพิมพภ์าพจากแม่พิมพต่์าง ๆ  เช่น  ทั้งแม่พิมพนู์น  แม่พิมพ์
พื้นราบแม่พิมพร่์องลึก  เป็นตน้  น ากระบวนการสร้างงานมาประสมประสาน  สร้างสรรค์
ผลงานดว้ยแนวความคิดอยา่งอิสระทั้งเทคนิคกลวธีิ  เพื่อใหเ้กิดผลงานภาพพิมพท่ี์บ่งบอก
ลกัษณะเฉพาะตนในการสร้างสรรค์ 
 ทดลองฝึกปฏิบติังานภาพพิมพด์ว้ยเทคนิคอิสระ โดยใชค้วามคิดและจินตนาการ
สร้างสรรคใ์ห้เกิดเป็นผลงานท่ีสมบูรณ์แบบ 

 
2033414 คอมพวิเตอร์กราฟิกงานผสมหลายส่ือ 3(1-4-4) 
  Multimedia in Computer Graphic 

 ศึกษา เรียนรู้หลกัการและวธีิใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชใ้นการท างานผสมหลายส่ือ ฝึก
ปฏิบติัออกแบบและผลิตงานผสมหลายส่ือประเภทต่าง ๆ 
 ทดลองฝึกปฏิบติังานออกแบบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  โดยผสมผสานเทคนิคหลาย
โปรแกรมใหเ้กิดเป็นผลงาน  2  มิติ  และ  3  มิติ   

 
3563203 การจัดการธุรกจิศิลป์ 3(3-0-6) 
 Art Business Management 

 ศึกษาลกัษณะประเภทและการด าเนินการธุรกิจทางศิลปะ  ตลอดจนพระราชบญัญติั
และกฎหมายต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  การจา้งแรงงาน   การจา้งท าส่ิงของ  การขออนุญาตติดตั้ง  
และการร้ือถอนส่ิงโฆษณา   โดยศึกษารูปแบบรายการและการท าสัญญา  ตลอดจนระเบียบ
การเงินและภาษีต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจทางศิลปะ 
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18.  การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตร์บณัฑิต (ทศันศิลป์) ไดก้ าหนดระบบและวธีิการประกนัคุณภาพหลกัสูตรใน
ประเด็น  ดงัน้ี 
 
 1. การบริหารหลกัสูตร 

1) ศึกษาดูงานและการจดัท าร่างหลกัสูตรโปรแกรมวชิาศิลปกรรม  มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

   2)   แต่งตั้งกรรมการร่างหลกัสูตร 
   3)  คณะกรรมการจากอาจารยใ์นโปรแกรมวชิาศิลปกรรมและจากโปรแกรมวชิาอ่ืนๆ ท่ี
ทรงคุณวุฒิ ทางดา้นศิลปะประเมินหลกัสูตร 
   4) ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิยาลยัวพิากษห์ลกัสูตร 
   5) พิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ  
   6) คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาปรับปรุง
หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   7) สภาวชิาการมหาวทิยาลยัราชก าแพงเพชรพิจารณากลัน่กรองหลกัสูตร 
   8)  สภามหาวทิยาลยัพิจารณาอนุมติัหลกัสูตร 

9) คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองหลกัสูตร 

10)   ใชแ้ลว้พฒันาและปรับปรุง บนัทึก เพื่อพฒันาหลกัสูตรเพิ่มเติม 

 

 2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

   1)  ต าราและเอกสารประกอบการสอน  

   2)  หอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ 

   3) โสตทศันวสัดุ เช่น โปรเจคเตอร์มลัติมีเดีย วดีิทศัน์ คอมพิวเตอร์ 

   4) แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เช่น   บริษทั  ห้างร้าน  กรมศิลปากร  การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย  ผูป้ระกอบการตามโครงการหน่ึงผลิตภณัฑห์น่ึงต าบล เป็นตน้ 

 

 3. ประเด็นการสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

   1) มีทุนกูย้มืเพื่อการศึกษาและทุนใหเ้ปล่าอ่ืนๆ 

   2) มีอาจารยท่ี์ปรึกษาในแต่ละวิชาเอก ชั้นปีละ 1 คน 
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 4. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

  1)  มีนโยบายการบริหารทางวชิาการสู่สังคม 
 2)  มีการส ารวจปัญหาและความตอ้งการของตลาดแรงงาน  สังคม และ/หรือความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ  สถานศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิต 
    3)  มีระบบขอ้มูลสารสนเทศของบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิต 
  4)  มีการพฒันาคุณภาพบณัฑิตตามความตอ้งการดงักล่าว 
 
19. การพฒันาหลกัสูตร 
 ดชันีบ่งช้ีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ส าหรับหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิจิตรศิลป์และประยกุต์
ศิลป์  คือ 
   1) การไดง้านท าของบณัฑิต สามารถสืบคน้ไดจ้ากการวิจยัของมหาวทิยาลยั 
   2) ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
   3)  ความพึงพอใจของบณัฑิตท่ีมีต่อหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  โดยประเมิน
ทุก  4  ปี 
   4) การศึกษาต่อของบณัฑิตในระดบัท่ีสูงข้ึน 
   5) พิจารณาปรับปรุงหลกัสูตร ทุก 4 ปี โดยก าหนดการประเมินคร้ังแรก ปี 2554  
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ภาคผนวก ก 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
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หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
 
  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  หมายถึง วชิาท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรอบรู้อยา่งกวา้งขวาง มีโลกทศัน์ท่ี
กวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม  เป็นผูใ้ฝ่รู้ สามารถคิดอยา่งมีเหตุผล สามารถใชภ้าษา
ในการติดต่อส่ือสารความหมายไดดี้ มีคุณธรรม ตระหนกัในคุณค่า ของศิลปะและวฒันธรรมทั้งของไทยและ
ของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยูใ่นสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
จุดประสงค์ทัว่ไป 
 จุดประสงคท์ัว่ไปของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป มีดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
การเมือง การปกครองของไทย และความรู้ความเขา้ใจเพื่อนร่วมโลก เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ   

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการคิด การวิเคราะห์ การแกปั้ญหาและการตดัสินใจบน
พื้นฐานของขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นวทิยาศาสตร์และตามหลกัธรรม  

3. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและมีจิตส านึกเก่ียวกบัการอนุรักษ์ ดูแลและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม และ
ตระหนกัถึงความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

4. เพื่อใหมี้ทกัษะการศึกษาคน้ควา้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต การคิดอยา่งมีเหตุผล 
รู้จกัวเิคราะห์และปัญหาต่าง ๆ ได ้ตลอดจนมีทกัษะดา้นภาษาและการใชส้ารสนเทศในการติดต่อ      
ส่ือความหมายกบัผูอ่ื้นและด ารงชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีและซาบซ้ึงในคุณค่าของสัจธรรม  ความดี  ความงาม  และการด ารงตนให้มี
คุณค่าต่อสังคม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และความรับผิดชอบ มีความ
ซาบซ้ึงในศิลปะและสุนทรียภาพ ตระหนกัในการปฏิบติัตนตามวถีิชีวติแบบประชาธิปไตย 

6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตใหด้ ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 

 รายวิชาศึกษาทัว่ไปจดัเป็น   5  กลุ่มวชิา  โดยตอ้งจดัให้เรียนครบทุกกลุ่มวิชาตามขอ้ก าหนด ทั้งน้ี หน่วย
กิตรวมของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างหลกัสูตร ดงัน้ี 
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1.  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า      9    หน่วยกติ 
 1.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  3  หน่วยกติ    
           รหัสวชิา    ช่ือวชิา         น (ท-ป-อ)           
 1541001  ทกัษะการรับสารภาษาไทย 3 (2-2-5)  
 1541002  ทกัษะการส่งสารภาษาไทย 3 (2-2-5)  
 1541003  การส่ือสารเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ 3 (2-2-5)  
 1541004  ภาษาและการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน 3 (2-2-5)  
 1.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
          รหัสวชิา    ช่ือวชิา         น (ท-ป-อ)           
 1551001  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1 2 (2-0-4) 
 1551002  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2 2 (2-0-4)  
 1551003  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 1 2 (1-2-3)  
 1551004  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 2 2(1-2-3)   
 1551005   ภาษาองักฤษปฏิบติัการ 2 (1-2-3)  
2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า   8  หน่วยกติ 
 2.1 กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
          รหัสวชิา    ช่ือวชิา         น (ท-ป-อ)           
 1511001  จริยธรรมกบัมนุษย ์ 2 (2-0-4)  
 1511002  ความจริงของชีวติ 2 (2-0-4)  
 1521001  พุทธศาสน์  2 (2-0-4)  
 2.2 กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
         รหัสวชิา    ช่ือวชิา         น (ท-ป-อ)           
 2011001  สุนทรียภาพทางทศันศิลป์ 2 (2-0-4  
 2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 2 (2-0-4) 
 2061001  สังคีตนิยม  2 (2-0-4)            
 2.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
          รหัสวชิา    ช่ือวชิา         น (ท-ป-อ)           
 1001001  ภาวะผูน้ าและการจดัการยคุใหม่ 2 (2-0-4)  
 1001002  การคิดวเิคราะห์ การคน้ควา้และการใชเ้หตุผล 2 (2-0-4)  
 1001003  พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน 2 (2-0-4)  
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 2.4   กลุ่มที ่4  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
          รหัสวชิา    ช่ือวชิา         น (ท-ป-อ)           
 1631001  สารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้ 2 (1-2-3)  
 1631002   การศึกษาคน้ควา้และการเขียนบทนิพนธ์ 2 (1-2-3)             
 1631003   ความรู้พื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์ 2 (1-2-3)           
 1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านกังาน 2 (1-2-3)             
 1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้ 2 (1-2-3)           
3.  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้    ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกติ 
 3.1   กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
          รหัสวชิา    ช่ือวชิา         น (ท-ป-อ)           
 2531001  วถีิไทย  2 (2-0-4)  
 2531002  วถีิโลก  2 (2-0-4)  
 2531003  ครอบครัวและสังคม 2 (2-0-4)  
 2541001   มนุษย ์ ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 2 (2-0-4)  
 2561001   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป   2 (2-0-4)  
 3.2   กลุ่มที ่2   ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
          รหัสวชิา     ช่ือวชิา         น (ท-ป-อ)           
 2501002   เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2-0-4)  
 2521001   ทอ้งถ่ินศึกษา  2 (2-0-4)  
 2551001    การปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย 2 (2-0-4)  
 3541001    การเป็นผูป้ระกอบการ 2 (2-0-4)  
 3591001    เศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั 2 (2-0-4)  
4.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกติ 
 4.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
          รหัสวชิา    ช่ือวชิา         น (ท-ป-อ)           
 4121001  เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 3 (2-2-5)             
 4121002  คอมพิวเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน 3 (2-2-5)             
 4121003  การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย     3 (2-2-5)  
 4121004  คอมพิวเตอร์และส่ือประสม                  3 (2-2-5)  
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 4.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
         รหัสวชิา    ช่ือวชิา         น (ท-ป-อ)           
 4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (2-0-4)  
 4091002  คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 2 (1-2-3)  
 4091003  คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ 2 (1-2-3)           
 4.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
          รหัสวชิา    ช่ือวชิา         น (ท-ป-อ)           
 4001001  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพฒันา 2 (2-0-4)  
 4001002  วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติประจ าวนั 2 (2-0-4)  
 4001003  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 2 (2-0-4)  
 4001004  พืชพรรณเพื่อชีวติ 2 (2-0-4)  
5.  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกติ  
          รหัสวชิา    ช่ือวชิา         น (ท-ป-อ)           
 1161001 กีฬาและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ 2 (1-2-3)  
 1161002  การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 2 (1-2-3)  
 1161003  การลีลาศเพื่อสุขภาพ 2 (1-2-3)  
 1161004  กีฬาศึกษา  2 (1-2-3) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
 
รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1001001 ภาวะผู้น าและการจัดการยุคใหม่ 2(2-0-4)  
  Leadership and Modern Management 

ศึกษาความหมาย  ความส าคญัและคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีดีโดยทัว่ไป   ประเภทของผูน้ าในอาชีพ 
ต่าง   ๆ     เทคนิคและวธีิการปรับปรุงภาวะผูน้ าและผูต้ามและบทบาทหนา้ท่ีผูต้ามท่ีดี  มนุษยสัมพนัธ์และการ
พฒันาทีมงาน  การพฒันาองคก์ร  กลยทุธ์ขององคก์ร  ระบบและกระบวนการวางแผน   
 
1001002 การคิดวเิคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล 2(2-0-4)  
   Research , Critical Thinking and Reasoning Skills 
  ศึกษารูปแบบและกระบวนการคิดของมนุษย ์ความจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันากระบวนการคิด การศึกษา
คน้ควา้และการสะสมความรู้ เพื่อการคิดวเิคราะห์และการตดัสินใจ  หลกัการ องคป์ระกอบและเทคนิคในการ
พฒันาการคิดแบบวเิคราะห์และใชเ้หตุผล  การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ การคิดแบบนิรนยั  การคิดแบบอุปนยั  การ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณการคิดแบบแกปั้ญหา  การใชภ้าษากบัการคิดและการเสนอความคิด  การประยกุตใ์ช้
ความคิดในวชิาชีพและชีวติประจ าวนั 
 
1001003   พฤติกรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน 2(2-0-4)  

    Human Behavior and self Development 
 ศึกษาพฤติกรรมมนุษยแ์ละสาเหตุปัจจยัแห่งพฤติกรรม การพฒันาตนเอง มนุษยสัมพนัธ์เพื่อการ
ท างานร่วมกนัและการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข       
 
1511001    จริยธรรมกบัมนุษย์    2(2-0-4)  
 Ethics and Human Being 
 ศึกษาและวเิคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย ์ ความส าคญัของจริยธรรมต่อ 
มนุษย ์ เกณฑต์ดัสินทางจริยธรรม  หลกัจริยธรรมท่ีส าคญัทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ 
การประยกุตใ์ชห้ลกัจริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม            
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1511002 ความจริงของชีวติ 2(2-0-4) 
 Facts of Life 
 ศึกษาความจริงของชีวติ  ความหมายของชีวติ  การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบนัและโลกยคุ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  การน าเอาความจริงและหลกัศาสนธรรมไปประยกุตใ์ชใ้นการ
แกปั้ญหาและพฒันาปัญญา  ชีวติและสังคม การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลกั 
ศาสนธรรมชีวิตท่ีมีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
 
1521001   พุทธศาสน์ 2(2-0-4) 
 Buddhism 
  ศึกษาประวติั  องคป์ระกอบต่าง ๆ และลกัษณะส าคญัของพระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนากบั
สังคมไทย  หลกัธรรมส าคญัต่าง ๆ  ของพระพุทธศาสนา  เช่นหลกัเบญจขนัธ์  ไตรลกัษณ์  ปฏิจจสมุปบาท  
หลกักรรม อริยสัจ  ไตรสิกขา  เป็นตน้  หลกัจริยธรรมในพระพุทธศาสนาเนน้การปฏิบติัในชีวติประจ าวนั การ
รู้จกัตนเอง  การพฒันาคนและการพฒันาสังคม 
 
1541001   ทกัษะการรับสารภาษาไทย 3(2-2-5)        
 Thai Language Comprehension Skill  
 ศึกษาหลกัการการฟัง  การอ่าน  จากส่ือและส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง ๆ  การคิดวิเคราะห์  การ
สังเคราะห์  การจบัประเด็น  และการสรุปสาระส าคญั   
                 ฝึกปฏิบติัใหค้รอบคลุมสารทุกประเภท  จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายและก าหนดใหอ่้านหนงัสือ
นอกเวลาประกอบ          
 
1541002   ทกัษะการส่งสารภาษาไทย 3(2-2-5)  
 Expression Skill in Thai Language 
 ศึกษารูปแบบ  และวธีิการส่งสารประเภทต่าง  ๆ  จากทรัพยากรสารสนเทศ  โดยน าเสนอ  
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยวาจาและลายลกัษณ์ 
  ฝึกปฏิบติัการพดู-เขียนอธิบาย  การพดู-เขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์  การเขียนรายงาน ทาง
วชิาการ   ภาคนิพนธ์และการเขียนโครงการ         
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1541003   การส่ือสารเพือ่จุดประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5) 
 Communication for Specific Purposes 
 ศึกษาหลกัการและวิธีการส่ือสารเพื่อใหบ้รรลุตามจุดประสงคเ์ฉพาะกิจ 
 ฝึกปฏิบติัการพดูและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
 
1541004   ภาษาและการส่ือสารเพือ่ท้องถิ่น 3(3-2-5) 
 Roles of Language in Local Community Development 
  ศึกษาหลกัการและบทบาทของการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน  จากวรรณกรรม ทอ้งถ่ิน
ประเภทต่าง ๆ  
 ฝึกการเก็บขอ้มูล  วเิคราะห์ขอ้มูลภาคสนาม 
  
1551001   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  1 2 (2-0-4)  
 Communicative English  1  
 ศึกษาหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  ศึกษาโครงสร้างของค าศพัท ์ และประโยคใน 
สถานการณ์ต่างๆท่ีเคยไดเ้รียนมาแลว้  และฝึกทกัษะการส่ือสารเพื่อใหส้ามารถส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมี
ความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษในชีวติจริงมากข้ึน  
 
1551002   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  2 2(2-0-4)  
 Communicative English  2 
 ศึกษาไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพิ่มเติม  และฝึกทกัษะการเรียนภาษาจากแหล่งการเรียน 
ท่ีหลากหลาย เช่น หนงัสือพิมพ ์ วารสาร  โทรทศัน์  และฝึกทกัษะการส่ือสาร น าเสนอขอ้มูล 
ท่ีจ  าเป็นและใชไ้ดใ้นชีวติจริง   
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1551003   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  1   2(1-2-3)  
 Listening - Speaking  1 
 ศึกษาหลกัการฟัง-พดูในสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึกทกัษะการฟัง  ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อใหจ้บั
ใจความหลกั  รายละเอียดปลีกยอ่ย การจดบนัทึกยอ่ ฝึกทกัษะการพดู  การน าเสนอความเห็น  ขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การฟังเพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสารท่ีจ าเป็นรวมทั้งเรียนรู้วฒันธรรมของเจา้ของภาษา      
 
1551004   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  2     2(1-2-3)  
  Listening – Speaking  2 
 ฝึกทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษแบบเขม้  เพื่อใหส้ามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน   
 
1551005   ภาษาองักฤษปฏิบัติการ 2(1-2-3) 
 Operational English 
 ฝึกทกัษะภาษาองักฤษทั้งการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
ในงานอาชีพและในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น แนะน าการท างานของเคร่ืองมือ  ห้องปฏิบติัการ 
แนะน าเก่ียวกบัวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี แนะน าสถานท่ีต่าง ๆ  ฝึกพดูในงาน 
พิธีการ  น าเสนอความคิดและผลงาน  การเขียนจดหมายสมคัรงาน  ประวติัส่วนตวั  เขียนหนงัสือ 
ราชการ       
 
1631001    สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า   2(1-2-3)  
 Research and Information 
 ศึกษาความหมาย   ความส าคญั  บทบาทของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ 
ทรัพยากรสารสนเทศ  การจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศอา้งอิง  เคร่ืองมือสืบคน้ทรัพยากร
สารสนเทศ  การเขา้ถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  การอา้งอิงและ 
การน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้     
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1631002   การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์   2(1-2-3)  
 Research Study and Report Writing 
 ศึกษาความหมาย ความส าคญั ประเภทของบทนิพนธ์  ศึกษาคน้ควา้สารสนเทศ จากแหล่ง  
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ  และการอา้งอิง การบนัทึกและเรียบเรียงสารสนเทศ การน าเสนอบทนิพนธ์ 
 
1631003   ความรู้พืน้ฐานทางสารสนเทศศาสตร์     2(1-2-3)  
 Fundamentals of Information Science 
  ศึกษาความส าคญัและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์  ความสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาอ่ืนคุณค่าและ
ความตอ้งการสารสนเทศในสังคมปัจจุบนั  ระบบสารสนเทศ  การใชเ้ทคโนโลยสีาร 
สนเทศในการจดัการและรับบริการสารสนเทศ  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศ  
 
1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านักงาน    2(1-2-3)  
 Information Technology in Office 
 ศึกษาการจดัการและการด าเนินงานในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองคก์รทัว่ ๆ  ไป การ
ใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์กบังานต่าง ๆ ในสถานบริการสารสนเทศ  อุปกรณ์ในการ บนัทึกและการ
สืบคน้ขอ้มูล  การสร้างและการออกแบบระบบสารสนเทศเบ้ืองตน้  ตลอดจน ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ 
 
1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า   2(1-2-3)  
 Information Technology in Research Studies 
 ศึกษาความหมาย  ความส าคญัของสารสนเทศ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทรัพยากร 
สารสนเทศ  แหล่งบริการสารสนเทศ  การสืบคน้สารสนเทศของมหาวทิยาลยั  การใช ้ OPAC ฐานขอ้มูลและ
บริการฐานขอ้มูล  บริการและการใชอิ้นเทอร์เน็ต การสืบคน้สารสนเทศผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การ
สืบคน้สารสนเทศจาก CD-ROM 
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2011001   สุนทรียภาพทางทศันศิลป์      2(2-0-4) 
  Aesthetics of Visual Art 
 ศึกษาความงามของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคง์านศิลปะ
พร้อมทั้งขอบข่ายของศิลปะ  ความหมายของสุนทรียภาพและทศันศิลป์  การรับรู้ทางการมองเห็นมิติใน
ทศันศิลป์แขนง     จิตกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ส่วนประกอบความงามทศันศิลป์  การจดัภาพของ
งานทศันศิลป์  ทฤษฎีการถ่ายทอดทางทศันศิลป์  สาเหตุการสร้างงานทศันศิลป์  อิทธิพลท่ีท าใหท้ศันศิลป์มี
ความแตกต่างกนั  โดยเฉพาะเก่ียวกบัรูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัในงานทศันศิลป์
ตะวนัตกและประเทศไทย  คุณค่าของงานทศันศิลป์ดา้นความงามและเร่ืองราวโดยผา่นขั้นตอนการเรียนรู้ใน
หลกัการดูงานทศันศิลป์เบ้ืองตน้  และน าเขา้สู่ขั้นความซาบซ้ึง  ในการวจิารณ์ผลงานทศันศิลป์เพื่อน ามาซ่ึง
ประสบการณ์ของความซาบซ้ึง ทางสุนทรียภาพ      
 
2051001    สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 2(2-0-4)  
  Aesthetics of Drama 
 ศึกษาและจ าแนกขอ้ต่างในศาสตร์ของความงาม  ความหมายของ  สุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดงองคป์ระกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์สากล  ความส าคญัของการรับรู้   
ศาสตร์ต่าง ๆ  ของการเห็น  การไดย้นิ  การเคล่ือนไหว  ศิลปะการแสดง       
 
2061001    สังคีตนิยม 2(2-0-4)  
 Music Appreciation 
 ศึกษาองคป์ระกอบพื้นฐานของดนตรี  การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวนัตก  คีตลกัษณ์ท่ีพบ
เห็นทัว่ไป  คีตกวท่ีีส าคญัและคีตวรรณกรรมท่ีไดรั้บการยกยอ่งบางบท  ประวติัดนตรีท่ีควรทราบ 
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2501002   เศรษฐกจิพอเพยีง 2(2-0-4 )  
 Sufficiency Economy 
 ศึกษาความหมาย  แนวคิดทฤษฎี  เศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีใหม่  โครงการอนัเน่ืองมาจาก  
พระราชด าริ  โครงการตามพระราชประสงค ์ โครงการหลวง  การประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบั ตนเอง และ
ชุมชน  ศึกษากรณีตวัอยา่งในชุมชน             
 
2521001   ท้องถิ่นศึกษา   2(2-0-4)  
 Local Community Study 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวาทกรรมการศึกษาทอ้งถ่ิน  ความส าคญัและความสัมพนัธ์ของการศึกษา
ทอ้งถ่ินกบัโลกาภิวตัน์ ศึกษาทอ้งถ่ินในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ความเป็นชุมชน การเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมในลกัษณะสหวทิยาการโดยเนน้การศึกษาชุมชนทอ้งถ่ินดา้นพฒันาการ 
สภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวทางแกไ้ขและทิศทางในการพฒันาในอนาคต            
 
2531001    วถิีไทย 2(2-0-4)  
  Thai Ways of Living 
  ศึกษาประเทศไทยดา้นกายภาพ  โครงสร้าง  ววิฒันาการและพฒันาการดา้นสังคมและ 
วฒันธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สภาพปัญหาและแนวทางขจดัปัญหาสังคมไทย  โดยศึกษาการ
พฒันาโครงการ   อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาชาวบา้นและทอ้งถ่ิน                
 
2531002   วถิีโลก 2(2-0-4 )  
 Globalized Ways of Living 
 ศึกษาโลกทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงเป็น
ปัจจยัของววิฒันาการของสังคม  ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง  การจดัระเบียบโลกในดา้นสังคม  
เศรษฐกิจ  การเมือง  และการปกครอง  ตลอดจนการพฒันาสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครองของสังคม
โลก                 
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2531003   ครอบครัวและสังคม 2(2-0-4 )  
 Family and Society 
 ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  บทบาทหนา้ท่ี  ลกัษณะของครอบครัว  จิตวทิยาครอบครัว  
 คุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว  ปัจจยัในการด ารงอยูข่องครอบครัว  ปัญหาครอบครัว และ
 แนวทางแกไ้ข  อิทธิพลของครอบครัวต่อสังคม   
 
2541001    มนุษย์  ชุมชนและส่ิงแวดล้อม     2(2-0-4)  

 Human being, Community and Environment 
 ศึกษาระบบนิเวศ  ส่ิงแวดลอ้ม  ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  ผลกระทบท่ีเกิดจาก

กิจกรรมของมนุษยต่์อส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  แนวทางในการแกไ้ข ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ในมิติทางสังคม  การจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยชุมชน  ภูมิปัญญาดา้นส่ิงแวดลอ้มตลอดทั้งแนวทางการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนืโดยใชชุ้มชนทอ้งถ่ินเป็นฐานในการเรียนรู้               

 
2551001    การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย   2(2-0-4)  
 Thai Local Administration 
 ศึกษาโครงสร้าง  อ านาจหนา้ท่ีและการปกครองของไทย  แนวคิด ทฤษฎีการเมืองและการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นรากฐานการปกครองและการพฒันาระบอบประชาธิปไตย  ประวติั  พฒันาการการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกครองทอ้งถ่ิน  ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัประชาชน  สถานการณ์ปัจจุบนัและ 
แนวโนม้ของการปกครองทอ้งถ่ินไทย  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัปกครองทอ้งถ่ินไทย  
 
2561001    ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป     2(2-0-4)  
 Introduction to Law 
 ศึกษากฎหมายพื้นฐานทัว่ไป  ทั้งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ท่ีมาของกฎหมาย ลกัษณะ
และชนิดต่าง ๆ  ของกฎหมาย ล าดบัชั้นของกฎหมายและความรู้เก่ียวกบักฎหมายแพง่  กฎหมายอาญาและ
กฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั        
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
3541001    การเป็นผู้ประกอบการ 2(2-0-4)  
 Entrepreneur 
  ศึกษาองคป์ระกอบ และเทคนิคในการเป็นผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ การจดัการ  การบญัชี   
การเงิน การบริหารบุคลากร  การบริหารส านกังาน  การตลาด  ส่วนประสมทางการตลาด   การวเิคราะห์และ
เลือก  ตลาดเป้าหมาย  ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวธีิการควบคุมทางการตลาด  ใน
ฐานะท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ี  ยดึหลกัธรรมาภิบาลและจริยธรรม  การประเมินตนเองส าหรับการเป็น
ผูป้ระกอบการ  
 
3591001    เศรษฐกจิในชีวติประจ าวนั 2(2-0-4)  
 Economy in Everyday Life 
  ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการท าความเขา้ใจปรากฏการณ์
ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนั  การท างานของกลไกราคาและการก าหนดราคาสินคา้ในตลาด  
เงินตราและสถาบนัการเงิน  รูปแบบการใชจ่้ายของประชาชนและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและคุณภาพของประชาชนในกรอบของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 
4001001    วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันา  2(2-0-4)  
 Science and Technology for Development 
 ศึกษาความหมายและวธีิการทางวทิยาศาสตร์  ความหมายของเทคโนโลย ี ภูมิปัญญาทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทอ้งถ่ินและของไทย ความกา้วหนา้ทางวทิยาการ  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของไทยและนานาประเทศ  ความส าคญัและบทบาททางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
สังคมและประเทศไทยบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง         
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
4001002    วทิยาศาสตร์เพือ่ชีวติประจ าวนั 2(2-0-4)      
 Science for Everyday Life 
 ศึกษาเก่ียวกบัสารเคมีในชีวติประจ าวนั สมุนไพร ความรู้พื้นฐานทาง พนัธุศาสตร์  
พลงังานท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั เทคโนโลยกีารส่ือสาร และผลกระทบของวทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อชีวิตประจ าวนั 
 
4001003    การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2(2-0-4)     
 Conservations of Environments and Natural Resources    
 ศึกษาความหมายการจ าแนกประเภท  และความส าคญัทางส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ   
ผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มต่อสังคม  ศึกษาสถานการณ์  ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินระดบัชาติและโลก  สถานภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม  ในอดีต  ปัจจุบนั  และอนาคต องคร์วมของส่ิงแวดลอ้มการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื การ
อนุรักษท์รัพยากรอยา่งผสมผสาน ตวัอยา่งการอนุรักษท์รัพยากรท่ีประสพความส าเร็จ โครงการในพระราชด าริ  
ทิศทางแนวโนม้ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ           
 
4001004    พชืพรรณเพือ่ชีวติ 2(2-0-4)     
 Plants For Life 
 ศึกษาความส าคญัและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวติ ความหลากหลายของพืชพรรณ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการใชป้ระโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ ์ พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมา 
จากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การอนุรักษแ์ละการพฒันา 
พืชพรรณ         
 
1161001    กฬีาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวติ 2(1-2-3)  
 Sports and Recreation for Better Living 
  ศึกษาความส าคญัและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อการ
พฒันาคุณภาพชีวิต  ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อ
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  การประเมินสุขภาพของตนเอง  การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและ
นนัทนาการ 
  ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬา  การจดักิจกรรมทางนนัทนาการ          
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1161002    การออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ   2(1-2-3)  
  Exercise for Health 
  ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  จุดมุ่งหมาย  และคุณประโยชน์ของการออกก าลงักาย  หลกัการและ
ขั้นตอนของการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  การออกก าลงักายเพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกายดา้นต่าง ๆ การเลือก
กิจกรรมการออกก าลงักายใหส้อดคลอ้งกบัเพศและวยั  การประเมิน 
ผลการออกก าลงักาย  
  ฝึกการออกก าลงักายอยา่งถูกวธีิ  การใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือการออกก าลงักายการฝึกการออก 
ก าลงักายในสถานบริการการออกก าลงักาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
 
1161003    การลลีาศเพือ่สุขภาพ 2(1-2-3)  
  Dance for Health 

 ศึกษาประวติัของลีลาศ  ประเภทของจงัหวะในการลีลาศ  มารยาทในการเขา้สังคมและการลีลาศ  
คุณค่าของการลีลาศท่ีมีต่อร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์   และสังคม  ความสัมพนัธ์ของการลีลาศท่ีมีต่อ
สุขภาพ  และการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
  ฝึกทกัษะการลีลาศ  การรู้จงัหวะดนตรี  การควบคุมร่างกาย  และการเคล่ือนไหวอยา่งสมดุล   การ
จบัคู่ การน า การพา ลวดลายในการลีลาศ และการจดังานลีลาศ          
 
1161004    กฬีาศึกษา 2(1-2-3)  
  Sports Education 
  ศึกษาความเป็นมากีฬา  คุณค่าของการกีฬาต่อการพฒันาร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคมบทบาท
ของการกีฬาต่อการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม  การป้องกนัการบาดเจบ็จากการกีฬา และการปฐม
พยาบาล  เลือกศึกษากีฬาหน่ึงประเภทตามความเหมาะสม ระเบียบและกติกาการแข่งขนั 
  ฝึกทกัษะและเทคนิคการเล่นกีฬาตามความสนใน  การจดัการแข่งขนั         
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
4091001    คณติศาสตร์พืน้ฐาน    2(2-0-4)      
  Fundamental Mathematics 
  ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์  การให้เหตุผล เซต  ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั  
ระบบเลขฐาน  จ านวนจริง                
 
4091002     คณติศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 2(1-2-3)      
  Mathematics in Everyday Life 
 ศึกษาการเช่าซ้ือ  ค่านายหนา้  การจ านอง  การจ าน าและการขายฝาก  ดอกเบ้ีย  หุ้นและดชันีราคา  
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีอากรธุรกิจ  การค านวณหาพื้นท่ีและปริมาตรใน 
การซ้ือขาย   
 ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการค านวณ  
 
4091003     คณติศาสตร์กบัการตัดสินใจ 2(1-2-3)  
  Mathematics and Decision Making 
 ศึกษาระเบียบวธีิทางสถิติ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง  การวดัการกระจาย  ความน่าจะเป็น
และทฤษฎีการตดัสินใจเบ้ืองตน้ 
  ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางดา้นสถิติและการตดัสินใจ          
 
4121001   เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน         3(2-2-5) 

    Introduction to Information Technology and Computer 
 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ  การส่ือสารขอ้มูล และระบบ

เครือข่ายเบ้ืองตน้ การใชง้านระบบปฏิบติัการ อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมประมวลผลค า 
 ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมระบบปฏิบติัการ  โปรแกรมประมวลผลค าและโปรแกรมส าหรับการ
ใชง้านอินเทอร์เน็ต         
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
4121002    คอมพวิเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5)   
 Computer and Computer Application 
 ศึกษาเก่ียวกบัการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใชง้านในปัจจุบนั เพื่อ
น าไปประยกุตใ์ชง้าน 
 ฝึกปฏิบติัการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีน าไปประยกุตใ์ชง้าน    
  
4121003     การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย 3(2-2-5)    
 Development of Information System On Network 
 ศึกษาเคร่ืองมือและวธีิการในการออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต   โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมในปัจจุบนัและน าไปประยกุตใ์ชก้บัระบบงานขององคก์ร   
  ฝึกปฏิบติัการสร้างและออกแบบเวบ็เพจ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป       
 
4121004     คอมพวิเตอร์และส่ือประสม 3(2-2-5)       
 Computer and Multimedia 
 ศึกษาความส าคญัของระบบส่ือประสม การใชง้านคอมพิวเตอร์ทางดา้นส่ือประสม  อุปกรณ์  
ระบบและวธีิการทางส่ือประสม  โดยใชโ้ปรแกรมดา้นกราฟิก เช่น  การตกแต่งภาพ  การท า
ภาพเคล่ือนไหว โปรแกรมจดัท าวดิีทศัน์ และสามารถน าผลงานไปใชป้ระกอบกบั  
ระบบงานขององคก์ร  
  ฝึกปฏิบติัการสร้างส่ือประสม  ประกอบการใชง้าน              
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ภาคผนวก ข 
ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 
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ข้อบังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
------------------------------------------------------- 

  โดยท่ีเป็นการสมควรให ้มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรมีขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษา  
ในระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี เพ่ือก ากบัมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการประเมินผลการ   ศึกษาส าหรับ 
นกัศึกษาภาคปกติและภาคพเิศษของมหาวทิยาลยั จึงอาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบญัญติั 
มหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  ออกขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบั  
อนุปริญญาและปริญญาตรีไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้ ๑. ขอ้บงัคบัเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร วา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบั
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘” 
  ขอ้ ๒. บรรดาขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าสัง่อ่ืนใด ในส่วนท่ีขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ช ้    ขอ้บงัคบัน้ี
แทน 
  ขอ้ ๓. ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีส าหรับประเมินผลการศึกษาของนกัศึกษาภาคปกติ และนกัศึกษา               
ภาคพิเศษ ระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวทิยาลยั ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแตปี่การศึกษา ๒๕๔๙ เป็นตน้ไป 
  ขอ้ ๔. ในขอ้บงัคบัน้ี 
   “มหาวทิยาลยั” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความวา่ หน่วยงานในส านกัส่งเสริมวชิาการและงาน
ทะเบียน ท าหนา้ท่ีประมวลผลการเรียนทุกรายวชิาของนกัศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความวา่ อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถดัไป”  หมายความวา่ ภาคเรียนท่ีถดัจากภาคเรียนท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนรายวชิานั้นไว ้

“นกัศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตามโครงการจดัการศึกษาส าหรับ
บุคลากรประจ าการ โครการจดัการศึกษาเพ่ือปวงชนหรือนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตามโครงการอ่ืนท่ีไม่ใช่นกัศึกษาภาคปกติ 
  ขอ้ ๕. ใหมี้การประเมินผลทุกรายวชิาท่ีจดัใหมี้การเรียนการสอน การวดัผลตอ้งท าตลอดภาคเรียนอยา่ง
สม ่าเสมอดว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสงัเกตพฤติกรรม เพ่ือทราบความกา้วหนา้ใน
การเรียน โดยมีสดัส่วนคะแนนระหวา่งภาคร้อยละ ๓๐  ถึง ๗๐  และตอ้งมีการสอบปลายภาคเรียนดว้ย เวน้แต่รายวชิาท่ี
ก าหนดใหป้ระเมินลกัษณะอ่ืน ตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

ผลการประเมินเป็นรายวชิาใหผ้า่นการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวชิา และคณบดี     การอนุมติัผล
เป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมาย 
  ขอ้ ๖. ใหก้ารประเมินผลการเรียนรายวชิาต่าง ๆ ตามหลกัสูตรมี ๒ ระบบดงัน้ี 
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   ๖.๑ ส าหรับรายวชิามาตรฐานท่ีหลกัสูตรก าหนด ใหป้ระเมินผลการเรียนในระบบ   ค่าระดบั
คะแนนแบ่งเป็น ๘ ระดบั ตามสญัลกัษณ์และความหมายท่ีก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

     ระดบัคะแนน        ความหมายของผลการเรียน     ค่าระดบัคะแนน 
A  ดีเยีย่ม  (Excellent)    ๔.๐ 
B+  ดีมาก  (Very Good)   ๓.๕ 
B  ดี  (Good)    ๓.๐ 
C+  ดีพอใช ้ (Fair Good)                 ๒.๕ 
C  พอใช ้ (Fair)    ๒.๐ 
D+  อ่อน  (Poor)    ๑.๕ 
D  อ่อนมาก  (Very Poor)   ๑.๐  
E  ตก  (Fail)    ๐.๐ 

   ระดบัคะแนนท่ีถือวา่สอบไดต้ามระบบน้ี ตอ้งไม่ต ่ากวา่ “D” ถา้นกัศึกษาไดร้ะดบัคะแนนเป็น “E” 
ในรายวชิาใด ตอ้งลงทะเบียนและเรียนวชิานั้นใหม่จนกวา่จะสอบได ้ยกเวน้รายวชิาท่ีเป็นวชิาเลือก ใหล้งทะเบียนและเรียน
รายวชิาอ่ืนท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัแทนได ้
   ส าหรับรายวชิาเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ผลการ
ประเมินท่ีมีค่าระดบัคะแนนต ่ากวา่ “C” ถือวา่สอบตก นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีน้ี ถา้ไดรั้บการประเมิน
รายวชิาดงักล่าวต ่ากวา่ “C” เป็นคร้ังท่ีสองใหน้กัศึกษาผูน้ั้นพน้สภาพการเป็น      นกัศึกษา 
    ๖.๒ ส าหรับรายวชิาท่ีหลกัสูตร หรือสภามหาวทิยาลยัก าหนดใหเ้รียนเพ่ิมเติมตาม  ขอ้ก าหนด
เฉพาะ โดยไม่คิดคา่ระดบัคะแนน ใหป้ระเมินผลในระบบสญัลกัษณ์ ดงัต่อไปน้ี 
        ระดบัการประเมนิ     ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)   ผา่นดีเยีย่ม 
    P (Pass)     ผา่น 
    F (Fail)     ไม่ผา่น 

   ในระบบน้ี รายวชิาท่ีไดผ้ลการเรียน “F” นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่จนกวา่จะสอบได ้ 
  ขอ้ ๗. ใหส้ญัลกัษณ์ต่อไปน้ี ในการบนัทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ท่ีไม่มีค่าระดบัคะแนน 

  สัญลกัษณ์ ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใชบ้นัทึกผลการเรียนวชิาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟังโดยไม่นบั
หน่วยกิตและมีผลการเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินผลท่ีอาจารยผ์ูส้อนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใชบ้นัทึกผลการเรียนของนกัศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(๑) นกัศึกษาขอถอนรายวชิาเรียนเม่ือพน้ก าหนด ๑๕ วนั นบัแต่วนัเปิด    ภาคเรียน 

(๒) นกัศึกษาถูกสัง่ใหพ้กัการเรียนหลงัจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแลว้ และไดรั้บอนุมติัใหถ้อนรายวชิานั้น 
ก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่นอ้ยกวา่สองสปัดาห์ 

(๓)  นกัศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง(Audit) โดยไม่นบัหน่วยกิต และผลการศึกษาวชิานั้นไม่ผา่นเกณฑก์าร
ประเมินผลท่ีอาจารยผ์ูส้อนก าหนด 
   I (Incomplete)  ใชบ้นัทึกผลการเรียนของนกัศึกษาในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
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(๑) เป็นรายวชิาท่ีนกัศึกษายงัท างานไม่เสร็จเม่ือส้ินภาคเรียน ซ่ึงนกัศึกษาจะตอ้งขอรับการประเมินเป็นค่าระดบั
คะแนนใหเ้สร็จส้ินภายในภาคเรียนถดัไป 

(๒) เป็นรายวชิาท่ีนกัศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและไดย้ืน่    ค  าร้องขอสอบในรายวชิาท่ีขาดสอบนั้น ซ่ึง
คณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตใหส้อบในรายวชิาท่ีขาดสอบนั้นได ้
   การให ้“I” แก่นกัศึกษาคนใด อาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งส่งบนัทึกรายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดใน
ภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนดว้ย 

ขอ้ ๘. กรณีท่ีนกัศึกษาท่ีขอปรับคา่ระดบัคะแนนรายวชิาท่ีได ้“I” ท างานไม่เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด ให้
อาจารยผ์ูส้อนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยูแ่ลว้ โดยใหผ้ลงานท่ีคา้งอยูเ่ป็น”ศูนย”์ และในกรณีท่ีไม่มีการ
ประเมินผลจากอาจารยผ์ูส้อนในภาคเรียนถดัไป ใหง้านทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวชิาท่ีได ้“I” นั้นเป็น “E” 
หรือ “F” แลว้แต่กรณี 
  ขอ้ ๙. ทุกรายวชิาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนไวต้อ้งไดรั้บการประเมินผลจากอาจารย ์      ผูส้อน และ
ก าหนดค่าระดบัคะแนน หรือสญัลกัษณ์ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี รายวชิาใดท่ีอาจารยผ์ูส้อน 
ไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดบัคะแนน โดยไม่ระบุสญัลกัษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวชิาท่ีนกัศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้
งานทะเบียนและประมวลผลบนัทึกผลการเรียนรายวชิานั้นเป็น “E” หรือ “F” แลว้แต่กรณี 
  ขอ้ ๑๐. ใหใ้ชส้ญัลกัษณ์ P ตามขอ้ ๖.๒ ส าหรับบนัทึกผลการประเมินส าหรับรายวชิาท่ีไดรั้บการยกเวน้การ
เรียน ตามระเบียบเก่ียวกบัการยกเวน้การเรียน  

 ขอ้ ๑๑. กรณีนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาตามหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั สถาบนัราชภฏั 
หรือหลกัสูตรท่ีอนุมติัโดยสภาการฝึกหดัครู เขา้ศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรี(หลงัอนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวชิาซ ้ าหรือ
รายวชิาเทียบเท่ากบัรายวชิาท่ีเคยศึกษามาแลว้ในระดบัอนุปริญญาไม่ได ้      และใหเ้วน้การนบัหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวชิาเรียน
ครบตามหลกัสูตรท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ยกเวน้เป็นรายวชิาท่ีเคยสอบไดม้าแลว้นบัตั้งแต่วนัท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาถึงวนั
เขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรี(หลงัอนุปริญญา) เกิน  ๕  ปี 
  ขอ้ ๑๒. การหาค่าระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาคเรียนและค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมใหคิ้ดเป็นเลขทศนิยม 
๒ ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   ๑๒.๑ กรณีสอบตกรายวชิาบงัคบัและตอ้งเรียนซ ้ า ใหน้บัรวมหน่วยกิตท่ีสอบตกเป็นตวัหารดว้ย 
   ๑๒.๒ กรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนวชิาซ ้ ากบัรายวชิาท่ีสอบไดแ้ลว้ หรือเรียน  รายวชิาท่ีเป็น
วชิาเทียบเท่าตามท่ีหลกัสูตรก าหนดใหน้บัหน่วยกิตและค่าระดบัคะแนนเฉพาะวชิาท่ีลงทะเบียนคร้ังแรกเท่านั้น 
  ขอ้ ๑๓. นกัศึกษาในระบบเขา้ชั้นเรียนจะตอ้งสอบปลายภาคเรียนตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
นกัศึกษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนตอ้งมีเวลาเขา้ชั้นเรียนในรายวชิานั้นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือ
นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐ และคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเวน้ใหมี้สิทธิ
สอบปลายภาคเรียนได ้
  ขอ้ ๑๔. นกัศึกษาท่ีไม่ไดส้อบปลายภาคเรียน ดว้ยเหตท่ีุไม่มีสิทธิสอบเน่ืองจากมีเวลาเขา้    ชั้นเรียนไม่ถึง
ร้อยละ ๖๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ไดรั้บยกเวน้ใหมี้สิทธิสอบปลายภาคตามท่ีก าหนดใน   ขอ้ ๑๓. วรรคทา้ย ใหอ้าจารย์
ผูส้อนพิจารณาบนัทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แลว้แต่กรณี 
  ขอ้ ๑๕. นกัศึกษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ใหอ้าจารยผ์ูส้อนบนัทึกผลการประเมินรายวชิา
นั้นเป็น “E” หรือ “F” แลว้แต่กรณี เวน้แต่ขาดสอบเน่ืองจากมีเหตจุ าเป็นอ่ืนท่ีเป็นเหตุสุดวสิยัอยา่งยิง่ และไดย้ืน่ค  าร้องต่องาน
ทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวชิาท่ีขาดสอบนั้น ภายใน ๑๕ วนันบัแต่วนัเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถดัไป  
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 กรณีน้ีใหค้ณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และใหอ้าจารยผ์ูส้อน 
หรืออาจารยท่ี์เป็นประธานโปรแกรมวชิานั้น ท าการสอบใหใ้นภาคเรียนท่ีถดัไปนั้นได ้และใหบ้นัทึกผลการประเมินรายวชิา
นั้นตามค่าระดบัคะแนนในการสอบนั้นได ้
  ขอ้ ๑๖. ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นทุกขอ้ ดงัน้ี 
   ๑๖.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   ๑๖.๒ สอบไดร้ายวชิาต่าง ๆ ครบตามหลกัสูตร รวมทั้งรายวชิาท่ีหลกัสูตรหรือสภามหาวทิยาลยั
ก าหนดใหเ้รียนเพ่ิม 
   ๑๖.๓ ไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสม ไม่ต ่ากวา่ ๒.๐๐ 
   ๑๖.๔ ส าหรับนกัศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต ่ากวา่ ๔ ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนกัศึกษา
ไม่เกิน  ๘  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๒  ปี และไม่ต ่ากวา่  ๕  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนกัศึกษาไม่
เกิน ๑๒  ภาคเรียนปกติติดตอ่กนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร ๓  ปี และไม่ต ่ากวา่ ๖  ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนกัศึกษา
ไม่เกิน ๑๖  ภาคเรียนปกติติดต่อกนั ในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร ๔ ปี และไม่ต ่ากวา่  ๘  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนกัศึกษาไม่
เกิน ๒๐ ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๕  ปี 
   ๑๖.๕ ส าหรับนกัศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต ่ากวา่  ๖  ภาคเรียนและมีสภาพเป็นนกัศึกษาไม่
เกิน  ๕  ปี กรณีเรียนหลกัสูตร  ๒  ปี ไม่ต ่ากวา่  ๙  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนกัศึกษา  ไม่เกิน  ๗  ปี ในกรณีท่ีเรียน
หลกัสูตร  ๓  ปี และไม่ต ่ากวา่ ๑๒  ภาคเรียน ไม่เกิน  ๙  ปี กรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๔ ปี และไม่ต ่ากวา่  ๑๕  ภาคเรียนและไม่เกิน 
๑๑  ปี กรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๕  ปี 
  ขอ้ ๑๗. การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
   ๑๗.๑ นกัศึกษาภาคปกติ พน้สภาพการเป็นนกัศึกษาตามเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึง         ดงัต่อไปน้ี 
    (๑) ผลการประเมินไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๖๐  เม่ือส้ิน  ภาคเรียนปกติ 
ภาคเรียนท่ี  ๒  นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน 
    (๒) ผลการประเมินไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐  ใน        ภาคเรียนปกติ
ท่ี  ๔  ท่ี  ๖  ท่ี  ๘  ท่ี  ๑๐  ท่ี ๑๒  ท่ี ๑๔  และท่ี  ๑๖ นบัตั้งแตเ่ร่ิมเขา้เรียน 
    (๓) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนดแลว้ แตย่งัได ้     ค่าระดบั
คะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐  
    (๔) มีสภาพเป็นนกัศึกษาครบ  ๘  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีเรียน   หลกัสูตร  ๒  
ปี ครบ ๑๒  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีเรียนหลกัสูตร  ๓  ปี และครบ ๑๖ ภาคเรียนปกติ   
ติดต่อกนั ในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๔  ปี ครบ  ๒๐  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีเรียนหลกัสูตร  ๕  ปี และขาดคุณสมบติัตาม
ขอ้ ๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ในการเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
    (๕) ไม่ผา่นการประเมินรายในวชิาเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ หรือการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพเป็นคร้ังท่ี ๒ 
   ๑๗.๒ นกัศึกษาภาคพิเศษจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาเม่ือผลการประเมินได ้     ค่าระดบัคะแนน
เฉล่ียสะสมต ่ากวา่  ๑.๘๐  เม่ือส้ินภาคเรียนท่ี  ๔  นบัตั้งแตเ่ร่ิมเขา้เรียนกรณีหลกัสูตร  ๒  ปี ส้ินภาคเรียนท่ี  ๖  นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้
เรียนกรณีหลกัสูตร  ๓  ปี และเม่ือส้ินภาคเรียนท่ี ๗ นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน กรณีหลกัสูตร ๔ ปี ส้ินภาคเรียนท่ี ๘ นบัตั้งแตเ่ร่ิมเขา้
เรียนกรณีหลกัสูตร ๕ ปี หรือนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนดแต่ยงัไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 
๑.๘๐ หรือไม่ผา่นการประเมินในรายวชิาเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นคร้ังท่ี ๒ 
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  ขอ้ ๑๘ เม่ือนกัศึกษาเรียนไดจ้ านวนกิตครบตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแลว้ ถา้ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ีย
สะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไดถึ้ง ๒.๐๐ ทั้งน้ีตอ้งอยูใ่น
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ ๑๖ ดว้ย 
  ขอ้ ๑๙. นกัศึกษาท่ีทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวชิาใด ใหม้หาวทิยาลยัพิจารณาโทษตามควรแก่
กรณีดงัน้ี 
   ๑๙.๑ ใหส้อบตกในรายวชิานั้น และพกัการเรียนในภาคเรียนถดัไป หรือ 
   ๑๙.๒ ใหส้อบตกทุกรายวชิาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   ๑๙.๓ ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
  ขอ้ ๒๐. ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีจะไดรั้บเกียรตินิยม ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นดงัต่อไปน้ี 
   ๒๐.๑ ปริญญาตรี หลกัสูตร ๔ ปีและ ๕ ปี ใหไ้ดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง เม่ือเรียนครบหลกัสูตร
แลว้ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ ๓.๖๐ และ ส าหรับผูท่ี้ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึง๓.๖๐ แต่ไม่นอ้ยกวา่ 
๓.๒๕ ใหไ้ดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี(หลงัอนุปริญญา) สอบไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมระดบัอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่นอ้ยกวา่  ๓.๖๐  และเรียนครบตามหลกัสูตรไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมจากการศึกษาใน
มหาวทิยาลยั ไม่นอ้ยกวา่  ๓.๖๐  ใหไ้ดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง ส่วนผูท่ี้ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิม
และจากมหาวทิยาลยัไม่ถึง  ๓.๖๐  แต่ไม่นอ้ยกวา่  ๓.๒๕  ใหไ้ดเ้กียรตินิยมอนัดบัสอง 
   ๒๐.๒ สอบไดใ้นรายวชิาใด ๆ ไม่ต ่ากวา่ “C” ตามระบบค่าระดบัคะแนน หรือไม่ได ้“F” ตาม
ระบบไม่มีค่าระดบัคะแนน ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (หลงัอนุปริญญา) จะพิจารณาผลการเรียน ในระดบั
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกนั 
   ๒๐.๓ นกัศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน   ๔   ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร   ๒ ปี   ไม่เกิน 
๖ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร  ๓  ปี ไม่เกิน   ๘   ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๐ ภาคเรียนปกติ 
ส าหรับหลกัสูตร ๕ ปี  

   นกัศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน  ๘  ภาคเรียน ส าหรับหลกัสูตร ๒ ปี ไม่เกิน ๑๑ ภาคเรียน
ปกติ ส าหรับหลกัสูตร ๓ ปี ไม่เกิน ๑๔ ภาคเรียน ส าหรับหลกัสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๗ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร ๕ ปี 
  ขอ้ ๒๑. การนบัก าหนดวนัส้ินสุดภาคเรียน ใหย้ดึถือวนัท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดเป็นวนัสุดทา้ยของการสอบ
ปลายภาคเรียน 
  ขอ้ ๒๒. ใหค้ณะกรรมการท่ีสภาแต่งตั้งเป็นผูอ้นุมติัการประเมินผลการศึกษา 
  ขอ้ ๒๓. ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี และเป็นผูว้นิิจฉยัช้ีขาดในกรณีเกิดปัญหา
จากการใชข้อ้บงัคบัน้ี การวนิิจฉยัช้ีขาดถือเป็นอนัส้ินสุด 
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