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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ/สาขาวิชา                        โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย            หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Fine and  Applied Arts 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
           ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
  (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Fine and Applied Arts (Fine and Applied Arts) 
           ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ศป.บ. (วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
  (ภาษาอังกฤษ) B.F.A. (Fine and Applied Arts) 
3.  วิชาเอก 

- ไม่มี- 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
           ไม่น้อยกว่า  140 หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
            5.1  รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   4  ปี 
 5.2  ภาษาที่ใช้ 
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 

5.3  การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
    6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และ      

ประยุกต์ศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
    6.2 เปิดด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

6.3 คณะกรรมการคณะให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 
วันที่ 17เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
6.4 สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 2/ 2559       

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
6.5 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/ 2559 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมคีวามพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน

ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 (1)   พนักงานฝ่ายศิลป์ภาครัฐและห้างร้านหรือบริษัททั่วไป 
 (2)   นักออกแบบป้ายโฆษณา   
 (3)   นักออกแบบเขียนแบบสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 
 (4)   นักออกแบบผลิตภัณฑ์     
(5)   นักถ่ายภาพเพ่ืองานกราฟิก 
 (6)   นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 
 (7)   นักออกแบบเครื่องประดับ 
 (8)   นักออกแบบสิ่งพิมพ์บริษัทหนังสือและโรงพิมพ์ต่าง ๆ 
 (9)   เจ้าของสถานประกอบการธุรกิจศิลป์ส่วนตัว   
 (10) ศิลปินหรือช่างศิลป์อิสระ 
 (11) จิตรกรและประติมากรอาชีพ 
 (12) นักปั้นและหล่อ   
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ระบ ุชื่อ สกุล / ต าแหน่งทางวิชาการสาขา / คุณวุฒิการศึกษา / ปีที่จบ  ส่วนรายละเอียดสถาบันที่จบ และอ่ืน ๆ  (ในภาคผนวก ก.) 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ / สาขา 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นางสาววนัสนันท์ นุชนารถ อาจารย์ -  ศป.ม. (ทัศนศิลป์) 
 
-  ศป.บ. (วิจิตรศิลป์) 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2552 
 

2549 

2 นายจิรพงศ์  ยืนยง อาจารย์ -  ศป.ม. (ศิลปะและการออกแบบ) 
-  ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 
2552 

 
 10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

  ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  นอกสถานที่ตั้ง ไดแ้ก่
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สังคมปัจจุบันมีการแข่งขันอย่างสูงในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพของบัณฑิต ในด้านศิลปะ หรือด้านวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ฐานความรู้และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ความต้องการของสังคมและวัฒนธรรมไทย อย่างมี
คุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ เป็นที่ต้องการของชุมชน สังคม และสถานประกอบการทางวิชาชีพด้านศิลปะ 
 การปรับปรุงหลักสูตร เป็นการพัฒนาต่อยอด และเสริมสร้างความก้าวหน้าทางการศึกษาด้านศิลปะ ให้สอดคล้องไป
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม และเทคโนโลยี เนื่องจากในปัจจุบันมีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เป็นไป
อย่างรวดเร็วท าให้หลายประเทศต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยการวางแผนงานสู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ภายใต้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
  สาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ต้องพัฒนาให้ทันกระแสโลกในด้านกระบวน
แบบ กลวิธี วัสดุอุปกรณ์ การออกแบบ เทคโนโลยี ฯลฯ เพื่อให้การผลิตเกิดเป็นผลงานที่มีคุณภาพและทันสมัย ซึ่งใน
เหตุการณ์ปัจจุบันเป็นการแข่งขันด้านการออกแบบเสียเป็นส่วนใหญ่ ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาจึงจ าเป็นต้องพัฒนาองค์
ความรู้ความเข้าใจและทักษะความช านาญในการออกแบบอย่างต่อเนื่องซึ่งหลักสูตรได้ยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ค านึงถึงมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นผลิตก าลังคนที่สนองความต้องการ
ของท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ในสังคมไทยปัจจุบัน มีศิลปวัฒนธรรมทั้งด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ ล้วนแล้วแต่เป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรม ที่ผู้คนในสังคมได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น เพ่ือความสุนทรีย์และบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ในท้องถิ่น จน
สามารถคงความเป็นมรดกทางวัฒนธรรม แสดงถึงความเข้มแข็งของชุมชนในชาติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยในปัจจุบัน ที่ปรับตัวอย่างรวดเร็วด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยี และการสื่อสารไร้พรมแดน สังคมและ
วัฒนธรรมก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วย การช่วยกันฟ้ืนฟูท้องถิ่น ซึ่งเป็นการฟ้ืนฟูทุนของชุมชนทุกประเภท เช่น 
ทรัพยากร ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจชุมชน สังคมท้องถิ่น ภูมิปัญญา โดยมุ่งเป้าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับ
องค์กรชุมชน และพัฒนาทุนเดิมของชุมชนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
  วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ จึงเป็นศาสตร์ที่ตอบสนองในด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
หนึ่งในพันธกิจส าคัญของมหาวิทยาลัย ที่มีต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ได้เป็นอย่างดี 
 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
12.1.1หลักสูตรปรับปรุงพัฒนาโดยยึดเกณฑ์ของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 
(มคอ.1) 
 12.1.1หลักสูตรต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 12.1.2 ต้องสร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ 
 12.1.3 หลักสูตรต้องมีแนวทางในการที่จะให้ผู้จบการศึกษาเป็นที่ต้องการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
 12.1.4 หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นคว้าท าวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศและสังคม 
 12.1.5 หลักสูตรต้องได้รับการพิจารณาให้มีลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น 
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 12.1.6 หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้เป็นมาตรฐาน มีภูมิปัญญาท้องถิ่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
และด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ 
 12.1.7 หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในสังคมได้ 
12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์มีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรประกอบด้วย 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 2) สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 3) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5) ผลิต และพัฒนา
ครู บุคลากรทางการศึกษา และ 6) บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

13.1.1 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจัดแบ่งเป็น 4 กลุ่มได้แก่   
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารเปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  
13.1.2 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะเปิดสอนโดยโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดแบ่งเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชาซึ่งเรียนร่วมกันได้แก่   
1) กลุ่มวิจิตรศิลป์ (กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์) 
2) กลุ่มประยุกต์ศิลป์ (กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ) 

โดยมีวิชากลุ่มวิชาหลักของทั้ง 2 กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มวิชาเอกบังคับ ได้แก่ การจัดแสดง
นิทรรศการ  ศิลปนิพนธ์ และประสบการณ์ภาคสนาม 

13.1.3  รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะ 
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   รหัสวิชา 2011001รายวิชา  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์  เปิดสอนโดย
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 13.3  การบริหารจัดการ  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ด้านเนื้อหา
สาระ  การจัดการตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558(มคอ.1) 
 
14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและการก าหนดสาระรายวิชา 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
มีแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร โดยค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญของหลักสูตร ดังนี้ 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้มีสอดคล้องกับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ (มคอ. 1) แผนพัฒนาประเทศ นโยบายของรัฐบาล และความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน
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และสังคมความก้าวหน้าทางศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  รวมถึงบริบทของหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้
ความส าคัญกับชุมชนท้องถิ่น 

2. การก าหนดเนื้อหาสาระของรายวิชา  ก าหนดเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โดยมีการจัดล าดับรายวิชาก่อนหลังเพ่ือให้ผู้สามารถเชื่อมโยงและส่งต่อความรู้ได้อย่างเหมาะสม และจะมี
การปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตามความก้าวหน้าทางวิทยาการในศาสตร์ที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความต้องการของตลาดแรงงาน 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ก าหนดให้มีกลยุทธ์การเรียนการสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยีที่
หลากหลาย เพ่ือมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  ทั้งทักษะการเรียนรู้ ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และ
ทักษะชีวิตและอาชีพ 

2) เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แก่  “บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์
ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 

3) เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ “มีความรู้คู่คุณธรรม 
พร้อมน าสังคม นิยมความเป็นไทย ใส่ใจวิถีโลก” 

4) เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร  ได้แก่  
    4.1) มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะในสาขาวิชาชีพทางศิลปะ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม 
4.2) มีความรู้ในหลักของฐานศาสตร์ทางศิลปกรรมที่ เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพ่ือประกอบอาชีพได้ 
    4.3) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินคุณค่าทางสุนทรียะได้อย่างมี

วิจารณญาน 
4.4) มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมีทักษะในการจัดการทางศิลปกรรม 
4.5) สามารถสื่อสารและน าเสนอแนวความคิดท่ีเป็นรูปธรรม ผ่านผลงานทางศิลปกรรม 
4.6) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีได้ดี 
4.7) สามารถแสดงออกและพัฒนาทักษะทางศิลปะได้ตามความถนัดและความสามารถเฉพาะตน 

4. การประเมินผลการเรียนรู้ ค านึงถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่งครอบคลุม 
6 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศและด้านทักษะพิสัย 

5. หลักสูตรจะมีการทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)อย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงความพร้อมที่
จะปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
1.1ปรัชญา 

เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ  ช านาญในเทคโนโลยี  มีทักษะฝีมือและกระบวนการใช้สื่อ
นวัตกรรมรวมทั้งมีทักษะในด้านการจัดการงานอาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถด าเนินงานอาชีพของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 1.2 ความส าคัญ 
 เพ่ือสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นในจังหวัดใกล้เคียง จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินการสร้าง

หลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อมูลและความต้องการบัณฑิตในปัจจุบัน โดยมีพ้ืนฐานปัจจัยของข้อมูลดังนี้ 
1. จากข้อมูลการประกันคุณภาพทางการศึกษาของผู้ใช้บัณฑิต พบว่าบางรายวิชายังไม่สอดคล้องกับความ

ต้องการของศิลปะกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  
2. เพ่ือให้มีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องกับระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ในการมาศึกษาต่อใน

ระดับท่ีสูงขึ้น 
3. จากความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญด้านวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ในระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา 

ในการปรับปรุงหลักสูตร 
4. จากข้อมูลของศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ที่ได้ไปประกอบอาชีพข้าราชการครู 

หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และอาชีพส่วนตัว ได้เสนอแนะปรับบางรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
5. เพ่ือให้นักศึกษาในโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะฝีมือ ตลอดจน

การใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม 
6. การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และใช้ระบบการสอนแบบ  Active Learning 

เพ่ือให้บัณฑิตได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองได้ในอนาคต 
 

1.3 ลักษณะของสาขาวิชา 
สาขาศิลปกรรมศาสตร์เป็นศาสตร์ในลักษณะเชิงวิชาชีพหรือกึ่งวิชาชีพ เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิจิตรศิลป์และ

ประยุกต์ศิลป์ มีทฤษฎีและปฏิบัติเป็นศิลปวิทยา เพื่อการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ เช่น การรับรู้ภาษาเขียน ภาษา
ภาพ และการเคลื่อนไหวผ่านทางตา การรับรู้ภาษาเสียงผ่านทางหู การรับรู้กลิ่นผ่านทางจมูก การรับรู้รสผ่านทางลิ้น 
และการสัมผัสจับต้อง อันเป็นลักษณะของความรู้ทั้งแบบเฉพาะด้านของสาขาวิชาและความรู้เชิงสหวิทยาการ    
การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เริ่มจากภายในสาขาวิชา ข้ามสาขาวิชา โดยมีฐานศาสตร์อ่ืนเป็นองค์ประกอบรองไปตาม
ระดับของเหตุผลเพื่อช่วยเสริมแนวทางวิธีการทางความคิดให้สมบูรณ์ขึ้น 

 
1.4 วัตถุประสงค์ 

1.4.1 เพ่ือสร้างเสริมและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางการรับรู้และมีความซาบซึ้งในคุณค่า
ด้านวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์    

1.4.2  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการสร้างสรรค์งานวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  โดยใช้สื่อนวัตกรรม  
และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสามารถน าไปพัฒนาสังคมและท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

1.4.3  เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์  ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติจริง  สามารถวิเคราะห์วิจารณ์
ผลงานวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ได้ 

1.4.4  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในงานวิจิตรศิลป์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งสากลและ
ประเทศไทย  ซึ่งสามารถอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมอันดีของชาติ 

1.4.5  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อสังคมและวิชาชีพตน  
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีจิตส านึกใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

1.4.6 เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษาด้านศิลปะไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นให้กว้างขวาง ซึ่งสามารถน า
ความรู้  ทักษะกระบวนการไปประกอบอาชีพทั้ งภาครัฐ เอกชนและวิชาชีพอิสระ เพ่ือสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานได้ ด าเนินงานในอาชีพของตนอย่างมีคุณภาพ 

 



มคอ. 2 

-8- 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มี

รายละเอียดของแผนการพัฒนายุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุงคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี
นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐานตัวบ่งชี้ 
1.  ปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรม 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์ให้มีมาตรฐานไม่
ต่ ากว่าสกอ.ก าหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล 
2. ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

2.  ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถาบันทาง
การศึกษาและหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้ องการของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาทั้ งในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

1. รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของหน่วยงาน
ที่บัณฑิตเข้าท างาน 
2. ความพึงพอใจในการทักษะความรู้
ความสามารถในการท างานของบัณฑิต
โดยเฉลี่ยในระดับดี 

3.  พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
ส อ น แ ล ะ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ให้ มี
ประสบการณ์จากการท าความรู้ทาง
ศาสตร์แห่งศิลปะและปฏิบัติจริง 
 

1. สนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับ
การฝึกอบรมความรู้ด้านการ
เรียนการสอนที่ส าคัญและให้
ท า งาน บ ริ ก าร วิ ช าก ารแ ก่
องค์กรภายนอก 
 

1. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน 
การเรียนการสอนแก่บุคลากร 
2. ป ริม าณ งานบริก ารวิ ช าการต่ อ
อาจารย์ในหลักสูตร 

4.  แผนการพัฒนาทักษะการสอน/
การประเมินผลของอาจารย์ตามผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

1. พัฒนาทักษะการสอนของ
อาจารย์ที่ เน้นการสอนด้าน
คุณธรรมจริยธรรมด้านความรู้ 
ทั ก ษ ะท างปั ญ ญ า  ทั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ทักษะใน
การวิเคราะห์และการสื่อสาร 
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

1.จ านวนโครงการพัฒนาทักษะการสอน
และการประเมินผลของอาจารย์ตามผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านระดับความ 
พึงพอใจของนักศึกษาต่อทักษะการสอน
ของอาจารย์ที่มุ่ งผลการเรียนรู้ทั้ ง 5 
ด้าน 

5.  แผนการพัฒนาการบูรณาการ
เรื่องการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้
ในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
เทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. บูรณาการ/เพ่ิมเนื้อหาเรื่อง  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในรายวิชา
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
2. ส่ ง เส ริ ม ก า ร เรี ย น รู้ ผ่ า น
โครงการและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เช่นกิจกรรมชมรม
ศิลปะ 

1. จ านวนรายวิชาที่ บูรณาการ/เพ่ิม
เนื้อหาการน าวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ 
2. จ านวนโครงการและกิจกรรมที่เน้น
การบูรณาการการน าวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1ระบบ 
 ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาค (Semester) ในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยที่ 
1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 อาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ทั้ งนี้ โดยการเห็นชอบจากการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารชอบหลักสูตร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 
 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 
(1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
(2) มีคุณสมบัติอ่ืนๆตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด 
 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
    2.3.1 นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนวิชา
ศิลปะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท าให้มีพ้ืนฐานการเรียนรู้ศิลปะแต่ละสาขาไม่ดีพอ รวมทั้งทักษะทางการปฏิบัติ
ในการสร้างสรรค์ผลงาน มีผลท าให้มีการเรียนรู้ในหลักสูตรช้าเร็วแตกต่างกันออกไป ด้วยเหตุนี้ การจัดแผนการเรียน
จึงจัดระบบจากง่ายไปหายาก และเริ่มเรียนพ้ืนฐานใหม่พร้อมกันทุกคนไม่ว่าจะเรียนมาก่อนหรือไม่ ทางอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตระหนักดีในเรื่องนี้ จึงเริ่มต้นพื้นฐานใหม่และเรียนไปพร้อมๆกันทุกคน 
   2.3.2 นักศึกษาขาดทักษะในการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆทางวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ในมิติที่
ซับซ้อนมากขึ้น 
 2.3.3 นักศึกษาบางคนมีเจตคติและพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะทางวิชาชีพศิลปะ 
  
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
และการแบ่งเวลาในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติในการเรียน 
 2.4.2 จัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานทางศิลปะเบื้องต้น ให้แก่นักศึกษาที่ขาดพ้ืนฐานด้านทักษะปฏิบัติทาง
ศิลปะ 
 2.4.3 ในปีการศึกษาแรกจัดรายวิชาพ้ืนฐานทางศิลปะให้เรียนรู้  เพ่ือปรับพ้ืนฐานการเรียนรู้ศิลปะใน
ระดับปริญญาตรี ให้เท่าเทียมกันเพ่ือเป็นการปูพื้นฐานในการเรียนศิลปะขั้นอ่ืนๆต่อไป 
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 2.4.4 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือนและให้
ค าปรึกษาแนะน า 
 2.4.5 มีคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์ที่ปรึกษาจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลนักศึกษา เช่น มีการพบระหว่างนักศึกษา อาจารย์และผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้น 
ปีที1่ จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น เป็นต้น 
 2.4.6 มีนักวิชาการด้านการศึกษาท าหน้าที่แนะแนวการเรียน เช่น การจับประเด็นจากการอ่านหนังสือ 
การจัดระบบความคิด การด ารงชีวิตในมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาท่ีมีปัญหา และขอความช่วยเหลือ 
 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จ านวนชั้นเรียน 
ปีการศึกษา / จ านวนนักศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

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

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท) 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 

หมวดรายจ่าย 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ก. งบด าเนินการ      

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,671,782 1,755,371 1,843,140 1,935,297 2,032,061 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 11,730 23,460 35,190 46,920 46,920 
3. รายจ่ายระดับ

มหาวิทยาลัย 
30,000 60,000 90,000 120,000 120,000 

(รวม ก) 1,713,512 1,838,831 1,968,330 2,102,217 2,198,981 
ข. งบลงทุน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

(รวม ข) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
(รวม ก. + ข.) 1,763,512 1,888,831 2,018,330 2,152,217 2,248,981 
จ านวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 58,784 31,480 22,426 17,935 18,741 

หมายเหตุ :1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น ค่าสาธารณูปโภค ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคาเงินเดือน 
บุคลากรสายสนับสนุน 

 2. ไม่รวมนักศึกษาปัจจุบัน จ านวน  78 คน 
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2.7 ระบบการศึกษา  
      แบบชั้นเรียน   
 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
       ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

    3.1  หลักสูตร 
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 140   หน่วยกิต
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกิต 
1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                 ไม่น้อยกว่า  9    หน่วยกิต 
1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                        ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 
1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                           ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 
1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า       6    หน่วยกิต 

                 และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 จ านวน    ไม่น้อยกว่า  3    หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                          104    หน่วยกิต 

                          2.1 วิชาแกน                                                                24    หน่วยกิต   
2.1.1 กลุ่มวิจิตรศิลป์ (กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์)                   12    หน่วยกิต    

(1) ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์                                                      
(2) ความรู้ทางประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์                                          

2.1.2 กลุ่มประยุกต์ศิลป์ (กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ)           12   หน่วยกิต    
(1) ความรู้ทั่วไปทางศิลปะและการออกแบบ                                   
(2) ความรู้ทางประวัติการออกแบบ                                             

                           2.2 วิชาเฉพาะด้าน                                                           45   หน่วยกิต 
2.2.1 กลุ่มวิจิตรศิลป์ (กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์)                  21   หน่วยกิต     

(1) กลุ่มวิชาทฤษฎี                                                                  
(2) กลุ่มวิชาปฏิบัติ                                                                   

2.2.2 กลุ่มประยุกต์ศิลป์ (กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ)          24  หน่วยกิต 
                                         (1) ทฤษฎีพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ                                     
                                         (2) ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐานทางศิลปะและการออกแบบ                             
                                         (3) ความรู้ทางวิชาชีพการออกแบบ                                                  
                                         (4) ความรู้ทางเทคโนโลยีการออกแบบ                                             
                           2.3  วิชาเอก                                                                28   หน่วยกิต 

2.3.1  กลุ่มวิชาบังคบั                                                 23   หน่วยกิต        
2.3.2  กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์                                             5   หน่วยกิต 

                           2.4  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา                      7   หน่วยกิต 
                     3.หมวดวิชาเลือกเสรี                                                             6   หน่วยกิต 
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3.1.3.  รายวิชา 
 รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข  7  ตัวดังนี้ 
         1      2     3     4     5     6     7 
 

      ล าดับก่อนหลังของวิชา 
      ลักษณะเนื้อหาวิชา 
      ระดับความยากง่ายหรือช้ันปี 
                                          กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 
ความหมายเลขรหัสวิชาตัวท่ี1–3 กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 
 เลขตัวที่  1 – 3 หมายถึง กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 
 เลขตัวที่  4  หมายถึง ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
 เลขตัวที่  5  หมายถึง ลักษณะเนื้อหาวิชา 
 เลขตัวที่  6 – 7 หมายถึง ล าดับก่อนหลังของวิชา 
 

 ความหมายของรหัสวิชา  ในกลุ่มวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
200 กลุ่มสาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
201 กลุ่มสาขาวิชาทฤษฎี  หลักการ และความเข้าใจทางศิลปกรรม 
202 กลุ่มสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
203 กลุ่มสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์  ออกแบบ 2 มิติ 
204 กลุ่มสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์  ออกแบบ 3 มิติ 

 ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจ านวนหน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย - จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ – 
จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)  โดยใช้อักษรย่อ คือ  น(ท-ป-อ)  น : จ านวนหน่วยกิต -  ท : จ านวนชั่วโมงบรรยายหรือ
ทฤษฎี - ป : จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ -  อ : จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 
 
 
 

  1)  หมวดวิชาหมวดศึกษาทั่วไป    30       หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
                                                                                  บังคับเรียน   6        หน่วยกิต 
รหัสวิชา                                                                         รายวิชา   น(ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Fundamental English 
3(3-0-6) 

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า                                                     3        หน่วยกิต 
รหัสวิชา                                                                         รายวิชา   น(ท-ป-อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 

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

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 
Language and Communication for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese forCommunication 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา                                                                         รายวิชา   น(ท-ป-อ) 
1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

Chinese for  Communication 
3(3-0-6) 

1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว 
Fundamental Chinese for Tourism 

3(3-0-6) 

1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
Korean for Communication 

3(3-0-6) 

1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 
Fundamental Burmese 

3(3-0-6) 

1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา                                                                         รายวิชา   น(ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 

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

1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making Skills 

3(3-0-6) 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์ 
Ethics and Human Beings 

3(3-0-6) 

1511002 ความจริงของชีวิต 
Facts of Life 

3(3-0-6) 

1521001 พุทธศาสน์ 
Buddhism 

3(3-0-6) 

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 
Information for Study and Research 

3(3-0-6) 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 
Aesthetics of Visual Arts 

3(3-0-6) 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 
Aesthetics of Performing Arts 

3(3-0-6) 

2061001 สังคีตนิยม 
Music Appreciation 

3(3-0-6) 

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า 
Leadership Development 

3(3-0-6) 

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม 
Personality Development and the Arts of Socializing 

3(3-0-6) 
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา                                                                         รายวิชา   น(ท-ป-อ) 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 

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

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง 
Public Mind and Civic Social Engagement  

3(3-0-6) 
 

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
Interdisciplinary Social Science for Development 

3(3-0-6) 
 

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 
Globalization and Localization 

3(3-0-6) 

2521002 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

2541001 มนุษย์ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
Human, Community, and Environment 

3(3-0-6) 

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
Local Resource Management 

3(3-0-6) 

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 
Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
Introduction to Laws 

3(3-0-6) 

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ 
Business Initiation 

3(3-0-6) 

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน 
Finance in Daily Life 

3(3-0-6) 

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

   
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า 
และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่ม 1.1 – 1.4                      ไม่น้อยกว่า 

 
6 
3 

 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

รหัสวิชา                                                                         รายวิชา   น(ท-ป-อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 

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

1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา                                                                         รายวิชา   น(ท-ป-อ) 
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน 

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

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
Environments and Natural Resources  Conservation 

 3(3-0-6) 

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย 
Health and Health Care 

3(3-0-6) 

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematicsin Daily Life 

3(3-0-6) 

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
Mathematics and Decision Making 

3(3-0-6) 

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Computer and Information Technology 

3(2-2-5) 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
Website Design and Development 

3(2-2-5) 

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน 
Package Software for Application 

3(2-2-5) 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 
Agriculture in Daily Life 

3(3-0-6) 

5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ 
Food for Health 

3(3-0-6) 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                      104  หน่วยกิต  
            2.1  วิชาแกน  ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้                                                         24 หน่วยกิต 
   2.1.1 กลุ่มวิจิตรศิลป์ (กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์)                                         12 หน่วยกิต 
      (1) ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์                                                          
                          รหัสวิชา       รายวิชา                                                                น(ท-ป-อ) 
                       2013903      ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน          3(3-0-6) 
                                          Asian Artsand culture 
                        2013908      การวิเคราะห์รูปแบบทัศนศิลป์ไทย                                        3(2-2-5) 
                                          Forms Analysis of Thai VisualArts 
                          (2) ความรู้ทางประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์                                              
                          รหัสวิชา       รายวิชา                                                                 น(ท-ป-อ) 

2012203 ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันตก 3(3-0-6) 
History of Western Visual Art 

2012204 ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ไทย                                                 3(3-0-6) 
History of Thai Visual Arts 



มคอ. 2 

-16- 
 

                  2.1.2  กลุ่มประยุกต์ศิลป์ (กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ)                           12 หน่วยกิต 
                          (1) ความรู้ทั่วไปทางศิลปะและการออกแบบ                                   

รหัสวิชา       รายวิชา                                                               น(ท-ป-อ) 
2031409 หลักการออกแบบ                                                       3(2-2-5) 
                    Principles of Design 
2032403       เขียนแบบพ้ืนฐาน                                                        3(1-4-4) 
                    Introduction to Drafting 
2033202        บาติก                                                                     3(1-4-4) 
                    Batik 
    (2) ความรู้ทางประวัติการออกแบบ                                          
รหัสวิชา       รายวิชา                                                               น(ท-ป-อ) 
2012205 ประวัติศาสตร์และศิลปะการออกแบบ                                3(3-0-6) 
                    History of Art and Design 

             2.2    วิชาเฉพาะด้าน  ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้                                           45  หน่วยกิต 
                     2.2.1 กลุ่มวิจิตรศิลป์ (กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์)                                  21  หน่วยกิต 
                           (1) กลุ่มวิชาทฤษฎี                                                                
                         รหัสวิชา         รายวิชา                                                          น(ท-ป-อ) 

2001114 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพศิลปะขั้นต้น                            3(3-0-6) 
 Basic English in Art 
2001115 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพศิลปะขั้นสูง                             3(3-0-6) 
 Advanced English in Art 
2004911 พ้ืนฐานการวิจัยทางศิลปะ                                             3(3-0-6) 
                   Basic Research in Arts 
2004912 พ้ืนฐานงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ                                     3(3-0-6) 
                   Basic Creativein Arts 

                          (2) กลุ่มวิชาปฏิบัติ                                                          
                         รหัสวิชา       รายวิชา                                                           น(ท-ป-อ) 

2021114 ภาพหุ่นนิ่ง                                                              3(1-4-4)    
                   Still Life 
2021115 ภาพคนเหมือน                                                         3(1-4-4) 
                   Portrait 
2021117 ภาพทิวทัศน์                                                             3(1-4-4) 
                    Views 

                     2.2.2  กลุ่มประยุกต์ศิลป์ (กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ)                       24  หน่วยกิต 
          (1) ทฤษฎีพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ                  

รหัสวิชา       รายวิชา                                                              น(ท-ป-อ) 
2011103 ทฤษฎีสี                                                                 3(2-2-5) 
                   Theory of Color 
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(2) ทักษะปฏิบัติพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ               
รหัสวิชา       รายวิชา                                                             น(ท-ป-อ) 
2031410 องค์ประกอบศิลป์                                                     3(1-4-4) 
                   Composition of Arts 
2032404 เทคนิคการถ่ายภาพ                                                  3(1-4-4) 
                    Technique in Photography  

                               (3) ความรู้ทางวิชาชีพการออกแบบ                       
รหัสวิชา       รายวิชา                                                             น(ท-ป-อ) 
2001106 ตัวอักษรและการสร้างสรรค์                                          3(1-4-4) 
                   Characters and Invention 
2032411 การถ่ายภาพเพ่ืองานออกแบบกราฟิก                              3(1-4-4) 
                   Photography for Graphic Design 
       (4) ความรู้ทางเทคโนโลยีการออกแบบ                   
รหัสวิชา       รายวิชา                                                             น(ท-ป-อ) 
2031416 ตัดต่อ – ตกแต่งภาพและเสียงด้วยคอมพิวเตอร์                  3(1-4-4)  
                    Video and Audio Editng in Computer 
2033107 สร้างภาพการ์ตูนล้อเลียน – การ์ตูนแอนิเมชั่น                    3(1-4-4) 
                    Creative of Parody Videos – Cartoon Animation 
2033414 คอมพิวเตอร์กราฟิกงานผสมหลายสื่อ                              3(1-4-4) 
                   Multimedia in Computer Graphic 
 

                 2.3  วิชาเอก     28  หน่วยกิต 
                       2.3.1  กลุ่มวิชาบังคับ                                                           23  หน่วยกิต 

รหัสวิชา       รายวิชา                                                              น(ท-ป-อ) 
2013807 การจัดแสดงและนิทรรศการ                                          5(2-6-4) 
                   Display and Exhibition 

                     และให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มวิจิตรศิลป์ (กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์) 

                     รหัสวิชา       รายวิชา                                                              น(ท-ป-อ) 
2001104 ศิลปะไทย                                                              3(1-4-4) 
                   Thai Arts 
2021113 วาดเส้นพ้ืนฐาน                                                        3(1-4-4) 
                   Basic Drawing 

                       รหัสวิชา       รายวิชา                                                             น(ท-ป-อ) 
2021201 ภาพพิมพ์พ้ืนฐาน                                                       3(1-4-4) 
                    Basic Print Making 
2021301 ประติมากรรมพ้ืนฐาน                                                 3(1-4-4) 
                    Basic Sculpture 
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                                (2)กลุ่มประยุกต์ศิลป์ (กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ) 
รหัสวิชา        รายวิชา                                                                น(ท-ป-อ) 
2032402 คอมพิวเตอร์กราฟิก                                                      3(1-4-4) 
                    Computer Graphic  
2032405  ภาพประกอบเรื่อง                                                         3(1-4-4) 
                   Illustration 

                      2.3.2   กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์                                                   5  หน่วยกิต 
รหัสวิชา        รายวิชา                                                                น(ท-ป-อ) 
2004913 โครงการศิลปนิพนธ์                                                      5(2-6-4)    
                   Art Thesis Project 

                                                        
          2.4  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง    7  หน่วยกิต 

รหัสวิชา                 รายวิชา                                                                 น(ท-ป-อ) 
2013803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ  

Preparation for Professional Experience in Art 
2(90) 

2013804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ   
Field Experience in Art 

5(450) 

 หรือ  
          2013805 การเตรียมสหกิจศึกษา  

Cooperative Education Preparation 
1 (45) 

          2013806 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6 (540) 

           3.หมวดวิชาเลือกเสรี                                          ไม่น้อยกว่า                6  หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขา
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท–ป–อ) 
XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป  3(X-X-X) 
XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป  3(X-X-X) 
2011103 ทฤษฎีสี 3(2-2-5) 
2021113 วาดเส้นพ้ืนฐาน 3(1-4-4) 
2031409 หลักการออกแบบ 3(2-2-5) 
2021114 ภาพหุ่นนิ่ง 3(1-4-4) 
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 

รวม 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท–ป–อ) 
XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป  3(X-X-X) 
XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป  3(X-X-X) 
2001104 ศิลปะไทย 3(1-4-4) 
2001106 ตัวอักษรและการสร้างสรรค์ 3(1-4-4) 
2021201 ภาพพิมพ์พ้ืนฐาน 3(1-4-4) 
2021301 ประติมากรรมพ้ืนฐาน 3(1-4-4) 
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี   3(X-X-X) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท–ป–อ) 
XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป  3(X-X-X) 
XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป  3(X-X-X) 
XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป  3(X-X-X) 
XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป  3(X-X-X) 
2001114 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพศิลปะขั้นต้น 3(3-0-6) 
2031410 องค์ประกอบศิลป์ 3(1-4-4) 
2012205 ประวัติศาสตร์และศิลปะการออกแบบ 3(3-0-6) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 

 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท–ป–อ) 
XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป  3(X-X-X) 
XXXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป  3(X-X-X) 
2012203 ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันตก 3(3-0-6) 
2033202 บาติก 3(1-4-4) 
2032404 เทคนิคการถ่ายภาพ 3(1-4-4) 
2032403   เขียนแบบพ้ืนฐาน 3(1-4-4) 
2032402 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(1-4-4) 

รวม 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท–ป–อ) 
2012204 ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ประเทศไทย 3(3-0-6) 
2021115 ภาพคนเหมือน 3(1-4-4) 
2013807 การจัดแสดงและนิทรรศการ 5(2-6-4) 
2032411 การถ่ายภาพเพ่ืองานออกแบบกราฟิก 3(1-4-4) 
2033107 สร้างภาพการ์ตูนล้อเลียน – การ์ตูนแอนิเมชั่น  3(1-4-4) 
2001115 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพศิลปะขั้นสูง 3(3-0-6) 

รวม 20หน่วยกิต 
 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท–ป–อ) 
2004911 พ้ืนฐานการวิจัยทางศิลปะ 3(3-0-6) 
2033414 คอมพิวเตอร์กราฟิกงานผสมหลายสื่อ 3(1-4-4) 
2031416 ตัดต่อ - ตกแต่งภาพและเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ 3(1-4-4) 
2021117 ภาพทิวทัศน์ 3(1-4-4) 
2032405 ภาพประกอบเรื่อง 3(1-4-4) 
2013908 การวิเคราะห์รูปแบบทัศนศิลป์ไทย 3(2-2-5) 
2013803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ  หรือ   

การเตรียมสหกิจศึกษา 
2 (90) 
1(45) 

รวม 20/19 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
2013804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ หรือสหกิจศึกษา 5 (450) 

6(540) 
รวม 5/6 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 

 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท–ป–อ) 
2004912 พ้ืนฐานงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ 3(3-0-6) 
2004913 โครงการศิลปนิพนธ์ 5(2-6-4) 
2013903   ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 

รวม 11 หน่วยกิต 
 
3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  
 ค าอธิบายรายวิชา (ในภาคผนวก ข.)
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถานศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 

1 นางสาววนัสนันท์  นุชนารถ 
 

อาจารย์ ศป.ม (ทัศนศิลป์) 
 
ศป.บ (วิจิตรศิลป์) 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
   เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า      
   เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2552 
 

2549 
 

2 นายจิรพงศ์ ยืนยง 
 

อาจารย์ ศป.ม (ศิลปะและการออกแบบ) 
ศป.บ (การออกแบบสื่อนวัตกรรม) 

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 
2552 

 

   3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1 นางสาววนัสนันท์  นุชนารถ 

 
อาจารย์ ศป.ม (ทัศนศิลป์) 

 
ศป.บ (วิจิตรศิลป์) 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า      
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2552 
 

2549 
 

2 นายจิรพงศ์ ยืนยง 
 

อาจารย์ ศป.ม (ศิลปะและการออกแบบ) 
ศป.บ (การออกแบบสื่อนวัตกรรม) 

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 
2552 

3 นายมัย  ตะติยะ 
 

รองศาสตราจารย์ 
สาขาศิลปะ 

กศ.บ (ศิลปศึกษา)    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2527 
 

4 นายเชวงศักดิ์เขียวเขิน 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาประยุกต์ศิลป์ 

ค.ม (การบริหารการศึกษา) 
กศ.บ (ศิลปศึกษา) 

- สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2542 
2526 

5 นายวัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ 
 

อาจารย์ ศป.ม (ศิลปกรรม) 
ศศ.บ (การออกแบบนิเทศศิลป์) 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
- สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2558 

2541 

- 21 - 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2) มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อ่ืน 
3) มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะ 

           2. ด้านความรู้ 
1) รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2) มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหาและพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
3) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบอาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ใน

สาขาวิชาที่ศึกษา 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
2) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ 
3) มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีภาวะผู้น า เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดของผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
2) มีความรับผิดชอบต่องานของตนเองและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทาง

ศิลปกรรม และน าเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับงานศิลปกรรม 

6. ด้านทักษะพิสัย 
สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน 
 

ผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ประกอบการต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ฉะนั้น
หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชาให้นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ ส าหรับ
นักศึกษา 
4.2  การจัดเวลาและตารางสอน 

ชั้นปีที ่ ลักษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม จ านวนชั่วโมง 
3 ฝึกเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพศิลปะ และ

การปฏิบัติตามคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางศิลปะ 
2 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง 

4 ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะตามความถนัดและสนใจเป็นพิเศษ อาทิ 
- จิตรกรรม 
- ประติมากรรม 
- ศิลปะไทย 
- ถ่ายภาพ 
- คอมพิวเตอร์กราฟิก 
- ออกแบบสิ่งพิมพ ์

   5 หน่วยกิต 450 ชั่วโมง 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงการศิลปนิพนธ์ (ด้านวิจิตรศิลป์หรือด้านประยุกต์ศิลป์) 
5.1. ค าอธิบายโดยย่อ 

การท าโครงการศิลปนิพนธ์นั้น นักศึกษาสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์จะต้องลงทะเบียนในรายวิชา 
2004913 โครงการศิลปนิพนธ์ ซึ่งลักษณะของรายวิชาจะเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะปฏิบัติงานวิจัยทางศิลปะและ
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยเป็นรายวิชาเอกบังคับ ที่นักศึกษาสามารถเลือกท างานได้ทั้งรูปแบบวิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์ซึ่งนักศึกษาต้องเสนอโครงร่าง  เสนอชื่ออาจารย์หรือผู้ช านาญเป็นผู้ปรึกษาและเมื่อผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ต้องจัดท ารายงานเป็นรูปเล่ม  และควรได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจและตัดสินโครงการศิลป
นิพนธ์  ส่วนการแก้ไขปรับปรุงผลงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่คณะกรรมการก าหนดให้จนกว่าจะแล้วเสร็จ  โดยต้อง
ผ่านการตรวจของคณะกรรมการและต้องจัดนิทรรศการแสดงผลงานต่อสาธารณชน 

5.2. ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 1 - 2  ของปีการศึกษาท่ี 4  

5.3. จ านวนหน่วยกิต 
5 หน่วยกิต 

5.4. การเตรียมการ 
(1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
(2) มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา 
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
(4) มีตัวอย่างโครงการให้นักศึกษาดู 
(5) มีการแนะน าแหล่งข้อมูลเพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย 
(6) มีการก าหนดช่วงระยะเวลาการน าเสนอความก้าวหน้าเป็นระยะจนกระทั่งผลงานเสร็จสมบูรณ์ 

5.5. กระบวนการประเมินผล 
        ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงการศิลปนิพนธ์ จากสมุดบันทึกการให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์ที่
ปรึกษา รูปเล่มการน าเสนอโครงการศิลปนิพนธ์  และจัดให้มีการประเมินผลจากผลส าเร็จของโครงการศิลปนิพนธ์ทั้ง
ในรูปแบบของผลงานและกระบวนการน าเสนอผลงานในห้องเรียน และการจัดนิทรรศการสู่สาธารณชน  ซึ่งต้องมี
อาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน   
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีจิตส านึกรับผิดชอบงาน ก าหนดทุกรายวิชาของหลักสูตรให้มีมาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณธรรม

จริยธรรมความมีวินัยต่อการเรียนการสอนและ  การปฏิบัติงาน มี
ประเมินการทวนสอบผลการเรียนรู้จากพฤติกรรมของนักศึกษา และ
การส่งงานตรงตามเวลาที่ก าหนด 

2. เชี่ยวชาญวิชาชีพวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ 

ส่งเสริมนักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะความรู้ให้มีความช านาญด้วย
กิจกรรมการเรียนการสอน สามารถสร้างสรรค์และถ่ายทอดผลงาน
ศิลปกรรมทั้งทางวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถแข่งขันได้อย่างเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอื่น 

3. สร้างสรรค์ท้องถิ่นด้วยศิลปกรรม ส่ ง เส ริม ก ารจั ด การอ งค์ ค วามรู้ จ ากภู มิ ปั ญ ญ าห รือทุ น ท าง
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นน ามาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ
ที่สร้างคุณค่าสะท้อนความเป็นท้องถิ่นนั้นๆโดยประเมินผลจาก
รายวิชาที่มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นมาพัฒนา
สร้างสรรค์เป็นผลงาน 

4. สื่อสารวัฒนธรรมอย่างร่วมสมัย ก าหนดรายวิชาของหลักสูตรที่ให้ความส าคัญในเรื่องศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ เช่น วิชาศิลปะไทย ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ ไทย การ
วิเคราะห์รูปแบบทัศนศิลป์ ไทย เพ่ือนักศึกษามีส่วนร่วมด ารง
ศิลปวัฒนธรรมดั่งเดิม และมุ่งเน้นการจัดการเรียนสอนที่สอดแทรก
เนื้อหาทางสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบันให้นักศึกษาสามารถน ามา
สร้างสรรค์ชิ้นงานและถ่ายทอดเพ่ือสื่อสารต่อสังคมได้อย่างร่วมสมัย 

5. พัฒนาก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี ก าหนดการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร ด้วยเนื้อหาที่มุ่งเน้นให้
นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้จากแหล่งต่างๆ กระตุ้นการรับรู้ ปลูกฝัง
นักศึกษาให้เท่าทันต่อความก้าวหน้าทางศิลปะวิทยาการของศิลปะ
สมัยใหม่สามารถออกแบบสร้างสรรค์ผลงานได้ ดีด้วยทักษะทาง
เทคโนโลยี 

6. ประยุกต์ทฤษฎีสู่ปฏิบัติการ ส่งเสริมนักศึกษาด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นให้ฝึกฝน
เรียนรู้ เพื่อสามารถเชื่อมโยงความรู้พ้ืนฐานจากทฤษฏีน ามาปฏิบัติการ
ในทางวิชาชีพศิลปกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

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

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 ให้ความส าคัญในวินัย  การ
ตรงต่อเวลา  การส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 
   1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
และแสดงถึง การมีเมตตา  กรุณา  
และความเสียสละ 
   1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง  สังคม 
   1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ 
/ มหาวิทยาลัย / ชุมชน 
   1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม  ถูกต้อง  
ตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 การขานชื่อ  การให้คะแนน
การเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรง
เวลา 
   1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ   
อย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความเข้าใจแนวคิด หลักการ 
ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
   2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
และน าความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษา 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ  
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
   2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
   2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดู
งาน 
 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 การประเมินจาก
แบบทดสอบด้านทฤษฎี   ส าหรับ
การปฏิบัติประเมินจากผลงานและ
การปฏิบัติการ 
   2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
   2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

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

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา  (Problem  Based  
Instruction) 
   3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
   3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการ
คิด  วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ประเมินจากการรายงานผล
การด าเนินงานและการแก้ปัญหา 
   3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง 
   3.3 ประเมินจากการทดสอบ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล  มีภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่
ดี มีความเข้าใจ วัฒนธรรมและสังคม
ที่แตกต่าง มีความสามารถในการ
ท างานและแก้ปัญหากลุ่มได้ 
   4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดย
ให้หมุนเวียนการเป็นผู้น าและ
ผู้รายงาน 
   4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร  กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
   4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
   4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่าง  ๆ 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ประเมินจากการรายงาน
หน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และ
นักศึกษา 
   4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
   4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  
ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจใน
การด ารงชีวิต 
   5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร 
ทั้งการฟัง   พูด   อ่าน   เขียน   
และเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้
เหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
   5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การสืบค้น   ค้นคว้า
แหล่งข้อมูล   ความรู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอด
ถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่ง
สารสนเทศทุกรูปแบบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ 
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
   5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 
   5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
   5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
   5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม 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                

1001005 ทักษะการคิดและการตดัสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์                

- 27 - 
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม 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 

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน ์                

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า        

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม       

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์               

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย               

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง               

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน ์               

2521002 อาเซียนศึกษา               

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม               

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น               

2551002 ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับการเมืองการปกครองไทย               

- 28 - 
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม 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 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป               

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน    

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ     

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง      

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
               

1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวิต                

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                

4001002 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน            

4001003 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ           

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย           

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน             

4091003 คณติศาสตรกั์บการตดัสนิใจ             

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ         

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์         

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน         

-30 - 
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม 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 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน           

5071001 อาหารเพ่ือสขุภาพ      

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน       
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.2 หมวดวิชาเฉพาะ  (การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 
1.2 มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับ
ฟังแนวคิดของผู้อื่น 
1.3 มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะ 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ให้ความส าคัญกับการตรงต่อ
เวลา การท างานที่ได้มอบหมายด้วย
ตนเอง 
1.2 ให้มีการน าเสนอพร้อมให้มีการ
วิพากษ์ผลงาน 
1.3 เปิดโอกาสให้จัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 การส่งงานและงานที่
มอบหมาย 
1.2 สังเกตพฤติกรรมการน าเสนอ
และการยอมรับการวิพากษ์การ
น าเสนอ 
1.3 ผลการจัดกิจกรรมและสรุป
กิจกรรม 

2.  ด้านความรู้ 
2.1 รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม 
และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2.2มีความสามารถในการค้นคว้า
แก้ปัญ หาและพัฒ นาทางด้ าน
ศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
2.3มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์
กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม 
2.4มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือ
ธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบ
อาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ใน
สาขาวิชาที่ศึกษา 

2.  ด้านความรู้ 
2.1ใช้วิธีการมอบหมายงานค้นคว้า
และการสร้างสรรค์ผลงาน 
2.2ใช้วิธีการมอบหมายงานค้นคว้า
และการสร้างสรรค์ผลงาน 
2.3 จัดกิจกรรมส่ งการเรียนรู้ภู มิ
ปัญญาและวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพ่ือ
น ามาประยุกต์การสร้างสรรค์ผลงาน 
 

2.  ด้านความรู้ 
2.1งานที่มอบหมายค้นคว้าและ
การสร้างสรรค์ผลงาน 
2.2ง า น ที่ ม อ บ ห ม า ย แ ล ะ
งานค้นคว้าและการสร้างสรรค์
ผลงาน 
2.3 ป ร ะ เมิ น จ า ก ผ ล ง า น ใน
ร าย วิ ช าที่ ใช้ แ ห ล่ ง เรี ย น รู้ ที่
เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น
หรือผลงานที่มอบหมาย 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถค้นคว้า รวบรวม และ
ประเมินข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ 
3.2สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ 
3.3สามารถบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์อ่ืนเพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพได้ 
3.4มีความคิดสร้างสรรค์และมี
ปฏิ ภ าณ ไหวพริบ ในการสร้ าง
ผลงาน 

3. ดา้นทักษะทางปัญญา 
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากกรณี
ปัญหา(Problem Based 
Instruction)  
3.2มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
3.3จัดกิจกรรมให้นั กศึกษาให้ ใช้
ความรู้จากศาสตร์อ่ืนมาบูรณาการ
ร่วมกัน 
3.4มอบหมายการสร้างสรรค์ผลงาน
ตามระยะเวลาที่ ก าหนดโดยให้
ก าหนดเนื้ อหาด้วยตนเองพร้อม
น าเสนอ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 พิจารณาจากงานที่มอบหมาย
และวิธีการศึกษาค้นคว้า 
3.2 พิจารณาจากงานที่มอบหมาย
และการน าเสนอ 
3.3 พิจาณาจากกิจกรรมที่มีส่วน
ร่วมของนักศึกษา  
3.4 พิ จารณ าจากผลงานที่ ได้
มอบหมาย 
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4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
4.1 มีภาวะผู้น า เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิด
ของผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
4.2มีความรับผิดชอบต่องานของ
ตนเองและสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3สามารถแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุมีผล ตรงไปตรงมา และ
เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มอบหมายงานค้นคว้ารายกลุ่มที่
ต้องรับผิดชอบร่วมกัน 
4.2 มอบหมายงานค้นคว้ารายกลุ่ม
และรายบุคคล  
4.3 มอบหมายสร้างสรรค์พร้อม
น าเสนอและจัดให้การวิพากษ์ 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
4.1 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วม 
4.2 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมและการรับผิดชอบส่วนบุคคล 
4.3สังเกตพฤติกรรมการน าเสนอ
และการวิพากษ์ 
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง 
อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป 
ตลอดจนใช้วิ ธีการสื่ อสารทาง
ศิลปกรรม และน าเสนองานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 สามารถเลือกใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือ
การสร้างสรรค์ผลงานหรือน าเสนอ
ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3 มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับงาน
ศิลปกรรม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มอบหมายงานค้นคว้าพร้อม
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
5.2 มอบหมายงานค้นคว้าเพ่ือสร้าง
พร้อมน าเสนอหน้ าชั้น เรียนด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
5.3 มอบหมายงานค้นคว้าเพ่ือสร้าง
พร้อมน าเสนอหน้ าชั้น เรียนด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 พิจาณาจากงานค้นคว้าและ
การน าเสนอ 
5.2 พิจาณาจากงานค้นคว้าและ
การน าเสนอ 
5.3 พิจาณาจากงานค้นคว้าและ
การสร้างสรรค์ผลงาน 
 

6.  ด้านทักษะพิสัย 
ส าม ารถ ใช้ ทั กษ ะป ฏิ บั ติ ท า ง
ศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์
ผลงานของตน 

6.  ด้านทักษะพิสัย 
มอบหมายให้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
พร้อมน าเสนอ 

6.  ด้านทักษะพิสัย 
สังเกตจากผลงานที่มอบหมายพร้อม
น าเสนอ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะด้าน(Curriculum mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก    

 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสัย 

กลุ่มวิจิตรศิลป ์
(กลุม่สาขาวิชาทัศนศิลป)์ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6 

วิชาแกน  

2012203 ประวัติศาสตร์ทัศนศลิป์   
ตะวันตก 

                
  

2012204 ประวัติศาสตร์ทัศนศลิป์
ประเทศไทย 

                
  

2013903  ศิลปะและวัฒนธรรม  
อาเซียน 

                
  

2013908  การวิเคราะห์รูปแบบ
ทัศนศิลป์ไทย 

                  
กลุ่มประยกุต์ศิลป ์

(กลุม่สาขาวิชาการออกแบบ) 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6 

2012205 ประวัติศาสตร์และศลิปะ
การออกแบบ                   

2031409 หลักการออกแบบ 
                  

2032403 เขียนแบบพ้ืนฐาน                   

- 33 - 
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รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสัย 

กลุ่มวิจิตรศิลป ์
(กลุม่สาขาวิชาทัศนศิลป)์ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6 

2033202 บาติก                   

วิชาเฉพาะด้าน  

2001114  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
วิชาชีพศิลปะขั้นต้น 

                  

2001115 ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิชาชีพศิลปะขั้นสูง 

                
  

2004911 พื้นฐานการวิจัยทางศิลปะ                 
  

2004912  พื้นฐานงานสร้างสรรคท์าง
ศิลปะ 

                

  

2021114  ภาพหุ่นนิ่ง                 
 

 

2021115  ภาพคนเหมือน                   

2021117  ภาพทิวทัศน์                 
 

 

กลุ่มประยกุต์ศิลป ์
(กลุม่สาขาวิชาการออกแบบ) 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6 

2011103 ทฤษฎีส ี                   

- 34 - 
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รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสัย 

กลุ่มประยกุต์ศิลป ์
(กลุม่สาขาวิชาการออกแบบ) 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6 

วิชาเฉพาะด้าน  

2031410 องค์ประกอบศิลป์                 
 

 

2032404 เทคนิคการถ่ายภาพ                   

2001106 ตัวอักษร 
             และการสร้างสรรค ์

                  

2032411 การถ่ ายภาพ เพื่ อ งาน
ออกแบบกราฟิก 

                  

2031416 ตัดต่อ ตกแต่งภาพและ
เสียงด้วยคอมพิวเตอร ์

                  

2033107 สร้างภาพการ์ตูนล้อเลยีน 
และการต์ูนแอนิเมช่ัน 

                  

2033414 คอมพิวเตอร์กราฟิกงาน 
ผสมหลายสื่อ 

                  

กลุ่มวิจิตรศิลป ์
(กลุม่สาขาวิชาทัศนศิลป)์ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6 

วิชาเอก  

2013807 การจัดแสดงและ
นิทรรศการ 

                  

- 35 - 
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รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสัย 

กลุ่มวิจิตรศิลป ์
(กลุม่สาขาวิชาทัศนศิลป)์ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6 

วิชาเอก  

2001104 ศิลปะไทย                   

2021113 วาดเส้นพ้ืนฐาน                 
 

 

2021201 ภาพพิมพ์พื้นฐาน                 
 

 

2021301 ประตมิากรรมพื้นฐาน                 
 

 

กลุ่มประยกุต์ศิลป ์
(กลุม่สาขาวิชาการออกแบบ) 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6 

วิชาเอก  

2032402  คอมพิวเตอร์กราฟิก                   

2032405  ภาพประกอบเรื่อง                   

กลุ่มวชิาศิลปนิพนธ ์ 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6 

วิชาเอก  

2004913 โครงการศิลปนิพนธ ์                 
 

 

- 36 - 
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รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสัย 

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ 
สหกิจศกึษา                                       

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6 

ประสบการณ์ภาคสนาม 
 

2013803 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพศิลปะ 

                  

2013804 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพศิลปะ 

                  

2013805การเตรียมสหกิจศึกษา                    

2013806 สหกิจศึกษา                   
 

 

 
 

 
 

- 37 - 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์การให้การประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค โดยการประเมินผล
การเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน 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 าแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีพ.ศ. 2548 
  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะที่ก าลังศึกษา 
 การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
   การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา เพ่ือน ามาใช้
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยใช้การประเมินดังต่อไปนี้ 
    (1)  ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
    (2)  การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้า
ท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 
    (3)  การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติ
ด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ 
    (4)  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน
ตามหลักสูตร เพ่ือน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
(5) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
 2. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรหรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม 
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 3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 4. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน 
 5. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

 
หมวดที ่6 หลกัเกณฑ์การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และบทบาทหน้าที่

ของโปรแกรมวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย  
 1.2 มีการแนะน าหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การประเมินผล  และหน้าที่ที่รับผิดชอบรวมทั้ง

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เช่น การอบรมหรือศึกษาดูงานทางด้าน

ภาษาจีนและด้านวิชาการต่างๆ  เพื่อพัฒนาการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้สูงยิ่งขึ้น 
 1.4  สนับสนุนให้อาจารย์ ท าผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ต่างๆ และท างานวิจัย เพ่ือสร้า ง องค์ความรู้

ใหม่ๆ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
 1.5  สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาจนถึงระดับ

สูงสุด และสร้างศักยภาพทางวิชาการ 
    1.6  มีการประเมินการสอนของอาจารย์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาอาจารย์ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
        การเพ่ิมพูนทักษะทางการจัดการเรียนการสอน  การประเมินผล เพ่ือให้เชี่ยวชาญ ทันสมัยและเป็น
สากล  ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  เช่น  การอบรมหรือศึกษางานด้านวิชาการต่างๆ 
เพ่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลให้สูงยิ่งขึ้น สนับสนุนให้คณาจารย์ท าการวิจัยค้นคว้า เพ่ือสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 

      2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่างๆ  
                สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ ท าผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ต่างๆ และท างานวิจัย เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ  สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาจนถึงระดับสูงสุด 
เป็นการสร้างศักยภาพทางวิชาการ ในการพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้ก าหนดแนวทางการบริหารงานและการด าเนินงานด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 

1.  การบริหารหลักสูตร 
 1.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับคณะกรรมการโปรแกรมวิชาด าเนินการบริหารหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 
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 1.2 ก าหนดให้มีการจัดเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
 1.3 ก าหนดระบบการรับนักศึกษา โดยก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของหลักสูตร 
และมีเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกที่โปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษา เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มี
คุณสมบัติและความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนและมีเวลาเพียงพอเพ่ือให้สามารถ
เรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้หากนักศึกษาที่รับเข้ามีคุณลักษณะที่ยัง ไม่พึง
ประสงค์ หลักสูตรจะจัดให้มกิีจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 1.4 จัดให้มีการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตรและจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าทุกปีการศึกษา 
 1.5 จัดและทบทวนให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
 1.6จัดระบบการวางผู้สอนที่ค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับความรู้และประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง 
 1.7 ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ก่อนเปิดภาค
เรียน 
 1.8  ก าหนดให้ผู้สอนใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาให้
นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งสนับสนุนให้
ผู้สอนมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 1.9 จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและแจ้งให้ผู้สอนทราบเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 
 1.10 ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน30วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 
 1.11 ก าหนดให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ในแต่ละรายวิชาเพ่ือให้เป็ นไปตาม
แผนการประเมินผลการเรียนรู้รวมทั้งก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
 1.12 หลักสูตรจะด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา และมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิของ
สาขาวิชา(มคอ.1) อย่างต่อเนื่อง  
 1.13 จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา และความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 

 มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการบริหารหลักสูตร  การพัฒนาบุคลากร การจัดหาวัสดุ
การศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ  รวมถึงงบประมาณจากค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือพัฒนา
วิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรอย่างเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา เพ่ือให้หลักสูตร
สามารถบริหารหลักสูตรเป็นไปตามปรัชญาของหลักสูตรที่ก าหนด 
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 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
   2.2.1 อาคารและสถานที่โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ดังนี้ 

 
 

ที ่ อาคารสถานที่ จ านวนที่มีอยู่ 
1 ห้องเรียนบรรยาย 4 
2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   1 
3 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 1 
4 ห้องปฏิบัติการจิตรกรรม 1 
5 ห้องปฏิบัติการประติมากรรม 1 
6 ห้องปฏิบัติการถ่ายซิลค์สกรีน 1 
7 ห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์ 1 
8 ห้องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ 2 
9 ห้องพักอาจารย์ 6 
10 ห้องแสดงนิทรรศการ 2 
11 ห้องน้ าอาจารย์ 2  
12 ห้องน้ านักศึกษาชาย / หญิง 2 / 2 

 
 2.2.2   อุปกรณ์การสอน 
 ภายในอาคารโปรแกรมวิชาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ดังนี้ 
 

ที ่ อาคารสถานที่ จ านวนที่มีอยู่ 
1 เครื่องเคลือบเย็นขนาด  85  ซม. 1 เครื่อง 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์   12  เครื่อง 
3 เครื่องพิมพ์พริ้นเตอร์ขนาดเล็ก 2 เครื่อง 
4 เครื่องโปรเจคเตอร์ 6 เครื่อง 
5 เครื่องพิมพ์ภาพระบบความร้อน  1 เครื่อง 
6 โต๊ะปฏิบัติงานขนาด  80 X 200 ซม. 8 โต๊ะ 
7 เครื่องตัดไม้แบบมอเตอร์ตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง 
8 เครื่องตัดสติกเกอร์ขนาด 70 ซม. 1 เครื่อง 
9 เครื่องปั๊มลมส าหรับยิงตะปู 3 เครื่อง 
10 แท่นเหล็กหมุนพิมพ์ภาพ 120 ซม. 1 เครื่อง 
11 ขาตั้งเหล็กส าหรับงานจิตรกรรม 40 ตัว 
12 แท่นประติมากรรมเหล็กแบบหมุน 20 ตัว 
13 ตู้เชื่อมไฟฟ้าส าหรับเชื่อมเหล็ก 1 ตัว 

 
2.2.3 ห้องสมุด 

หนังสือ ต าราเรียน วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา มีรายการดังนี้ 
2.2.3.1 หนังสือ 

(1) ภาษาไทย  จ านวน 3,689 ชื่อเรื่อง 
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(2) ภาษาอังกฤษ  จ านวน 652 ชื่อเรื่อง 
  2.2.3.2  วิจัย / วิทยานิพนธ์  

(1) ภาษาไทย  จ านวน 643 ชื่อเรื่อง 
(2) ภาษาอังกฤษ  จ านวน - ชื่อเรื่อง 

  2.2.3.3  วารสารจ านวน 15ชื่อเรื่อง 
 2.2.3.4  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

   (1) ฐานข้อมูลส าเร็จรูป (CD-ROM)  จ านวน 120 รายการ 
   (2) ฐานข้อมูลเต็มรูป (Full Text) 

 (2.1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(2.1.1)  2ebook  
(2.1.2)  Springer Link 
(2.1.3)  NetLibrary 
(2.1.4)  IGlibrary 
(2.1.5)  ebook.kpru.ac.th 

(2.2) วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(2.2.1)  Thai Digital Collection  
(2.2.2)  ProQuest Dissertations&Theses Global  

(2.3) ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) 
   (2.3.1)  MIC E-Library 
  (2.3.2)ACM Digital Library 
  (2.3.3)ABI/INFORM Complete 
  (2.3.4) H.W. Wilson 
  (2.3.5)Web of Science 
  (2.3.6) ScienceDirect 
  (2.3.7) Emerald 
  (2.3.8)  EBSCO HOST 

  (2.3.9) ACS  Publications 
  
2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม      
 2.3.1 มหาวิทยาลัยและคณะก าหนดให้มีการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนทาง
กายภาพที่จ าเป็น จากอาจารย์ผู้สอน เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พ้ืนที่/สถานที่ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์   

2.3.2  มหาวิทยาลัยและคณะจัดบริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
 

 

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 2.4.1 มหาวิทยาลัยส ารวจและสรุปแหล่งทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ทุก

หลักสูตรได้ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

http://search.proquest.com/pqdtglobal?accountid=31947
http://search.proquest.com/abicomplete?accountid=31947
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2.4.2มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษาซึ่งประเมินพร้อมกับการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 

  2.4.3 หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และ
เสนอผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดบริการตามผลการประเมิน 
 
3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  หลักสูตรก าหนดระบบการรับอาจารย์ใหม่  โดยพิจารณาถึงแผนความต้องการอัตราก าลังของหลักสูตร และ
ก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ที่มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรและประสบการณ์ที่จ าเป็นเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ โดยเกณฑ์การ
คัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 

 3.2   การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการโปรแกรมวิชา มีการบริหารหลักสูตรอย่างมีส่วนร่วมผ่าน
การประชุมปรึกษาหารือตลอดปีการศึกษา เพ่ือด าเนินการในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น 
 3.2.1  การจัดท าแผนอัตราก าลังและแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิ ง
ปริมาณและคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
3.2.2  การประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการโปรแกรมวิชาเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร ทั้งก่อนเปิดภาคการศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและ
สิ้นปีการศึกษา โดยด าเนินการให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ(PDCA) อย่างต่อเนื่อง 
 3.2.3 ก าหนดให้มีคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการโปรแกรม
วิชาเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา 
 3.2.4  ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้บรรลุ
ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และให้ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ 
  มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามค าแนะน าของโปรแกรมวิชา โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษาที่ต้อง
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่
มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท างานตรงกับเนื้อหาของรายวิชา ทั้งนี้หลักสูตรจัดให้อาจารย์ประจ าท าหน้าที่สังเกต
การสอนเพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในรายวิชาของตน 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 - หลักสูตรไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 
5. สนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มีการจัดระบบการให้ค าแนะน าให้แก่นักศึกษาหลายด้าน ได้แก่ การจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาด้าน
วิชาการ ด้านการปฏิบัติตนของนักศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่ง เสริมทักษะด้าน
ต่างๆ เช่น กิจกรรมชมรมหรือชุมนุม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพกิจกรรม ด้านกีฬาและ
ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมความสามารถด้านดนตรี การแสดงและการละคร การเป็นผู้น า ตลอดจนการเลื่อมใสศรัทธา
ในด้านศาสนาประเพณีนิยมอันดีงาม ซึ่งเป็นประโยชน์ในการน าไปพัฒนาการเรียนและประกอบอาชีพในอนาคต 
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 มีการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โดยคณาจารย์และผู้มี
ประสบการณ์เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการศึกษาและการน าไปใช้ในการประกอบชีพการงานหลังจากจบการศึกษาแล้ว 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชื่อมความสามัคคีรุ่นน้องเลี้ยงรุ่นพี่ประจ าทุกรุ่นปีการศึกษา อันจะน ามาซึ่งความรักสมานฉันท์ 
ความผูกพันของนักศึกษาสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
 

5.2 อุทธรณ์ของนักศึกษา 
5.2.1  หลักสูตรจัดให้มีระบบการร้องเรียนของนักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อสังคมออมไลน์ของ

หลักสูตร หรือนักศึกษาอาจเขียนข้อร้องเรียนถึงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ
ประธานโปรแกรมวิชา โดยโปรแกรมวิชามอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนหนึ่งเป็นผู้รวบรวมและน าเ สนอต่อ
ประธานโปรแกรมวิชาเพ่ือด าเนินการตามข้อร้องเรียน และแจ้งผลการด าเนินการต่อข้อร้องเรียนให้นักศึกษาที่
ร้องเรียนทราบ 

5.2.2  ในกรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นบันทึกข้อความถึง
อาจารย์ผู้สอนเพื่อขอดูหลักฐานคะแนนการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 

5.3.3  หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา เพ่ือน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงระบบการร้องเรียนและการอุทธรณ์ของนักศึกษาต่อไป 
6. ความต้องการตลาดแรงงาน สังคม และ/ หรือความพึงพอใจ 

(1) ส ารวจภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
(2) ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการ ที่บัณฑิตเข้าท างาน 
(3) ส ารวจบัณฑิต ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาที่เรียนตามหลักสูตร ในการเอาไปประกอบ

อาชีพ เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

7. การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน  

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี        

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

- - - - - 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

หมายเหตุ หลักสูตรไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 
 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1.1.1  การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน าหรือ
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 
 1.1.2   อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอ่ืน 
หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 
 1.1.3  การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือ
การสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 
  1.1.4  ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และผลการสอบ 
 

 1.2   กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1  การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและประเมินผล 
  1.2.2  การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่มอบหมาย
แก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา 
  1.2.3  การทดสอบการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น  
  1.2.4  ท าการส ารวจเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ โดยแจกแบบประเมินให้กับนักศึกษา
ในแต่ละรายวิชาก่อนสิ้นภาคการศึกษา และส่งให้คณาจารย์ผู้สอนแต่ละคนในภาคการศึกษาถัดไปเพ่ือใช้เป็นผล
ป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของตน 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 ในภาคเรียนสุดท้ายก่อนส าเร็จ
การศึกษา  ในรูปแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์  
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา และ/หรือจากกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 
 การประเมินจากการเยี่ยมชมและข้อมูลในรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 
 2.3  โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 

2.3.1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
2.3.2 การประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใช้งานนักศึกษา และบัณฑิตใหม่ 

 

.3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 1. อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่างภาค 
ปรับปรุงทันทีหลังจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.3และหรือ 
มคอ.5) เสนอประธานโปรแกรมวิชาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน จากการประเมิน
คุณภาพภายในสาขาวิชา 
 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินผลการด าเนินหลักสูตรประจ าปี (มคอ.7) โดยรวบรวม 
ข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลประเมินการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี เสนอประธานโปรแกรมวิชา 
 4. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร จากร่างรายงานผลการ
ด าเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการด าเนินการเพ่ือใช้ใน
รอบการศึกษาต่อไป โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร เสนอคณบดีผ่านโปรแกรมวิชา เพ่ือรายงาน
คณะกรรมการประจ าปี 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาเฉพาะ 
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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  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึกปฏิบัติการคิด
วิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาและลาย
ลักษณ์ 
   
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  ฝึกปฏิบัติการ
พูดและการเขียน 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 การ
พูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง 
การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง 
 
1571001   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลักไวยากรณ์เพ่ือให้
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ได้ตามสถานการณ์จริง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
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 การซื้อสินค้า 
และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของประเทศท่ีดี  
 
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไป
ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง 
 
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวน ฝึกการฟัง 
การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
 
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะ
ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนา
เรื่องท่ัวไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง 
 
 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัยทาง
สังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการพัฒนา
ตนเอง  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 
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.รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทางจริยธรรม หลัก
จริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วน
บุคคลและสังคม 
 
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริงและ      
หลั กศาสนธรรมไปประยุกต์ ใช้ ในการแก้ปัญ หา  พัฒ นาชี วิตและสั งคม  คุณ ธรรมจริยธรรมตามหลั ก 
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
   
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6)  
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญต่างๆ ของ
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การ
พัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
 
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า      3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ 
การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การ
อ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
 
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรงบันดาลใจใน
การสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบความงาม 
หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและ
เรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น  และน าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตาม
หลักวิชาการ 
 
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของการรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการ
เห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ)   
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวงดนตรีไทย วง
ดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท ประวัติดนตรีที่
ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
   
3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development  
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะผู้น า การ
ตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความขัดแย้ง การจัดการการ
เปลี่ยนแปลง 
 
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 เงื่อนไข
หรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย 
มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทยร่วมสมัย 
   
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะทางสังคมของ
พลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม 
แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง 
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2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิดมุมมองต่อ
ความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็น
พลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 
  Globalization and Localization  
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและประเทศในกลุ่ม
อาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และสังคมหลังสมัยใหม่ผ่านวาท
กรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ วิถีชีวิตอันเป็นผลมา
จากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
 
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม วิถี
อาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ 
การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และ
ช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
 
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และ
ความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการ
ใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการ
เชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ 
นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
อย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและความยั่งยืน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ)  
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government  
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทางประชาธิปไตย
ของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย การจัดระเบียบการปกครอง 
ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆของกฎหมาย การใช้และการ
ยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
  Basic knowledge, source, characteristics and types of laws including usage and 
abrogation of laws, the general principles of civil and criminal laws. 
 
3541001  การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship  
  แนวคิดและทฤษฏีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบการ 
การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ จริยธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
 
3591002  เศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy  
  ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง การสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้รู้จักความจริงของ
ชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไป 
 
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 คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่างก าย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะ
เบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ  
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1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย หลักการและขั้นตอน
ข อ งก า รอ อ ก ก า ลั ง ก า ย เ พ่ื อ สุ ข ภ าพ  ก า รอ อ ก ก า ลั ง ก า ย เ พ่ื อ พั ฒ น า ส ม ร ร ถ ภ าพ  ท า งก าย ด้ า น  
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกายอย่างถูกวิธี 
การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการออกก าลังกาย การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
 
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 อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศและ
โลก ปัญหา ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นกับสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุ รักษ์ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม   
 
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การส่งเสริมสุขภาพ  
โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในการ
ประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
 
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     
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
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  การผลิตสัตว์  
เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร ผลพลอยได้จาก
การเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 
5071001   อาหารเพ่ือสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Food for Health 
  อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่งปนเปื้อนในอาหารที่มี
ผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพ่ือให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ. 
 
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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(2) หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาแกน 
กลุ่มวิจิตรศิลป์ (กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์)                  
ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์ 
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                   น(ท–ป–อ) 
2013903           ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน                                                                     3(3-0-6) 

            Asian Arts and Culture 
            ศึกษาความเป็นมาของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ความสัมพันธ์ของสภาพสังคม ศาสนาปรัชญา 

ความเชื่อ รูปแบบของงานศิลปกรรมในแง่ของสุนทรียศาสตร์แบบอย่างของศิลปะประจ าชาติในภูมิภาคอาเซียน     
อัตลักษณ์ทางศิลปกรรมของแต่ละประเทศภูมิภาคอาเซียนแนวโน้มของศิลปะอาเซียนในอนาคต 
 
2013908   การวิเคราะห์รูปแบบทัศนศิลป์ไทย                                      3(2-2-5) 
   Forms Analysis of Thai Visual Arts  
    หลักการวิเคราะห์ ทัศนศิลป์ไทยประเพณีแบบไทยเดิมแบบไทยประยุกต์ และทัศนศิลป์ไทยร่วม
สมัย ทฤษฎีการถ่ายทอดทัศนศิลป์ไทยและทิศทางรูปแบบทัศนศิลป์ไทยกับสภาพสังคมไทยปัจจุบันและอนาคต  

  ปฏิบัติงานทดลองฝึกวิเคราะห์รูปแบบของทัศนศิลป์ไทยและน าเสนอในผลการวิเคราะห์         
พร้อมทดลองสร้างสรรค์เป็นผลงาน 

 
ความรู้ทางประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ 
 รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                   น(ท–ป–อ)  
2012203   ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันตก                                                         3(3-0-6) 
   History of Western Visual Art    
    ประวัติของงานทัศนศิลป์ตะวันตก ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงยุคทัศนศิลป์ร่วมสมัย เน้น
ความสัมพันธ์ของการตอบสนองด้านความงาม ความเชื่อ ศาสนา ปรัชญา สังคม  รูปแบบของงานทัศนศิลป์ที่มีอิทธิพล
ต่อทัศนศิลป์ไทย  
 

2012204   ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ไทย                                                         3(3-0-6) 
    History of Thai Visual Arts   
    ประวัติของงานทัศนศิลป์ไทย  ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงยุคร่วมสมัยในปัจจุบัน เน้น
ความสัมพันธ์ของการตอบสนองด้านความงาม ความเชื่อ ศาสนา ปรัชญา  สังคม รูปแบบของงานทัศนศิลป์ที่ได้รับ
อิทธิพลจากต่างชาติ  
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กลุ่มประยุกต์ศิลป์ (กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ)   
ความรู้ทั่วไปทางศิลปะและการออกแบบ     
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                   น(ท–ป–อ) 
2031409  หลักการออกแบบ                                                                    3(2-2-5) 
    Principles of Design 

  ทฤษฎีการออกแบบ องค์ประกอบของศิลปะและทฤษฎีสีเพ่ือการออกแบบ เพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับการสร้างสรรค์งานออกแบบในประเภท 2 มิติ และ 3 มิติ 
   ปฏิบัติงานทดลองฝึกสร้างสรรค์งานออกแบบทั้งประเภท 2 มิติ และ 3 มิติ 
 
2032403   เขียนแบบพ้ืนฐาน                                                                               3(1-4-4) 

            Introduction to Drafting 
  หลักการ กฏเกณฑ์การเขียนแบบ การใช้เครื่องมือเพ่ือเขียนแบบรูปพ้ืนฐาน การอ่านแบบที่เป็น

ภาษาสากล 
  ปฏิบัติงานทดลองฝึกเขียนแบบพ้ืนฐานแบบ Isometric Oblique Perspective ด้วยทีสเกล      

ไม้ฉากและเครื่องมืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานเขียนแบบ 
 
2033202    บาติก                                                                                             3(1-4-4) 
     Batik 
    ศึกษาประวัติความเป็นมาของการท าบาติกและการออกแบบลวดลาย ขั้นตอน กระบวนการและ
วัสดุอุปกรณ์ในการท าบาติก การเลือกผ้า การผสมเทียน การพิมพ์ การย้อม และการตกแต่งผิว 
    ปฏิบัติงานทดลองฝึกท าผ้าบาติกด้วยลวดลายพ้ืนฐาน ลวดลายธรรมชาติ ลวดลายสร้างสรรค์ 
พร้อมทั้งน ามาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ 
 

ความรู้ทางประวัติการออกแบบ   
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                   น(ท–ป–อ) 
2012205 ประวัติศาสตร์และศิลปะการออกแบบ      3(3-0-6)   

History of Art and Design   
                       ประวัติความเป็นมาของประวัติศาสตร์การออกแบบ ศิลปะและการออกแบบของชนชาติอ่ืนๆ         
ที่มีผลต่อไทย ทั้งยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น ยุคประวัติศาสตร์และศิลปะการออกแบบของไทย 
ในยุคต่างๆ 
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วิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวิจิตรศิลป์ (กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์)       
กลุ่มวิชาทฤษฎี  
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                   น(ท–ป–อ) 
2001114 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพศิลปะขั้นต้น      3(3-0-6) 
                 Basic English in Art 
    การอ่าน ค าศัพท์และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบ เพ่ือให้สามารถสรุปและเสนอ
ข้อคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2001115 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพศิลปะขั้นสูง      3(3-0-6) 
                 Advanced English in Art 
    การอ่านบทความ ข้อมูลทางวิชาการด้านศิลปะและด้านการออกแบบเพ่ือให้สามารถวิจารณ์ สรุป
ประเด็น และฝึกสนทนาในวิชาชีพอย่างง่าย  และใช้อยู่เสมอหรือรายงานที่มีการอ้างอิงอย่างเป็นระบบ 
 
2004911 พ้ืนฐานการวิจัยทางศิลปะ      3(3-0-6) 
  Basic Research in Arts  
  ลักษณะ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ แนวทาง และขั้นตอนระเบียบวิธีวิจัยทางวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์  การเขียนโครงร่างงานวิจัยการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ และ
การน าเสนองานวิจัยทางวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
 

2004912 พ้ืนฐานงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ                                                         3(3-0-6) 
  Basic Creative in Arts 
   ลักษณะงานสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์ คุณค่า แนวทาง และขั้นตอนการสร้างสรรค์ทางวิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์ ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างงานสร้างสรรค์  การรวบรวมข้อมูล พ้ืนฐานความคิด
สร้างสรรค์ องค์ประกอบการสร้างสรรค์ หลักการสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ผลงาน สรุปการแสดงผลงานและอภิปราย
ผลและการจัดแสดงผลงานนิทรรศการงานสร้างสรรค์  เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
 

กลุ่มวิชาปฏิบัติ  
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                   น(ท–ป–อ) 
2021114   ภาพหุ่นนิ่ง                                                                              3(1-4-4) 
   Still life 
    ศึกษา โครงสร้าง ปริมาตรของรูปทรง จากแสงเงา พ้ืนผิว ระยะใกล้ – ไกลของวัตถุ และ
บรรยากาศ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบของหุ่นแบบต่าง ๆ 
    ปฏิบัติงานทดลองฝึกวาดภาพหุ่นนิ่งด้วยการวาดเส้นและระบายสีแต่ละชนิด 
 
2021115  ภาพคนเหมือน                                                                              3(1-4-4) 
   Portrait 
    ศึกษาและปฏิบัติการวาดภาพคนเหมือน ในลักษณะต่าง ๆ  โครงสร้างอวัยวะบนใบหน้า          
เน้นความเหมือนจริง การแสดงอารมณ์ บรรยากาศ แสงเงา ท่าทาง เสื้อผ้าอาภรณ์ชนิดต่าง ๆ การจัดองค์ประกอบ   
ในภาพ โดยเน้นทักษะการเขียนภาพคนเหมือนให้ถูกสัดส่วนของคนทั้งเต็มตัวและครึ่งตัว 
   ปฏิบัติงานทดลองฝึกการวาดภาพคนเหมือนด้วยการวาดเส้นและระบายสีแต่ละชนิด 
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กลุ่มวิชาปฏิบัติ  
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                   น(ท–ป–อ) 
2021117  ภาพทิวทัศน์                                                                               3(1-4-4) 
   Views 
   ศึกษาและปฏิบัติงาน การจัดองค์ประกอบของภาพทิวทัศน์ การแก้ปัญหาทางด้านทัศนมิติ         
การสร้างสรรค์ทิวทัศน์ 3 ประเภท เช่น ทิวทัศน์บกสิ่งก่อสร้าง ทะเล การสร้างสรรค์ภาพทิวทัศน์ตามแนวทางลัทธิ 
ทางศิลปะ 
  ปฏิบัติงานทดลองฝึกวาดภาพทิวทัศน์ด้วยการวาดเส้นและระบายสี 
 
กลุ่มประยุกต์ศิลป์ (กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ)         
ทฤษฎีพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ  
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                   น(ท–ป–อ) 
2011103  ทฤษฎีสี                                                                              3(2-2-5) 

  Theory of Color 
   ความเป็นมาของทฤษฎีสีในงานศิลปกรรม และงานช่าง ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเปรียบเทียบข้อ

แตกต่างของทฤษฏีแต่ละวิธี  ประโยชน์ของการน ามาใช้ในงานทัศนศิลป์ โดยการปฏิบัติ วิเคราะห์และทดสอบทาง
จิตวิทยา  
    ปฏิบัติงานทดลองฝึกผสมสีและการระบายสีตามทฤษฎีการใช้สี  

                       
ทักษะปฏิบัติพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ 
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                   น(ท–ป–อ) 
2031410  องค์ประกอบศิลป์                                                                    3(1-4-4) 
   Composition of Arts 
   องค์ประกอบศิลป์  ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบ ตามเนื้ อหาและวัตถุประสงค์ที่ ก าหนด               
เน้นความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบ เนื้อหากับวัสดุที่สามารถสื่อแนวความคิด ความงาม  รสนิยม  เอกลักษณ์
เฉพาะตน 
   ปฏิบัติงานทดลองฝึกจัดองค์ประกอบในงานจิตรกรรมและสื่อผสม 
 
2032404 เทคนิคการถ่ายภาพ       3(1-4-4) 
  Technique in Photography 
  หลักการท างานของกล้องถ่ายภาพระบบฟิล์มและระบบดิจิตอล เรียนรู้หลักการจัดองค์ประกอบของ
การถ่ายภาพ การใช้แสงในการถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพทั้งในห้องสตูดิโอถ่ายภาพและกลางแจ้ง  
  ปฏิบัติงานทดลองฝึกถ่ายภาพประเภทต่างๆ จากวัตถุนิ่งและวัตถุเคลื่อนไหว โดยใช้แสงจาก
ธรรมชาติ และแสงจากมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น 
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ความรู้ทางวิชาชีพการออกแบบ     
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                   น(ท–ป–อ) 
2001106   ตัวอักษรและการสร้างสรรค์      3(1-4-4) 

  Character and Invention 
  การน าตัวอักษรมาสร้างสรรค์ในงานแต่ละประเภท ทั้งอักษรไทยและอังกฤษ โดยใช้วัสดุต่าง ๆ การ

น าตัวอักษรมาใช้ในงานสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายแบรนเนอร์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
  ปฏิบัติงานทดลองฝึกการเขียนตัวอักษรไทยและอังกฤษแต่ละรูปแบบ  
 

2032411  การถ่ายภาพเพ่ืองานออกแบบกราฟิก                                               3(1-4-4) 
   Photography for Graphic Design 
   ประวัติการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพ หลักการท างานของกล้องถ่ายภาพ ส่วนประกอบของกล้อง 
หลักการจัดภาพและกรรมวิธีในการถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน  กรรมวิธี และกระบวนการอื่นที่ต่อเนื่องกับการถ่ายภาพทั้ง 2 
มิติและ 3 มิติ  
  ปฏิบัติงานทดลองฝึกถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลและจัดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 
                                           
ความรู้ทางเทคโนโลยีการออกแบบ 
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                   น(ท–ป–อ) 
2031416   ตัดต่อ ตกแต่งภาพและเสียงด้วยคอมพิวเตอร์                                              3(1-4-4) 

  Video and Audio Editng in Computer  
  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง ลักษณะ 2 มิติ หรือ 3 มิติ  
  ปฏิบัติงานทดลองฝึกตัดต่อตกแต่งภาพและเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ประกอบเป็นเรื่องราวในรูปแบบ

เรื่องสั้นหรือเรื่องยาว 
 

2033107       สร้างภาพการ์ตูนล้อเลียนและการ์ตูนแอนิเมชั่น                                     3(1-4-4) 
       Creative of Parody Videos – Cartoon Animation 
 ความเป็นมาของภาพการ์ตูนล้อเลียน – การ์ตูนแอนิเมชั่น สร้างสรรค์เป็นภาพเคลื่อนไหวแบบการ
เคลื่อนที่หยุด หรือสตอปโมชั่น (stop motion) ในรูปแบบต่างๆ 
 ปฏิบัติงานทดลองฝึกสร้างภาพการ์ตูนล้อเลียน – การ์ตูนแอนิเมชั่น แบบ 2 มิติ  
 
2033414  คอมพิวเตอร์กราฟิกงานผสมหลายสื่อ                                               3(1-4-4) 
   Multimedia in Computer Graphic 
   หลักการและวิธีใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการท างานผสมหลายสื่อ  
   ปฏิบัติงานทดลองฝึกออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผสมผสานเทคนิคหลายโปรแกรมให้
เกิดเป็นผลงาน 2 มิติ หรือ 3 มิติ  
 
 
 
                                  



มคอ. 2 
 

- 61 - 
 

วิชาเอก 
กลุ่มวิชาบังคับ  
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                   น(ท–ป–อ) 
2013807   การจัดแสดงและนิทรรศการ                                                                       4(2-6-4) 

   Display and Exhibition 
  หลักการ องค์ประกอบของการจัดแสดงและนิทรรศการ การก าหนดรูปแบบแผนผังบริเวณ 

ต าแหน่ง ทิศทาง เทคนิคการจัด วิธีจัด และปฏิบัติการออกแบบการจัดแสดงและนิทรรศการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย  

  ปฏิบัติงานทดลองฝึกจัดแสดงนิทรรศการพร้อมทั้งตกแต่งพ้ืนที่ส าหรับจัดแสดง  

 

กลุ่มวิจิตรศิลป์ (กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์) 
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                   น(ท–ป–อ) 
2001104 ศิลปะไทย        3(1-4-4)     

Thai Arts 
   ความหมายของศิลปะไทย ที่มาของลายไทยและภาพไทย จ าแนกแบบ และชนิดของภาพไทย     
และลายไทย 
   ปฏิบัติงานทดลองฝึกเกี่ยวกับการออกแบบลายไทยและภาพไทย โดยเน้นแนวอนุรักษ์และประยุกต์ 
 

2021113  วาดเส้นพ้ืนฐาน                                                                              3(1-4-4) 
   Basic Drawing 
   หลักการวาดเส้นภาพหุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์ ภาพคนเหมือนเพ่ือน ามาใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์
ผลงานในระดับท่ีสูงขึ้น 
   ปฏิบัติงานทดลองฝึกวาดเส้นภาพหุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์ ภาพคนเหมือน  
2021201          ภาพพิมพ์พ้ืนฐาน                                                                    3(1-4-4) 
   Basic Print Making 
   ความเป็นมาของภาพพิมพ์ ประเภท รูปแบบ กรรมวิธี คุณสมบัติของการท างาน และการเก็บรักษา 
ภาพพิมพ์  
   ปฏิบัติงานทดลองฝึกท าภาพพิมพ์ระดับพื้นฐานด้วยแม่พิมพ์ประเภทต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ใน
การออกแบบที่เกี่ยวข้องได้ 
 

2021301 ประติมากรรมพ้ืนฐาน                                                                    3(1-4-4) 
 Basic Sculpture 

  ความหมาย ประเภท ลักษณะ รูปแบบและสาเหตุการสร้างงานประติมากรรม อิทธิพลของลัทธิ
ประติมากรรมที่มีผลต่องานประติมากรรม วิเคราะห์แนวโน้มของรูปแบบผลงานประติมากรรม  

 ปฏิบัติงานทดลองฝึกสร้างประติมากรรมพ้ืนฐานด้วยการปั้น การแกะสลัก การฉลุลายและการหล่อ 
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กลุ่มประยุกต์ศิลป์ (กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ) 
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                   น(ท–ป–อ) 
2032402  คอมพิวเตอร์กราฟิก      3(1-4-4) 
   Computer Graphic  

  หลักการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือการออกแบบ 2 มิติ
และ 3 มิติ การตกแต่งภาพ เรียนรู้การออกแบบป้ายข้อความ เครื่องหมายและสัญลักษณ์ภาพประกอบ 
    ปฏิบัติงานทดลองฝึกออกแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
2032405           ภาพประกอบเรื่อง                                                                    3(1-4-4) 

             Illustration 
             การเขียนภาพในลักษณะเหมือนจริง หรือจินตนาการเพ่ือประกอบเรื่อง นวนิยาย สารคดี หนังสือ

แบบเรียน และหนังสืออ่านประกอบทุกชนิด  
             ปฏิบัติงานทดลองฝึกวาดภาพประกอบเรื่องด้วยการวาดเส้น และการระบายสีแต่ละชนิดรวมทั้ง

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Illustrator Photoshop 
 
กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์    
รหสัวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                   น(ท–ป–อ) 
2004914  โครงการศิลปนิพนธ์                                                                    4(2-6-4) 
   Art Thesis Project 
   แนวความคิดการท างานวิจัย งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ หรืองานวิจัยทางประยุกต์ศิลป์ อย่างใด
อย่างหนึ่ง พร้อมเสนอโครงร่างและเสนอชื่ออาจารย์ผู้ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ เมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์ต้องจัดท า
รายงานเป็นรูปเล่ม  โดยนักศึกษาต้องผ่านรายวิชา 2004911 พ้ืนฐานการวิจัยทางศิลปะมาแล้ว 
   ปฏิบัติงานวิจัยทางศิลปะ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ หรืองานวิจัยทางประยุกต์ศิลป์ อย่างใดอย่าง
หนึ่ง  พร้อมกับจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่และท ารายงานสรุปเป็นรูปเล่ม 
                               
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา    
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                   น(ท–ป–อ) 
2013803           การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ                      2(90) 
    Preparation of Operating Experience in Arts 
   เป็นวิชาที่ต้องจัดแผนการเรียนก่อนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะโดยให้ศึกษา เรียนรู้
แนวทางก่อนฝึกปฏิบัติงานจริง  ในรูปแบบกิจกรรม หรือจัดอบรม สัมมนา หรือออกภาคสนามสถานประกอบการหรือ
องค์กรผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกงานจริง โดยเน้นประสบการณ์ในด้านการรับรู้ลักษณะ
และโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยให้นักศึกษาเลือกกระท าการเตรียมปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ ซึ่งเก่ียวข้องกับ
งานในวิชาชีพ 
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รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                   น(ท–ป–อ) 
2013804   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ        5(450) 
    Field Experience in Arts 
   เป็นวิชาที่ต้องจัดแผนการเรียนหลังวิชาการเตรียมปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ  เมื่อ
นักศึกษาผ่านรายวิชาดังกล่าวแล้ว  จึงจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ได้โดยนักศึกษาเลือกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพศิลปะเลือกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะต้องออกฝึกงานภายนอกหรือภายในสถานศึกษา  ต้องปฏิบัติงาน
เต็มรูปแบบในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจ าวิชา 
 

2013805   การเตรียมสหกิจศึกษา                         1(45) 
    Cooperative Education Preparation 
   การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยให้มีองค์ความรู้
ในเรื่อง หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบ   ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับระบบสหกิจ
ศึกษา ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ
แต่ละสาขาวิชา เช่น การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสน เทศการสื่อสาร 
มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม โครงสร้างการท างานในองค์กร งานธุรการในส านักงาน และระบบบริหารคุณภาพ
งานคุณภาพในสถานประกอบการ การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา และมีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท าโครงงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการน าเสนอผลงานโครงงาน 
 
2013806   สหกิจศึกษา                             6(540) 
    Cooperative Education 
    รายวิชาบังคับก่อน : 2013805 การเตรียมสหกิจศึกษา 
    การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็นเวลา 16 
สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงาน
จริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน การจัดท าโครงงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการ
น าเสนอโครงงานตามค าแนะน าของพนักงานพ่ีเลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศก์ เพ่ือให้เกิดทักษะ องค์
ความรู้ในวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และเป็น
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่พร้อมจะท างานได้ทันทีเมื่อส าเร็จการศึกษา 
     



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  
             เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ที่ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันรวมทั้งวิสัยทัศน์  และความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  สังคม   
  สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2554 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดังนี้  

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หมวดวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวชิาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวิชาแกน 
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 
2.3 กลุ่มวิชาเลือก 
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา              

 
39 หน่วยกิต 
43 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

7 หน่วยกิต 

2.   หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
2.3 กลุ่มวิชาเอก 
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา              

104 หน่วยกิต 
24 หน่วยกิต 
45 หน่วยกิต 
28 หน่วยกิต 
7 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวม 135 หน่วยกิต หน่วยกิตรวม 140 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  (ปรับปรุง) พ.ศ. 2554 กับ
หลักสูตรหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2559 
 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย  :     ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิจิตรศิลป ์
                       และประยุกต์ศลิป ์
   ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Fine and Applied Arts 
                       Program in Fine and  Applied Arts   
ชื่อปริญญา   
    ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) :     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
                              (วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 

ช่ือ เต็ม  (ภาษาอังกฤษ ) :  Bachelor of Fine and Applied Arts   
(Fine  and Applied Arts) 

    ช่ือย่อ (ภาษาไทย) :       ศป.บ. (วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
    ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.F.A. (Fine and Applied Arts) 
 

ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย  :     ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิจิตรศิลป ์
                       และประยุกต์ศลิป ์
   ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Fine and Applied Arts 
                       Program in Fine and  Applied Arts   
ชื่อปริญญา   
    ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) :   ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
                            (วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 

ช่ือเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied Arts      
                         (Fine  and Applied Arts) 

    ช่ือย่อ (ภาษาไทย) :        ศป.บ. (วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
    ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ) :    B.F.A. (Fine and Applied Arts) 

-  คงเดิม 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

ปรัชญา  : เพื่ อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ  ช านาญใน
เทคโนโลยี  มีทักษะฝีมือและกระบวนการใช้สื่อนวัตกรรมรวมทั้งมีทักษะ
ในด้านการจัดการงานอาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถด าเนินงาน
อาชีพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปรัชญา : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความช านาญด้านวิชาชีพวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ และมีทักษะการบูรณาการศิลปะร่วมกับเทคโนโลยีและสือ่
นวัตกรรมต่างๆ ได้ดี สร้างสรรค์บัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม ใน
การด าเนินงานอาชีพของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่ อ ให้สอดคล้องกับความเป็น
วิชาชีพวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
มากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรูค้วามสามารถทางการรบัรู้

และมีความซาบซึ้งในคุณค่าด้านวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์    

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางการ

รับรู้และมีความซาบซึ้งในคุณค่าด้านวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์    

-  คงเดิม 
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2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์   โดยใช้สื่อนวัตกรรม  และเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งสามารถน าไปพัฒนาสังคมและท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

3. เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์  ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติ
จริง  สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ได้ 

4.   เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในงานทัศนศิลป์ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ทั้งสากลและประเทศไทย  ซึ่งสามารถอนุรักษ์และ
พัฒนามรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมอันดีของชาติ 

5.   เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์และความ
รับผิดชอบต่อสังคมและวิชาชีพตน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีจิตส านึกใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

6.     เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาด้านศิลปะไปสู่ประชาชนใน
ท้องถิ่นให้กว้างขวาง ซึ่งสามารถน าความรู้  ทักษะกระบวนการไป
ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐ เอกชนและวิชาชีพอิสระ เพื่อสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานได้ ด าเนินงานในอาชีพของตนอย่างมี
คุณภาพ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์  โดยใช้สื่อนวัตกรรม  และเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งสามารถน าไปพัฒนาสังคมและท้องถิ่นได้   เป็น
อย่างดี 

3. เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์  ศึกษาค้นคว้ าและ
ปฏิบัติจริง  สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ได้ 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในงานทัศนศิลป์ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ทั้งสากลและประเทศไทย  ซึ่งสามารถอนุรักษ์และ
พัฒนามรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมอันดีของชาติ 

5.   เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์และความ
รับผิดชอบต่อสังคมและวิชาชีพตน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีจิตส านึกใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

6.   เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาด้านศิลปะไปสู่ประชาชนในท้องถิ่น
ให้กว้างขวาง ซึ่งสามารถน าความรู้  ทักษะกระบวนการไปประกอบ
อาชีพทั้งภาครัฐ เอกชนและวิชาชีพอิสระ เพื่อสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานได้ ด าเนินงานในอาชีพของตนอย่างมีคุณภาพ 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554  หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

วิชาแกน 

- 2013903  ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน            3(3-0-6) 
 Asian Arts and Culture 

   ศึ กษ าความ เป็ น ม าของประ เทศ ในภู มิ ภ าคอา เซี ยน 
ความสัมพันธ์ของสภาพสังคม ศาสนาปรัชญา ความเชื่อ รูปแบบ ของงาน
ศิลปกรรมในแง่ของสุนทรียศาสตร์แบบอย่างของศิลปะประจ าชาติใน

- เพิ่มรายวิชาใหม่ 
เนื่องจาก การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
อาเซียนเป็นประเด็นส าคัญในสังคมไทย
ยุ ค ปั จ จุ บั น  ร า ย วิ ช าศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรมอาเซียน จึงเป็นส่วนส าคัญใน
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554  หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

วิชาแกน 

ภูมิภาคอาเซียน  อัตลักษณ์ทางศิลปกรรมของแต่ละประเทศภูมิภาค
อาเซียนแนวโน้มของศิลปะอาเซียนในอนาคต 

การพัฒนาการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 

2013902  การวิเคราะห์รูปแบบทัศนศิลป์ไทยประเพณี  3(2-2-5) 
Thai Analysis Forms of  Traditional Visual Arts        
ศึกษาประวัติความเป็นมาทัศนศิลป์ไทยประเพณี  รูปแบบ

ทัศนศิลป์ไทยประเพณีในปัจจุบัน  การวิเคราะห์รูปแบบทัศนศิลป์ไทย
ประเพณี  สาเหตุการวิเคราะห์  หลักการวิเคราะห์   ในทัศนศิลป์ไทย
ประเพณีแบบไทยเดิม และแบบไทยประยุกต์  ทฤษฎีการถ่ายทอด
ทัศนศิลป์ไทยประเพณี  และทิศทางรูปแบบทัศนศิลป์ไทยประเพณี   กับ
สภาพสังคมไทยปัจจุบันและอนาคต 

ทดลองฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับทัศนศิลป์ไทยประเพณี     หรือ
ท ารายงาน 
2013907 การวิเคราะห์รูปแบบทัศนศิลป์ไทยร่วมสมัย 3(2-2-5)        

Thai Analysis Forms of Contemporary  
Visual Arts  
ศึกษาประวัติความเป็นมาของการร่วมสมัยทัศนศิลป์ตะวันตก

และทัศนศิลป์ไทย รูปแบบทัศนศิลป์ไทยในปัจจุบัน           การวิเคราะห์
รูปแบบทัศนศิลป์ไทยร่วมสมัย  สาเหตุการวิเคราะห์  หลักการวิเคราะห์  
ในแบบรูปธรรม  แบบกึ่งนามธรรม                 และแบบนามธรรม  
ทฤษฎีการถ่ายทอดทัศนศิลป์ไทยร่วมสมัย       และทิศทางรูปแบบ
ทัศนศิลป์ไทยร่วมสมัยกับสภาพสังคมไทยปัจจุบัน   และอนาคต 

ทดลองฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับทัศนศิลป์ไทยร่วมสมัย หรือท า
รายงาน 
 

2013908   การวิเคราะห์รูปแบบทัศนศิลป์ไทย       3(2-2-5) 
  Forms Analysis of Thai Visual Arts  

             หลักการวิเคราะห์ ทัศนศิลป์ไทยประเพณีแบบไทยเดิมแบบ
ไทยประยุกต์ และทัศนศิลป์ไทยร่วมสมยั ทฤษฎีการถ่ายทอดทัศนศิลป์ไทย
และทิศทางรูปแบบทัศนศิลป์ไทยกับสภาพสังคมไทยปัจจุบันและอนาคต  

  ปฏิบัติงานทดลองฝึกวิเคราะห์รูปแบบของทัศนศิลป์ไทยและ
น าเสนอในผลการวิเคราะห์ พร้อมทดลองสร้างสรรค์เป็นผลงาน 
 

- ปรับปรุง ดังนี ้
1. ช่ือรายวิชา รวม 2 รายวิชาให้เป็น

รายวิชาเดียว  
2. เนื้อหารายวิชา เนื้อหารายวิชามี

ลักษณะเดียวกัน จึงรวมรายวิชา     
ให้เป็นวิชาเดียวกัน 

3. ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ เปลี่ยนค า
ให้มีความหมายสอดคล้องกับเนื้อหา 
มากกว่าเดิม 
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วิชาแกน 

2012203 ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันตก  3(3-0-6) 
 History of Western Visual Art    
 ป ร ะ วั ติ ข อ ง ง า น ทั ศ น ศิ ล ป์ ต ะ วั น ต ก  ตั้ ง แ ต่ ยุ ค               
ก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงยุคทัศนศิลป์ร่วมสมัย เน้นความสัม พันธ์            
ของการตอบสนองด้านความงาม ความเช่ือ ศาสนา ปรัชญา สังคม  
รูปแบบของงานทัศนศิลป์ที่มีอิทธิพลต่อทัศนศิลป์ไทย  

2012203 ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันตก  3(3-0-6) 
 History of Western Visual Art    
 ป ร ะ วั ติ ข อ ง ง า น ทั ศ น ศิ ล ป์ ต ะ วั น ต ก  ตั้ ง แ ต่ ยุ ค               
ก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงยุคทัศนศิลป์ร่วมสมัย เน้นความสัมพันธ์            
ของการตอบสนองด้านความงาม ความเช่ือ ศาสนา ปรัชญา สังคม  
รูปแบบของงานทัศนศิลป์ที่มีอิทธิพลต่อทัศนศิลป์ไทย  

- คงเดิม 

2012204     ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ไทย  3(3-0-6) 
  History of Thai Visual Arts   
  ประวัติของงานทัศนศิลป์ไทย  ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
จนถึงยุคร่วมสมัยในปัจจุบัน เน้นความสัมพันธ์ของการตอบสนองด้าน
ความงาม ความเช่ือ ศาสนา ปรัชญา  สังคม รูปแบบของงานทัศนศิลป์   
ที่ได้รับอิทธิพลจากต่างชาติ  

2012204     ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ไทย  3(3-0-6) 
  History of Thai Visual Arts   
  ประวัติของงานทัศนศิลป์ไทย  ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
จนถึงยุคร่วมสมัยในปัจจุบัน เน้นความสัมพันธ์ของการตอบสนองด้าน
ความงาม ความเชื่อ ศาสนา ปรัชญา  สังคม รูปแบบของงานทัศนศิลป์   ที่
ได้รับอิทธิพลจากต่างชาติ  

- คงเดิม 

2031409 หลักการออกแบบ           3(2-2-5) 
      Principles of Design 

ทฤษฎีการออกแบบ องค์ประกอบของศิลปะและทฤษฎีสี
เพื่อการออกแบบ เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการสร้างสรรค์งานออกแบบ  
ในประเภท 2 มิติ และ 3 มิติ 
 ปฏิบัติงานทดลองฝึกสร้างสรรค์งานออกแบบทั้งประเภท   
2 มิติ และ 3 มิติ 

2031409 หลักการออกแบบ           3(2-2-5) 
      Principles of Design 

ทฤษฎีการออกแบบ องค์ประกอบของศิลปะและทฤษฎีสี
เพื่อการออกแบบ เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการสร้างสรรค์งานออกแบบ  
ในประเภท 2 มิติ และ 3 มิติ 
 ปฏิบัติงานทดลองฝึกสร้างสรรค์งานออกแบบทั้งประเภท   
2 มิติ และ 3 มิติ 

- คงเดิม 

- 2032403 เขียนแบบพ้ืนฐาน                                  3(1-4-4) 
Introduction to Drafting 
หลักการ กฏเกณฑ์การเขียนแบบ การใช้เครื่องมือ   เพื่อเขียน

แบบรูปพื้นฐาน การอ่านแบบท่ีเป็นภาษาสากล 
ปฏิบัติงานทดลองฝึกเขียนแบบพื้นฐาน               แบบ 

- เพิ่มรายวิชาใหม่ 
เนื่องจาก การเขียนแบบพื้นฐานเป็น
วิชา ที่ ช่วยสร้างทักษะความรู้ เรื่อง   
ทัศนมิติและโครงสร้างของรูปทรงต่างๆ
ได้ดี  จึงเพิ่มรายวิชานี้ขึ้น  เพื่อส่งเสริม
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วิชาแกน 

Isometric Oblique Perspective ด้วยทีสเกล ไม้ฉาก    และเครื่องมือ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานเขียนแบบ 

ทักษะด้านนี้ให้แก่นักศึกษา 
 

- 2012205 ประวัติศาสตร์และศิลปะการออกแบบ    3(3-0-6)   
History of Art and Design   

            ประวัติความเป็นมาของประวัติศาสตร์การออกแบบ ศิลปะและ
การออกแบบของชนชาติอื่นๆ ท่ีมีผลต่อไทย ท้ังยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุค
ประวัติศาสตร์ตอนต้น ยุคประวัติศาสตร์และศิลปะการออกแบบของไทย 
ในยุคต่างๆ 

- เพิ่มรายวิชาใหม่ 
เนื่องจาก เพื่อให้สอดคล้องมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ าต รี  ส าข า
ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 ในกลุ่ม
ประยุกต์ ศิลป์  (กลุ่ มสาขาวิชาการ
ออกแบบ) 

วิชาเฉพาะด้าน   

2001114    ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพศิลปะขั้นตน้      3(3-0-6)              
Basic English in Art 

 การอ่าน ค าศัพท์และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการ
ออกแบบ เพื่อให้สามารถสรุปและเสนอข้อคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2001114   ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพศิลปะขั้นตน้     3(3-0-6)              
Basic English in Art 

 การอ่าน ค าศัพท์และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการ
ออกแบบ เพื่อให้สามารถสรุปและเสนอข้อคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- คงเดิม 

2001115  ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพศิลปะขั้นสูง      3(3-0-6)               
                 Advanced English in Art 
               การอ่านบทความ ข้อมูลทางวิชาการด้านศิลปะและด้านการ
ออกแบบเพื่อให้สามารถวิจารณ์ สรุปประเด็น และฝึกสนทนาในวิชาชีพ
อย่างง่าย  และใช้อยู่เสมอหรือรายงานที่มีการอ้างอิงอย่างเป็นระบบ 

2001115  ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพศิลปะขั้นสูง    3(3-0-6)               
                 Advanced English in Art 
               การอ่านบทความ ข้อมูลทางวิชาการด้านศิลปะและด้านการ
ออกแบบเพื่อให้สามารถวิจารณ์ สรุปประเด็น และฝึกสนทนาในวิชาชีพ
อย่างง่าย  และใช้อยู่เสมอหรือรายงานที่มีการอ้างอิงอย่างเป็นระบบ 

- คงเดิม 
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วิชาเฉพาะด้าน   

2004911 พ้ืนฐานการวิจัยทางศิลปะ                        3(3-0-6) 
 Basic Research in Arts  
 ลักษณะ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ แนวทาง และขั้นตอน
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  การเขียนโครงร่าง
งานวิจัยการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปอภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ และการน าเสนองานวิจัยทางวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 

2004911 พ้ืนฐานการวิจัยทางศิลปะ                      3(3-0-6) 
 Basic Research in Arts  
 ลักษณะ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ แนวทาง และขั้นตอน
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  การเขียนโครงร่าง
งานวิจัยการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปอภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ และการน าเสนองานวิจัยทางวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 

- คงเดิม 

2004912 พ้ืนฐานงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ   3(3-0-6) 
 Basic Creative in Arts 
      ลักษณะงานสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์ คุณค่า แนวทาง และ
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ทางวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ศึกษาและ       
ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างงานสร้างสรรค์  การรวบรวมข้อมูล พื้นฐาน
ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบการสร้างสรรค์ หลักการสร้างสรรค์   
การสร้างสรรค์ผลงาน สรุปการแสดงผลงานและอภิปรายผล  และ     
การจัดแสดงผลงานนิทรรศการงานสร้างสรรค์  เพื่อเผยแพร่ผลงาน            
ด้านวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 

2004912 พ้ืนฐานงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ  3(3-0-6) 
 Basic Creative in Arts 
      ลักษณะงานสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์ คุณค่า แนวทาง และ
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ทางวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ศึกษาและ       
ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างงานสร้างสรรค์  การรวบรวมข้อมูล พื้นฐาน
ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบการสร้างสรรค์ หลักการสร้างสรรค์   
การสร้างสรรค์ผลงาน สรุปการแสดงผลงานและอภิปรายผล  และ     การ
จัดแสดงผลงานนิทรรศการงานสร้างสรรค์   เพื่ อ เผยแพร่ผลงาน            
ด้านวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 

- คงเดิม 

2021114 ภาพหุ่นนิ่ง                        3(1-4-4) 
  Still life 
 ศึกษา โครงสร้าง ปริมาตรของรูปทรง จากแสงเงา พื้นผิว 
ระยะใกล้ – ไกลของวัตถุ และบรรยากาศ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัด
องค์ประกอบของหุ่นแบบต่าง ๆ 
 ปฏิบัติ งานทดลองฝึกวาดภาพหุ่นนิ่ งด้วยการวาดเส้น       
และระบายสีแต่ละชนิด 

2021114 ภาพหุ่นนิ่ง                        3(1-4-4) 
  Still life 
 ศึกษา โครงสร้าง ปริมาตรของรูปทรง จากแสงเงา พื้นผิว 
ระยะใกล้ – ไกลของวัตถุ และบรรยากาศ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัด
องค์ประกอบของหุ่นแบบต่าง ๆ 
 ปฏิบัติงานทดลองฝึกวาดภาพหุ่นนิ่ งด้วยการวาดเส้น       
และระบายสีแต่ละชนิด 

- คงเดิม 
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วิชาเฉพาะด้าน   

2021115 ภาพคนเหมือน                        3(1-4-4) 
                Portrait 
  ศึกษาและปฏิบัติการวาดภาพคนเหมือน ในลักษณะต่าง ๆ  
โครงสร้างอวัยวะบนใบหน้า  เน้นความเหมือนจริง การแสดงอารมณ์ 
บรรยากาศ แสงเงา ท่ าทาง เสื้ อผ้ าอาภรณ์ ชนิ ดต่ าง ๆ  การจั ด
องค์ประกอบ   ในภาพ โดยเน้นทักษะการ เขียนภาพคนเหมือน           
ให้ถูกสัดส่วนของคนท้ังเต็มตัวและครึ่งตัว 
 ปฏิบัติงานทดลองฝึกการวาดภาพคนเหมือนด้วยการวาด
เส้นและระบายสีแต่ละชนิด 

2021115 ภาพคนเหมือน                        3(1-4-4) 
                Portrait 
  ศึกษาและปฏิบัติการวาดภาพคนเหมือน ในลักษณะต่าง ๆ  
โครงสร้างอวัยวะบนใบหน้า  เน้นความเหมือนจริง การแสดงอารมณ์ 
บรรยากาศ แสงเงา ท่าทาง เสื้อผ้าอาภรณ์ชนิดต่าง ๆ การจัดองค์ประกอบ   
ในภาพ โดยเน้นทักษะการเขียนภาพคนเหมือน           ให้ถูกสัดส่วนของ
คนท้ังเต็มตัวและครึ่งตัว 
 ปฏิบัติงานทดลองฝึกการวาดภาพคนเหมือน          ด้วย
การวาดเส้นและระบายสีแต่ละชนิด 

- คงเดิม 

2021117     ภาพทิวทัศน์                         3(1-4-4) 
                 Views 
 ศึกษาและปฏิบัติงาน การจัดองค์ประกอบของภาพทิวทัศน์ 
การแก้ปัญหาทางด้านทัศนมิติ การสร้างสรรค์ทิวทัศน์ 3 ประเภท เช่น 
ทิวทัศน์บก สิ่งก่อสร้าง ทะเล การสร้างสรรค์ภาพทิวทัศน์ตามแนวทาง
ลัทธิทางศิลปะ 
 ปฏิบัติงานทดลองฝึกวาดภาพทิวทัศน์ด้วยการวาดเส้นและ
ระบายสี 

2021117     ภาพทิวทัศน์                         3(1-4-4) 
                 Views 
 ศึกษาและปฏิบัติงาน การจัดองค์ประกอบของภาพทิวทัศน์ 
การแก้ปัญหาทางด้านทัศนมิติ การสร้างสรรค์ทิวทัศน์ 3 ประเภท เช่น 
ทิวทัศน์บก สิ่งก่อสร้าง ทะเล การสร้างสรรค์ภาพทิวทัศน์ตามแนวทางลัทธิ
ทางศิลปะ 
 ปฏิบัติงานทดลองฝึกวาดภาพทิวทัศน์ด้วยการวาดเส้นและ
ระบายสี 

- คงเดิม 

2011103    ทฤษฎีสี                         3(2-2-5) 
                Theory of Color 

ความเป็นมาของทฤษฎีสีในงานศิลปกรรม และงานช่าง 
ตั้ งแต่อดีตถึงปัจจุบันเปรียบเทียบข้อแตกต่างของทฤษฏีแต่ละวิธี  
ประโยชน์ของการน ามาใช้ในงานทัศนศิลป์ โดยการปฏิบัติ วิเคราะห์และ
ทดสอบทางจิตวิทยา  
 ปฏิบัติงานทดลองฝึกผสมสีและการระบายสีตามทฤษฎี  
การใช้สี  

2011103    ทฤษฎีสี                         3(2-2-5) 
                Theory of Color 

ความเป็นมาของทฤษฎีสีในงานศิลปกรรม และงานช่าง 
ตั้ งแต่อดีตถึงปัจจุบันเปรียบเทียบข้อแตกต่างของทฤษฏีแต่ละวิธี  
ประโยชน์ของการน ามาใช้ในงานทัศนศิลป์ โดยการปฏิบัติ วิเคราะห์และ
ทดสอบทางจิตวิทยา  
 ปฏิบัติงานทดลองฝึกผสมสีและการระบายสีตามทฤษฎี  
การใช้สี  

- คงเดิม 
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วิชาเฉพาะด้าน   

2031410 องค์ประกอบศิลป ์            3(1-4-4) 
                Composition of Arts 
 องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบ ตามเนื้อหา
และวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  เน้นความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบ 
เนื้อหากับวัสดุที่สามารถสื่อแนวความคิด ความงาม รสนิยม เอกลักษณ์
เฉพาะตน 
 ปฏิบัติงานทดลองฝึกจัดองค์ประกอบในงานจิตรกรรม   
และสื่อผสม 

2031410 องค์ประกอบศิลป ์            3(1-4-4) 
                Composition of Arts 
 องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบ ตามเนื้อหา
และวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  เน้นความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบ 
เนื้อหากับวัสดุที่สามารถสื่อแนวความคิด ความงาม รสนิยม เอกลักษณ์
เฉพาะตน 
 ปฏิบัติงานทดลองฝึกจัดองค์ประกอบในงานจิตรกรรม   
และสื่อผสม 

- คงเดิม 

2032404 เทคนิคการถ่ายภาพ                           3(1-4-4) 3(1-4-4) 
 Technique in Photography 
                หลักการท างานของกล้องถ่ายภาพระบบฟิล์มและระบบ
ดิจิตอล เรียนรู้หลักการจัดองค์ประกอบของการถ่ายภาพ การใช้แสงใน
การถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพทั้งในห้องสตูดิโอถ่ายภาพและกลางแจ้ง  
                ปฏิบัติงานทดลองฝึกถ่ายภาพประเภทต่างๆ จากวัตถุนิ่งและ
วัตถุเคลื่อนไหว โดยใช้แสงจากธรรมชาติ และแสงจากมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น 

2032404 เทคนิคการถ่ายภาพ                           3(1-4-4) 3(1-4-4) 
 Technique in Photography 
 หลักการท างานของกล้องถ่ายภาพระบบฟิล์มและระบบ
ดิจิตอล เรียนรู้หลักการจัดองค์ประกอบของการถ่ายภาพ การใช้แสงใน
การถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพทั้งในห้องสตูดิโอถ่ายภาพ และกลางแจ้ง  
 ปฏิบัติงานทดลองฝึกถ่ายภาพประเภทต่างๆ จากวัตถุน่ิงและ
วัตถุเคลื่อนไหว โดยใช้แสงจากธรรมชาติ และแสงจากมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น 

- คงเดิม 
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วิชาเฉพาะด้าน   

2001105  การออกแบบเขียนแบบตัวอักษร 3(1-4-4) 
    Character Design Drawings 

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเขียนแบบตัวอักษรที่ใช้กับทาง
ราชการ งานแต่งงาน งานบวช  งานศพและงานอื่น ๆ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตัวเลขไทยและตัวเลข อารบิค โดยใช้ปากเมจิกปากแบน 
พู่กันกลม พู่กันแบน เขียนลงบนวัสดุ   ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ไม้อัด ผ้า 
โฟม เป็นต้น  ซึ่งใช้สีแต่ละชนิดที่นิยมใช้ในปัจจุบัน  

ทดลองฝึกปฏิบัติงานออกแบบเขียนแบบตัวอักษรเกี่ยวกับ
ป้ายโฆษณาและงานอ่ืน ๆ 
 

2001106  ตัวอักษรและการสร้างสรรค ์    3(1-4-4) 
    Character and Invention 

การน าตัวอักษรมาสร้างสรรค์ ในงานแต่ละประเภททั้ ง
อักษรไทยและอังกฤษ โดยใช้วัสดุต่าง ๆ การน าตัวอักษรมาใช้ในงานสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์  ป้ายแบรนเนอร์ ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ปฏิบัติงานทดลองฝึกการเขียนตัวอักษรไทยและอังกฤษแต่ละ
รูปแบบ  
 

- ปรับปรุง ดังนี ้
1. ช่ือรายวิชา เพื่อให้แสดงถึงรายวิชา

ที่มีเนื้อหาครอบคลุมการน า
ตัวอักษรมาใช้อย่างสร้างสรรค์และ
หลากหลายมากข้ึน 

2. ค าอธิบายรายวิชา ให้สอดคล้องกบั
ช่ือรายวิชาใหม่ และมเีนื้อหา
กระชับชัดเจนมากขึ้น 

 

2032411 การถ่ายภาพเพ่ืองานออกแบบกราฟิก 3(1-4-4) 
 Photography for Graphic Design 
 ประวัติการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพ หลักการท างานของ
กล้องถ่ายภาพ ส่วนประกอบของกล้อง หลักการจัดภาพและกรรมวิธี    
ในการถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน  กรรมวิธี  และกระบวนการอื่นที่ต่อเนื่อง        
กับการถ่ายภาพท้ัง 2 มิติและ 3 มิติ  
 ปฏิบัติงานทดลองฝึกถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลและจัดภาพ
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

2032411 การถ่ายภาพเพ่ืองานออกแบบกราฟิก 3(1-4-4) 
 Photography for Graphic Design 
 ประวัติการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพ หลักการท างานของ
กล้องถ่ายภาพ ส่วนประกอบของกล้อง หลักการจัดภาพและกรรมวิธีใน
การถ่ายภาพข้ันพ้ืนฐาน  กรรมวิธี และกระบวนการอื่น  ที่ต่อเนื่องกับการ
ถ่ายภาพท้ัง 2 มิติและ 3 มิติ  
 ปฏิบัติงานทดลองฝึกถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลและ จัดภาพ
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

- คงเดิม 
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วิชาเฉพาะด้าน   

2031413  การตกแต่งภาพและเสียงด้วยคอมพิวเตอร์        3(1-4-4) 
Picture and Sound Decoration in Computer 
ศึกษากรรมวิธีการตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม

ส าเร็จรูป ทั้งภาพคน ภาพสัตว์และภาพสิ่งของทั่วไป  ในลักษณะ 2 มิติ
หรือ  3 มิติ ซึ่งสามารถน าไปใช้โดยตรงหรือประยุกต์ใช้งานออกแบบอ่ืนๆ 
               ฝึกปฏิบัติงานตกแต่งภาพด้วยกรรมวิธีการลบ เพิ่ม     และ
เสริมแต่งส่วนท่ีต้องการ 
2031415 ตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและเสียงด้วยคอมพิวเตอร์   3(1-4-4) 

Editing by computer Animation and   Sound 
ศึกษา เรียนรู้หลักการและวิธีใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์    ตัด

ต่อภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงต่าง ๆ  ที่ใช้ในวงการโฆษณา  วงการ
ภาพยนตร์  วงการศึกษา ในลักษณะ 2 มิติ หรือ 3 มิติ เรื่องสั้น    หรือ
เรื่องยาว 
               ทดลองฝึกปฏิบัติ งานตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและเสียง        
ด้วยคอมพิวเตอร์  ประกอบเป็นเรื่องราวในระบบแผ่น CD และ VCD 

  2031416   ตัดต่อ-ตกแต่งภาพและเสียงด้วยคอมพิวเตอร์     3(1-4-4) 
             Video and Audio Editng in Computer  

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อภาพ เคลื่อนไหว
ประกอบเสียง ลักษณะ 2 มิติ หรือ 3 มิติ  

ปฏิบัติ งานทดลองฝึกตัดต่อตกแต่ งภาพและเสียงด้วย
คอมพิวเตอร์ ประกอบเป็นเรื่องราวในรูปแบบเรื่องสั้นหรือเรื่องยาว 

 

- ปรับปรุง ดังนี ้
1. ช่ือรายวิชา รวม 2 รายวิชาให้เป็น

รายวิชาเดียว  
2. เนื้อหารายวิชา เนื้อหารายวิชามี

ลักษณะเดียวกัน จึงรวมรายวิชา     
ให้เป็นวิชาเดียวกัน 

3. ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ เปลี่ยนค า
ให้มีความหมายสอดคล้องกับเนื้อหา 
มากกว่าเดิม 

  

2033107   สร้างภาพการ์ตูนล้อเลียนและการ์ตูนแอนิเมชั่น 
   3(1-4-4) 
                  Creative of Parody Videos – Cartoon         

Animation 
 ความเป็นมาของภาพการ์ตูนล้อเลียน – การ์ตูนแอนิเมช่ัน 
สร้างสรรค์เป็นภาพเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนที่หยุด หรือสตอปโมช่ัน 
(stop motion) ในรูปแบบต่างๆ 
 ปฏิบัติงานทดลองฝึกสร้างภาพการ์ตูนล้อเลียน – การ์ตูน
แอนิเมชั่น แบบ 2 มิติ  

2033107   สร้างภาพการ์ตูนล้อเลียนและการ์ตูนแอนิเมชั่น 
   3(1-4-4) 
                  Creative of Parody Videos – Cartoon         

Animation 
 ความเป็นมาของภาพการ์ตูนล้อเลียน – การ์ตูน แอนิเมชั่น 
สร้างสรรค์เป็นภาพเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนที่หยุด หรือ สตอปโมช่ัน 
(stop motion) ในรูปแบบต่างๆ 
 ปฏิบัติงานทดลองฝึกสร้างภาพการ์ตูนล้อเลียน        – 
การ์ตูนแอนิเมชั่น แบบ 2 มิติ  

- คงเดิม 
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วิชาเฉพาะด้าน   

2033414 คอมพิวเตอร์กราฟิกงานผสมหลายสื่อ 3(1-4-4) 
  Multimedia in Computer Graphic 
 หลักการและวิธีใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการท างาน
ผสมหลายสื่อ  
 ปฏิบัติงานทดลองฝึกออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โดยผสมผสานเทคนิคหลายโปรแกรมให้เกิดเป็นผลงาน 2 มิติ หรือ 3 มิติ  

2033414 คอมพิวเตอร์กราฟิกงานผสมหลายสื่อ 3(1-4-4) 
  Multimedia in Computer Graphic 
 หลักการและวิธีใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการท างาน
ผสมหลายสื่อ  
 ปฏิบัติงานทดลองฝึกออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โดยผสมผสานเทคนิคหลายโปรแกรมให้เกิดเป็นผลงาน 2 มิติ หรือ 3 มิติ  

- คงเดิม 

วิชาเอก   

- 2013807  การจัดแสดงและนิทรรศการ                       4(2-6-4) 
Display and Exhibition 
หลักการ องค์ประกอบของการจัดแสดงและนิทรรศการ การ

ก าหนดรูปแบบแผนผังบริเวณ ต าแหน่ง ทิศทาง เทคนิคการจัด วิธีจัด และ
ปฏิบัติการออกแบบ การจัดแสดงและนิทรรศการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย  

ปฏิบัติงานทดลองฝึกจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมทั้งตกแต่ง
พื้นที่ส าหรับจัดแสดง  

- เพิ่มรายวิชาใหม่ 
เนื่องจาก การจัดแสดงผลงาน และ
นิทรรศการ เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ควบคู่กับการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
ดังนั้นจึงเพิ่มรายวิชาการจัดแสดงและ
นิทรรศการ  เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้าน
นี้ให้แก่นักศึกษา 
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วิชาเอก   

2001104 ศิลปะไทย                                          3(1-4-4) 
                   Thai Arts 
                  ความหมายของศิลปะไทย ที่มาของลายไทยและภาพไทย 
จ าแนกแบบ และชนิดของภาพไทย     และลายไทย 
 ปฏิบัติงานทดลองฝึกเกี่ยวกับการออกแบบลายไทยและ
ภาพไทย โดยเน้นแนวอนุรักษ์และประยุกต์ 

2001104          ศิลปะไทย                                       3(1-4-4) 
                      Thai Arts 
                     ความหมายของศิลปะไทย ที่มาของลายไทยและภาพไทย 
จ าแนกแบบ และชนิดของภาพไทย     และลายไทย 
          ปฏิบัติงานทดลองฝึกเกี่ยวกับการออกแบบลายไทย
และภาพไทย โดยเน้นแนวอนุรักษแ์ละประยุกต ์

- คงเดิม 

2021113      จิตรกรรมพื้นฐาน             3(1-4-4)  3(1-4-4) 
      Basic Painting 
                 ศึกษาการวาดภาพหุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์ ภาพคนเหมือน     
และการใช้วัสดุและสีต่างๆ เพื่อน ามาใช้เป็นพื้นฐาน ในการสร้างสรรค์
ผลงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ทดลองฝึกปฏิบัติงานภาพหุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์ ภาพคน
เหมือน ด้วยการวาดเส้นระบายสีแต่ละชนิดในระดับพื้นฐานเพื่อน าไปสู่
ระดับสูงต่อไป 
 

2021113         วาดเส้นพ้ืนฐาน       3(1-4-4) 
     Basic Drawing 
                          หลักการวาดเส้นภาพหุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์ ภาพคน
เหมือนเพื่อน ามาใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานในระดับที่สูงขึน้ 
                   ปฏิบัติงานทดลองฝึกวาดเส้นภาพหุ่นนิ่ง  ภาพทิวทัศน์ 
ภาพคนเหมือน ด้วยดินสอ ปากกา แท่งถ่าน 

- ปรับปรุง ดังนี ้
1. ช่ือรายวิชา เพราะปรับเนื้อหา

ทั้งหมดของรายวิชาให้เป็นการวาด
เส้นแทนการระบายส ี

2. ค าอธิบายรายวิชา ให้สอดคล้องไป
กับช่ือรายวิชา และเพื่อให้เนื้อหา
เน้น   การฝึกทักษะของนักศึกษา
เรื่องการวาดเส้น การขึ้นโครงร่าง
ของภาพวาดทั้งหมด เพราะเป็น
พื้นฐานส าคัญ 

2021201     ภาพพิมพ์พ้ืนฐาน           3(1-4-4) 
                Basic Print Making 
  ความเป็นมาของภาพพิมพ์ ประเภท รูปแบบ กรรมวิธี 
คุณสมบัติของการท างาน และการเก็บรักษา ภาพพิมพ์  
 ปฏิบัติงานทดลองฝึกท าภาพพิมพ์ระดับพื้นฐานด้วยแม่พิมพ์
ประเภทต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบที่เกี่ยวข้องได้ 

2021201     ภาพพิมพ์พ้ืนฐาน           3(1-4-4) 
               Basic Print Making 
  ความเป็นมาของภาพพิมพ์ ประเภท รูปแบบ กรรมวิธี 
คุณสมบัติของการท างาน และการเก็บรักษา ภาพพิมพ์  
 ปฏิบัติงานทดลองฝึกท าภาพพิมพ์ระดับพ้ืนฐานด้วยแม่พิมพ์
ประเภทต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบที่เกี่ยวข้องได้ 

- คงเดิม 
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วิชาเอก   

2021301 ประติมากรรมพื้นฐาน           3(1-4-4) 
 Basic  Sculpture 
               ความหมาย ประเภท ลักษณะ รูปแบบและสาเหตุ      การ
สร้างงานประติมากรรม อิทธิพลของลัทธิประติมากรรมที่มีผลต่องาน
ประติมากรรม วิเคราะห์แนวโน้มของรูปแบบผลงานประติมากรรม  
               ปฏิบัติงานทดลองฝึกสร้างประติมากรรมพื้นฐาน       ด้วย
การปั้น การแกะสลัก การฉลุลายและการหล่อ 

2021301 ประติมากรรมพื้นฐาน           3(1-4-4) 
 Basic  Sculpture 
               ความหมาย ประเภท ลักษณะ รูปแบบและสาเหตุ      การ
สร้างงานประติมากรรม อิทธิพลของลัทธิประติมากรรมที่มีผล    ต่องาน
ประติมากรรม วิเคราะห์แนวโน้มของรูปแบบผลงานประติมากรรม  
               ปฏิบัติงานทดลองฝึกสร้างประติมากรรมพื้นฐาน       ด้วย
การปั้น การแกะสลัก การฉลุลายและการหล่อ 

- คงเดิม 

2032402 คอมพิวเตอร์กราฟิก                           3(1-4-4) 
 Computer Graphic  

หลักการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ 
โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อการออกแบบ 2 มิติและ 3 มิติ การตกแต่งภาพ 
เรียนรู้ ก ารออกแบบป้ ายข้อความ เครื่อ งหมายและสัญ ลักษณ์
ภาพประกอบ 
      ปฏิบัติงานทดลองฝึกออกแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2032402 คอมพิวเตอร์กราฟิก                           3(1-4-4) 
 Computer Graphic  

หลักการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ 
โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อการออกแบบ 2 มิติและ 3 มิติ การตกแต่งภาพ 
เรียนรู้การออกแบบป้ายข้อความ เครื่องหมายและสัญลักษณภ์าพประกอบ 
      ป ฏิ บั ติ ง าน ท ด ล องฝึ ก ออก แ บ บ  2  มิ ติ แ ล ะ  3  มิ ติ            
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

- คงเดิม 

- 2032405   ภาพประกอบเร่ือง                          3(1-4-4) 
 Illustration 

   การเขียนภาพในลักษณะเหมือนจริง หรือจินตนาการเพื่อ
ประกอบเรื่อง นวนิยาย สารคดี หนังสือแบบเรียน และหนังสืออ่าน
ประกอบทุกชนิด  

  ปฏิบัติงานทดลองฝึกวาดภาพประกอบเรื่องด้วยการ    วาด
เส้น และการระบายสีแต่ละชนิดรวมทั้งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Illustrator Photoshop 

- เพิ่มรายวิชาใหม่ 
เนื่ อ งจาก  การเขียนภาพประกอบ        
เป็ นพื้ น ฐาน ใน การออกแบ บ และ
ส ร้ า งส รรค์ จ ากกระบ วน การท าง
ความคิดและจินตนาการ ให้เกิดเป็น
รูปธรรม รวมถึงสามารถน าไปประกอบ
เป็นอาชีพได้ 
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กลุ่มวชิาศิลปนิพนธ์                                                    

2004914 โครงการศิลปนิพนธ์                          4(2-6-4) 
                 Art Thesis Project 
 แนวความคิดการท างานวิจัยทางศิลปะ หรืองานสร้างสรรค์
ทางศิลปะ อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมเสนอโครงร่างและเสนอช่ืออาจารย์   
ผู้ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญ เมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์ต้องจัดท ารายงาน   
เป็นรูปเล่ม  โดยนักศึกษาต้องผ่านรายวิชา 2004911 พื้นฐานการวิจัย 
ทางศิลปะมาแล้ว 
 ปฏิบัติงานวิจัยทางศิลปะ หรืองานสร้างสรรค์ อย่างใด  
อย่างหนึ่ง  พร้อมกับจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่และท ารายงานสรุป  
เป็นรูปเล่ม 

2004914 โครงการศิลปนิพนธ์                         4(2-6-4) 
                 Art Thesis Project 
 แนวความคิดการท างานวิจัย งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ หรือ
งานวิจัยทางประยุกต์ศิลป์ อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมเสนอโครงร่างและ
เสนอช่ืออาจารย์ผู้ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญ เมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์ต้อง
จัดท ารายงานเป็นรูปเล่ม  โดยนักศึกษาต้องผ่านรายวิชา 2004911 
พื้นฐานการวิจัยทางศิลปะมาแล้ว 
 ปฏิบัติงานวิจัยทางศิลปะ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ หรือ
งานวิจัยทางประยุกต์ศิลป์  อย่างใดอย่างหนึ่ ง  พร้อมกับจัดแสดง
นิทรรศการเผยแพร่และท ารายงานสรุปเป็นรูปเล่ม 

- ปรับปรุง ดังนี ้
เนื้อหา เพื่อให้สอดคล้องมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ าต รี  ส าข า
ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 มีเนื้อหา
ในการเป็นวิชากลางของสาขาวิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์  

 

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา                                       

2013803      การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ  2(90) 
 Preparation of Operating Experience in Arts 
 เป็ น วิ ช าที่ ต้ อ งจั ดแผนการเรี ยน ก่ อนวิ ช าการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพศิลปะโดยให้ศึกษา เรียนรู้แนวทางก่อนฝึกปฏิบัติงาน
จริง  ในรูปแบบกิจกรรม หรือจัดอบรม สัมมนา หรือออกภาคสนามสถาน
ประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน 
ก่อนออกฝึกงานจริง โดยเน้นประสบการณ์ในด้านการรับรู้ลักษณะและ
โอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ 
เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยให้นักศึกษา
เลือกกระท าการเตรียมปฏิบัติการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพศิลปะ          
ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพ 

2013803      การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ  2(90) 
Preparation of Operating  Experience in Arts 

 เป็ น วิ ช าที่ ต้ อ งจั ดแผน การเรี ย นก่ อน วิ ช าการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพศิลปะโดยให้ศึกษา เรียนรู้แนวทางก่อนฝึกปฏิบัติงาน
จริง  ในรูปแบบกิจกรรม หรือจัดอบรม สัมมนา หรือออกภาคสนามสถาน
ประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อน
ออกฝึกงานจริง โดยเน้นประสบการณ์ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาส
ของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ เจตคติ  
แรงจูงใจ และคุณลักษณะ         ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยให้นักศึกษา
เลือกกระท าการเตรียมปฏิบัติการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพศิลปะ          
ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพ 
 

- คงเดิม 

-79 - 
 - 



 

 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา                                       

2013804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ          5(450)   5(450) 
 Field Experience in Arts 
                เป็นวิชาที่ต้องจัดแผนการเรียนหลังวิชาการเตรียมปฏิบัติการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ  เมื่อนักศึกษาผ่านรายวิชาดังกล่าวแล้ว  จึง
จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ ได้ โดยนักศึกษาเลือกปฏิบัติการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพศิลปะเลือกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะต้อง
ออกฝึกงานภายนอกหรือภายในสถานศึกษา  ต้องปฏิบัติงานเต็มรูปแบบ
ในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ประจ าวิชา  

2013804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ          5(450)   5(450) 
 Field Experience in Arts 
                เป็นวิชาที่ต้องจัดแผนการเรียนหลังวิชาการเตรียมปฏิบัติการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ  เมื่อนักศึกษาผ่านรายวิชาดังกล่าวแล้ว  จึง
จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ ได้ โดยนักศึกษาเลือกปฏิบัติการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพศิลปะเลือกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะต้อง
ออกฝึกงานภายนอกหรือภายในสถานศึกษา ต้องปฏิบัติงานเต็มรูปแบบใน
สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ประจ าวิชา  

- คงเดิม 

2013805  การเตรียมสหกิจศึกษา            1(45) 
 Cooperative Education Preparation 
 การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ โดยให้มีองค์ความรู้ในเรื่อง หลักการ แนวคิดและ
ปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
มีความสามารถในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา 
เช่น การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม โครงสร้างการ
ท างานในองค์กร งานธุรการในส านักงาน และระบบบริหารคุณภาพงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพ
เฉพาะสาขาวิชา และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าโครงงาน การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการน าเสนอ
ผลงานโครงงาน 

2013805  การเตรียมสหกิจศึกษา            1(45) 
 Cooperative Education Preparation 
 การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ โดยให้มีองค์ความรู้ในเรื่อง หลักการ แนวคิดและ
ปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน  ในสถานประกอบการ 
มีความสามารถในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา 
เช่น การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร   มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม โครงสร้างการ
ท างานในองค์กร   งานธุรการในส านักงาน และระบบบริหารคุณภาพงาน
คุณภาพ       ในสถานประกอบการ การเสริมทักษะและจริยธรรมใน
วิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าโครงงาน 
การรายงานผลการปฏิบัตงิาน การเขียนรายงานโครงงาน และการน าเสนอ
ผลงานโครงงาน 

- คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา                                       

2013806     สหกิจศึกษา    6(540) 
           Cooperative Education 
           รายวิชาบังคับก่อน : 2013805  
                    การเตรียมสหกิจศึกษา 
                    การปฏิบัติ งานด้ านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถาน
ประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็นเวลา 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 
540 ช่ัวโมง โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
กับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน การจัดท าโครงงาน การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการน าเสนอ
โครงงานตามค าแนะน าของพนักงานพ่ีเลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์
นิเทศก์ เพื่อให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมใน
วิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และเป็น
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่พร้อมจะ
ท างานได้ทันทีเมื่อส าเร็จการศึกษา 

2013806     สหกิจศึกษา    6(540) 
           Cooperative Education 
           รายวิชาบังคับก่อน : 2013805  
                     การเตรียมสหกิจศึกษา 
                     การปฏิบัติ งานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถาน
ประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็นเวลา 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 
540 ช่ัวโมง โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
กับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน การจัดท าโครงงาน การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการน าเสนอ
โครงงานตามค าแนะน าของพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์
นิเทศก์ เพื่อให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมใน
วิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และเป็น
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่พร้อมจะ
ท างานได้ทันทีเมื่อส าเร็จการศึกษา 

- คงเดิม 

 

4. หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554  หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

      ให้เลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาใดๆ  ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน แต่ต้องไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วยกิต รวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

     ให้เลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน แต่ต้องไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และ
ต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วยกิต รวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

-  คงเดิม 
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ภาคผนวก ค. 
 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าส่ังต่างๆ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนีต้ั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

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

ข้อ 5. ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคท่ีมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น     ในภาค
การศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
แปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติส าหรับ
รายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6. ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้อง ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ข้อ 7.  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8. นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ  หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 
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ข้อ 9. นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอน
หน่วยกิตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10. มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการ
จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11. โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต 
การก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12. มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า
แนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา 

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

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีแตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
การลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว 

ข้อ 15. ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16. อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ 17. ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18. ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19. ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 ข้อ 20. การวัดและประเมินผลการศึกษา  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

ข้อ 21. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มี
ปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 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 ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 . ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้ อ  2 . บ รรดาข้ อบั งคั บ  ป ระกาศ ห รือค าสั่ ง อ่ื น ใด  ในส่ วนที่ ขั ดห รือแย้ งกั บ          
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษา
ภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้น
ไป 
  ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ จัด
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตาม
โครงการอื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกต ิ
  ข้อ 5. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอด
ภาคเรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30  ถึง 70  และ
ต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
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ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชาและคณบดี  
การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบ
ค่าระดับคะแนน 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 ยกเว้นรายวิชาที่เป็น
วิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียน
ใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน  เพ่ิมเติม
ตามข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

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

   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได ้ 

 ข้อ 7. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 

สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วม
ฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิด
ภาคเรียน 
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   (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น
แล้วและได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 

(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต 
และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณี ใดกรณี หนึ่ ง  
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษา
จะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นค า
ร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบใน
รายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
 การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บ
ทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่
เป็น”ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์
ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์
ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่
นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ 
“F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่
ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  

 ข้อ 11. กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลัง
อนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับ
อนุปริญญาไม่ได้  และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 
ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน  5  ปี 
  ข้อ 12. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตก
เป็นตัวหารด้วย 
   12.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียน
รายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่
ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
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  ข้อ 13. นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่      มหาวิทยาลัย
ก าหนด  นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้า
ชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่ก าหนดใน
ข้อ 13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15. นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการ
ประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่เป็นเหตุ
สุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน 
15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม  และ
ให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ และ
ให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  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 และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน  ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ ากว่า         5 ภาค
เรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน    ในกรณีที่เรียน หลักสูตร       3  
ปี  และไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ใน
กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี  และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน  และมีสภาพการเป็น นักศึกษาไม่เกิน 20      ภาค
เรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  7  ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  9  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน  11  ปี กรณีที่
เรียนหลักสูตร  5  ปี 
 
  ข้อ 17. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้น
ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่  2  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาค
เรียนปกติท่ี  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และที่  16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
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    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ  8  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร  2  ปี  ครบ 12  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร  3  ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร  5  ปี 
และขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.80  เมื่อสิ้นภาคเรียนที่  4  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร     2  ปี  
สิ้นภาคเรียนที่  6  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร  3  ปี  และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้า
เรียน กรณีหลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1 .80 หรือไม่ผ่าน
การประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
  ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00  ทั้งนี ้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19. นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
โทษตามควรแก่กรณีดังนี้ 
   19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 
  ข้อ 20. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง      เมื่อ
เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3 .60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า  3 .60  และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า  3.60  ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้
ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง  3 .60  แต่ไม่น้อยกว่า  
3.25  ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือ
ไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะ
พิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
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   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  2  
ปี  ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี  และไม่
เกิน 10 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี  

   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร  2  ปี     ไม่
เกิน 11 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  3  ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร  4  ปี  และไม่เกิน 
17 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 21. การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด  เป็นวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
  ข้อ 23. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

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

 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้แก่
นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภั ฏ 
พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  
และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ  2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
 บรรดาระเบียบ  ค าสั่ง  หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
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 การสอนใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชา
ใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา ใดๆ ตาม
หลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต  ของ
รายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดย
ระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชา
ต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้าย
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ที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึง
วันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดใน
วรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์
มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียน ต้อง มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  แล้วแต่กรณีที่ เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 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 านวน
หน่วยกิตท่ีขอโอน 
 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ 
4 ของระเบียบนี้  การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

 ข้อ  7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้อง  มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่  ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ ได้ศึกษา จากการศึกษาโดยระบบอื่น  

 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้น

การเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ข้อ  8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
  (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผล
การประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
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  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเทา่  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  

  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว  และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก    วิชาเอก
หนึ่ง  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า  1  ปีการศึกษา 

          (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตาม
ข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึก
ผลการเรียนเป็นรายวิชา 

 ข้อ  9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

   (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่ง
ภาคเรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคย
ศึกษาและได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียน
ต่อเนื่องกัน 

 
ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 
 
ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน 

หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 
ข้อ 13  นักศึกษาท่ีได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 
ข้อ 12  ให้อธิกาบดี  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัยชี้

ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
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ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2550 
 
 
 

เกษม  จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่  ๒๒๙๒/๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  พ.ศ.๒๕๕๙ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

........................................................................ 

 เพ่ือให้การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  พ.ศ.๒๕๕๙  ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  ดังนี้ 

๑.  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
 ชี่อหลักสูตร 

ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
 ภาษาอังกฤษ       Bachelor  of  Arts  Program in Social Development                                                             
 ชื่อปริญญา 
                     ชื่อเต็ม ภาษาไทย    ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) 
           ภาษาอังกฤษ       Bachelor  of  Arts (Social Development)                                                             
 ชื่อย่อ ภาษาไทย          ศศ.บ.(การพัฒนาสังคม) 
      ภาษาอังกฤษ   B.A. (Social Development)  

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
๒. อาจารย์ ดร.ภูมินทร์  ค าหนัก  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
๓. อาจารย์ ดร.วิทยา  คามุณี  อาจารย์ประจ า 
๔. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน อาจารย์ประจ า  

 ๕. อาจารย์ธวชินี  ลาลิน อาจารย์ประจ า  
 ๖. อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์ภูริณัฐร์  โชติวรรณ อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ อาจารย์ประจ า  
 ๙. อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร อาจารย์ประจ า  

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑.อาจารย์ ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒.อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์  มีช้าง   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. นางสาวสุดารัตน์  ศิริพงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
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๒.  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

  ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Public Administration 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
      ภาษาอังกฤษ      Bachelor  of  public  Administration   
  ชื่อย่อ ภาษาไทย           รป.บ. 
      ภาษาอังกฤษ    B.P.A     

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. อาจารย์ ดร.สมญา  อินทรเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. ว่าที่ รต.อวยชัย  พงษ์อุดม ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์  อาจารย์ประจ า 
 ๔. อาจารย์บุญญาบารมี  สว่างวงศ์ อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์ศภุฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา         อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์ ดร.รัษฎากร  วินิจกุล  อาจารย์ประจ า 
 ๑๑. อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม อาจารย์ประจ า 
 ๑๒.อาจารย์ชาลิสา  ศริธรรมเกตุ อาจารย์ประจ า 
 ๑๓. อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี  อาจารย์ประจ า 
 ๑๔. อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์ อาจารย์ประจ า          
 ๑๕. อาจารย์วนัสนันท์ศิริรัตนะ อาจารย์ประจ า          
 ๑๖. อาจารย์ดร.อดิเรก  ฟั่นเขียว อาจารย์ประจ า          
 ๑๗. อาจารย์ช่อพฤกษ์  ผิวกู่ อาจารย์ประจ า          
 ๑๘. อาจารย์คมสันต์  นาควังไทร อาจารย์ประจ า          
 ๑๙. อาจารย์ปุณณดา  ทรงอิทธิสุข อาจารย์ประจ า          

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑.ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒.รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร  หวังมหาพร  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. อาจารย์ ดร.บุญเลิศ  ไพริน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิช  

๓.  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  นิติศาสตรบัณฑิต  
     ภาษาอังกฤษ          Bachelor of Laws Program 
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 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   นิติศาสตรบัณฑิต   
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor  of  Laws 
 ชื่อย่อ ภาษาไทย   น.บ. 
  ภาษาอังกฤษ LL.B.   

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
                     ๑. นายกษิเดช  เรืองสว่าง    ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๒. นายมีชัย  ค าเพ็ญ    ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
                     ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด อาจารย์ประจ า 
 ๔. อาจารย์อภิชาติ  บวบขม   อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์   อาจารย์ประจ า 
                     ๖. อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี   อาจารย์ประจ า  
 ๗. อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ   อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์นิฐิณี  ทองแท้  อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์วาสนา  มีศิลป์   อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑.นายสุนทร  จินดาอินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒.นายสาเรศ  ชาญเชี่ยว  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. นายอดุลย์  หาญก าจัดภัย  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

๔.  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
     ภาษาอังกฤษ          Bachelor  of  Arts  program  in Thai Language 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
      ภาษาอังกฤษ   Bachelor  of  Arts  (Thai Language) 
 ชื่อย่อ ภาษาไทย   ศศ.บ.(ภาษาไทย) 
   ภาษาอังกฤษ B.A. (Thai Language) 

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทิพย์  สว่างผล   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. คุณวิมล  ไทรนิ่มนวล ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา  อาจารย์ประจ า 
 ๔.รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์  อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์พนัส  เพ็งเลิก อาจารย์ประจ า 
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 ๘. อาจารย์ทิพย์วรรณ  สีสัน อาจารย์ประจ า 
   
 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑.รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒.อาจารย์ ดร.สุชาดา  เจียพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. อาจารย์อาทิตย์  ดรุนัยธร  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

๕.  โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
 ชี่อหลักสูตร 

ภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
 ภาษาอังกฤษ     Bachelor  of  Fine  and  Applied  Arts   
                 Program  in Fine  and  Applied  Arts 
                      ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor  of  Fine  and  Applied  Arts   
                                        (Fine  and  Applied  Arts) 
 ชื่อย่อ ภาษาไทย           ศป.บ. (วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
  ภาษาอังกฤษ         B.F.A.  (Fine  and  Applied  Arts) 

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์บุศราค า  เริงโกสุม   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๒. อาจารย์ชูศักดิ์  ไทยพานิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๓. รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ อาจารย์ประจ า 
 ๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์  เขียวเขิน อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล  อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง  อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยกิจ  อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  เริงโกสุม  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์กัณนิการ ์จันทรโกเมศ   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. อาจารย์รณภพ  ยศบรรเทิง  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  

๖.  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา 
 ชี่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
   ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program inMusic Education 
 ชื่อปริญญา 
                         ชื่อเต็ม   ภาษาไทย   ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)  
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    ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Education (Music Education) 
                           ชื่อย่อ   ภาษาไทย   ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 
    ภาษาอังกฤษ B.Ed. (Music Education) 

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชน์  คงอ่ิม  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. อาจารย์ชาคริต  อินทะชุบ  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว  อาจารย์ประจ า  
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้ อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์ ดร.อัครพล  ชูเชิด อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์เมืองจันทร์พะยอม อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์เอกวุฒิ  โลหะการก อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์บรรเจิด  วรรณะ อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์อาทิตยา  ธานีรัตน์ อาจารย์ประจ า 
 ๑๑. อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์ อาจารย์ประจ า 
 ๑๒. อาจารย์ณัฐพงศ์  บุญครอบ อาจารย์ประจ า 
 ๑๓. อาจารย์ฉัตรชัย  อยู่เกิด อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑.รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย  ปิฏกรัชต์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒.รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แสงทอง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพชร  นุตตะสาระ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 

๗.  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
    ภาษาอังกฤษ          Bachelor  of  Arts  program  in English 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
     ภาษาอังกฤษ     Bachelor  of  Arts (English) 
 ชื่อย่อ ภาษาไทย   ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
     ภาษาอังกฤษ   B.A. (English)  

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑.อาจารย์รุ้งรัตน์  กิตติขจร   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  ศรีสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์ อาจารย์ประจ า 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม  อาจารย์ประจ า  
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 ๖. อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข   อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์อิฎฐารมณ์ มิตสุวรรณ  สิงหรา   อาจารย์ประจ า                   
 ๘. อาจารย์กมลวัฒน์  ภูวิชิต   อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์นันชนัช  ตนบุญ   อาจารย์ประจ า  

๑๐.อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง   อาจารย์ประจ า 
๑๑. อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน  อาจารย์ประจ า 
๑๒. อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา   อาจารย์ประจ า 
๑๓. อาจารย์พรชนก  นุ่มน้อย   อาจารย์ประจ า 
๑๔. อาจารย์บุญญวัฒน์ ศรีวังราช  อาจารย์ประจ า  
๑๕. อาจารย์อัฐพร  คริสต์พระพร  อาจารย์ประจ า 
๑๖. อาจารย์สุธาสินี  ขุนทองนุ่ม  อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑.รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  รุ่งรัตนกุล    ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล  เกิดผล  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

๘.  โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
 ชี่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 

         ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Arts Program in Chinese 
 ชื่อปริญญา 
                     ชื่อเต็ม ภาษาไทย     ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor  of  Arts (Chinese)                                                             
 ชื่อย่อ ภาษาไทย   ศศ.บ.(ภาษาจีน) 
      ภาษาอังกฤษ   B.A. (Chinese) 

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. อาจารย์ ดร.วิโรจน์  ตระกูลพิทักษ์กิจ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.ปริศนา  อุทธชาติ  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. อาจารย์พาสนินทร์  วงศ์วุฒิสาโรช อาจารย์ประจ า 
 ๔. อาจารย์พิมลรัตน์  คล้ายยา อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์นันทิวัน  อินหาดกรวด อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์ทิวาพร  อุดมวงษ์ อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์อภิญญา  จอมพิจิตร อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์ อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์ อาจารย์ประจ า  

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
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 ๑. อาจารย์ ดร.สหัทยา  สิทธิวิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์    ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ลิ่มถาวรานันต์   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  

๙. โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
                                     สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

 ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Arts Program in Library and Information  
  Science 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย     ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 
  ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Arts(Library and Information Science) 
 ชื่อย่อ ภาษาไทย      ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 
  ภาษาอังกฤษ  B.A. (Library  Information  and Science) 

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรทิพา  ด าเนิน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓.รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์   อาจารย์ประจ า 

 ๔. อาจารย์มัลลิกา  ทองเอม   อาจารย์ประจ า 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร โกศิยะกุล     อาจารย์ประจ า 

 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อาจารย์ประจ า  
 ๗. อาจารย์นารถนรี  พอใจ   อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์ ดร.นุจรินทร์  ปทุมพงษ์  อาจารย์ประจ า  
 ๙. อาจารย์อนุชา  พวงผกา   อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์ดวงกลม  จีนเมือง   อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑.ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย  คันชั่งทอง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓.อาจารย์อุไรวรรณ  พรน้อย  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

๑๐.  โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 

 ภาษาอังกฤษ   Bachelor  of  Science  Program  in  Geoinformatics 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ) 
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor  of Science (Geoinformatics) 
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 ชื่อย่อ ภาษาไทย วท.บ. (ภูมิสารสนเทศ) 
  ภาษาอังกฤษ          B.Sc. (Geoinformatics) 

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑.  อาจารย์ ดร.ธราวุธ  ทิพย์เดโช ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๒. อาจารย์ชวิศ  ศรีมณี              ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓.  อาจารย์วัลลภ ทองอ่อน  อาจารย์ประจ า 
 ๔.  อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฎีระ  อาจารย์ประจ า 
 ๕.  อาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ท านอง  อาจารย์ประจ า 
 ๖.  อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์  อาจารย์ประจ า 
 ๗.  อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ อาจารย์ประจ า 
 ๘.  อาจารย์พิรฎา  ทองประเสริฐ   อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑.รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร  บุญญานุภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.กัมปนาท  ปิยะธ ารงชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. นายณัตชากร  กัณฑ์กฤชกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

 
 

สั่ง  ณ  วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับที่ 1  อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ 
 
1.ประวัติการศึกษา     

 ปี พ.ศ.  2552      ปริญญาโท  ศป.ม. (ทัศนศิลป์)  
                             สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
  ปี พ.ศ.  2549      ปริญญาตรี  ศป.บ. (วิจิตรศิลป์) 
                                            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
2. ภาระงานสอน           
 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2/2558) 

- ระดับปริญญาตรี 
  2023212  การพิมพ์สร้างสรรค์      3  หน่วยกิต 
  2021201  ภาพพิมพ์พ้ืนฐาน               3  หนว่ยกิต 

            2011001   สนุทรียภาพทางทัศนศิลป์      3  หน่วยกิต 
    

2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ปีการศึกษา 1/2559) 
 - ระดับปริญญาตรี 
            2013801  การเตรียมฝกึประสบการณ์วชิาชพีศิลปะ   2  หน่วยกิต  

  2001114  ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพศิลปะข้ันต้น   3  หน่วยกิต 
  2001115  ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพศิลปะข้ันสูง                      3  หน่วยกิต   

   2011001  สนุทรียภาพทางทัศนศิลป์     3  หน่วยกิต 
  2032405  ภาพประกอบเรื่อง                                                     3  หน่วยกิต 

  
3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 เอกสารประกอบการเรียนการสอนและต ารา 
     วนัสนันท์  นชุนารถ. (2558). เอกสารประกอบการเรียนการสอนภาพพิมพ์พื้นฐาน. ก าแพงเพชร:  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.                   
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ล าดับที่ 2  อาจารย์จิรพงศ์   ยืนยง 
 
1.ประวัติการศึกษา     

 ปี พ.ศ.  2557     ปริญญาโท  ศป.ม. (ศิลปะและการออกแบบ)  
                             มหาวิทยาลัยนเรศวร 

           ปี พ.ศ.  2552     ปริญญาตรี  ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)  
                             มหาวิทยาลัยนเรศวร    
   
2. ภาระงานสอน           
 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2/2558) 
 - ระดับปริญญาตรี 

  2032402  คอมพิวเตอร์กราฟิกผสมหลายสื่อ    3  หน่วยกิต 
   2031413  ตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและเสียงด้วยคอมพิวเตอร์   3  หน่วยกิต 
   2032404  เทคนิคการถ่ายภาพ               3  หน่วยกิต 
   2011001  สนุทรียภาพทางทัศนศิลป์     3  หน่วยกิต 

2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ปีการศึกษา 1/2559) 
 - ระดับปริญญาตรี 

  2032411  การถ่ายภาพเพ่ือการออกแบบกราฟิก    3  หน่วยกิต 
  2031409  หลักการออกแบบ         3  หน่วยกิต 
 2032402  คอมพิวเตอร์กราฟิก                              3  หนว่ยกิต 

            2033107  สร้างภาพการ์ตูนล้อเลียน – การ์ตูนแอนิเมชั่น    3  หน่วยกิต 
    
3. ผลงานทางวิชาการ 
 

                  ไม่มี 
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ล าดับที่ 3  รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ      
 
1.ประวัติการศึกษา     

 ปี พ.ศ.  2527      ปริญญาตรี  กศ.บ. (ศิลปศึกษา)  
                             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. ภาระงานสอน           
 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2/2558) 
 - ระดับปริญญาตรี 

  2021116   จิตรกรรมสร้างสรรค์       3  หน่วยกิต  
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ปีการศึกษา 1/2559) 

 - ระดับปริญญาตรี 
  2004912   พ้ืนฐานงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ     3  หน่วยกิต 

  2013807   การจัดแสดงและนิทรรศการ                      4  หน่วยกิต 
   2004912   สัมมนาทางศิลปะ                                                         3 หน่วยกิต 
3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 หนังสือและต ารา 
     มัย  ตะติยะ. (2542). ประติมากรรมภาคปฎิบัติ. กรุงเทพฯ: สิปประภา. 

           . (2542). พฤติกรรมการสอนศิลปศึกษา. ก าแพงเพชร: สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร. 
           . (2542). ประติมากรรมภาคปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: สิปประภา. 
           . (2544). ความรู้พื้นฐานสุนทรียภาพทางศิลปะ. ก าแพงเพชร: สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร. 
           . (2547). สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ: วาดศิลป์. 

                     . (2549). ประติมากรรมพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: สิปประภา. 
       . (2547). ภาพทิวทัศน์. กรุงเทพฯ: วาดศิลป์.               
       . (2551). พื้นฐานการวาดภาพคนเหมือนในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

                     . (2553). พื้นฐานการวาดภาพคนเหมือน แรเงา สีน้ า ดินสอสีระบายน้ า. กรุงเทพฯ: วาดศิลป์ 
                     . (2553). พื้นฐานการวาดภาพคนเหมือน สีโปสเตอร์ สีน้ ามัน. กรุงเทพฯ: วาดศิลป์ 
            . (2553). พื้นฐานการวาดภาพคนเหมือน สีอะคริลิก สีชอล์ก สีพาสเทล. กรุงเทพฯ: วาดศิลป์ 

       . (2557). ศาสตร์ + ศิลป์ การเขียนผลงานทางวิชาการ(ฉบับเต็มร้อย). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

3.2 ผลงานการวิจัย 
   มัย  ตะติยะ. (2551). การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์หินอ่อนอ าเภอพรานกระต่าย 
           จังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

                    . (2553). ภาพคนเหมือนบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ก าแพงเพชร: ส านักวิจัย 
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

           . (2553). วิเคราะห์รูปแบบทัศนศิลป์ร่วมสมัยจังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: ส านักวิจัย 
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

                      . (2557). มรดกโลก ค.ศ. 1991 : มรดกไทย พ.ศ. 2534 สิ่งล้ าค่าทางวัฒนธรรมของคนทั่วโลก.                 
ก าแพงเพชร: ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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ล าดับที่ 4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์  เขียวเขิน      
 
1. ประวัติการศึกษา     

ปี พ.ศ.  2542      ปริญญาโท  คม. (บริหารการศึกษา)  
             มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร           

ปี พ.ศ.  2526      ปริญญาตรี  กศ.บ. (ศิลปศึกษา)  
                   มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 
2. ภาระงานสอน           
 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2/2558) 
 - ระดับปริญญาตรี 

  2021301  ประติมากรรมพ้ืนฐาน       3  หน่วยกิต 
   2021114  ภาพหุ่นนิ่ง                 3  หนว่ยกิต 
   2021203  การพิมพ์ซิลค์สกรีน       3  หน่วยกิต 

 2004911  พ้ืนฐานการวิจัยศิลปะ                3  หนว่ยกิต  
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ปีการศึกษา 1/2559) 

 - ระดับปริญญาตรี 
   2021113  จิตรกรรมพื้นฐาน      3  หน่วยกิต 
   2004913  โครงการศิลปนิพนธ์      4  หน่วยกิต 

  2032403  เขียนแบบพ้ืนฐาน      3  หน่วยกิต 
 

3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 เอกสารประกอบการเรียนการสอนและต ารา 
     เชวงศักดิ์ เขียวเขิน. (2549). เอกสารประกอบการเรียนการสอนบาติก. ก าแพงเพชร:  

             มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร. 
               . (2550). การหล่อพลาสติก. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

3.2 ผลงานการวิจัย 
   เชวงศักดิ์ เขียวเขิน. (2542). การประกันคุณภาพทางการศึกษาสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร. จังหวัด

ก าแพงเพชร  ปริญญานิพนธ์ คม. ก าแพงเพชร: สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร. 
  เชวงศักดิ์ เขียวเขิน. (2554). ศึกษากระบวนการสร้างพระเครื่อง ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน 

                      ก าแพงเพชร: ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
  เชวงศักดิ์ เขียวเขิน. (2558). ศึกษาการพัฒนาองค์ความรู้กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ  การหล่อดีบุก  

เป็นผลงานประติมากรรมและศิลปหัตถกรรมด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน จังหวัดก าแพงเพชร 
                      ก าแพงเพชร: ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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ล าดับที่ 5  อาจารย์วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ 
 
1.ประวัติการศึกษา     

 ปี พ.ศ.  2558     ปริญญาโท  ศป.ม. (ศิลปกรรม)  
                             มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

           ปี พ.ศ.  2541      ปริญญาตรี  ศป.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์)  
                             มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
   
2. ภาระงานสอน           
 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2/2558) 
 - ระดับปริญญาตรี 

  2001105  การออกแบบเขียนแบบตัวอักษร    3  หน่วยกิต 
   2012203  ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก                                 3  หน่วยกิต 
   2023112  ภาพทิวทัศน์                          3  หนว่ยกิต 
   2011001  สนุทรียภาพทางทัศนศิลป์     3  หน่วยกิต 

2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ปีการศึกษา 1/2559) 
 - ระดับปริญญาตรี 

  2011001  สนุทรียภาพทางทัศนศิลป์     3  หน่วยกิต 
  2012204  ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ประเทศไทย    3  หน่วยกิต 
 2021115  ภาพคนเหมือน                                         3  หนว่ยกิต 

            2033202  บาติก                                              3  หน่วยกิต 
   2013903 ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน                                         3  หน่วยกิต 
 
3. ผลงานทางวิชาการ 
        ไม่มี 
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