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หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
Bachelor of Technology Program in Product Design Technology  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์) 

Bachelor of Technology (Product Design Technology) 
ชื่อย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์) 

B.Tech. (Product Design Technology) 
3. วิชาเอก - ไม่มี -  
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
   5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
   5.2 ภาษาที่ใช้ 

 ภาษาไทย 
   5.3 การรับเข้าศึกษา 

 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

 เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรโดยเฉพาะ 
   5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  6.1 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2559  จากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบและพัฒนา 
               ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
  6.2 เริ่มใช้หลักสูตรในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
  6.3 สภาวิชาการเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม 
                ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
  6.4 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.  2559 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
สาขามีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในปีการศึกษา 2561 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1. นักออกแบบผลิตภัณฑ์ในสถานประกอบการของรัฐ และเอกชน 
2. บุคลากรทางการศึกษา หรือครูผู้ช่วย 
3. นักวิจัยด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
4. นักวิชาการทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  

  5. พนักงานออกแบบสร้างสรรค์ หรือพนักงานบริษัทท่ีปรึกษาด้านการออกแบบ 
  6. นักจัดแสดงนิทรรศการ  
  7. พนักงานเขียนแบบ  

8. เจ้าหน้าทีป่ระมาณราคาด้านผลิตภัณฑ์ 
9. นักออกแบบอิสระ 
   

9. ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัว
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สาขาวิขา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายพจน์ธรรม 
ณรงค์วิทย์ 
 

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

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัยบุรี 

2557 
 
 

2555 

2 นางสาวพบพร 
เอ่ียมใส 
 

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

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 
 
 

 2552 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
   11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบ
สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ      ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน ท าให้การพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ การน้อมน า
และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การ
สนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศเชื่อมโยงให้
เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชนการแข่งขันอย่างรุนแรงของธุรกิจในระดับประเทศและสากล ส่งผลให้
ผู้ประกอบการต้องเร่งพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นและแตกต่างจากคู่
แข่งขันจึงมีบทบาทส าคัญต่อธุรกิจ และการสื่อสารให้ข้อมูลแก่กลุ่มเป้าหมาย ด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพจึงมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้ธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้าได้มากกว่าคู่แข่งขันก่อให้เกิดการ
ขยายตัวของกิจกรรมและเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการและอ านวยความสะดวกให้กับ
มนุษย์ ในขณะเดียวกันกิจกรรมและผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นฐานในการผลิตและการ
พัฒนา จึงก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชีวิตของประชาชน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีควรเน้น
นโยบายเชิงรุกซึ่งนโยบายดังกล่าวจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผสมผสานวิธีการและทางเลือกหลายรูปแบบที่
เหมาะสม โดยมีแนวคิดว่าการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ปัจจุบันโลกให้ความสนใจกับการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  (Economic & Ecological Design; 
Eco Design or Green Design) ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งของการจัดการเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
ซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงภาวะโลกร้อนด้วย กล่าวคือ เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม มีความส าคัญกับทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในการประยุกต์หลักการให้เล็งเห็น
ประเด็นปัญหาต่างๆ และหาแนวทางแก้ไข อาทิ การมุ่งเน้นการลดกากของเสีย ยืดระยะเวลาการใช้งานและ
เพ่ิมปริมาณการน ากลับมาใช้ใหม่ โดยแนวความคิด Life Cycle Thinking ทั้งนี้ เพ่ือหลีกเลี่ยงผลเสียที่จะ
ตามมาภายหลังตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์อีกท้ังได้มีการออกกฎระเบียบกฎหมายหรือมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง
กับด้านสิ่ งแวดล้อมโดยเฉพาะองค์ กรนานาชาติว่าด้วยมาตรฐาน  (International Organization for 
Standardization, ISO) ได้จัดท าอนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14000 ขึ้น ให้เกิดเป็นมาตรฐาน
ส าหรับการปฏิบัติตามของผู้ประกอบการ โดยเน้นที่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ท าให้สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้เล็งเห็นถึงปัญหาข้างต้นจึงจัดท าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือบ่มเพาะและให้ความรู้แก่นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นความรู้
ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง  ออกแบบบรรจุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
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กราฟิก ออกแบบเครื่องประดับ ออกแบบของขวัญของที่ระลึก ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก รวมไปถึง
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ และผลิตบุคลากรทางการศึกษา หรือครูผู้ช่วย เป็นต้น เพ่ือให้เกิดบุคลากรทางด้านออกแบบที่
สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ลดการใช้สิ่งของที่ไม่จ าเป็นเพ่ือที่จะสร้างขยะให้น้อยลง การน าวัสดุที่สามารถ
ทดแทนวัสดุธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน หรือการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์และสร้างอาชีพที่ยั่งยืน
ให้กับชุมชน  
   11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สถานการณ์หรือ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตรได้ค านึงถึง
แนวโน้มการแข่งขันทางการค้ามีระดับเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากการเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้น 
และการเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2559 ได้น ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลาย
ประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่  การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ใน
ประเทศ โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้
ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้าน การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมท้องถิ่นภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพ
และเป็นรากฐานการพัฒนาที่เริ่มจากการพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง การพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน และการพัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิมเพ่ือเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ที่
เหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากข้ึนในการขยายตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพ และการให้บริการ
ด้านอาหารสุขภาพ รวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์พ้ืนบ้านสถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อน จึ งเป็น
โอกาสในการน าการออกแบบผลิตภัณฑ์มาสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและน ามาสร้าง
มูลค่าเพ่ิม ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้  การส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ประยุกต์ และค้นคิดสิ่งใหม่ ความรู้ใหม่เพ่ือประโยชน์สุขของสังคม ท าให้รัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญในเรื่องภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ได้จัดตั้งโครงการสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้น เพ่ือเป็นการกระจายรายได้  เป็นการสร้าง
งาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน เมื่อมีจ านวนความต้องการของสินค้าในตลาดมากขึ้นและยังต้องการผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ ที่หลากหลายมากขึ้น จึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล  และสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมขึ้น ดังนั้น หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ จึงเน้นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นกลไกด้านหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนที่ต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามล าดับ
ขั้นตอนสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกในคุณธรรม  จริยธรรมใน
การปฏิบัติหน้าที่ และด าเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ  
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี การพัฒนาบัณฑิตเพ่ือรองรับการท างาน
ด้านการออกแบบนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนหลักสูตรเพ่ือฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ 
แสดงออกเชิงสร้างสรรค์ รวมไปถึงฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการออกแบบอย่างเข้มงวดรองรับการพัฒนา
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในการผลิตบัณฑิตทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ าเป็นต้องมี
ความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการ
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และวิชาชีพ สามารถน าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อหน่วยงาน สังคม และ
ประเทศชาติต่อไป 
    12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลัยสร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยทางหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นหลักสูตรที่มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักการคิด
วิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม จึงก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
โดยบูรณาการการวิจัยและบริการวิชาการผ่านรายวิชาต่าง ๆ ในลักษณะโครงงานเพ่ือน าผลงานของนักศึกษา
ไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมในสถานการณ์จริง และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอด
ความรู้สู่ชุมชนผ่านกระบวนการให้ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก่ชุมชน ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพซึ่งเป็นไปตาม
นโยบาย และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่กล่าวไว้ว่า “มหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึงทางวิชาการของท้องถิ่น และมี
คุณภาพสู่อาเซียน”  
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะอ่ืนของสถาบัน 
   13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะอ่ืนของสถาบัน 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์
หลายด้านเข้าด้วยกัน อาทิเช่น 
      - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
      - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
      - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  

- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาจากคณะ/หลักสูตรอ่ืน ต้องมาเรียน หากต้องการมีความรู้พ้ืนฐาน
ทางการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้การเลือกเรียนวิชาดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความสอดคล้องของ
หลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัย 
   13.3 การบริหารจัดการ 

แผนงาน ความร่วมมือในการประสานงานกับคณะอ่ืนนั้น เป็นการเปิดโอกาส มิได้ก าหนดเฉพาะหรือ
เจาะจงกับคณะฯ ใด แต่ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของหลักสูตรอ่ืน โดยหากมีการบริการการเรียนการสอนให้
หลักสูตรอ่ืน จะมีการเรียนและประเมินผลเป็นปกติ ส่วนการคิดภาระงานให้แก่หลักสูตรใช้หลักเกณฑ์ตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   1.1 ปรัชญา 

เป็นศาสตร์ที่น าความรู้ด้านเทคโนโลยีการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือถ่ายทอดสู่ชุมชนโดย
มุ่งเน้นที่จิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่น 
   1.2 ความส าคัญ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบ
รู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชา  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย โดยสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี
ความรู้ความสามารถทางด้านการออกแบบ รวมถึ งพัฒนางานสร้างสรรค์ ในสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น 
   1.3 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
    1. ผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานและมีความรู้ด้านเทคโนโลยีการออกแบบ  
    2. ผลิตบัณฑิตที่มจีรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นที่จิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่น 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548 กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งช าติ  พ .ศ . 2552 
และความต้องการด้าน
ก าลังของคนในท้องถิ่น 

   1 .  ติ ด ต า ม ค ว า ม เ ป ลี่ ย น 
แปลงและความต้ องการก าลั งคนใน
หน่ วยงาน รัฐบ าล  และเอกชน  และ
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตร 
   2. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
   3. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและ
หน่วยงานทางการศึกษาในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและการศึกษาดูงาน 
   4 . ติ ดตามประเมินหลักสู ตรอย่ า ง
ต่อเนื่อง 

   - มีรายงานข้อมูลความต้องการ
ก าลังคนทางด้านการออกแบบ
และเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบัน 
   - จ านวนผู้ เชี่ยวชาญที่มีส่วน
ร่ ว ม ใน ก า ร พั ฒ น ห ลั ก สู ต ร
ค รบ ถ้ วน จ ากทุ กภ าคส่ วน ที่
เกี่ยวข้อง 
   - มีรายงานผลการน านักศึกษา
ไปศึกษาและฝึกปฏิบัติการ ณ 
แหล่งเรียนรู้ 
   - มี ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เมิ น 
ผลหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

2. กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

    1. จัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active 
Learning) โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริง สู่การเรียนรู้
ในศตวรรษ 21 
    2. ประเมินผลการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของคณาจารย์ผู้สอน  

   - คณาจารย์ทุกคนมีแผนการ
บริหารการสอนที่มุ่งเน้นกระบวน
เรียนรู้เชิงรุกตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ  (ม ค อ .3 ,  ม ค อ .5 ) 
ระดับอุดมศึกษา 
   - ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ก า ร จั ด
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์
ผู้สอน 

3 . ก า รท บ ท ว น แ ล ะ
ปรับป รุ งห ลั กสู ต ร ให้
สอดคล้องกับผลงานการ
วิจัยใหม่ในศาสตร์ของ
ตนเอง และศาสตร์อ่ืนที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ร ว ม ทั้ ง
แ น ว โ น้ ม ก า ร
เปลี่ ยนแปลงขององค์
ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ข อ ง
เท ค โน โล ยี ที่ พั ฒ น า
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

   1. เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งหน่วยงาน
ภ าครั ฐ  เอกชน  และกลุ่ ม เค รื อ ข่ าย
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
   2. วิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ทางด้านการ
ออกแบบและเทคโนโลยีทั้ งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

   - มี เอกสารรายงานผลการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการว่า
ด้ ว ยคุ ณ ภ าพ แ ละม าต รฐ าน
หลั กสู ต รสาขาวิช าออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 
   - มีรายงานผลการวิเคราะห์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงขององค์
ความรู้ทางด้านการออกแบบและ
เทคโนโลยี 

4. การบริหารทรัพยากร
การเรียนการสอน 

   1. ส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตเอกสาร 
ต ารา และสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง 
   2 . จั ด ห าวั ส ดุ  อุ ป ก รณ์  ค รุ ภั ณ ฑ์ 
ห้องเรียนที่มีมาตรฐาน 
 

   - จ านวนเอกสาร ต ารา และสื่อ
การเรียนรู้ทางด้านการออกแบบ 
และเทคโนโลยีที่ พัฒ นา และ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
   - มีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ห้ อ ง เรี ยน ที่ มี ม าต รฐาน และ
พอเพียงห้องปฏิบัติการ 

5. การสนั บสนุ น และ
พัฒนานักศึกษา 

   1. พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และงานวิจัยแก่นักศึกษา 
   2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณ ลั กษณ ะบัณ ฑิ ตของนั กศึ กษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ TQF 
และการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ก าหนดไว้
ในหลักสูตร  
 
 

  - มีให้ค าปรึกษาวิชาการ และ
งานวิจัยที่ สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษา 
  - มีโครงการพัฒนาคุณลักษณะ
บั ณ ฑิ ต ข อ งนั ก ศึ ก ษ าอ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

6. การบริหารบุคลากร    1. ส่งเสริม พัฒนา องค์ความรู้ทางด้าน
การออกแบบ และเทคโนโลยีการวิจัย 
และทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   2 . ส่ ง เส ริม การ พั ฒ น าทั กษ ะด้ าน
วิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์ 
   3. ส่งเสริม พัฒนาการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ หรือศึกษาต่อของคณาจารย์  
   4. ส่งเสริม ถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง
วิชาการให้กับองค์กร ท้องถิ่น รวมถึงการ 
บริการวิชาการ 

  - มีโครงการพัฒนาคณาจารย์
ประจ าหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
(วิทยากร) 
  - มี ร าย งาน ผลการ เข้ าร่ วม
ฝึกอบรม ประชุมสัมมนาของ
คณาจารย์ 
  - ต าแหน่ งทางวิชาการหรือ
การศึกษาต่อร้อยละ 20 ชอง
อาจารย์ในหลักสูตร 
  - ห นั งสื อ เชิ ญ  ห รื อ บั น ทึ ก
ข้อความ 

7. การให้ความส าคัญกับ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงาน  สั งคม 
และความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

   1 .  ส า ร ว จ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงาน 
   2. ประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้
บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

   - มีรายงานข้อมูลความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
  - ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาคใน 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2554 (ภาคผนวก) 
   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

การจะจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งท่ีขึ้นอยู่
กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 
   1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
   2.1 วัน-เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนมิถุนายน – กันยายน  
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน   เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  



- 9 - 

2. มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด โดยการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา และทักษะพ้ืนฐานทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้ง
การเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถฝึกทักษะพ้ืนฐานทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม  
   2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

(1) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย 
การแบ่งเวลาเรียนและการท ากิจกรรมต่างๆ 

(2) มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือนให้
ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

(3) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษา และการดูแลนักศึกษา เช่น วันแรก
พบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัด
กิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น เป็นต้น 
   2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าและส าเร็จการศึกษา แต่ละปีการศึกษา 

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 
จ านวนที่คาดว่าส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดเงิน 
งบประมาณ (พ.ศ.) 

2559 2560 2561 2562 2563 
ค่าตอบแทน 100,000 200,000 250,000 400,000 500,000 
ค่าใช้สอย 100,000 200,000 250,000 400,000 500,000 
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 150,000 300,000 450,000 600,000 920,000 

รวมงบด าเนินการ 350,000 700,000 950,000 1,400,000 1,920,000 
ค่าครุภัณฑ์ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

รวมงบลงทุน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
รวมทั้งสิ้น 750,000 1,100,000 1,050,000 1,800,000 2,320,000 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 16,000 บาท ต่อคน/ปี      
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   2.7 ระบบการศึกษา 
ใช้ระบบการศึกษาแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

   2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้น

การเรียนของรายวิชาในระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550   (ภาคผนวก ง)  
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
   3.1 โครงสร้างหลักสูตร                                                  ไม่น้อยกว่า   139    หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                         ไม่น้อยกว่า 
 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                       ไม่น้อยกว่า 
 3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                        ไม่น้อยกว่า 
 4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 
              เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชา 1-4                  ไม่น้อยกว่า 

30 
9 
6 
6 
6 
3 

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                          ไม่น้อยกว่า 
 - กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 
 - กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
          - กลุ่มวิชาเอกด้านบังคับ 
      - กลุ่มวิชาเอกด้านเลือก                               ไม่น้อยกว่า 
      - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

103 
12 
91 
78 
6 
7 

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                             ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
1) รหัสรายวิชา รายวิชาตามหลักสูตรก าหนดด้วยรหัสวิชาโดยใช้ระบบตัวเลข 7 หลักโดยมี

ความหมายดังนี้ 
 

 
 
                                        
                                         
  
                                        
 
 
  
   เลขตัวที่ 1-3 บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา 
   เลขตัวที่ 4   บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 

2 3 4 5 6 7 1 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 
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   เลขตัวที่ 5   บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
  เลขตัวที่ 6-7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

 
  ตัวเลขแสดงหลังชื่อรายวิชาหมายถึงจ านวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วย
ตนเอง) โดยจ านวนชั่วโมง (บรรยาย + ปฏิบัติ + ศึกษาด้วยตนเอง) = จ านวนหน่วยกิต x 3 

เลขหลักท่ี 5 ของหมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ (574) 
  
 

 2) ชื่อรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 1. หมวดศึกษาทั่วไป        30    หน่วยกิต  

      1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร           ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
           บังคับเรียน                                                                6     หน่วยกิต 
     รหัสวิชา 

   1551001 
     รายวิชา 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
Fundamental English 

น(ท-ป-อ) 
3(3-0-6) 

     1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

     เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                ไม่น้อยกว่า                         3    หน่วยกิต 
     รหัสวิชา 

   1541001 
     รายวิชา 
ทักษะการใช้ภาษาไทย 
Thai Language Usage Skills 

น(ท-ป-อ) 
3(3-0-6) 

     1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 
Language and Communication for Specific 
Purposes 

3(3-0-6) 

     1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

     1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(3-0-6) 

     1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว 
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) 
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       1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า       6     หน่วยกิต 
  รหัสวิชา 

1691002 
รายวิชา 

ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 

น(ท-ป-อ) 
3(3-0-6) 

  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) 

     
     1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า        6     หน่วยกิต 
  รหัสวิชา 

2501001 
     รายวิชา 
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 
History of Thai Society and Culture 

น(ท-ป-อ) 
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) 
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  รหัสวิชา      รายวิชา น(ท-ป-อ) 
  2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 

Globalization and Localization 
3(3-0-6) 

  2521002 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

  2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
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) 

     
      1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต        

        และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1. – 1.4                 ไม่น้อยกว่า     3   หน่วยกิต 
  รหัสวิชา 

1161001 
     รายวิชา 
กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Sports and Recreation for Quality of 
Life 

น(ท-ป-อ) 
3(2-2-5) 

  1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

3(2-2-5) 

  4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
ชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology for Daily Life 

3(3-0-6) 

  4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแลทรัพยากรธรรมชาติ 
Environments and Natural Resources 
Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3(3-0-6) 
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  รหัสวิชา      รายวิชา น(ท-ป-อ) 
  4071001 สุขภาพและสุขอนามัย 

Health and Health Care 
3(3-0-6) 

  4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics in 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 าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน  
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                    ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน บังคับเรียน 12 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา 

5741105 
     รายวิชา 
การเขียนแบบพ้ืนฐาน  
Drawing Basics 

น(ท-ป-อ) 
3(2-2-5) 

  5741106 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพ้ืนฐาน        
Fundamental Technology Practice 

3(2-2-5) 

  5741101 
 

หลักการวาดเส้น 
Drawing the line  

3(2-2-5) 

  5742107 วัสดุศาสตร์             
Materials Science 

3(2-2-5) 

     
  2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน                ไม่น้อยกว่า  91 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาเอกด้านบังคับ 78 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา 

5741102 

รายวิชา 
ประวัติและวิวัฒนาการออกแบบ 
History Design 

น(ท-ป-อ) 
3(2-2-5) 
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  รหัสวิชา      รายวิชา น(ท-ป-อ) 
  5741103 หลักการออกแบบ  

Principles of Design 
3(2-2-5) 

  5741104 
 

การยศาสตร์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
Ergonomics for Product Design 

3(2-2-5) 

  5741201 
 

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
Design Industries 

3(2-2-5) 

  5741202 
 

เขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
Industrial Product Drawing 

3(2-2-5) 

  5741301 
 

ออกแบบกราฟิกพ้ืนฐาน 
Introduction to Graphic Design 

3(2-2-5) 

  
5742101 

การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ 
Photography & Post Process 

3(2-2-5) 

  5742102 
 

คอมพิวเตอร์เพ่ืองานออกแบบ 
Computer for Aid Design 

3(2-2-5) 

  5742103 
 

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา 
Publishing Design and Advertising 

3(2-2-5) 

  5742201 
 
 

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในบ้าน 
Industrial Design and Product Within 
the House 

3(2-2-5) 

  5742202 
 
 

ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย 
Thai National Identity Industrial Product 
Design 

3(2-2-5) 

  5742303 
 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
Packaging Design 

3(2-2-5) 

  5742304 
 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือจัดจ าหน่าย  
Packaging for distribution 

3(2-2-5) 
 

  5743401 
 

เทคโนโลยีเซรามิกส์เบื้องต้น 
Technology Ceramics Preliminary 

3(2-2-5) 

  5743102 
 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ระบบอุตสาหกรรม 
Product Design Industry 

3(2-2-5) 

  5743105 
 
 

สัมมนาและการจัดนิทรรศการในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
Seminar in Product Design Technology 

3(2-2-5) 

  5743103 
 

พฤติกรรมผู้บริโภคในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
Consumer Behaviors in Product Design 

3(2-2-5) 

  5743104 
 

เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง  
 Model Making Technique 

3(2-2-5) 
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  รหัสวิชา      รายวิชา น(ท-ป-อ) 
  5743201 

 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก  
Souvenir and Gift Design 

3(2-2-5) 

  5743203 
 

ออกแบบเฟอร์นิเจอร์   
Furniture Design 

3(2-2-5) 

  5743402 
 

การขึ้นรูปเซรามิกส์ 
Forming of Ceramics 

3(2-2-5) 

  5743101 
 

การสอนเฉพาะศิลปะและการออกแบบ 
Teaching in Art and Design 

3(2-2-5) 

  5744301 
 

การออกแบบและพัฒนาเว็บ  
Web Development of Design 

3(2-2-5) 
 

  5742104 
 
 

ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเสนอการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  
English for Presentations product design 

3(2-2-5) 
 
 

  5741108 
 
 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ืองานออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
English for Industrial Product 
Development of Design 

3(2-2-5) 
 
 

 
  5744701 

 
 

วิจัยเพื่อการออกแบบ 
Design Research 
 

3(2-2-5) 

  กลุ่มวิชาเอกด้านเลือก                     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา 

5741302 

รายวิชา 
เทคนิคการพิมพ์  
Printing Techniques 

น(ท-ป-อ) 
3(2-2-5) 

  5742301 
 

ภาพประกอบส าหรับการออกแบบ  
Illustration for Design 

3(2-2-5) 

  5742302 
 

การออกแบบเพื่อการสื่อสาร  
Design for Communication 

3(2-2-5) 
 

  5743302 
 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง   
Packaging Design for Transportation 

3(2-2-5) 
 

  5743204 ออกแบบตกแต่งภายใน   
Interior Design 

3(2-2-5) 

  5743205 ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ   
Metal Product Design  

3(2-2-5) 

  5743206 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง   
Leather Product Design 

3(2-2-5) 
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  รหัสวิชา      รายวิชา น(ท-ป-อ) 
  5743202 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ 

Jewelry Product Design 
3(2-2-5) 

  5743301 คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 
Computer for Animation 

3(2-2-5) 
 

  5744101 
 
 

การควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
Quality Control Development of 
Products 

3(2-2-5) 
 
 

  5744302 
 

การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดีย  
Multimedia Development of Design 

3(2-2-5) 

     
  2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 7 หน่วยกิต 
       เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้  
  รหัสวิชา 

5744501 
 

รายวิชา 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
Preparation for Professional Experience  

น(ท-ป-อ) 
2(90) 

  5744502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
Field Experience 

5(450) 

  หรือ   
  5744601 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา  

Preparation Cooperative Education 
1(45) 

  5744602 สหกิจศึกษา  
Cooperative Education  

6(540) 

 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชก าแพงเพชร โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการ ศึกษาของ
หลักสูตรนี้ 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 

ปีการศึกษาที ่1 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
5741105 การเขียนแบบพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
5741101 หลักการวาดเส้น 3(2-2-5) 
5741108 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
3(2-2-5) 

5741102 ประวัติและวิวัฒนาการออกแบบ  3(2-2-5) 
5741103 หลักการออกแบบ 3(2-2-5) 

รวม 21 
 
 

ปีการศึกษาที ่1 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
5741104 การยศาสตร์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 

5741201 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

5741301 ออกแบบกราฟิกพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

5741202 เขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
5741106 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพ้ืนฐาน   3(2-2-5) 

รวม 21 
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ปีการศึกษาที ่2 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
5742201 

 
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ภายในบ้าน 

3(2-2-5) 

5742101 การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ 3(2-2-5) 
5742102 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ 3(2-2-5) 

5742104 
ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเสนอการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์  

3(2-2-5) 

5742303 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 
รวม 21 

 
 

ปีการศึกษาที ่2 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
5742202 ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย 3(2-2-5) 
5742103 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา 3(2-2-5) 
5742304 ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือจัดจ าหน่าย 3(2-2-5) 

5743103 
พฤติกรรมผู้บริโภคในงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

3(2-2-5) 

5742107 วัสดุศาสตร์ 3(2-2-5) 
รวม 21 

 
 
 
 
 
 
 



- 20 - 

 
 
 
 
 

ปีการศึกษาที ่3 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
5743104 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง  3(2-2-5) 
5743102 ออกแบบผลิตภัณฑ์ระบบ

อุตสาหกรรม 
3(2-2-5) 

5743401 เทคโนโลยีเซรามิกส์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
5743105 

 
 

สัมมนาและการจัดนิทรรศการในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 

3(2-2-5) 

รวม 18 
 
 

ปีการศึกษาที ่3 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
5743402 การข้ึนรูปเซรามิกส์ 3(2-2-5) 
5743201 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 3(2-2-5) 
5743203 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 3(2-2-5) 

5743101 
การสอน เฉพาะศิ ลปะและการ
ออกแบบ 

3(2-2-5) 

xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 18 
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ปีการศึกษาที ่4 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

5744701 วิจัยเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 
5744301 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 
xxxxxxx เอกเลือก  3(x-x-x) 
xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 
5744501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  2(90) 
               หรือ  
5744601 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา 1(45) 

รวม 14/13 
 
 

ปีการศึกษาที ่4 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต 

5744502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 (450) 
 

                หรือ 
5744602 สหกิจศึกษา 6 (540) 

รวม 5/6 
 
 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 ดูในภาคผนวก ก 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวชิาการ  คุณวุฒิการศึกษา สูงสดุ / สาขาวชิา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่จบ 

1* นายพจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ 
 

อาจารย ์
 

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

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

2557 
2555 

2* นางสาวพบพร เอี่ยมใส 
 

อาจารย ์
 

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

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  

2557 
2552 

3. นายณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(อุตสาหกรรมศึกษา) 

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

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

2553 
2547 

4. นางสาวอ าไพ แสงจันทร์ไทย 
 

อาจารย ์
 

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

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

2558 
2552 

5. นายธนกิจ โคกทอง 
 

อาจารย ์
 

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

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 
2554 

 
3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวชิาการ  คุณวุฒิการศึกษา สูงสดุ / สาขาวชิา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่จบ 

1. นายพจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ 
 

อาจารย ์
 

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

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

2557 
2555 

2. นางสาวพบพร เอี่ยมใส 
 

อาจารย ์
 

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

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  

2557 
2552 

3. นายณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(อุตสาหกรรมศึกษา) 

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

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

2553 
2547 

4. นางสาวอ าไพ แสงจันทร์ไทย 
 

อาจารย ์
 

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

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

2558 
2552 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวชิาการ  คุณวุฒิการศึกษา สูงสดุ / สาขาวชิา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่จบ 

5. นายธนกิจ โคกทอง 
 

อาจารย ์
 

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

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 
2554 

6. นางสาวศศิวรรณ พลายละหาร 
 

อาจารย ์
 

วท.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น) 
วท.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

2558 
2547 

7. นายสฤษณ์ พรมสายใจ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(อุตสาหกรรมศึกษา) 

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

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลยัครูก าแพงเพชร 

2543 
2533 

8. นายพิชิต พจนพาท ี อาจารย ์ ค.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) วิทยาลยัครูพระนคร 2531 
9. นายสุรเชษฐ์ ตุ้มม ี

 
อาจารย ์

 
ปร.ด.(วัสดุศาสตร์ : เซรามิก) 

 วท.ม.(เทคโนโลยีเซรามิก)  
วศ.บ.(วิศวกรรมเซรามิก) 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

2557 
2551 
2548 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
  การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในรัฐ และเอกชน ท าหน้าที่ผลิตด้านการออกแบบและ
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ โดยเลือกฝึกตามภารกิจของ
สถานที่ฝึกหรือการท าโครงงานแก้ไขปัญหาของสถานที่ฝึก ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการการ
ฝึกงานของนักศึกษาและตัวแทนจากหน่วยงาน นั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมงของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง ของสหกิจศึกษา 
  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  จากความต้องการบัณฑิตที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นจึงมี
นโยบายให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชา “การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” รหัสวิชา 5744502 
หรือ “สหกิจศึกษา” รหัสวิชา 5744602 ซึ่งการจัดหลักสูตรมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้
ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา ดังนี้ 
   1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) มีวินัย ตรงต่อเวลา  และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีทัศนคติที่
เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น  
 2) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์กรและสังคม    
 2. ด้านความรู้ 
    1) มีความรู้ในทางการออกแบบ สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
   3. ด้านทักษะทางปัญญา  
 1) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์  และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค ์
    2) บูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืน เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและ
วิชาชีพได้ 
   4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) สามารถสื่อสารกับสังคมที่หลากหลาย  

 2) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความ
คิดเห็นที่แตกต่าง 
   5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) สามารถสื่อสารด้วยการ พูด ฟัง อ่าน เขียน และใช้วิธีการสื่อสารทางการ
ออกแบบ 
  4.2 ช่วงเวลา 
  ช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นักศึกษา ดังนี้ 
   - การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 4 
   - การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 4 
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  4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
   รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โยมีระยะเวลาไม่น้อย
กว่า  1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ ส่วนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะต้องมีเวลาฝึกงานไม่
น้อยกว่า 450 ชั่วโมง  
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
  ก าหนดให้มีการท าโครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชา “วิจัยเพ่ือการออกแบบ” รหัส
รายวิชา 5744701 
  5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
      ให้นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงการงานวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับ  การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่นักศึกษาสนใจมากท่ีสุด โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของโครงการ มุ่งเน้นการ
ใช้แนวคิดใหม่สามารถแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิมได้ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ปฏิบัติการจัดท าโครงการ
งานวิจัย การเสนอหัวข้อ การด าเนินการหาข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การท าแบบร่างจนถึงการออกแบบขั้นสุดท้าย การน าเสนอผลงานการศึกษาเป็นภาคเอกสาร รวมทั้ง
การท าหุ่นจ าลองและผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
  5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1)  มีวินัย ตรงต่อเวลา  และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีทัศนคติที่
เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น  
    2)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์กรและสังคม 
   2. ด้านความรู้ 
    1) รอบรู้ในศาสตร์ทางการออกแบบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตาม
หลักสูตร 
    2) มีความรู้ในทางการออกแบบ สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
   3. ด้านทักษะทางปัญญา  
 1) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่า ง
สร้างสรรค ์
   4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความ
คิดเห็นที่แตกต่าง  
 2) มีความรับผิดชอบงานของตนเอง และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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    1) ในการสื่อสารโดยทั่วไป และการน าเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.3 ช่วงเวลา 
   ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
  5.4 จ านวนหน่วยกิต 
   3 หน่วยกิต 
  5.5 การเตรียมการ 
   มีการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาละชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้
ค าปรึกษา ให้แนะน าแหล่งเรียนรู้แหล่งข้อมูลงานวิจัยในอินเตอร์เน็ท และมีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา 
  5.6 กระบวนการประเมินผล 
   1. ประเมินจากกวิจัย และการประยุกต์ใช้ระบวนการ 
   2. ประเมินจากการน าเสนอผลงานผ่านการสัมมนา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกอย่างน้อย 2 ท่าน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ 
มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

การสอดแทรกในวิชาเรียนที่ เกี่ ยวข้องกับมี
คุณ ธรรม จริยธรรม จิตส านึ กสาธารณ ะ มี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ รวมทั้งการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร เช่น โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ 
ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น 

มีความรู้ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องมีพ้ืนฐานของ
ศาสตร์วิชาการออกแบบ และสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ 
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

สร้างสถานการณ์จ าลอง ให้นักศึกษาสามารถ
ประยุกต์องค์ความรู้กับโจทย์ปัญหาจริง โดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์ และการท างานอย่างเป็น
ระบบ 

มีทักษะการเป็นผู้น าและท างานเป็นทีม การท างานเป็นทีมในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริม
นอกชั้นเรียน 

มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เช่น ค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ การน าเสนอผลงาน 
โดยเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
  1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
  1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา เป็น
แบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจตนเอง 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 ให้ความส าคัญในวินัย การตรง
ต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่
ก าหนด 
  1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
และแสดงถึง การมีเมตตา กรุณา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 การขานชื่อ การให้คะแนนการ
เข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา 
  1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
  1.3 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจสังคมไทยและสังคม
โลก 
  1.4 รู้จักความจริงของชีวิต  คุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ ด าเนินชีวิตโดย
พ้ืนฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

และความเสียสละ 
  1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง สังคม 
  1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / 
มหาวิทยาลัย / ชุมชน 
  1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ข้อบังคับต่าง 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 โดย
เน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
  2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
  2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน 
 
 

2. ด้านความรู้ 
  2.1 การประเมินจากแบบทดสอบ
ด้านทฤษฎี  ส าหรับการปฏิบัติ
ประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติการ 
  2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
  2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานและ น าข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได้ 
  3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหา
ที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไข 

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 ประเมินผลการปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
  3.3 ประเมินจากการทดสอบ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
  4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล มีภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่ดี 
มีความเข้าใจ วัฒนธรรมและสังคมท่ี
แตกต่าง มีความสามารถในการท างาน
และแก้ปัญหากลุ่มได้ 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้น าและผู้รายงาน 
  4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ประเมินจากการรายงานหน้า
ชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา 
  4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
  4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

  4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

  4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
  4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่าง ๆ 
 

  4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ใช้
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการ
ด ารงชีวิต 
  5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้ง
การฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  และ
เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้
เหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
  5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสืบค้น  ค้นคว้า
แหล่งข้อมูล  ความรู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดถึง
รู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่ง
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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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัม 

พันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

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 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                 

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย                

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ                

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                 

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                

1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                

1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว                

1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัม 

พันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

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 

1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน                

1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร                

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
               

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                
1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์                
1511002 ความจริงของชีวิต                
1521001 พุทธศาสน์                
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า                
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัม 

พันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

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 

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า                
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม                
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                 

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย                
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง                
2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์                
2521002 อาเซียนศึกษา                
2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม                
2541002 การจัดการทรัพยากรทอ้งถิ่น                
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย                
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัม 

พันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

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 

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ                
3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน                

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

               
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ                
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน                
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                
4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัม 

พันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

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 

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์                
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน                
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                
5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ                
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
       
1) คุณธรรม จริยธรรม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทย์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้ านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.1  ซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม 
จ ริ ย ธรรม  มี จิ ต อ าสา  และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ   
1.2  มีวินัย ตรงต่อเวลา  และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สั งคม มีทั ศนคติที่ เปิ ดกว้า ง 
ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น  
1.3  มีภาวะความเป็นผู้น าและ
ผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม 
และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และล าดับความส าคัญ 
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู้ อ่ื น  แ ล ะ
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม 
   
 
   

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ป ลู ก ฝั ง ให้ นั ก ศึ ก ษ า มี
ระเบียบวินัย มีมารยาทในการ
เข้าสังคม โดยเน้นการเข้าชั้น
เรียนให้ตรงเวลา การใช้วาจา
สุภาพ รับฟังแนวคิดของผู้ อ่ืน 
ก า รแ ต่ งก าย ที่ เป็ น ไป ต าม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
1.2 จั ด กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เส ริ ม
คุณธรรม จริยธรรม สืบสาน
วัฒ นธรรมประเพณี  เพ่ื อให้
นักศึกษามีความเสียสละท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม 
1.3 ส อ ด แ ท ร ก เ รื่ อ ง
จ รรย าบ รรณ ใน ราย วิ ช าที่
เกี่ยวข้อง โดยการยกตัวอย่าง
ประสบการณ์ที่ดีประกอบการ
สอน การไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาไม่ลอกเลียนแบบ
ผลงานของผู้อื่น 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ประเมินจากพฤติกรรมของ
นักศึกษา เช่น การตรงเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน การแต่งกายที่
ถู ก ระเบี ยบ  การมี วินั ยและ
พร้อมเพรียงของนักศึกษาใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 
1.2 ประเมินจากการเข้าร่วม
กิ จ ก รรม ส่ ง เส ริ ม คุ ณ ธรรม 
จริยธรรม สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี  เนั กศึกษามีความ
เสี ย ส ล ะ ห รื อ จิ ต อ า ส า ท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม 
1.3 ประเมินจากผลงาน โดย
จะต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนตัว
ทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 

2) ด้านความรู้ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทย์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.1  รอบรู้ในศาสตร์ทางการ
ออกแบบ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติตามหลักสูตร          
2.2  มี ความสามารถในการ
ค้นคว้า แก้ปัญหาและพัฒนา
ทางด้านการออกแบบอย่างเป็น
ระบบ  

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู้ 
2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ 
ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ 
ได้แก่ การบรรยายการทบทวน 
การฝึกปฏิบัติการ และเทคนิค
การสอนอ่ืน ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคั ญ  เช่ น  การ เรี ยนแบ บ
ร่วมมือ การเรียนแบบใช้ปัญหา

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ 
2.1 ประเมินจากผลงานระหว่าง
เรียน เช่น  ใบงาน  การบ้ าน 
รายงาน  การสอบย่ อยการ
น าเสนอผลงาน รายงานการ
ค้นคว้า 
2.2 ป ระ เมิ น จ าก ก า รส อ บ
ข้อเขียน การสอบปฏิบัติ การ
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2.3 มี ค ว า ม รู้ ใ น ท า ง ก า ร
ออกแบบ สามารถบูรณาการ
ความรู้กับศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม  
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
หรือธรรมเนียมปฏิบัติด้านการ
ประกอบวิชาชีพในด้านการ
ออกแบบ และสามารถวิเคราะห์
แ ก้ ไข ปั ญ ห าด้ ว ย วิ ธี ก า ร ที่
เ ห ม า ะ ส ม  ร ว ม ถึ ง ก า ร
ประยุกต์ใช้เครื่องมือ  

เป็ น ฐ าน การ เรี ย น โด ยการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
2.2 ฝึกปฏิบัติการทางด้านการ
ออกแบบ จากภาคทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติการออกแบบจริงอย่าง
เป็นระบบ 
2.3 ใช้การเรียนการสอน โดย
การสร้างสถานการณ์จ าลอง 
แล ะม อบ ห มายงาน เพ่ื อ ให้
นักศึกษาแก้ปัญหา 
2.4 การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง จากการฝึกปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรม และการทัศน
ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับด้าน
การออกแบบ และเรียนรู้จาก
นักวิชาการและวิทยากรที่ มี
ค ว า ม เชี่ ย ว ช า ญ ซึ่ ง เ ป็ น
บุคคลภายนอก 

น าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
2.3 ป ร ะ เมิ น ค ว า ม รู้ ข อ ง
นักศึกษาโดยการส ารวจความ
คิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้องซึ่งเป็น
บุคคลภายนอก 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทย์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 
3.1 สามารถค้นคว้า รวบรวม
แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ข้ อ มู ล  จ า ก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่าง
มี วิ จ ารณ ญ าณ  มี ค วาม คิ ด
สร้างสรรค์ และปฏิภาณไหว
พริบในการสร้างผลงาน 
3.2 ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์ 
สั ง เค ราะห์  แล ะ เสน อแน ว
ท า ง แ ก้ ไข ปั ญ ห า ได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค ์
 3.3 บู ร ณ าก า รค ว าม รู้ กั บ
ศาสตร์ อ่ื น  เพ่ื อ ส ร้ า งส รรค์
ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ได ้

กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ดานทักษะทาง
ปัญญา 
3.1 ก า ร แ น ะ น า แ ล ะ ฝึ ก
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์
เมื่อเริ่มเข้าศึกษา เริ่มจากโจทย์
ที่ง่าย และเพ่ิมความยากตาม
ระดั บ ชั้ น เรี ย น ที่ สู ง ขึ้ น  ใน
รายวิชาที่เหมาะสม 
3.2 การมอบหมายงาน การ
แก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและ
กรณีศึกษา หรือสถานการณ์
จ าลอง 
3.3 ก า ร จั ด ให้ มี ร า ย วิ ช า ที่
เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทาง
เช าวน์ ปั ญ ญ า  ให้ ได้ ฝึ ก คิ ด

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ประเมินจากผลงานการ
แก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
ร ะห ว่ า ง เรี ย น  เช่ น ใบ ง าน 
การบ้าน รายงาน การสอบย่อย 
การน าเสนอผลงาน รายงาน
การค้นคว้า 
3.2 ป ระ เมิ น จ าก ก า รส อ บ
ข้อเขียน การสอบปฏิบัติที่ต้อง
ใช้ทักษะทางปัญญา 
3.3 ประเมินจากการน าเสนอ
แนวความคิด ขั้นตอนในการ
ท างานด้านการออกแบบจาก
นามธรรมสู่รูปธรรมอย่างเป็น
ระบบ 
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วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ใหม่
จากความรู้เดิมด้านต่าง ๆ ทั้งใน
ส าข าแ ล ะน อ ก ส าข า  เช่ น 
ปัญหาพิเศษ 
3. 4 การสอนแบบเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นได้
มากขึ้น 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทย์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
ผ ล ก า ร เรี ย น รู้ ด้ า น ทั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล
แ ล ะค ว าม ส าม ารถ ใน ก าร
รับผิดชอบ 
4.1 สามารถสื่อสารกับสังคมที่
หลากหลาย  
4.2 มีภาวะผู้ น า  และมนุษย
สั ม พั น ธ์ที่ ดี  เข้ า ใจบ ท บ าท 
หน้าที่ของตนเอง และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.3 สามารถแสดงความคิดเห็น
อย่างมี เหตุผล ตรงไปตรงมา 
และเคารพในความคิดเห็นที่
แตกต่าง  
4.4 มีความรับผิดชอบงานของ
ตนเอง และสามารถท างาน
ร่ ว ม กั บ ผู้ อ่ื น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
4.1 ใช้การเรียนการสอนแบบ
กลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะน ากฎ 
กติกา มารยาทบทบาทความ
รับผิดชอบของแต่ละคนในการ
เรียนรู้ร่วมกัน 
4.2 มอบหมายการท างานแบบ
กลุ่ ม ย่ อ ยที่ ส ลั บ ห มุ น เวี ย น
สมาชิกกลุ่ม และต าแหน่งหน้าที่
ในกลุ่ม 
4.3 มอบหมายให้มีการน าเสนอ
หน้าชั้นเรียนทั้งรายบุคคลและ
รายกลุ่ม 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า งบุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ 
4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเอง
และเพ่ือนในชั้น เรียนโดยใช้
แบ บ ป ระ เมิ น  ส รุ ป ผล การ
ประเมินโดยใช้เสียงส่วนใหญ่ 
4.2 สังเกตพฤติกรรมภาวะผู้น า 
ผู้ ตาม  และความร่วมมือต่อ
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบในชั้น
เรียน 
4.3 ประเมินจากการน าเสนอ 
การตอบค าถาม และกิจกรรม
กลุ่ม 

5) ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทย์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
แ ล ะ ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 
5.1 สามารถสื่อสารด้วยการ พูด 
ฟัง อ่าน เขียน และใช้วิธีการ

กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะใน
การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 มอบหมายงานที่ ต้ องใช้

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรี ย น รู้ ด้ า น ทั ก ษ ะ ใน ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
แ ล ะ ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 
5.1 ป ร ะ เมิ น จ า ก ผ ล ง า น
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สื่อสารทางการออกแบบ 
5.2  ในการสื่อสารโดยทั่วไป 
และการน าเสนองานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
5.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
ในเชิงการประยุกต์ใช้ความรู้เชิง
ตัวเลขหรือเทคโนโลยี เพ่ือการ
สร้ างส รรค์ ผลงานหรือการ
น า เส น อ ผ ล งาน ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
 

ทักษะในการวิ เคราะห์ ห รือ
ค านวณในทุกรายวิชาที่ต้องฝึก
ทักษะโดยผู้สอนต้องแนะน า
วิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน 
และตรวจแก้พร้อมให้ค าแนะน า 
5.2 มอบหมายงานที่ต้องมีการ
เรียบเรียงน าเสนอเป็นภาษา
เขียน และที่ต้องมีการน าเสนอ
ด้วยวาจาทั้งแบบปากเปล่าและ
ใช้สื่อประกอบการน าเสนอ 
5.3 มอบหมายงานที่ต้องมีการ
สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กิจกรรมที่ เกี่ ยวข้อ งกับการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืบค้น
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มอบหมายแต่ละบุคคล 
5.2 ประเมินทักษะการสื่อสาร
จากรายงานแต่ละบุคคลหรือ
รายงานกลุ่ม ในส่วนที่นักศึกษา
นั้นรับผิดชอบประเมินเทคนิค
การน าเสนอรายงานหรือผลงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 = ความรับผิดชอบหลัก 
      หมวดวชิาเฉพาะด้าน 

รหัสและชื่อรายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 
2. ทักษะความรู ้

3.ทักษะ
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

หมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน                   

5741105 การเขียนแบบพ้ืนฐาน                    
5741106 ฝึกปฏิบตัิงานเทคโนโลยีพื้นฐาน                          
5741101 หลักการวาดเส้น                   
5741107 วัสดุศาสตร ์                               
กลุ่มวชิาเอกด้านบังคับ                   
5741102 ประวตัิและวิวัฒนาการออกแบบ                   
5741103 หลักการออกแบบ                    
5741104 การยศาสตร์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ ์                   
5741201 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นฐาน                   
5741202 เขียนแบบผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม                    
5741301 ออกแบบกราฟิกพ้ืนฐาน                   
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รหัสและชื่อรายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 
2. ทักษะความรู ้

3.ทักษะ
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

5742101 การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ                   
5742102 คอมพิวเตอรเ์พื่องานออกแบบ                   
5742103 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา                   
5742201 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในบ้าน                   
5742302 ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณไ์ทย                   
5742303 ออกแบบบรรจุภณัฑ ์                   
5743401 เทคโนโลยีเซรามิกส์เบือ้งต้น                   
5743102 ออกแบบผลิตภัณฑ์ระบบอุตสาหกรรม                   
5743105 สัมมนาและการจัดนิทรรศการในการออกแบบผลติภณัฑ์                   
5743103 พฤติกรรมผู้บรโิภคในงานออกแบบผลิตภัณฑ ์                   
5743104 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง                    
5743105 เทคนิคการน าเสนอผลงาน                     
5743201 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก                    
5743203 ออกแบบเฟอร์นิเจอร ์                    
5743402 การขึ้นรูปเซรามิกส ์                   
5743101 การสอนเฉพาะศิลปะและการออกแบบ                   
5744301 การออกแบบและพัฒนาเว็บ                    
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รหัสและชื่อรายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 
2. ทักษะความรู ้

3.ทักษะ
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

5744701 วิจัยเพื่อการออกแบบ                   
กลุ่มวชิาเอกด้านเลือก                   
5741302 เทคนิคการพิมพ์                    
5742301 ภาพประกอบส าหรับการออกแบบ                    
5742302 การออกแบบเพื่อการสือ่สาร                    
5742304 ออกแบบบรรจุภณัฑเ์พื่อจัดจ าหน่าย                    
5743302 ออกแบบบรรจุภณัฑเ์พื่อการขนส่ง                     
5743204 ออกแบบตกแต่งภายใน                     
5743205 ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ                     
5743206 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครือ่งหนัง                     
5743207 ออกแบบผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร ์                   
5743202 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครือ่งประดับ                    
5743301 คอมพิวเตอรภ์าพเคลื่อนไหว                   
5744101 การควบคุมคณุภาพและพัฒนาผลติภณัฑ์                    
5744302 การออกแบบและพัฒนามัลตมิีเดยี                    
กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม                   
5744501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                    
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รหัสและชื่อรายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 
2. ทักษะความรู ้

3.ทักษะ
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

5744601 เตรยีมฝึกสหกิจศึกษา                    
5744502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                    
5744602 สหกิจศึกษา                    



มคอ.2 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึง

จะมีสิทธิ์สอบปลายภาค โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน 
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 โดย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 
 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

ก าหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง
แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ฉบับประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ซ่ึง
เป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้  

1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2. ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏใน มคอ.
5) ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

3. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
หรือหลายวิธี ต่อไปนี้  

4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
รายวิชา 

4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 
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4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่
ละด้าน ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้านที่ระบุ 

4.5 วิธีอ่ืนๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
 ส าหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ใช้ผลการประเมินจากการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
 2. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรหรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้
เรียนเพ่ิม 
 3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 4. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน 
 5. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  - ปฐมนิเทศและแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และความเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรที่สอน เพ่ือให้อาจารย์ใหม่ทุกท่านพร้อมที่จะ
ด าเนินการสอนได้ดังต่อไป 
  - ส่งเสริมให้อาจารย์ท าการวิจัยอย่างต่อเนื่องในสาขาวิชาที่อาจารย์แต่ละท่านท าการ
สอน เพื่อสร้างองค์ความรู้ และน ามาพัฒนาการเรียนการสอน 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
  - ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
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 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
   - ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้ท าวิจัย ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ตลอดจนส่งอาจารย์ไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการ
สอนต่อไป 
   - ให้ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การเขียนแผนการสอน การประเมินผล
การเรียนให้แก่อาจารย์ทุกท่าน 
  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
   - ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
   - จัดฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับอาจารย์ทุกท่านเป็นประจ าทุกปี
การศึกษา 
   - ส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้อาจารย์ได้จัดท าผลงานทางวิชาการ (ผศ. , 
รศ. และ ศ.) โดยการจัดสัมมนาและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้กับอาจารย์ในการจัดท าผลงานทาง
วิชาการ 
   - สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในทุกสาขา และส่งเสริมให้มีการจดสิทธิบัตรผลงานวิจัยของอาจารย์ 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 1. การบริหารหลักสูตร 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน จ านวน 9 ท่าน มีคณบดีเป็นผู้ก ากับ
ดูแลและคอยให้ค าแนะน าตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติ โดยด าเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 
  1) ก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมคณาจารย์ที่สอนในสาขาวิชา เพ่ือยืนยันการจัด
ตารางสอนและมอบหมายให้คณาจารย์เตรียมความพร้อมในเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอน สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอนต่าง ๆ 
  2) ในระดับคณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรในทุก ๆ ด้าน 
  3) ในหนึ่งภาคการศึกษา จัดให้มีการประเมินผลการสอนอย่างน้อยสองครั้ง คือ กลาง
ภาค และปลายภาค 
  4) แจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ผู้สอนทราบหลังการประกาศผลการสอบแต่ละครั้ง 
เพ่ือท าการปรับปรุงการสอน 
  5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ส่งผลสรุปการประเมินให้คณะ
และคณาจารย์ทราบเพื่อท าการปรับปรุงต่อไป 
  6) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ท าการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป 
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 2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
  2.1 การบริหารงบประมาณ 
   ในการด าเนินงานตามหลักสูตร จะใช้อาคารที่มีอยู่ของคณะ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
บุคลากร งบลงทุนจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเช่นกัน ส าหรับหมวดค่าใช้สอยและเงินอุดหนุน
จะขอรับการสนับสนุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรายรับจากค่าหน่วยกิตนิสิต 
  2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
   คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลหอสมุดกลาง
และระดับคณะซึ่งมีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง 
  2.3 การจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
   สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาวิชา คือเครื่องมืออุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตส่วนใหญ่ในการท างานจริง
ในวงการคอมพิวเตอร์ จึงมีความจ าเป็นที่นิสิตต้องมีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์และ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งาน
จริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ ทั้งห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต และสื่อการสอนส าเร็จรูป เช่น 
วีดิทัศน์วิชาการ โปรแกรมการค านวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนั้นต้องมี
ทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้คณาจารย์สามารถ
ปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) ห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการ
เรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการส าหรับการท าโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
   3) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการ
สอนในวิชาปฏิบัติการ ต่อจ านวนนิสิตในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1 : 1 
   4) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่าน
ระบบอิเลคทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ต ารา และวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องในจ านวนที่เหมาะสม โดยจ านวนต าราที่เกี่ยวข้องต้องมีมากกว่าคู่มือ 
   5) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอน
ในวิชาปฏิบัติการต่อจ านวนนิสิตในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1 : 2 
   6) มีห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแก่นิสิตนอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้ไม่
ต่ ากว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน โดยปริมาณจ านวนคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม 
   7) ควรมีโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง 
เครื่องคอมพิวเตอร์ควรมีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างน้อยสม่ าเสมออย่างมากทุก 5 ปี 
   8) อาจารย์ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง 
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  2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   (ระบุกระบวนการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา วารสาร
และอุปกรณ์การเรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น) 
  การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม 
   - ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558  
   - ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมึกษา พ.ศ. 2558 
   - ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่า
ด้วยมาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 3. การบริหารคณาจารย์ 
  3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
   1) อาจ ารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ ห ลั ก สู ต ร ต้ อ งมี คุ ณ วุฒิ เป็ น ไป ต าม ป ระก าศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
   2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
   3) มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
นิสิตและมีประสบการณ์ท าวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 
  3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอนประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   สัดส่ วนอาจารย์ พิ เศษถือว่ามี ความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ ถ่ ายทอด
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับนิสิต ดังนั้นคณะก าหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับ
จะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ รายวิชาหรือบางชั่วโมง 
และอาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอนทั้ง 3 ชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงหรือมีวุฒิการศึกษา
อย่างต่ าปริญญาโท 
 4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
  4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ 
และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  4.2 การเพ่ิมทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
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   1) มีการพัฒนาอาจารย์ให้มีพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ใน
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในกรณีการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมการสอน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน โดย
อาจร่วมมือกับอาจารย์ต่างสาขาหรือต่างสถาบัน การสนับสนุนสามารถท าได้ในรูปของการให้ค่า
เดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ การให้เงินพิเศษเพ่ิมเมื่อมีบทความวิชาการตีพิมพ์ใน Process 
dings และ Journals รวมทั้งการอาจลดภาระงานสอนให้เหมาะกับเวลาที่ใช้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ประสบการณ์ และการท าวิจัย 
   2) ในกรณีท่ีอาจารย์ไม่ถนัดในการเพ่ิมพูนความรู้โดยผ่านการท าวิจัยได้ หน่วยงาน
อาจสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมงานกับภาครัฐ หรือเอกชนในช่วงปิดภาคการศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ด้
มีประสบการณ์จริงในการพัฒนาแนวคิด หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ วิธีในข้อนี้ควร
ด าเนินการเมื่อข้อ 4 ข้างต้นไม่สามารถท าได้ 
   บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถ
บริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อสารสอนได้อย่างสะดวก ซึ่ งจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง 
เช่น การเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 
 5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
  5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
   1) ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรง
ในรายวิชาต่าง ๆ มาเป็นอาจารย์พิเศษ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นิสิต 
   2) ควรมีผู้ช่วยสอนประจ าห้องปฏิบัติการที่มีความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
และระบบเครือข่าย หรือวิชาที่เกี่ยวข้องในจ านวนที่เหมาะสม สถาบันอุดมศึกษาควรส่งผู้ช่วยสอน
ประจ าห้องปฏิบัติการไปอบรมเทคโนโลยีใหม่ทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อยปีละครั้ง 
   คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษา
ที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงว่าง เพ่ือให้
นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท า
กิจกรรมแก่นักศึกษา 
  5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  แนบกฎระเบียบส าหรับการอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการรวมทั้ง
กระบวนการพิจารณาข้ออุทธรณ์เหล่านั้น 
 6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  ในปัจจุบันเทคโนโลยีท าให้เกือบทุกแห่งในโลกสามารถผลิตสินค้าและบริการได้ทัดเทียม
กัน ความแตกต่างของสินค้าและบริการจึงต้องมาจากการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ในการ
ผสมผสานกระบวนการผลิตและเรื่องราวให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะและหลากหลาย 
เพ่ือตอบสนองผู้บริโภคตั้ งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลกของนักออกแบบที่จะยืนหยัดใน
สภาพแวดล้อมใหม่ได้นั้นจึงไม่ใช่ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ แรงงานราคาถูกหรือแหล่งเงิน
ต้นทุนต่ า แต่ต้องเป็นเจ้าของ “ความคิดสร้างสรรค์” ที่สามารถเปลี่ยนปัจจัยการผลิตไปสู่สินค้าและ
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บริการที่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตจึงไม่แตกต่าง
จากประเทศอ่ืนที่อยู่บนพ้ืนฐานของการสั่งสม “คนที่มีความคิดสร้างสรรค์” (Creative People) หรือ
การเป็นเจ้าของสิทธิบนความคิดสร้างสรรค์อันจะเป็นแหล่งสร้างงานและรายได้ไม่รู้จบ ประเทศไทย
จึงต้องด าเนินนโยบายขับเคลื่อนไปสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) หรือระบบ
เศรษฐกิจที่มีผู้ประกอบการสร้างสรรค์เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ซึ่งจะก่อให้เกิดการจ้างงานและ
ขยายฐานรายได้ภาษีให้กับรัฐเพื่อให้ประเทศไทยยังรักษาฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน 
 
 7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

x x x x x 

2.มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x x 

3 .มี รายละ เอี ยดของรายวิช า และรายละ เอี ยดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

x x x x x 

4.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5.มีการจัดท าผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่มีการเปิดเรียนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

- x x x x 

8.อาจารย์ ใหม่  (ถ้ามี ) ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

9.อาจารย์ประจ าทุกท่านได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

10.จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

- - - - - 

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

- - - x x 

12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - x 

 
 สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปี
การศึกษาเพ่ือติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงาน
ตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
 1. การประเมินประสิทธิภาพผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   การเรียนการสอนควรเป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบรรยายถึง
เนื้อหาหลักของแต่ละวิชาและแนะน าให้ผู้เรียนท าการค้นคว้า หรือท าความเข้าใจประเด็นปลีกย่อย
ด้วยตนเอง นอกจากนี้การสอนควรเน้นการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงวิเคราะห์ และ
ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติ ให้ผู้เรียนได้ท าการทดลอง
ปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเอง ในกระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงาน
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนา
ค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพ่ือสร้างทักษะในการอภิปรายและน าเสนอ 
   นอกจากนั้น ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
รูปแบบการเรียนการสอนต่าง ๆ เหล่านี้  จะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการ
ทดลองวิจัยและการแก้ปัญหา มีความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการน าเสนอและอภิปรายโดย
ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อ่ืน ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ 
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   ในการประเมินกลยุทธ์การสอนเพ่ือให้มีการพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน จะมีการน ากระบวนการดังต่อไปนี้มาใช้ 
    - มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การ
สอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
    - มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น การสอน 
หรือการปฏิบัติงานกลุ่ม เป็นต้น และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการ
เรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละ
ท่าน 
    - มีการประชุมคณาจารย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่าง
อาจารย์เพ่ือถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี และ
แลกเปลี่ยนกลยุทธ์ในการสอน 
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์
การสอน และการใช้สื่อในทุกรายวิชา 
 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  การวัดและประเมินผลนิสิต อย่างน้อยให้เป็นไปตามประกาศดังนี้ 
   - ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ข้อ 12 ว่าด้วยเกณฑ์การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
   - ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ว่า
ด้วยมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
  การมีกลยุทธ์การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานจริง ซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า และระบุรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสาร
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม การประเมินผล
ของแต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การสอบ
ปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมิน
ตนเองของผู้เรียน ส่วนการประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์และ
ผู้บริหารหลักสูตร เช่น การประเมินข้อสอบ การเทียบเคียงข้อสอบกับสถานศึกษาอ่ืน การสอบด้วย
ข้อสอบกลางของสาขาวิชา การประเมินของผู้จ้างงาน การประเมินของสมาคมวิชาชีพ (ถ้ามี) เป็นต้น 
  นอกจากนี้การประเมินผลความรู้ ความสามารถพิจารณาได้จากมาตรฐานคุณภาพ
บัณฑิต บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ความรู้เพ่ือด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก ดังนั้นจึงมีการก าหนด “ตัวบ่งชี้” 
ไว้ดังนี้ 
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   - บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและ
ประยุกต์ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขัน
ได้ในระดับสากล 
   - บัณฑิตมีจิตส านึก ด ารงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 
   - บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพ
ของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม 
  การประเมินตัวบ่งชี้ด้านบนนี้จะท าได้เฉพาะเมื่อนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา และระหว่าง
เวลานี้ การหมั่นให้นิสิตตระหนักถึงตัวบ่งชี้ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งเดียวที่ท าได้ การฝึกนักศึกษาซ้ า ๆ ใน
เรื่องที่อยู่ในตัวบ่งชี้จะท าให้แนวคิดนี้ฝังอยู่ในตัวนิสิตโดยอัตโนมัติ การจ าลองสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือ
สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาว่ามีคุณสมบัติที่ต้องการหรือยัง น่าจะเป็นแนวทางที่ใช้เพ่ือประเมิน
ความส าเร็จของแนวคิดของตัวบ่งชี้ทั้งหมดนี้ 
 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรที่
ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่ างน้อย 3 คนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย (คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน) โดยมีเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
  เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการครบ 5 ข้อแรก มีการด าเนินการครบ 8 ข้อ มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายที่ก าหนดให้หลักสูตรมีการพัฒนาให้ทันสมัย 
โดยแสดงการปรับปรุงตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ ทุก 5 ปี และมีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  ให้มีคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือการพิจารณาทบทวนผลการประเมินซึ่งได้ด าเนินการ
มาท้ังการประเมินรายวิชา การจัดการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การบรรลุผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่ก าหนดของนักศึกษา คณะกรรมการด าเนินการทบทวนผลการประเมินจะท าการศึกษา
วิเคราะห์ และประเมินผลร่วมกันกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอน เพ่ือพัฒนาปรับปรุง 
  4.1 รายวิชา ทุกภาคการศึกษา หรือทุกปีการศึกษา 
  4.2 หลักสูตร ทุก 5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ในท้องถิ่น และสังคม 
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ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิจ 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย       3(3-0-6) 
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ รูปแบบ และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ ฝึก
ปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ โดยน าเสนอผล
การศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ    3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร 
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความ
ภาษาอังกฤษสั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
 
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึก
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์  
 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่ วไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวน
ภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น(ท–ป–อ) 
1571001  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลัก
ไวยากรณ์เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ต่างๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
 
1571002  ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม 
ภัตตาคาร ร้านอาหาร การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การ
ปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของประเทศท่ีดี  
 
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และ
ส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน 
เพ่ือสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง 
   
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และ
ส านวน ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
 
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่ วไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วย
ค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
สามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง 
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2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                 น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทาง
ชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทาง
อารมณ์ การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุข 
 
1001005  ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้ เหตุผล  การวิ เคราะห์ 
กระบวนการตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
แก้ปัญหา การประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์       3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
 
1511002 ความจริงของชีวิต       3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความ
จริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
   
1521001 พุทธศาสน์        3(3-0-6) 
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรม
ส าคัญต่างๆ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา 
เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น(ท–ป–อ) 
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า     3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ 
ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
   
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์      3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เก่ียวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็น
แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม พร้อมทั้ง
รับรู้องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่า
ของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์
เบื้องต้น และน าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
   
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง      3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของ
การรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
   
2061001 สังคีตนิยม        3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสม
วงดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการ
ยกย่องบางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
   
3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนา
ภาวะผู้น า การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การ
จัดการความขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น(ท–ป–อ) 
3501003  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing 
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพใน
ด้าน 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 สังคมและวัฒนธรรมใน
สังคมไทย เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัย 
   
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
พันธะทางสังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบ
ประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่ างๆ แนวทางแก้ไขโดยการ
ประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง 
   
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้
เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติ
ศึกษา ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น(ท–ป–อ) 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 
  Globalization and Localization 
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ 
และสังคมหลังสมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหว
ท้องถิ่นภิวัตน์ 
   
2521002 อาเซียนศึกษา        3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การ
ท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
   
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น      3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์  ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การ
จัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน 
ท้องถิ่นและความยั่งยืน 
   
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย    3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการ
เมืองไทย การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น(ท–ป–อ) 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย      3(3-0-6)   
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆ ของกฎหมาย 
การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
 
3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมใน
การประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และ
การปรับปรุงธุรกิจ 
 
3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life 
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัว
เพ่ืออนาคต การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและ
การลงทุน การรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
 
3541001  การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
 
3591002  เศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy  
  ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่ง
ความพอเพียง การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้รู้จักความจริงของชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป 
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4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น(ท–ป–อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต     3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของ
กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
 
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ      3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย 
หลักการและขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ ทาง
กายด้านต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการ
ออกก าลังกายอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายใน
สถานบริการออกก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6)                
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    3(3-0-6)  
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่
เกิ ดขึ้ น ในปั จจุบั น ในประเทศและโลก  ปัญ หา ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ น กับสิ่ งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรม
และจริยธรรม 
 
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี การป้องกันโรคและยาเสพติด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ
ส่งเสริมสุขภาพ โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคุมก าเนิด อุบัติเหตุและการป้องกัน 
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ และระบบหลักประกันสุขภาพ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น(ท–ป–อ) 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)          
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การ
ค านวณภาษ ีคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
 
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Mathematics and Decision Making 
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ   
 
4121001  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology 

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมาย
และจริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
   Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับ
ระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน     3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และ
โปรแกรมกระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิต
พืช การผลิตสัตว์ เกษตรอินทรีย์ การเกษตรตามแนวพระราชด าริ ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิต
ทางการเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น(ท–ป–อ) 
5071001  อาหารเพื่อสุขภาพ       3(3-0-6) 
  Food for Health 
  อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่ง
ปนเปื้อนในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพ่ือให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหาร
กับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุ กรรม 
ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ 
 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
   Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น 
ทางเลือกในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและ
การซ่อมบ ารุง 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
   1)  หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน        
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น(ท–ป–อ) 
5741101 หลักการวาดเส้น       3(2-2-5) 

Drawing the line  
       ศึกษาการเขียนภาพลายเส้น ภาพเหมือนจริงจากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ทิวทัศน์ 
คน สัตว์ ฯลฯ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น หุ่นปูนปั้น สิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรมต่างๆ โดยเน้นให้ได้
สัดส่วน แสง และเงา  และองค์ประกอบของศิลปะที่ถูกต้องมีความเหมือนจริง 
       ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพลายเส้น ภาพเหมือนจริงจากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น
เทคนิคการเขียนภาพ การใช้ดินสอ ปากกา ปากกาลูกลื่น ปากกาหมึกซึม และการลงสี ฯลฯ 
  
5741105 การเขียนแบบพื้นฐาน      3(2-2-5) 

Basic Drawing 
        ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบสากล มาตราส่วน มาตรฐานการให้ขนาด มาตรฐาน
ตัวอักษร 
      ปฏิบัติการเขียนแบบร่าง การเขียนภาพฉายการเขียนภาพ 3 มิติ  การเขียน
ภาพเหมือน การเขียนภาพตัด 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น(ท–ป–อ) 
5741106 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพ้ืนฐาน     3(2-2-5) 

Fundamentals Technology Practice 
      ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยี เครื่องมืออุตสาหกรรมต่างๆ เครื่องมือวัด เครื่องมือ
เจาะ เครื่องมือไส และแต่งผิว การฝึกปฏิบัติการประกอบชิ้นงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  
5741107 วัสดุศาสตร์       3(2-2-5) 

Material Science 
      ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต สมบัติและการน าไปใช้งานของวัสดุประเภทต่าง ๆ 
ได้แก่ เหล็กผสม เหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสี ดีบุก ฯลฯ  วัสดุ
ประเภทอโลหะ ได้แก่ เซรามิก พอลิเมอร์ ยาง แก้ว ไม้ ซีเมนต์ และวัสดุอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับกระบวนการผลิต สมบัติและการน าไปใช้งานของวัสดุประเภทต่าง ๆ    
 
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอกด้านบังคับ  
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
5741102 ประวัติและวิวัฒนาการออกแบบ     3(2-2-5) 

History Design 
      ศึกษาประวัติ ความเป็นมา และวิวัฒนาการของศิลปะในยุคต่างๆ และ วิวัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมถึงปรัชญา แนวคิด และผลงานนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มี
ชื่อเสียงในอดีตและปัจจุบัน 
  
5741103 หลักการออกแบบ       3(2-2-5) 

Principles of Design 
      ศึกษาทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ การปฏิบัติเกี่ยวกับปัจจัยองค์ประกอบต่างๆ ของ
ศิลปะ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบ แนวความคิดการแสดงออกและเทคนิค 
  
5741104 การยศาสตร์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์    3(2-2-5) 

Ergonomics for Product Design 
      ศึกษาขนาด สัดส่วน สรีระร่างกายมนุษย์ (Anatomy) โครงสร้างและหน้าที่การ
ท างานของร่างกายมนุษย์ ความสามารถในการท างานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย กิจกรรมต่าง ๆ 
ของมนุษย์  (Activities of Human Beings) ด้านอารมณ์  ความคิด  ความรู้สึก  (Mental) การ
เคลื่อนไหว     
  ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับการใช้งานมนุษย์ และ
ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น(ท–ป–อ) 
5741201 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน    3(2-2-5) 

Industries Product Design  
      ศึกษารูปแบบและแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝึกการออกแบบร่าง (Sketch Design) ให้มีรูปแบบและประโยชน์ใช้
สอยเหมาะสม และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ 
  
5741202  เขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม       3(2-2-5) 
       ศึกษาการเขียนแบบภาพฉาย (Orthographic Projection)  ผลิตภัณฑ์แบบต่าง ๆ  
การเขียนแบบภาพตัดเต็มส่วน (Full Section)  การเขียนแบบภาพตัดครึ่งส่วน (Half Section)  การ
เขียนแบบรายละเอียดชิ้นงาน (Detail Drawing)  การเขียนแบบภาพช่วย (Auxillary Drawing)  การ
เขียนแบบแยกชิ้นส่วน (Assembly Drawing of Exploded View)  การเขียนแบบสั่งงาน (Working 
Drawing)  
       ปฏิบัติการเขียนแบบโดยน าทฤษฏีการศึกษามาใช้ ฝึกปฏิ บัติการเขียนแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้วัสดุต่างชนิดกัน  และสามารถแยกชิ้นส่วนของชิ้นงานนั้น ๆ  ส าหรับน าไปใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม     
 
5741301 ออกแบบกราฟิกพ้ืนฐาน      3(2-2-5) 

Introduction to Graphic Design 
       ศึกษาประวัติความเป็นมาของการออกแบบกราฟิก ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับงาน
ออกแบบกราฟิก หลักการท างาน กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินงานออกแบบกราฟิกและจัดวาง
องค์ประกอบในการออกแบบตราสัญลักษณ์และระบบเอกลักษณ์ขององค์กร        
       ปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขปัญหาของการออกแบบตามหัวข้อที่ก าหนดได้ โดยการ
เลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงานออกแบบกราฟิก 
  
5742101 การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ     3(2-2-5) 

Photography & Post Process 
       ศึกษาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ และทฤษฎีการถ่ายภาพ เรียนรู้การปรับตั้งค่าต่างๆใน
การถ่ายภาพ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตกแต่งภาพ  
       ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพต่างๆ เช่นภาพบุคคล ภาพสถานที่  ภาพสิ่งของ การจัด
องค์ประกอบในการถ่ายภาพ ในสตูดิโอ และการน าภาพถ่ายที่ได้มาตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น(ท–ป–อ) 
5742102 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ     3(2-2-5) 

Computer for Aid Design 
       หลักการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในการออกแบบและเขียนแบบงาน ด้วยคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคการสร้างภาพสองมิติ และสามมิติ 
       ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือช่วยในการออกแบบและเขียนแบบ  
 
5742103 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา    3(2-2-5) 

Publishing Design and Advertising 
       ศึกษาหลักในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ระบบการพิมพ์ต่างๆที่ใช้ในงานโฆษณา 
       ฝึกปฏิบัติการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่าง และการออกแบบงานโฆษณา 
  
5742201 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในบ้าน    3(2-2-5) 

Industrial Design and Product Within the House 
       ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี และหลักการออกแบบ รูปแบบผลิตภัณฑ์ภายในบ้านโดย
ค านึงถึงองค์ประกอบของการออกแบบ ประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกสบาย ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม
ผู้บริโภคทางด้านการยศาสตร์ 
       ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในบ้าน โดยเน้นการ
น าเสนอภาพร่าง (Sketch Design) มีกระบวนการน าเสนอข้อมูลเพ่ือการออกแบบ การท าหุ่นจ าลอง 
การท าต้นแบบ (Prototype) 
  
5742202 ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย     3(2-2-5) 

Thai National Identity Industrial Product Design 
      ศิลปะ และวัฒนธรรมพ้ืนบ้านของไทยในภาคต่างๆ วิเคราะห์เอกลักษณ์เด่นๆด้าน
รูปแบบ แนวคิด รวมทั้งวัสดุที่น ามาใช้ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและปฏิบัติการท าผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์
ไทย โดยใช้แนวคิดและวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ระบบสากล  
 
5742303 ออกแบบบรรจุภัณฑ์      3(2-2-5) 

Packaging Design 
      ศึกษา รูปแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆ วัสดุต่างๆในการท าบรรจุภัณฑ์ และหน้าที่ของบรรจุ
ภัณฑ้์แต่ละชนิด เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างเป็นกระบวนการ 
      ฝึกปฏิบัติการออกแบบและข้ึนรูปบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆอย่างเป็นกระบวนการ  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น(ท–ป–อ) 
5742304 ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือจัดจ าหน่าย     3(2-2-5) 

Packaging for distribution 
      ศึกษาความหมาย ความส าคัญและลักษณะของการบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุท า
บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้า อธิบายและปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือการจัดจ าหน่ายได้
   
5743401 เทคโนโลยีเซรามิกส์เบื้องต้น     3(2-2-5) 

Technology Ceramics Preliminary 
      แนะน าภาพรวมของอุตสาหกรรมทางเซรามิกส์ ขั้นตอนส าหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ช
นิดต่างๆ โดยเริ่มจากการเลือกวัตถุดิบ กระบวนการปรับคุณภาพวัตถุดิบ การทดสอบวัตถุดิบ การ
ค านวณส่วนผสม การผสมและการท าน้ าสลิป การวิเคราะห์ลักษณะน้ าสลิป การขึ้นรูป การเผาและ
การตกแต่งหลังเผา การวิเคราะห์ต าหนิระดับมหภาคที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ประเภทของเตาเผาที่ใช้ใน
อุตสาหกรรม และการทัศนศึกษาโรงงานเซรามิกส์  
 
5743102 ออกแบบผลิตภัณฑ์ระบบอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 

Product Design Industry 
      ศึกษารูปแบบและแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบอุตสาหกรรม 
ในลักษณะต่างๆ ที่มีระบบ กลไก ให้มีรูปแบบประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสม สามารถผลิตได้ในระบบ
อุตสาหกรรม และพฤติกรรมการใช้งานให้สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ 
      ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ระบบกลไกที่เน้นประโยชน์ใช้สอย ความสะดวก 
สบาย ความสวยงาม ที่สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเน้นการน าเสนอภาพร่าง (Sketch Design)       
มีกระบวนการน าเสนอข้อมูลเพื่อการออกแบบ  
 
5743105 สัมมนาและการจัดนิทรรศการในการออกแบบผลิตภัณฑ์  3(2-2-5) 

Seminar in Product Design Technology 
       ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ รูปแบบ กระบวนการสัมมนา การตั้งหัวข้อการสัมมนาและ
จัดท าสื่อในการสัมมนา และความหมาย วัตถุประสงค์และหลักออกแบบนิทรรศการในรูปแบบต่างๆ 
ฝึกปฏิบัติการสัมมนางานด้านการออกแบบในรูปแบบนิทรรศการในรูปแบบต่างๆ ทั้งในด้านการ
วางแผนก าหนดขั้นตอนการท างาน การออกแบบ สร้าง ติดตั้ง การประชาสัมพันธ์ และการเปิดแสดง
  
5743103 พฤติกรรมผู้บริโภคในงานออกแบบผลิตภัณฑ์   3(2-2-5) 

Consumer Behaviors in Product Design 
      ศึกษาบทบาท และลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่มีต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
ฝึกทักษะการวิเคราะห์วิจัยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค มาปรับใช้ในการออกแบบ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
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รหัสวิชา ชือ่และค าอธิบายรายวิชา                   น(ท–ป–อ) 
5743104 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง      3(2-2-5) 
   Model Making Technique 
      ศึกษาชนิด ลักษณะ เทคนิควิธีการ และวัสดุที่จะใช้สร้างท าหุ่นจ าลองชนิดต่างๆ  
      ฝึกปฏิบัติการสร้างหุ่นจ าลองจากวัสดุต่างๆ  เช่น ดินน้ ามัน พลาสติก ไม้ ปูน
ปลาสเตอร์  โลหะ ฯลฯ และวิธีการตกแต่งรายละเอียดและผิวหนัง (Surface) ให้ดูเหมือนจริง   
 
5743105 เทคนิคการน าเสนอผลงาน       3(2-2-5) 

Presentation Technique 
       ศึกษาหลักการ ส่วนประกอบของการน าเสนอผลงานในการออกแบบ และเทคนิค
การน าเสนองานด้วยวิธีการต่างๆ การสื่อความหมายด้วยภาพและภาษา การเขียนแนวความคิดในการ
ออกแบบ (Concept of Design) รวมทั้งเทคนิคการสื่อความหมายด้วยภาษาพูดอย่างมีศิลปะ  
       ฝึกปฏิบัติการการน าเสนอผลงานด้วยการเขียนทัศนียภาพ (Perspective) การเขียน
ภาพเหมือนจริง (Rendering) ที่ เป็นชิ้นงานผลิตภัณฑ์การน าเสนอ Plate ผลงานด้วยรูปภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร การจัดองค์ประกอบของการน าเสนองาน และหุ่นจ าลอง ฯลฯ   
 
5743201 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก      3(2-2-5) 

Souvenir and Gift Design 
       ศึกษาลักษณะและรูปแบบของที่ระลึกที่ผลิตในประเทศที่มีรูปแบบดี ก าลังได้รับ
ความนิยม และมีจ าหน่ายทั่วไป ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบัติของวัสดุที่น ามาใช้  ศึกษาวิธีใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการขึ้นรูปชนิดต่างๆ 
      ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และปฏิบัติการท าผลิตภัณฑ์ที่ระลึก ที่มีรูปแบบและแนวคิด
แปลกใหม ่  
 
5743203 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์        3(2-2-5) 

Furniture Design 
      ศึกษาประวัติและแนวคิดในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในยุคสมัยต่างๆ ศึกษาหน้าที่ 
และการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ชนิดต่างๆ เครื่องมือ เครื่องจักรเบื้องต้นที่ใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์  
ชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ของงานเฟอร์นิเจอร์ 
      ฝึกปฏิบัติการออกแบบและการเขียนแบบ การย่อส่วน การแสดงแบบ รายละเอียด 
เทคนิคการท าส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ การท าหุ่นจ าลอง การท าต้นแบบ (Prototype)  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น(ท–ป–อ) 
5743402 การข้ึนรูปเซรามิกส์      3(2-2-5) 

Forming of Ceramics 
       ศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการเตรียมดิน บดดิน เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ขึ้นรูป
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การขึ้นรูปด้วยมือ การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน การขึ้นรูปด้วยใบมีด วิธีการหล่อ 
เป็นต้น 
       ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การขึ้นรูปด้วยมือ การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 
การข้ึนรูปด้วยใบมีด วิธีการหล่อ เป็นต้น  
 
5743101 การสอนเฉพาะศิลปะและการออกแบบ    3(2-2-5) 

Teaching in Art and Design 
       เนื้อหากิจกรรมและวิธีการสอน การออกแบบ การวางแผนการสอน การอภิปราย
และการสอน ศิลปะและออกแบบในระดับ การศึกษาต่างๆ  
 
5744301 การออกแบบและพัฒนาเว็บ      3(2-2-5) 

Web Development of Design 
       ศึกษาการสร้าง Home page การจัดวางองค์ประกอบต่างๆในหน้าเว็บไซด์ การจัด
วาง Lay Out จนถึงเทคนิคต่างๆ  
       ฝึกปฏิบัติเพ่ือการสร้างหน้า HTML , Home page และ Web page ด้วยเทคนิค
ต่างๆ เช่น Layout, Frame, Table, Layer, ทดลองท าแบบสอบถาม และแบบทดสอบออนไลน์ 
ตลอดจนการใช้จริง  
 
5744701 วิจัยเพื่อการออกแบบ      3(2-2-5) 

Design Research 
       ให้นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงการงานวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับ การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่นักศึกษาสนใจมากท่ีสุด โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของโครงการ มุ่งเน้นการ
ใช้แนวคิดใหม่สามารถแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิมได้ และเป็นประโยชน์ต่อ  
  สังคม ปฏิบัติการจัดท าโครงการงานวิจัย การเสนอหัวข้อ การด าเนินการหาข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การท าแบบร่างจนถึงการออกแบบขั้นสุดท้าย การ
น าเสนอผลงานการศึกษาเป็นภาคเอกสาร รวมทั้งการท าหุ่นจ าลองและผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  
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กลุ่มวิชาเอกด้านเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น(ท–ป–อ) 
5741302 เทคนิคการพิมพ์        3(2-2-5) 

Printing Techniques 
      ศึกษากระบวนการ ขั้นตอนการพิมพ์ด้วยเทคนิคต่างๆ ขั้นตอนการพิมพ์ด้วยระบบ
ต่างๆ  
 
5742301 ภาพประกอบส าหรับการออกแบบ     3(2-2-5) 

Illustration for Design 
      ศึกษาหลักการออกแบบสร้างสรรค์ภาพประกอบด้วยเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆเพ่ือ
พัฒนาทักษะในการสื่อความหมายด้วยภาพจากเรื่องราวและบทความที่ก าหนด  
      ฝึกปฏิบัติหัดเขียนภาพประกอบประเภทต่างๆ เพ่ือความเหมาะสมกับงาน ด้วย
เทคนิคต่างๆ   
 
5742302 การออกแบบเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 

Design for Communication 
      ศึกษากระบวนการขั้ นตอนการด าเนิ น งานการออกแบบกราฟิกส าหรับ
สภาพแวดล้อม งานออกแบบกราฟิกส าหรับการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
      ฝึกปฏิบัติการออกแบบกราฟิกและแก้ไขปัญหาของการออกแบบ ตามหัวข้อที่
ก าหนดได้  
 
5743302 ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง      3(2-2-5) 

Packaging Design for Transportation 
      ศึกษาหลักการออกแบบ และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุผลทางอุตสาหกรรม เพ่ือ
ขนส่งทั้งในและนอกประเทศ อาทิเช่นบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยค านึงถึงความปลอดภัย การประยุกต์กราฟิกเข้ากับงานที่ออกแบบ 
พร้อมวิเคราะห์และทดสอบบรรจุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการขนส่ง  
 
5743204 ออกแบบตกแต่งภายใน        3(2-2-5) 

Interior Design 
       ศึกษาหลักการ และทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายในเบื้องต้น การจัดวางผังบริเวณ
กลุ่มสี วัสดุ และครุภัณฑ์ โดยการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ลวดลาย คติ 
และแนวคิดในการออกแบบของไทยและสากล หรือรูปแบบในอดีต และน ามาประยุกต์ส าหรับการ
ออกแบบตกแต่งภายใน ให้เกิดรูปแบบร่วมสมัยของอาคารประเภทต่างๆ หรืออาคารที่ได้รับการ
ปรับปรุงหน้าที่ใช้สอยที่สอดคล้องกับกิจกรรมในยุคปัจจุบัน  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น(ท–ป–อ) 
       ฝึกปฏิบัติการก าหนดแนวคิดการออกแบบเขียนแบบ การเขียนรายการประกอบ
แบบ การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) และท าแบบจ าลอง (Model) 
   
5743205 ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ       3(2-2-5) 

Metal Product Design  
       ศึกษาคุณสมบัติและลักษณะทั่วๆ ไปของโลหะ ที่น าใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท
ต่างๆ ศึกษาวิธีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช้แปรรูปและขึ้นรูปรวมทั้งกระบวนการ
ตกแต่งผิดโลหะ  
       ฝึกปฏิบัติการออกแบบชิ้นงานโลหะขนาดเล็ก และทดลองใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และ
เครื่องจักร การท าหุ่นจ าลอง  
 
5743206 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง     3(2-2-5)  

Leather Product Design 
       ความหมาย หลักการ ประเภทเครื่องหนัง กรรมวิธีการผลิต และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
พัฒนาการออกแบบเครื่องหนัง   
 
5743207 ออกแบบผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์     3(2-2-5) 

Plaster Product Design 
       ออกแบบผลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอร์ ศึกษาคุณสมบัติของปูนปลาสเตอร์ วิธีการใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์และท าแม่พิมพ์ กระบวนการขึ้นรูปและตกแต่ง ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และฝึก
ปฏิบัติท าแม่พิมพ์และหล่อชิ้นงาน ได้แก่ กระปุกออมสิน ที่ติดตู้เย็น ตุ๊กตา เข็มกลัด เป็นต้น   
 
5743202 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ     3(2-2-5) 

Jewelry Product Design  
       ศึกษาและปฏิบัติออกแบบเครื่องประดับในเชิงศิลปะและอุตสาหกรรม การใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ กระบวนการขึ้นรูป ตกแต่งเครื่องประดับ ได้แก่ แก้ว หินธรรมชาติ  โลหะ วัสดุ
สังเคราะห์ เครื่องเคลือบ เซรามิกส์ เทคนิคการขึ้นรูปเครื่องประดับที่ซับซ้อน ได้แก่ วิธีการหล่อ การ
ฝังหิน เทคนิคการน าวัสดุและวิธีการมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับได้อย่างเหมาะสม
  
5744101 การควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์     3(2-2-5) 
Quality Control Development of Products 
    ศึกษาทฤษฏีและการปฏิบัติ การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม โดยอาศัยพ้ืนฐานทางสถิติมา
ใช้ประกอบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในกรรมวิธีควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้งวิธีการปฏิบัติการ
ตรวจสอบตัวอย่าง การสร้างระบบและวิธีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น(ท–ป–อ) 
5743301 คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว     3(2-2-5) 

Computer animation 
      ศึกษาทฤษฎีและหลักการในการสร้างภาพเคลื่อนไหว  และฝึกปฏิบัติการใช้
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ในลักษณะ สอง
มิติ และสามมิติ ภายใต้โจทย์ที่ได้รับ  
 
5744302 การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดีย     3(2-2-5) 
Multimedia Development of Design 
    ศึกษาการใช้โปรแกรมในการท างานด้านสื่อผสม การถ่ายภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องวีดิโอ การใช้
โปรแกรมในการตัดต่อ การผสมผสาน งานวีดิโอกับงานอ่ืนๆเช่นภาพนิ่ง ภาพสามมิติ ภาพสองมิติ 
    ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพและตัวต่อวิดีโอ การสร้างเรื่องราวตามสคริปท์ เพ่ือสร้างผลงานมัลติมีเดีย
อย่างง่ายๆ  
 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น(ท–ป–อ) 
5744501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      2(90) 

Preparation for Professional Experience  
      จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือให้รับทราบลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตน ให้ความรู้ ทักษะ เจตคต ิและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  
 
5744601 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา        1(45) 

Preparation for Cooperation 
      การเตรียมความพร้อมของนั กศึกษาเพ่ื อการท างาน  โดยมีอาจารย์ และ
ผู้ประกอบการเป็นที่ปรึกษา เพ่ือศึกษางานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ พัฒนาให้รู้จัก
คิด ท า แก้ปัญหาเป็น มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ รวมทั้งด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
 
5744502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       5(450) 

Field Experience   
      เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้  มีประสบการณ์การท างานในวิชาชีพ รับทราบถึง
อุปสรรค ปัญหาของการท างานในวิชาชีพ ฝึกวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเพ่ือเป็นประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพก่อนจบการศึกษา จึงมีแนวทางให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น(ท–ป–อ) 
5744602 สหกิจศึกษา         6(540) 

Cooperative Education  
      บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความ
ร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกัน โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติงาน การ
คัดเลือกนักศึกษา การเตรียมความพร้อม การนิเทศ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด
ทักษะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบใน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  

กับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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ตารางเปรียบเทียบใน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) กับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  
 เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันรวมทั้งวิสัยทัศน์ และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) 
   สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ

เกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดังนี้  
 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวิชาแกน/กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 
2.3 กลุ่มวิชาเลือก 
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

96 
18 
39 
33 
6 

103 
12 
78 
6 
7 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 
หน่วยกิตรวม 132 139 
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ตารางเปรียบเทียบ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) กับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต  
           สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology  
           Program in Industrial Product Design and  
           Development   
ชื่อปริญญา   
  ช่ือเต็ม (ไทย)     : เทคโนโลยีบณัฑิต  
               (ออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม)   
  ช่ือเต็ม (อังกฤษ)  : Bachelor of Technology  
               (Industrial Product Design and  
               Development) 
  ช่ือย่อ (ไทย)      : ทล.บ.  
               (ออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม) 
  ช่ือย่อ (อังกฤษ)   : B.Tech.  
               (Industrial Product Design and  
               Development) 
 
 

ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย  : หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑติ  
            สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ ์
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology  
            Program in Product Design Technology  
 
ชื่อปริญญา 
  ช่ือเต็ม (ไทย)     : เทคโนโลยีบณัฑิต  
                (เทคโนโลยีการออกแบบผลติภณัฑ์) 
  ช่ือเต็ม (อังกฤษ)  : Bachelor of Technology  
               (Product Design Technology) 
   
  ช่ือย่อ (ไทย)     : ทล.บ. (เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์) 
   
  ช่ือย่อ (อังกฤษ)   : B.Tech. (Product Design Technology) 

ปรับให้สอดคร้องกับคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และชื่อ
หลักสตูรเก่าจ ายากไม่ตดิปาก 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เหตุผล 

ปรัชญา 
      หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  มุ่ งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในสาขาวิชา สามารถน าอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
มาประยุกต์และถ่ายทอดให้สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และความ
ต้องการของสังคม โดยสามารถถ่ายทอดความรู้ความสามารถทางด้านสาขา
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ปรัชญา 
      เป็นศาสตร์ที่น าความรู้ด้านเทคโนโลยีการออกแบบ และความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชนโดยมุ่งเน้นท่ีจิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่น 

ปรับปรุ งการ เพิ่ มปรัชญ าของ
หลักสูตรให้มีความชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา 

วิสัยทัศน ์
    - 

วิสัยทัศน ์
มหาวิทยาลยัเป็นท่ีเป็นที่พ่ึงทางวิชาการของท้องถิ่น และมีคุณภาพสู่อาเซียน 

ปรับให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  มีความสามารถ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  สามารถประยุกต์
เทคโนโลยีด้านวัสดุและกรรมวิธีการผลิตมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้
อย่างเหมาะสม  
     2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีความสามารถด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ความส านึกในวัฒนธรรมอันเป็น    อัตลักษณ์ของชาติ  
     3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อการ
พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น 
    4. เพื่ อผลิตบัณฑิ ตให้ สามารถน าความรู้ที่ ได้จากการศึกษา  ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพด้านการ
ออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สนองตอบความต้องการบุคลากรด้าน
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประเทศ 

วัตถุประสงค ์
เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีความรอบรู้ทางทฤษฎี และสามารถประกอบอาชีพ
ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณสมบัติ 
ดังนี ้

1. ผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานและมีความรู้ด้านเทคโนโลยี
การออกแบบ  
      2. ผลิตบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นท่ีจิตส านึกในการ
รับใช้ท้องถิ่น 

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ 
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5701501 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5)  
        ศึกษาพื้นฐานการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่ อพัฒนางานทาง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมความส าคัญของโปรแกรมส าเร็จรูปกับการท างาน 
  ปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านงานส านักงานหรือโปรแกรม
ส าเร็จรูปเฉพาะทางในงานอุตสาหกรรมเพื่อสร้างทักษะการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 

 ตัดรายวิชาเนื่องจากตามหลักสูตรแล้ว
นักศึกษาจะมีการเรียนรายวิชาเทคโนโลยี
ในชีวิตประจ าวัน ในหมวดศึกษาทั่วไป ซึ่ง
มีเนื้อหาการเรียนท่ีทับซ้อนกัน 
 

5701301 การเขียนแบบส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
       ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบสากล มาตราส่วน มาตรฐานการให้
ขนาด มาตรฐานตัวอักษร   
       ปฏิบัติการเขียนแบบร่าง การเขียนภาพฉายการเขียนภาพ 3 มิติ การ
เขี ยน ภ าพ เห มื อน  (Perspective) ก าร เขี ย น ภ าพ ตั ด  (Selection 
Drawing) กรณีตัวอย่าง การเขียนแบบงานไฟฟ้า การอ่านแบบ งานระบบ 
การเขียนแบบเครื่องกล หรือการเขียนแบบก่อสร้าง ศึกษาและใช้ค าสั่ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบเบื้องต้น 

 ตัดรายวิชาเนื่องจากเนื้อหารายวิชาไม่
สอดคล้องกับการเรียนทางด้ านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 5741105 การเขียนแบบพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
       เขียนแบบสากล มาตราส่วน การให้ขนาด มาตรฐานตัวอักษร เขียน
แบบร่าง เขียนภาพฉาย การเขียนภาพ 3 มิติ การเขียนภาพเหมือน 
(Perspective) การเขียนภาพตัด (Selection Drawing) 
 

เพิ่มรายวิชาเนื่องจากเนื้อหาของรายวิชา
สอดคล้องกับการเรียนทางด้ านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และเป็นวิชาพื้นฐานที่
นักศึกษาควรมีความรู้และทักษะนี้ 

5701401 การออกแบบงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
       ศึกษาหลักการ กระบวนการออกแบบในงานอุตสาหกรรมตามระบบ
มาตรฐานสากล วิธีคิดสร้างสรรค์ การประเมิน การวิเคราะห์ และการพัฒนา
แนวความคิดในการออกแบบในสถานการณ์จริง ฝึกวิเคราะห์เปรียบเทียบสิ่ง

 ตัดรายวิชาเนื่องจากเนื้อหารายวิชาคาบ
เ กี่ ย ว กั บ ร า ย วิ ช า อ อ ก แ บ บ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นฐาน จึงรวม
เนื้อหาเข้ากับรายวิชานั้น 
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ที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบ 
        ฝึกปฏิบัติการออกแบบในงานอุตสาหกรรม และการน าเสนอผลงาน
โดยเน้นความงามและประโยชน์ใช้สอย 
5701201 งานช่างส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
        ศึกษาหลักการ ความส าคัญของงานช่างอุตสาหกรรม กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และวิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรในงานช่างอุตสาหกรรมอย่างถูก
วิธีละปลอดภัย 

  ตัดรายวิชาเนื่องจากเนื้อหารายวิชายังไม่
ครอบคลุมการเรียนอย่างเพียงพอ 

 5741106 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน  3(2-2-5) 
       การใช้เครื่องมือส าคัญในอุตสาหกรรม เครื่องมือวัด เครื่องมือเจาะ 
เครื่องมือไส และแต่งผิว การประกอบช้ินงาน และความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

เพิ่มรายวิชาเนื่องจากรายวิชานี้มีเนื้อหาที่
ครอบคลุมการเรียนการสอนทั้งเรื่องความ
ปลอดภัยและมุ่งเน้นการปฏบิัติการมากขึน้ 

5701101 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
       ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานด้านอุตสาหกรรม โดยมุ่ง
พัฒนาและฝึกฝนทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด และ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม 
 
 

 ตัดรายวิชาเนื่องจากตามหลักสูตรแล้ว
นั ก ศึ ก ษ า จ ะ มี ก า ร เ รี ย น ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในหมวดศึกษาทั่ วไป ซึ่ งมี
เนื้อหาการเรียนที่ทับซ้อนกัน 

 5742104 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์  
(2-2-5)        
    ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งพัฒนาและฝึกฝนทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟัง 
การพูดในการน าเสนองาน และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 

เพิ่มรายวิชาเนื่องจากเป็นการเพิ่มทักษะ
และความสามารถในการสื่อสารเฉพาะ
ด้านเพื่อรองรับAEC 
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5744001 ภาษาอังกฤษเพื่องานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
3(3-0-6) 
       ฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษท้ังทักษะทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันของงานทางด้านออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

5741108 ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พื่ อ ง า น อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
       ฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษทั้งทักษะทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันของงานทางด้านออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

-ปรับปรุงรหั สวิชาจาก 5744001 เป็น 
5741108 เนื่ อ งจากมี การจั ดลั กษณ ะ
เนื้อหากลุ่มเรียนใหม่ โดยตัวเลขหลักที่ 5 
เป็นเลข 1 หมายถึงเป็นวิชาพื้นฐานที่
นักศึกษาในหลักสูตรควรเรียน 

5701202 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
       ศึกษาทฤษฏีทั่วไปเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความปลอดภัยในการท างาน 
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
       ปฏิบัติการบริหารความปลอดภัย ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
เฉพาะด้าน เช่น สภาพแสดล้อม การวางผังโรงงานที่ปลอดภัย การป้องกัน
อันตรายจากเครื่องจักรกล ความปลอดภัยในการใช้ปั๊มโลหะ การป้องกัน
อัคคีภัย กฎหมายความปลอดภัยและสุขอนามัยในท่ีท างาน 

 ตัดรายวิชาเนื่องจากน าเนื้อหารวมกับ
รายวิชาฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน   

5741103 วาดเส้นพ้ืนฐาน 2(1-2-3) 
        ศึกษาการเขียนภาพลายเส้น  ภาพเหมือนจริงจากสิ่ งที่มีอยู่ ใน
ธรรมชาติ  เช่น ทิวทัศน์  คน สัตว์ ฯลฯ  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  เช่น  หุ่นปูน
ปั้น  สิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรมต่าง ๆ  โดยเน้นให้ได้สัดส่วน แสง และเงา  
และองค์ประกอบของศิลปะที่ถูกต้องมีความเหมือนจริง   
        ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพลายเส้น  ภาพเหมือนจริงจากสิ่งที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติ  เน้นเทคนิคการเขียนภาพ  การใช้ดินสอ  ปากกา  ปากกาลูกลื่น 
ปากกาหมึกซึม เครยอง ชาร์โคล ฯลฯ 

  ตั ด ร าย วิ ช า เนื่ อ งจาก เนื้ อห าวิ ช า ไม่
สอดคล้องกับวัสดุ อุปกรณ์ ซึ่งไม่สามารถ
หาได้ในท้องถิ่น 

 5741101 หลักการวาดเส้น 3(2-2-5) 
        เขียนภาพลายเส้น  ภาพเหมือนจริงจากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ  
เขียนภาพหุ่นนิ่ง ปูนปั้น สิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรม โดยเน้นให้ได้สัดส่วนที่
ถูกต้องพร้อม การให้ แสงและเงา 

เพิ่ มรายวิชาเน่ืองจากต้องการให้ เน้ือหา
ครอบคลุมทางด้านทฤษฎีและองค์ประกอบ
ศิลป์มากขึ้น โดยตัดทางด้านเทคนิคอุปกรณ์
จากอุปกรณ์ต่างๆที่มีความเหมาะสม 
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5742105 วัสดุศาสตร์ 3(2-2-5) 
       ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการผลิต คุณสมบัติและการ
น าไปใช้งานของวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เหล็กผสม เหล็กหล่อ โลหะที่
ไม่ใช่เหล็ก เช่น ทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสี ดีบุก ฯลฯ วัสดุประเภท
อโลหะ ได้แก่ เซรามิกส์ ยาง แก้ว ไม้ และวัสดุอุตสาหกรรมอื่นๆ 

5742107 วัสดุศาสตร์ 3(2-2-5) 
        กระบวนการผลิตและคุณสมบัติของวัสดุ และการน าไปใช้งานของ
วัสดุประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เหล็กผสม เหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น 
ทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสี ดีบุก ฯลฯ วัสดุประเภทอโลหะ ได้แก่ เซรา
มิก พอลิเมอร์ ยาง แก้ว ไม้ ซีเมนต์  
 

- ปรับปรุงรหัสวิชาจาก 5742105 เป็น 
5741107 เนื่ อ งจากมี การจั ดลั กษณ ะ
เนื้อหากลุ่มเรียนใหม่ โดยตัวเลขหลักที่ 5 
เป็นเลข 1 หมายถึงเป็นวิชาพื้นฐานที่
นักศึกษาในหลักสูตรควรเรียน 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา ให้ครอบคลุม
วัสดุ และรวมไปถึงการน าไปใช้งานของ
วัสดุประเภทต่าง ๆ 

5741101 ประวัติและวิวัฒนาการการออกแบบ 2(2-0-4) 
       ศึกษาประวัติ  ความเป็นมา และวิวัฒนาการของศิลปะในยุคต่างๆ 
และ วิวัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของกลุ่มยุโรป  อเมริกา 
และเอเชีย รวมทั้งประเทศไทย รวมถึงปรัชญา แนวคิด และผลงานนัก
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีช่ือเสียงในอดีตและปัจจุบัน 
 

5741102 ประวัติและวิวัฒนาการออกแบบ 3(2-2-5) 
        ความเป็นมาและวิวัฒนาการของศิลปะในยุคต่างๆ วิวัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปรัชญา แนวคิด และผลงานนักออกแบบ
และศิลปินท่ีมีชื่อเสียงในอดีตและปัจจุบัน 
 

- ปรับปรุงรหัสวิชา เนื่องจากมีการจัด
ลักษณะเนื้อหากลุ่มเรียนใหม่ โดยตัวเลข
หลักที่  5 เป็นเลข 1 หมายถึงเป็นวิชา
พื้นฐานท่ีนักศึกษาในหลักสูตรควรเรียน 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา น าค าว่า 
“ของกลุ่มยุ โรป  อเมริกา และเอเชีย 
รวมทั้งประเทศไทย” ออกเนื่องจากจะเป็น
การเจาะจงพื้นทีในการน าเสนอข้อมูล 

5741102 หลักการออกแบบ 3(2-2-5) 
       ศึกษาหลักการ กระบวนการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามระบบ
มาตรฐานสากล วิธีคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสถานการณ์จริง  
       ฝึกวิเคราะห์เปรียบเทียบสิ่งที่มีอิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์ ฝึกปฏัติการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 มิติ และ 3 มิติ และการน าเสนอผลงาน โดยเน้นความ
งาม และประโยชน์ใช้สอย 

5741103 หลักการออกแบบ  3(2-2-5) 
        องค์ประกอบทางศิลปะ การจัดวางองค์ประกอบกระบวนการ
ออกแบบพื้นฐาน แนวความคิดการแสดงออกและเทคนิคต่างๆในการ
ท างานออกแบบ 

- ปรับปรุงรหัสวิชาจาก 5741102 เป็น 
5741103 เนื่ อ งจากมี การจั ดลั กษณ ะ
เนื้อหากลุ่มเรียนใหม่ โดยตัวเลขหลักที่ 5 
เป็นเลข 1 หมายถึงเป็นวิชาพื้นฐานที่
นักศึกษาในหลักสูตรควรเรียน 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา น าค าอธิบาย
รายวิชาด้านปฏิบัติการออก เพื่อเป็นการ
เปิดกว้างในการศึกษาและการสอน 
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5741104 การยศาสตร์ 3(2-2-5) 
       ศึกษาขนาด สัดส่วน สรีระร่างกายมนุษย์ (Anatomy) โครงสร้างและ
หน้าที่การท างานของร่างกายมนุษย์ ความสามารถในการท างานของอวัยวะ
ต่างๆ ของร่างกาย กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ (Activities of Human 
Beings) ด้านอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก (Mental) การเคลื่อนไหว  
       ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
มนุษย์ และช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด 
 

 

ตัดรายวิชาเนื่องจาก เนื้อหาของรายวิชา
ไม่สอดคล้องกับการเรียน โดยมุ่งเน้นด้าน 
Anatomy โด ย จ ริ งๆ แ ล้ ว ค ว รศึ ก ษ า
เกี่ยวกับ Ergonomics เพื่อการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  
 

 5741104 การยศาสตร์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
       การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับ ขนาด 
สัดส่วน สรีระร่างกายมนุษย์ (Ergonomics) เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
ตอบสนองความต้องการในการใช้งาน 

เพิ่มรายวิชาเนื่องจาก เนื้อหาของรายวิชา
จะ ค รอ บ ค ลุ ม ก าร เรี ย น ก ารส อ น ที่
สอดคล้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
 

5742201 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นฐาน 3(2-2-5) 
       ศึกษารูปแบบและแนวคดิของการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใน
ลักษณะต่างๆ ของประเทศไทยและต่างประเทศ ศึกษาโครงสร้างของ
ผลิตภณัฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ถึงขนาดสัดส่วน หน้า ท่ี และความสามารถใน
การท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ ทางด้านการยศาสตร์ และ
พฤติกรรมการใช้งานให้สัมพันธ์กบัผลติภณัฑ์ชนิดต่าง ๆ 
  ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์ ให้มีรูปแบบและ
ประโยชน์ใช้สอยท่ีเหมาะสม การก าหนดแนวคิดและวิธีการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมตามระบบมาตรฐานสากลเน้นการฝึกการออกแบบ
ร่าง (Sketch Design) ฝึกฝนความรวดเร็วในการออกแบบงานในเวลาจ ากัด 
และเสรมิสร้างความรเิริ่มสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัดรายวิชาออกเนื่องจากเนื้อหามีความทับ
ซ้อนกับรายวิชาการยศาสตร์และประวัติ
และวิวัฒนาการออกแบบ  
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 5741201 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นฐาน 3(2-2-5) 
        รูปแบบและแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบร่าง (Sketch Design) อย่าง
สร้างสรรค์ 

เพิ่มรายวิชาเนื่องจากต้องการให้นักศึกษา
มี ค วาม รู้ แ ละทั กษะ ในด้ านการการ
ออกแบบร่ าง (Sketch Design) อย่ าง
สร้างสรรค์  

5742301 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ 1 3(2-2-5) 
        ศึกษาหลักการ และวิธีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการสร้างภาพ
ด้วยคอมพิ วเตอร์ เทคนิคการสร้างภาพสองมิติ  เช่น  ภาพลายเส้น 
ภาพประกอบเรื่องราว ภาพทางการออกแบบกราฟิก ฯลฯ  
       ฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการออกแบบภาพสองมิติ 
ภาพประกอบเรื่องราว ภาพทางการออกแบบกราฟิกแบบง่าย ๆ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

 ตั ด ร าย วิ ช า เนื่ อ ง จ าก เนื้ อ ห ายั ง ไม่
ครอบคลุม 

 5742102 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ 3(2-2-5) 
        หลักการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในการออกแบบและเขียนแบบงาน 
ด้วยคอมพิวเตอร์ เทคนิคการสร้างภาพสองมิติ และสามมิติ 
 

เพิ่มรายวิชาเนื่องจาก เนื้อหาของรายวิชา
จะ ค รอ บ ค ลุ ม ก าร เรี ย น ก ารส อ น ที่
สอดคล้องกับการออกแบบทั้งสองมิติและ
สามมิติเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 

5744205 สัมมนาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
        ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ รูปแบบ กระบวนการสัมมนา การตั้งหัวข้อ
การสัมมนาและจัดท าสื่อในการสัมมนา  
        ฝึกป ฏิ บั ติ ก ารสั ม มนางาน  การการน า เสนองานออกแบ บ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และวิธีการรายงานวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่าง
นักศึกษา อาจารย์  วิทยากรที่มีประสบการณ์ ต่างกัน  โดยเน้นเรื่อง
แนวความคิดและปรัชญาในการออกแบบแลพัฒนา การประเมินผลกระทบ
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 

ตั ด ร าย วิ ช า เนื่ อ ง จ าก เนื้ อ ห ายั ง ไม่
ครอบคลุม 
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5744302 งานวิจัยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(2-2-5)   
        ให้นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงการงานวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับ การ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่นักศึกษาสนใจมากที่สุด โดย
ค านึงถึงความเป็นไปได้ของโครงการ มุ่งเน้นการใช้แนวคิดใหม่สามารถ
แก้ปัญหาที่มีอยู่ เดิมได้ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ปฏิบัติการจัดท า
โครงการงานวิจัย การเสนอหัวข้อ การด าเนินการหาข้อมูล การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การท าแบบร่างจนถึงการออกแบบขั้น
สุดท้าย การน าเสนอผลงานการศึกษาเป็นภาคเอกสาร รวมทั้งการท า
หุ่นจ าลองและผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ 

 

ตัดรายวิชาเนื่องจากเนื้อหารายวิชาไม่
สามารถรองรับการท าวิจัยในกลุ่มของการ
ออกแบบกราฟิกและเซรามิกส์ได้ 

 5744701 วิจัยเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 
        เสนอหัวข้อโครงการงานวิจัยด้านการออกแบบและพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของโครงการ มุ่งเน้น
การใช้แนวคิดใหม่สามารถแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิมได้ และเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ปฏิบัติการจัดท าโครงการงานวิจัย การเสนอหัวข้อ การด าเนินการ
หาข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การท าแบบร่าง
จนถึงการออกแบบขั้นสุดท้าย การน าเสนอผลงานการศึกษาเป็นภาค
เอกสาร รวมทั้งการท าหุ่นจ าลองและผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

เพิ่มรายวิชาเนื่องจากให้ครอบคลุมการท า
วิจัยในรูปแบบของการออกแบบในทุก
ศาสตร์ที่นักศึกษาได้เรียนมา 

 5742101 การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ 3(2-2-5) 
        การใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆในถ่ายภาพ การปรับตั้งค่าต่างๆใน
การถ่ายภาพทั้งในสตูดิโอ และ การถ่ายภาพนอกสถานที่พร้อมกับการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตกแต่งภาพ 

เพิ่มรายวิชาเน่ืองจากปัจจุบันมีการภาพถ่าย
และตกแต่ งภ าพ มี ค วาม ส า คัญ ต่ อ งาน
ออกแบบในหลายๆด้าน และโปรแกรมวิชามี
บุคคลกรร่วมถึงครุภัณฑ์ ท่ีเพียงพอต่อการ
สนับสุนนการเรียนการสอนในรายวิชาน้ี 
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5742202 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในบ้าน 3(2-2-5) 
       ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี และหลักการ รูปแบบการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในบ้าน  
       ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยค านึงถึง
ปัจจัยการออกแบบที่ซับซ้อน มีความสวยงาม มีประโยชน์ใช้สอย ความ
สะดวก สบาย ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคทางด้านการยศาสตร์ โดยเน้น
การน าเสนอภาพร่าง (Sketch Design) ในเวลาจ ากัดมีกระบวนการน าเสนอ
ข้อมูลเพื่อการออกแบบ 

 
 
 
 

ตั ด ร าย วิ ช า เนื่ อ งจาก เนื้ อห าวิ ช า ไม่
ครอบคลุมมีเพียงการเน้นการน าเสนอภาพ
ร่าง (Sketch Design) ซึ่งไม่มาสามรถเห็น
ถึงความเป็นรูปธรรมของช้ินงานได้ 

 5742201 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในบ้าน 3(2-2-5) 
       หลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์ภายในบ้านโดยค านึงถึงองค์ประกอบ
ของการออกแบบ ประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกสบาย ที่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมผู้บริโภคทางด้านการยศาสตร์โดยการท าหุ่นจ าลอง การท า
ต้นแบบ (Prototype) 

เพิ่ ม รายวิชาเนื่ อ งจากเป็ นรายวิชาที่
นักศึกษาควรมีทักษะความรู้และเป็น
รายวิชาฝึกปฏิบัติที่ส่งเสริมให้นักศึกษามี
ทักษะที่ลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน 

 5742202 ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย 3(2-2-5) 
       ศิลปะ และวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยในภาคต่างๆ วิเคราะห์
เอกลักษณ์เด่นๆด้านรูปแบบ แนวคิด รวมทั้งวัสดุท้องถิ่นที่น ามาใช้ 

เพิ่มรายวิชาเนื่องจากเป็นการส่งเสริมและ
สอดแทรกศิลปวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา 
ได้เรียนรู้ 

 5743105 สัมมนาและการจัดนิทรรศการในการออกแบบผลิตภัณฑ์  
3(2-2-5)  
             ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ รูปแบบ กระบวนการสัมมนา การตั้ง
หั วข้อการสัมมนาและจัดท าสื่ อ ในการสัมมนา และความหมาย 
วัตถุประสงค์และหลักออกแบบนิทรรศการในรูปแบบต่างๆ ฝึกปฏิบัติการ
สัมมนางานด้านการออกแบบในรูปแบบนิทรรศการในรูปแบบต่างๆ ท้ังใน
ด้านการวางแผนก าหนดขั้นตอนการท างาน การออกแบบ สร้าง ติดตั้ง 
การประชาสัมพันธ ์และการเปิดแสดง 

เพิ่มรายวิชาเนื่องจากเป็นการส่งเสริม
กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม และสามารถ
จัดสัมมนาและนิทรรศการส่งเสริมการ
เรียนในรายวิชาอื่นๆได้ 
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5743801 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์พื้นฐาน 3(2-2-5) 
        ศึกษาประวัติความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์ หลักการออกแบบ หน้าที่
และโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ศึกษาวัสดุหลักที่สามารถน ามาใช้
ท าบรรจุภัณฑ์ได้  
        ฝึกปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์พื้นฐาน เช่น ฉลาก ตราสัญลักษณ์
(Logo) และลวดลายบนบรรจุภัณฑ์  ซอง กล่องพับอย่างง่าย และฝึก
ปฏิบัติการท าหุ่นจ าลองเท่าจริงโดยเน้นผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นตามความ
เหมาะสม 

 

ตัดรายวิชาเนื่องจากรายวิชามีเนื้อหาที่
มากเกินรวมไปถึงเนื้อหาทางด้านกราฟิกที่
คาบเกี่ยวในรายวิชาทางกราฟิก 

 5742303 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 
        รูปแบบบรรจุภัณฑ์ตา่งๆ วัสดุต่างๆในการท าบรรจุภัณฑ์ และหน้าท่ี
ของบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิด การออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างเป็นกระบวนการ 
 

เพิ่มรายวิชาเนื่องจากบรรจุภัณฑ์เป็นส่วน
หนึ่งของการออกแบบเบื้องต้นที่มีความ
ต้องการอยู่เสมอ นักศึกษาจึงควรมีความรู้
และทักษะในด้านนี้ 

5743701 ออกแบบกราฟิกพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
       ศึกษาหลักการออกแบบกราฟิกพื้นฐาน  เทคนิคการจัดองค์ประกอบ
งานกราฟิกประเภทต่าง ๆ เช่น การจัดภาพ การก าหนดสี การเลือกใช้วัสดุ  
การพิมพ์เบื้องต้น  การพิมพ์ซิลค์สกรีน การพิมพ์ระบบต่าง ๆ ฯลฯ 
       ฝึกปฏิบัติการออกแบบสัญลักษณ์  การออกแบบตัวอักษร  การ
ออกแบบเครื่องหมายการค้า  การออกแบบลวดลาย การท า Art Work  
และฝึกปฏิบัติการพิมพ์ซิลค์สกรีนบนกระดาษ  ผ้า และวัสดุอื่น ๆ 

5741301 ออกแบบกราฟิกพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
        ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานออกแบบกราฟิก หลักการท างาน 
กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินงานออกแบบกราฟิกและจัดวาง
องค์ประกอบในการออกแบบการออกแบบตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์
ขององค์กร    
 
 
 
      
 

- ป รับ ป รุ ง รหั ส วิ ช าจ าก  5743701 เป็ น 
5741301 เน่ืองจากมีการจัดลักษณะเน้ือหา
กลุ่มเรียนใหม่ โดยตัวเลขหลักท่ี 5 เป็นเลข 3 
หมายถึงเป็นวิชาทางด้านกราฟิกท่ีนักศึกษา
ในหลักสูตรควรเรียน 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาเพิ่ม “ศึกษา
ประวัติความเป็นมาของการออกแบบกราฟิก 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานออกแบบกราฟิก 
หลักการท างาน กระบวนการขั้นตอนในการ
ด าเนินงานออกแบบกราฟิกและจัดวาง
องค์ประกอบในการออกแบบตราสัญลักษณ์
และระบบเอกลักษณ์ขององค์กร” ให้มีความ
ทันสมัย และปรับรูปแบบการปฏิบัติการให้
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เป็นการแก้ไขปัญหาการออกแบบตามหัวข้อท่ี
ก าห น ด ได้  โด ยก าร เลื อ ก ใช้ โป รแก รม
คอมพิวเตอร์ ท่ีเหมาะสมกับงานออกแบบ
กราฟิก 

 5742103 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา 3(2-2-5) 
        หลักการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการโฆษณา การออกแบบ
โปสเตอร์ แผ่นพับ ไวนิล  

เพิ่มรายวิชาเนื่องจากเป็นการออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์และโฆษณาเป็นการออกแบบที่
ตลาดมีความต้องการอยู่เสมอ นักศึกษาจึง
ควรมีความรู้และทักษะทางด้านนี้ 

5743301 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
        ศึกษาความหมาย ความส าคัญของเซรามิกส์ ประวัติโดยสังเขปของ
เซรามิกส์ไทยและสากล ศึกษาวัสดุและกรรมวิธีการผลิตพื้นฐานที่ใช้ในงาน
เซรามิกส์  
        ฝึกทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ประเภทนูนต่ าและลอยตัว 
ฝึกปฏิบัติการออกแบบและการ ขึ้นรูปเซรามิกส์ด้วยกรรมวิธีพื้นฐานอย่าง
ง่ายๆ ฝึกปฏิบัติการออกแบบ การท าแม่พิมพ์ และหล่อช้ินง่ายขนาดเล็ก 
โดยเน้นความสวยงามของรูปทรงเป็นหลัก 

 

ตัดรายวิชาเนื่องจากรวมเนื้อหาเข้ากับ
รายวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์เบื้องต้น  

 5743401 เทคโนโลยีเซรามิกส์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
       ขั้นตอนส าหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ชนิดต่างๆ การเลือกวัตถุดิบ 
กระบวนการปรับคุณภาพวัตถุดิบ การทดสอบวัตถุดิบ การค านวณ
ส่วนผสม การผสมและการท าน้ าสลิป การวิเคราะห์ลักษณะน้ าสลิป การ
ขึ้นรูป การเผาและการตกแต่งหลังเผา การวิเคราะห์ต าหนิระดับมหภาคที่
เกิดกับผลิตภัณฑ์ประเภทของเตาเผาที่ใช้ในอุตสาหกรรม และการทัศน
ศึกษาโรงงานเซรามิกส์ 
 

เพิ่มรายวิชาเนื่องจากเป็นรายวิชาขั้นต้นที่
จะน าไปสู่การเรียนรูร้ายวิชาเซรามิกส์อื่นๆ
ต่อไป 
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5743303 การท าพิมพ์และการหล่อ  3(2-2-5) 
       ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของปลาสเตอร์ วัสดุ และเครื่องมือที่ใช้ท า
พิมพ์ปูนปลาสเตอร์แบบแยกช้ิน และกรรมวิธีการหล่อดว้ยน้ าดิน การเคลือบ
ผิวดิน  
       ฝึกปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ และหล่อข้ึนรูป
ช้ินงานด้วยวิธีการหล่อด้วยน้ าดิน (Slip Casting) จนเป็นช้ินงานส าเร็จ 

 

ตัดรายวิชาเนื่องจากรวมเนื้อหาเข้ากับ
รายวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์เบื้องต้น  

 5743402 การขึ้นรูปเซรามิกส์ 3(2-2-5) 
       การเตรียมดิน บดดิน เพื่อให้สามารถน าไปใช้ขึ้นรูปด้วยวิธีการ การ
ขึ้นรูปด้วยมือ การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน การขึ้นรูปด้วยใบมีด วิธีการหล่อ  
 
 

เพิ่มรายวิชาเนื่องจากเป็นรายวิชาปรับให้
รวมสามวิชาได้แก่ การท าพิมพ์และการ
หล่อ  การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน และ  การ
ท าพิมพ์ด้วยใบมีด รวมกันเป็นรายวิชา
เดียว 

5743304 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 3(2-2-5)  
       ศึ กษาวัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่อ งมื อที่ ใช้ขึ้ น รูปด้ วยแป้ นหมุ น 
(Throwing) รวมถึงสารเคลือบชนิดต่างๆ เทคนิคกรรมวิธีตกแต่งผลิตภัณฑ์ 
เช่น การเขียนลวดลาย การเคลือบผิด ฯลฯ  
      ฝึกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์กรรมวิธีดังกล่าว 
จนส าเร็จเป็นช้ินงาน 

 ตัดรายวิชาเนื่องจากน าเนื้อหารวมกับ
รายวิชาการขึ้นรูปเซรามิกส์  

5743305 การท าพิมพ์ด้วยใบมีด 3(2-2-5)  
       ศึกษาวัสดุ อุปกรณ์  และเครื่องมือและกรรมวิธีการขึ้นรูปด้วยใบมีด 
(Jiggering) การเผา และเตาเผาชนิดต่างๆ  
       ฝึกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ท่ีผลิตด้วยกรรมวิธีการ
ผลิตแบบขึ้นรูปด้วยใบมีด ฝึกปฏิบัติการท าต้นแบบ (Prototype) การสร้าง
แม่แบบ (Block Mold) และการฝึกท าใบมีดท้ังชนิดภายใน (Jollying) และ
ภายนอก (Jiggering) เทคนิคการเผาและเตาเผาจนส าเร็จเป็นชิ้นงาน 

 ตัดรายวิชาเนื่องจากน าเนื้อหารวมกับ
รายวิชาการขึ้นรูปเซรามิกส์  
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 5743101  การสอนเฉพาะศิลปะและการออกแบบ  
3(2-2-5) 
        เนื้อหากิจกรรมและวิธีการสอน การออกแบบ การวางแผนการสอน 
การอภิปรายและการสอน ศิลปะและออกแบบในระดับ การศึกษาต่างๆ 
 

เพิ่มรายวิชาเนื่องจาก หลักสูตรนี้สามารถ
สอบเป็นครูได้ ทางหลักสูตรจึงเล็งเห็นว่า
นักศึกษาควรมีทักษะทางด้านการสอนเพื่อ
มีความรู้ความเข้าใจในการระบบของการ
สอน 

5744202  พ ฤ ติ ก ร ร ม ผู้ บ ริ โ ภ ค ใน ง า น อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
       ศึกษาบทบาท และลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่มีต่อการบริโภค
ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ศึกษามาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน และผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บรโิภค ฝึกทักษะการวิเคราะห์วิจยัข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บรโิภค มาปรับใช้ในการออกแบบออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

 

ตัดรายวิชาเนื่องจากรายวิชานี้มุ่ งเน้น
ศึ ก ษ า พ ฤ ติ ก ร ร ม ผู้ บ ริ โ ภ ค ใน เ ชิ ง
อุตสาหกรรมและเจาะลึกถึงในเชิงวิจัย 
โดยไม่ได้เน้นการปฎิบัติ 

 5743103 พฤติกรรมผู้บริโภคในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
        ลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่มีต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
ศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภค ฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
พ ฤ ติ ก ร ร ม ผู้ บ ริ โภ ค  ม า ป รั บ ใ ช้ ใน ก า ร อ อ ก แ บ บ อ อ ก แ บ บ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

เพิ่มรายวิชาเนื่องจากเป็นการศึกษาและ
หัดวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคโดยเน้นให้
นักศึกษาลงมือปฎิบัติจริงจากการลงชุมชน 
 

5743707 คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 3(2-2-5) 
       ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ในลักษณะ 2 มิติ 
โดยน าเอาหลักการจากวิชาพื้นฐานภาพเคลื่อนไหว 2 มิติมาประยุกต์ใช้ 
 

 ตัดรายวิชาเนื่องจากน าเนื้อหารวมกับ
รายวิชาคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว  
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 5743301 คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-5) 
        หลักในการขึ้นรูปร่าง รูปทรง เพื่อใช้สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย
คอมพิวเตอร์ สองมิติ และสามมิติ การสร้าง ภาพยนตร์ หรือหนังสั้น 

เพิ่มรายวิชาเน่ืองจากรายวิชา “คอมพิวเตอร์
ภาพเคลื่อนไหว" ให้ครอบคลุมท้ังการเรียน
การสอนแบบ 2 และ 3 มิติ เข้าด้วยกันเป็น
วิชาเดียว 

5743708 คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 3(2-2-5) 
       ศึกษาและปฏิบัติฝึกการออกแบบเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวข้ัน
สูง โดยใช้คอมพิวเตอร์รูปแบบ 3 มิติ รวมถึงการน าเสนอความคิดสร้างสรรค์
ในงานด้วยเทคนิคการใช้โปรแกรมผสมและประกอบกับภาพยนตร์ รวมถึง
การแปรสภาพจากสัญญาณดิจิตอลมาเป็นระบบวีดิโอ อย่างสมบูรณ์พร้อมที่
จะน าไปใช้ในการท างานระดับอาชีพได้ 

 ตัดรายวิชาเนื่องจากน าเนื้อหารวมกับ
รายวิชาคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว  

5743711 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 
       ศึกษา และฝึกปฏิบัติการสร้าง Home page จนถึงเทคนิค ลูกเล่น
พิเศษ เพื่อการสร้างหน้า HTML , Home page และ Web page ด้วย
เท ค นิ ค ต่ า ง ๆ  เ ช่ น  Layout, Frame, Table, Layer, ท ด ล อ ง ท า
แบบสอบถาม และแบบทดสอบออนไลน์ ตลอดจนการใช้จริง 

5744301 การออกแบบและพัฒนาเว็บ  3(2-2-5) 
       การสร้าง Home page การจัดวางองค์ประกอบต่างๆในหน้าเว็บ
ไซด์ การจัดวาง Lay Out HTML , Home page และ Web page การ
สร้างแบบทดสอบออนไลน์  

- ปรับปรุงรหัสวิชาจาก 5743711 เป็น 
5744301 เนื่ อ งจากมี การจั ดลั กษณ ะ
เนื้อหากลุ่มเรียนใหม่ โดยตัวเลขหลักที่ 5 
เป็น เลข  3 หมายถึงเป็นวิชาทางด้าน
กราฟิกท่ีนักศึกษาในหลักสูตรควรเรียน 

5743712 การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
       ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้พื้นฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบื้ องต้น และพื้นฐาน ภาพเคลื่อนไหว  2 มิติ  และ 3 มิติ  โดยศึกษา
กระบวนการเขียนสคริปท์เพื่อสร้างเป็นการ์ตูนอย่างง่ายๆ 

5744302 การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
       การใช้โปรแกรมในการท างานด้านสื่อผสม การถ่ายภาพเคลื่อนไหว
ด้วยกล้องวีดิโอ การใช้โปรแกรมในการตัดต่อ การผสมผสาน งานวีดิโอกับ
งานอ่ืนๆเช่นภาพนิ่ง ภาพสามมิติ ภาพสองมิติ 

- ปรับปรุงรหัสวิชาจาก 5743712 เป็น 
5744302 เนื่ อ งจากมี การจั ดลั กษณ ะ
เนื้อหากลุ่มเรียนใหม่ โดยตัวเลขหลักที่ 5 
เป็น เลข  3 หมายถึงเป็นวิชาทางด้าน
กราฟิกท่ีนักศึกษาในหลักสูตรควรเรียน 

5743711 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 
       ศึกษา และฝึกปฏิบัติการสร้าง Home page จนถึงเทคนิค ลูกเล่น
พิเศษ เพื่อการสร้างหน้า HTML , Home page และ Web page ด้วย
เท ค นิ ค ต่ า ง ๆ  เ ช่ น  Layout, Frame, Table, Layer, ท ด ล อ ง ท า

5744301 การออกแบบและพัฒนาเว็บ  3(2-2-5) 
       การสร้าง Home page การจัดวางองค์ประกอบต่างๆในหน้าเว็บ
ไซด์ การจัดวาง Lay Out HTML , Home page และ Web page การ
สร้างแบบทดสอบออนไลน์  

- ปรับปรุงรหัสวิชาจาก 5743711 เป็น 
5744301 เนื่ อ งจากมี การจั ดลั กษณ ะ
เนื้อหากลุ่มเรียนใหม่ โดยตัวเลขหลักที่ 5 
เป็น เลข  3 หมายถึงเป็นวิชาทางด้าน
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แบบสอบถาม และแบบทดสอบออนไลน์ ตลอดจนการใช้จริง กราฟิกท่ีนักศึกษาในหลักสูตรควรเรียน 
 

5741302 เทคนิคการพิมพ์ 3(2-2-5) 
        กระบวนการ ข้ันตอนการพิมพ์ในระบบต่างๆ การพิมพ์Offset การ
พิมพ์ Letter press การพิมพ์ Gravure การท า Silk Screen   

เพิ่ ม ร า ย วิ ช า เนื่ อ ง จ า ก ก า ส า ร ว จ
ผู้ประกอบการ(ผู้ ใช้บัณฑิต) นั้นพบว่า
นักศึกษาขาดความรู้และทักษะในด้าน
เทคนิคการพิมพ์  

 5742301 ภาพประกอบส าหรับการออกแบบ  3(2-2-5) 
       การออกแบบสร้างสรรค์ภาพประกอบในการสื่อความหมายด้วยภาพ
จากเรื่องราวและบทความที่ก าหนด  
       การสร้างภาพประกอบเพื่อใช้ในการประกอบหนังสือ และงาน
ออกแบบ     

เพิ่มรายวิชาเนื่องจากภาพสามารถสื่อ
ความหมายได้แทนค าพูด ดั งนั้นการ
ออกแบบภาพประกอบจึงเป็นสิ่งส าคัญที่
ส่งเสริมงานออกแบบในด้านต่างๆ 

 
5742302 การออกแบบเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
        การออกแบบกราฟิกเพื่อใช้ส าหรับการสื่อสาร กับกลุ่มคนต่างๆ 
เช่น เด็ก คนชรา ผู้พิการ ชาวต่างชาติ การสื่อสารความหมายผ่านผลงาน
ทางด้านการออกแบบ  

เพิ่มรายวิชาเนื่องจากการออกแบบคือการ
สื่อสารอย่างหนึ่ง ดังนั้นการออกแบบที่ดี
คือการออกแบบที่สามารถสื่อสารได้ว่าเรา
ต้องการน าเสนออะไรเพราะฉะนั้นการ
ออกแบบเพื่อการสื่อสารจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญ 

 
5742304 ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อจัดจ าหน่าย  
3(2-2-5) 
        ความส าคัญและลักษณะของการบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุท า
บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจ าหน่าย 

เพิ่มรายวิชาเนื่องจากนอกจากบรรจุภัณฑ์
เพื่อการขนส่งแล้ว บรรจุภัณฑ์ เพื่อจัด
จ าหน่ายมีความส าคัญและมีการออกแบบ
อยู่เสมอจึงเหมาะสมที่จะให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ 

5743804 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง 3(2-2-5) 
        ศึกษาหลักการออกแบบ และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุผลทาง
อุตสาหกรรม เพื่อขนส่งทั้งในและนอกประเทศ ค านึงถึงความปลอดภัย การ
ประยุกต์กราฟิกเข้ากับงานที่ออกแบบ พร้อมวิเคราะห์และทดสอบบรรจุ

 

ตัดรายวิชาเนื่องจากเนื้อหาไม่ครอบคลุม 



- 93 - 

หลักสูตร (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง  เหตุผลการปรับปรุงแก้ไข 

ภัณฑ์เพื่อใช้ในการขนส่ง 
       ฝึกปฏิบัติออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อขนส่ง โดยประยุกต์งานกราฟิกอย่าง
ง่ายๆ ให้เข้ากับบรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการท า
หุ่นจ าลองขนาดเท่าจริง 
 5743302 ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง  3(2-2-5) 

        รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุทางอุตสาหกรรม เพื่อขนส่งทั้งในและ
นอกประเทศ บรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยค านึงถึงความปลอดภัย  การออกแบบ
โครงสร้างและการประยุกต์กราฟิกเข้ากับงานที่ออกแบบ พร้อมวิเคราะห์
และทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในการขนส่ง 

เพิ่มรายวิชาเนื่องจากเนื้อหารายวิชาที่
ครอบคลุม โดยเพิ่ม “อาทิเช่นบรรจุภัณฑ์
ส าหรับอาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์
ส าหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดย
ค านึงถึงความปลอดภัย การประยุกต์
กราฟิกเข้ากับงานที่ออกแบบ” เพื่อเป็น
การยกตัวอย่างท่ีชัดเจน รวมถึงเปลี่ยนการ
ท าหุ่นจ าลอง เป็นการทดสอบเพื่อการ
ขนส่ง ให้สอดคล้องกับช่ือของรายวิชา 

5743901 ออกแบบแฟช่ันและเครื่องประดับพื้นฐาน 3(2-2-5) 
       ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการเทคนิค และกรรมวิธีการผลิตการออกแบบ
และพัฒนาแฟช่ันและเครื่องประดับจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์ 
ศึกษาการออกแบบเครื่องประดับในเชิงศิลปะให้สัมพันธ์กับเครื่องแต่งกาย
ร่วมสมัย ศึกษารูปแบบ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์  กระบวนการขึ้นรูป 
ลวดลายชนิดต่างๆ  วิธีการทอและการตกแต่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ และสวยงามเพื่อน ามาออกแบบและประยุกต์ใช้ในงาน
ออกแบบและพัฒนาแฟช่ัน และเครื่องประดับ 
       ฝึกปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบแฟช่ัน และเครื่องประดับขั้น
พื้นฐาน โดยการน าเทคนิคต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับการออกแบบแฟช่ันและ
เครื่องประดับได้อย่างเหมาะสม 

 ตัดรายวิชาเนื่องจากเวลาการเรียนภายใน
หนึ่งเทมอการศึกษานั้นไม่สามารถเรียน
การออกแบบแฟช่ันและการออกแบบ
เครื่ อ งประดั บ ได้ เพี ย งพอที่ จะท า ให้
นักศึกษามีความเข้าใจในศาสตร์อย่าง
ลึกซึ้ง 
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 5743202 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ 3(2-2-5) 
        ออกแบบเครื่องประดับในเชิงศิลปะและอุตสาหกรรม การใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ กระบวนการขึ้นรูป ตกแต่งเครื่องประดับ ได้แก่ แก้ว 
หินธรรมชาติ โลหะ วัสดุสังเคราะห์ เครื่องเคลือบ เซรามิกส์ เทคนิคการ
ขึ้นรูปเครื่องประดับที่ซับซ้อน ได้แก่ วิธีการหล่อ การฝังหิน เทคนิคการน า
วัสดุและวิธีการมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับได้อย่าง
เหมาะสม 

เพิ่มรายวิชาเนื่องจากต้องการให้นักศึกษา
ได้ เรี ย น รู้ ก า ร อ อ ก แ บ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องประดับที่มีความเฉพาะทางเพื่อมี
ความรู้และทักษะอย่างลึกซึ้ง 

5743101 ออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน 3(2-2-5) 
       ศึกษาประวัติและแนวคิดในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในยุคสมัยต่างๆ 
ศึกษาหน้าท่ี และการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ชนิดต่างๆ เครื่องมือ เครื่องจักร
เบื้องต้นที่ใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์ ช้ินส่วนประกอบต่างๆ ของงานเฟอร์นิเจอร์ 
  ฝึกปฏิบัติการออกแบบและการเขียนแบบ การย่อส่วน การแสดง
แบบ รายละเอียด เทคนิคการท าส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ การท า
หุ่นจ าลอง การท าต้นแบบ (Prototype) 

 
 
     

ตัดรายวิชาออก 

 5743203 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์  3(2-2-5) 
        ประวัติและแนวคิดในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในยุคสมัยต่างๆ 
หน้าที่และการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ชนิดต่างๆ เครื่องมือ เครื่องจักร
เบื้ องต้นที่ ใช้ในงานเฟอร์นิ เจอร์  ช้ินส่วนประกอบต่ างๆ ของงาน
เฟอร์นิเจอร์ 

เพิ่มรายวิชาเนื่องจาก 
- ปรับปรุงรหัสวิชาจาก 5743101 เป็น 
5743203 
- ปรับปรุงช่ือน าค าว่า “พื้นฐาน” ออก 
เนื่องจากเนื้อหารายวิชามีความเข้มข้นทั้ง
ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่แล้ว  

5741106 เขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
       ศึกษาการเขียนแบบภาพฉาย (Orthographic Projection) ผลิตภัณฑ์
แบบต่าง ๆ  การเขียนแบบภาพตัดเต็มส่วน (Full Section)  การเขียนแบบ
ภาพตัดครึ่งส่วน (Half Section)  การเขียนแบบรายละเอียดช้ินงาน (Detail 

5741202 เขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
3(2-2-5)        
       เขียนแบบภาพฉาย (Orthographic Projection)  ผลิตภัณฑ์แบบ
ต่าง ๆ  การเขียนแบบภาพตัดเต็มส่วน (Full Section)  การเขียนแบบ

- ปรับปรุงรหัสวิชาจาก 5741106 เป็น 
5741202 เนื่ อ งจากมี การจั ดลั กษณ ะ
เนื้อหากลุ่มเรียนใหม่ โดยตัวเลขหลักที่ 5 
เป็น เลข  2 หมายถึงเป็นวิชาทางด้าน
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Drawing)  การเขียนแบบภาพช่วย (Auxillary Drawing)  การเขียนแบบ
แยกช้ินส่วน (Assembly Drawing of Exploded View)  การเขียนแบบ
สั่งงาน (Working Drawing)  
       ปฏิบัติการเขียนแบบโดยน าทฤษฏีการศึกษามาใช้ ฝึกปฏิบัติการเขียน
แบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุต่างชนิดกัน  และสามารถแยกช้ินส่วนของช้ินงานนั้น 
ๆ  ส าหรับน าไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 

ภาพตัดครึ่งส่วน (Half Section)  การเขียนแบบรายละเอียดช้ินงาน 
(Detail Drawing)  การเขียนแบบภาพช่วย (Auxillary Drawing)  การ
เขียนแบบแยกช้ินส่วน (Assembly Drawing of Exploded View)  การ
เขียนแบบสั่งงาน (Working Drawing)  

ผลิตภัณฑ์ที่นักศึกษาในหลักสูตรควรเรียน 
 

5742103 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง  3(2-2-5) 
       ศึกษาชนิด ลักษณะ เทคนิควิธีการ และวัสดุที่จะใช้สร้างท าหุ่นจ าลอง
ชนิดต่างๆ  
       ฝึกปฏิบัติการสร้างหุ่นจ าลองจากวัสดุต่างๆ เช่น ดินน้ ามัน พลาสติก 
ไม้ ปูนปลาสเตอร์  โลหะ ฯลฯ และวิธีการตกแต่งรายละเอียดและผิวหนัง 
(Surface) ให้ดูเหมือนจริง 

5743104 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง 3(2-2-5) 
       ศึกษาชนิด ลักษณะ เทคนิควิธีการ และวัสดุที่จะใช้สร้างท า
หุ่นจ าลองชนิดต่างๆ การสร้างหุ่นจ าลองจากวัสดุ ดินน้ ามัน พลาสติก ไม้ 
ปูนปลาสเตอร์  โลหะ  
 

- ปรับปรุงรหัสวิชาจาก 5742103 เป็น 
5743104 เนื่ อ งจากมี การจั ดลั กษณ ะ
เนื้อหากลุ่มเรียนใหม่ โดยตัวเลขหลักที่ 5 
เป็นเลข 1 หมายถึงเป็นวิชาพื้นฐานที่
นักศึกษาในหลักสูตรควรเรียน 
 

 5743206 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 3(2-2-5) 
       ความหมาย หลักการ ประเภทเครื่องหนัง กรรมวิธีการผลิต และฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนาการออกแบบเครื่องหนัง  
 

รายวิชาเปิดใหม่เนื่องจากภายในท้องที่มี
วัสดุประเภทนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะให้
นักศึกษาได้เรียนรู้วัสดุที่หลากหลาย 

 5743207 ออกแบบผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ 3(2-2-5) 
       ออกแบบผลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอร์ คุณสมบัติของปูนปลาสเตอร์ 
วิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และท าแม่พิมพ์ กระบวนการขึ้นรูปและตกแต่ง 
ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และฝึกปฏิบัติท าแม่พิมพ์และหล่อช้ินงาน ได้แก่ 
กระปุกออมสิน ท่ีติดตู้เย็น ตุ๊กตา เข็มกลัด เป็นต้น 

รายวิชาเปิดใหม่เนื่องจากเป็นรายวิชาการ
ขึ้ น รู ป อ ย่ า ง ง่ า ย โ ด ย ไ ม่ ต้ อ ง ผ่ า น
กระบวนการเผา 

5743201 ออกแบบตกแต่งภายในพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
       ศึกษาหลักการ และทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายในเบื้องต้น การจัด
วางผังบริเวณกลุ่มสี วัสดุ และครุภัณฑ์ โดยการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม 

 
ตัดรายวิชาเนื่องจากเป็นรายวิชาที่สอน
เพียงพ้ืนฐานเท่านั้นเนื้อหาไม่ครอบคลุบ 
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สถาปัตยกรรมภายใน ลวดลาย คติ และแนวคิดในการออกแบบของไทยและ
สากล หรือรูปแบบในอดีต และน ามาประยุกต์ส าหรับการออกแบบตกแต่ง
ภายใน ให้เกิดรูปแบบร่วมสมัยของอาคารประเภทต่างๆ หรืออาคารที่ได้รับ
การปรับปรุงหน้าท่ีใช้สอยท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมในยุคปัจจุบัน  
        ฝึกปฏิบัติการก าหนดแนวคิดการออกแบบเขียนแบบ การเขียน
รายการประกอบแบบ การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) และท า
แบบจ าลอง (Model) 
 5743204 ออกแบบตกแต่งภายใน  3(2-2-5) 

       การออกแบบตกแต่งภายในเบื้องต้น การจัดวางผังบริเวณกลุ่มสี 
วัสดุ และครุภัณฑ์ โดยการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
ภายใน ลวดลาย คติ และแนวคิดในการออกแบบของไทยและสากล หรือ
รูปแบบในอดีต และน ามาประยุกต์ส าหรับการออกแบบตกแต่งภายใน ให้
เกิดรูปแบบร่วมสมัยของอาคารประเภทต่างๆ หรืออาคารที่ได้รับการ
ปรับปรุงหน้าท่ีใช้สอยท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมในยุคปัจจุบัน  

เพิ่มรายวิชาเนื่องจากเนื่องจากเนื้อหา
รายวิชามีความเข้มข้นทั้งในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติมากกว่าวิชาออกแบบ
ตกแต่งภายในพ้ืนฐาน   
 
 

5743501 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โลหะพื้นฐาน 3(2-2-5) 
       ศึกษาคุณสมบัติและลักษณะทั่วๆ ไปของโลหะ ที่น าใช้ผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ศึกษาวิธีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่
ใช้แปรรูปและขึ้นรูปรวมทั้งกระบวนการตกแต่งผิดโลหะ  
       ฝึกปฏิบัติการออกแบบช้ินงานโลหะขนาดเล็ก และทดลองใช้อุปกรณ์ 
เครื่องมือ และเครื่องจักร การท าหุ่นจ าลอง 

 
 
 
 
 

ตัดรายวิชาเนื่องจากเป็นรายวิชาที่สอน
เพียงพ้ืนฐานเท่านั้นเนื้อหาไม่ครอบคลุบ 

 5743205  ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ 3(2-2-5)  
        คุณสมบัติและลักษณะทั่วๆ ไปของโลหะ การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ 
และเครื่องจักรที่ใช้แปรรูปและขึ้นรูปรวมทั้งกระบวนการตกแต่งผิวโลหะ  

เพิ่มรายวิชาเนื่องจากเนื่องจากเนื้อหา
รายวิชามีความเข้มข้นทั้งในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติมากกว่าวิชาออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์โลหะพื้นฐาน  
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5743601 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 3(2-2-5) 
       ศึกษาลักษณะและรูปแบบของที่ระลึกที่ผลิตในประเทศที่มีรูปแบบดี 
ก าลังได้รับความนิยม และมีจ าหน่ายทั่วไป ศึกษาชนิด ประเภท และ
คุณ สมบัติ ของวัสดุที่ น ามาใช้  ศึ กษาวิธี ใช้ เครื่องมื อ  อุปกรณ์  และ
กระบวนการขึ้นรูปชนิดต่างๆ 
        ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และปฏิบัติการท าผลิตภัณฑ์ที่ระลึก ที่มี
รูปแบบและแนวคิดแปลกใหม่ 

 

ตัดรายวิชาเนื่องจากช่ือของรายวิชาไม่
สอดคล้องกับช่ือหลักสูตร 

 5743201 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก  
3(2-2-5) 
        การออกแบบของที่ระลึก โดยศึกษาจากลักษณะและรูปแบบของที่
ระลึกที่ผลิตในประเทศที่มีรูปแบบดี ก าลังได้รับความนิยม และมีจ าหน่าย
ทั่วไป ชนิด ประเภท และคุณสมบัติของวัสดุที่น ามาใช้  

เพิ่ มรายวิชาเนื่องจากเนื้อหารายวิชา
สอดคล้องกับหลักสูตร 
 

5744201 การควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
       ศึกษาทฤษฏีและการปฏิบัติ การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
โดยอาศัยพื้นฐานทางสถิติมาใช้ประกอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกรรมวิธี
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้งวิธีการปฏิบัติการตรวจสอบตัวอย่าง การ
สร้างระบบและวิธีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

5744101 การควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
       การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม โดยอาศัยพื้นฐานทางสถิติ
มาใช้ประกอบ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในกรรมวิธีควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งวิธีการปฏิบัติการตรวจสอบตัวอย่าง การสร้างระบบและ
วิธีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

- ปรับปรุงรหัสวิชาจาก 5744201 เป็น 
5744101 เนื่ อ งจากมี การจั ดลั กษณ ะ
เนื้อหากลุ่มเรียนใหม่ โดยตัวเลขหลักที่ 5 
เป็นเลข 1 หมายถึงเป็นวิชาพื้นฐานที่
นักศึกษาในหลักสูตรควรเรียน 
 

5704701 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรทางสังคม 1(90) 
       จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อให้รับทราบลักษณะ 
และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตน ให้ความรู้ ทักษะ เจตคติ 
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

5744501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(90) 
       กิจกรรม เพื่ อ เตรียมความพร้อมของนักศึ กษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อให้รับทราบลักษณะ 
และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตน ให้ความรู้ ทักษะ เจตคติ 
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

- ปรับปรุงรหัสวิชาจาก 5704701 เป็น 
5744501 เนื่ อ งจากมี การจั ดลั กษณ ะ
เนื้อหากลุ่มเรียนใหม่ โดยตัวเลขหลักที่ 5 
เป็ น เลข  5 หมายถึ งการ เตรียมฝึ ก ที่
นักศึกษาต้องท าการเตรียมฝึก 
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หลักสูตร (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง  เหตุผลการปรับปรุงแก้ไข 

 5744601 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา 1(45) 
        การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อการท างาน โดยมีอาจารย์
และผู้ประกอบการเป็นที่ปรึกษา เพื่อศึกษางานในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการออกแบบ พัฒนาให้รู้จักคิด ท า แก้ปัญหาเป็น มีคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
รวมทั้งด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 

เพิ่มรายวิชาเนื่องจากต้องการให้นักศึกษา
มีช่องทางในการฝึกงานที่มากขึ้นและได้
เตรียมฝึกงานในรูปแบบของสหกิจศึกษา 

5704702 ก า ร ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 5 (450) 
       เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้  มีประสบการณ์การท างานในวิชาชีพ 
รับทราบถึงอุปสรรค ปัญหาของการท างานในวิชาชีพ ฝึกวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหาเพื่อเป็นประสบการณ์ในการประกอบอาชีพก่อนจบการศึกษา จึงมี
แนวทางให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

5744502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 (450) 
       เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ มีประสบการณ์การท างานในวิชาชีพ 
รับทราบถึงอุปสรรค ปัญหาของการท างานในวิชาชีพ ฝึกวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหาเพื่อเป็นประสบการณใ์นการประกอบอาชีพก่อนจบการศึกษา จึง
มีแนวทางให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ  ด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

- ปรับปรุงรหัสวิชาจาก 5704702 เป็น 
5744502 เนื่ อ งจากมี การจั ดลั กษณ ะ
เนื้อหากลุ่มเรียนใหม่ โดยตัวเลขหลักที่ 5 
เป็ น เลข  5 หมายถึ งการ เตรียมฝึ กที่
นักศึกษาต้องท าการเตรียมฝึก 
- ปรับ ปรุ ง ช่ื อ รายวิ ช า เป็ น  “การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ” เพื่อให้สั้นและ
กระชับขึ้น 

5704703 สหกิจศึกษา 6 (450) 
       บูรณาการความรู้ที่ ได้ศึกษามากับการปฏิบัติ งานจริงในสถาน
ประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ร่วมกัน โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติงาน การคัดเลือกนักศึกษา การ
เตรียมความพร้อม การนิเทศ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิด
ทักษะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

5744602 สหกิจศึกษา 6(540)  
        บูรณาการความรู้ที่ ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบร่วมกัน โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติงาน การคัดเลือกนักศึกษา 
การเตรียมความพร้อม การนิเทศ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- ปรับปรุงรหัสวิชาจาก 5704703 เป็น 
5744602 เนื่ อ งจากมี การจั ดลั กษณ ะ
เนื้อหากลุ่มเรียนใหม่ โดยตัวเลขหลักที่ 5 
เป็นเลข 6 หมายถึงสหกิจศึกษาที่นักศึกษา
สามารถมีส่วนร่วมได้ 
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ภาคผนวก ค 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ 
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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 ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  
     ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
     ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วใน
ข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์
ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะ
สั้น         ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของหลักสูตรนั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาค
การศึกษาปกติส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ 7 การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือ
คัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการ
สอนในเวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลา
ราชการก็ได้ 

ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบ
โอนหน่วยกิตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนว
ทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้  
 ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วย
กิต การก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12 มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
แนะน าแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา   

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

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ตามเกณฑ์ที่แตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานการลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15 ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ 17 ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกัน
จัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18 ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19 ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
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ข้อ 20 การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
  ข้อ 21 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 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 าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้ วยการ
ประเมินผลการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย  จึงอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับ 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ 2 บรรดาข้อบังคับ  ประกาศ หรือค าสั่ ง อ่ืนใด ในส่วนที่ ขัดหรือแย้งกั บ     
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ
นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2549 
เป็นต้นไป 
  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 
จัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ตามโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ 
  ข้อ 5 ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท า
ตลอดภาคเรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และ
การสังเกตพฤติกรรม เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 
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30 ถึง 70 และต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และ
คณบดี การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6 ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนใน
ระบบค่าระดับคะแนน 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” ถ้านักศึกษาได้
ระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้น
รายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับ รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ  และรายวิชาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สอง
ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน 
เพ่ิมเติมตามข้อก 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 
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สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อ
ร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่
วันเปิดภาคเรียน 

  (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น
แล้วและได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์  

(3) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับ
หน่วยกิต และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่ง
นักศึกษาจะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป  

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้
ยื่นค าร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาต
ให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
 การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึก   
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8 กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จ
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้
ผลงานที่ค้างอยู่เป็น”ศูนย์” และในกรณีท่ีไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้
งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9 ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจาก
อาจารย์ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใด
ที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่
รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน  รายวิชา
นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10 ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชา
ที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  
 ข้อ 11 กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษา
มาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตร
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ที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่ เคยสอบได้มาแล้วนับตั้ งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน 5 ปี 
  ข้อ 12 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่
สอบตกเป็นตัวหารด้วย 
   12.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือ
เรียนรายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามท่ีหลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชา
ที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
  ข้อ 13 นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดนักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14 นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลา
เข้าชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่
ก าหนดในข้อ 13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” 
แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15 นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผล
การประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่
เป็นเหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาด
สอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม 
และให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไป
นั้นได้ และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตร
หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
   16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ ากว่า 5 
ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร 3 
ปี และไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน 
ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาค
เรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี 
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   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมี
สภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปี กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี และไม่ต่ ากว่า 9 ภาคเรียน และมีสภาพการ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 9 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน 11 ปี 
กรณีท่ีเรียนหลักสูตร 5 ปี 
  ข้อ 17 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อ
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อ
สิ้นภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ใน
ภาคเรียนปกติที่ 4 ที ่6 ที ่8 ที ่10 ที่ 12 ที่ 14 และท่ี 16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่
ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณี
เรียนหลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ 16 ภาค
เรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี ครบ 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร 5 ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมิน
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร  
2 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่ม
เข้าเรียน กรณีหลักสูตร 4 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1 .80 หรือไม่
ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 
2 

 ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว 
ถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 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 
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  ข้อ 20 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3 .60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3 .60 
แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน 
หรือไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลัง
อนุปริญญา) จะพิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับ
หลักสูตร  2 ปี ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  3 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับ
หลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี  

   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี 
ไม่เกิน 11 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่
เกิน 17 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
  ข้อ 21 การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22 ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา 
  
  ข้อ 23 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2548 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

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

 
 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวย
ประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
      บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้
แทน 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ า
กว่าอนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอน
ในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา
ใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและ
หน่วยกิต ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่
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ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหา
ในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ 4 ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน 
รายวิชาต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือ
ภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียน
นั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่
ก าหนดในวรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
รายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบ
ประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1) เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2) เป็นนักศึกษาท่ี ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3) เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการ
อ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็น
นักศึกษาภาคปกติ 
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจาก
มหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6 การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัด
จ านวนหน่วยกิตท่ีขอโอน 
   (4) ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ใน ข้อ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1) เป็นนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2) เป็นนักศึกษาท่ี ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
  (3) เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
  (4) เป็นนักศึกษาท่ีได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน  
 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 
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การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้
พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ 8 การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1) รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C
   (2) การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (3) ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และ
ข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  
  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอก
หนึ่ง โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  
  (5) จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของ
หน่วยกิตรวมข้ันต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
  (6) ผู้ ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี  ต้องมี เวลาศึกษาอยู่ ใน
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 (7) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน
รายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 ข้อ 9 นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จ
สิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10 การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (1) ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 
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 (2) ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วย
กิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

  (3) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่
เคยศึกษาและได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาค
เรียนต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการ
เรียน หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13 นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14 ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจตีความ และ

วินิจฉัย ชี้ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่  17  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร. (2555). การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลคณ

ฑี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร. (2555). ส ารวจความพึงพอใจ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพิไกร อ าเภอพราน

กระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร. (2556). ส ารวจความพึงพอใจ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทับแรต อ าเภอลาน

กระบือ จังหวัดก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร และคณะ. (2558). การออกแบบชุดเครื่องเรือนหัตถรรม จากเส้นโพลิโพพีลีน. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร และคณะ. (2558). การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นโพลิโพพีลีนของชุมชนบ้านโพธิ์

พัฒนา ต.คณฑี อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร อย่างมีส่วนร่วม ตามวิถีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  

ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร และคณะ. (2558). ออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษ
และเชือกกล้วย ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชาศูนย์ตะเคียงงาม จังหวัดก าแพงเพชร. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
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ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร. (2558). ผลการสอนโดยใช้วงจร PDCA ที่ส่งผลต่อคุณภาพ ผลงานของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.   

ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร. (2558). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนของกลุ่มผ้าฝ้าย
ทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองปิ้งไก่  จ.ก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร.  

ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร และคณะ. (2559). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากขี้เถ้าชานอ้อยเพ่ือ
ส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมพ้ืนบ้านอ าเภอเมอง จังหวัดก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร.  

ณัฐธิกานต ์ปิ่นจุไร. (2559). การพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงินจากอัตลักษณ์ชาวเขา เผ่าเย้าของ 

ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา จ.ก าแพงเพชร . มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร.  
       
แต่งต ารา/เอกสารประกอบการสอน 

ต ารา รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาสัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

รายวิชาที่รับผิดชอบ 
 สัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

เขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 
ประสบการณ์การท างาน 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง สังกัดหน่วยงาน 
2555 - ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย 

สายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2548 – 2554 อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ชื่อ-สกุล   นายพจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา ปี พ.ศ. 
ค.อ.ม. เทคโนโลยีการออกกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

2557 

ศป.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

2555 

 
บทความทางวิชาการ 
พ.ศ.2559  การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชั้นวางของภายในส านักงานจากเศษไม้เหลือใช้ด้วยเทคนิค

การเคลือบเรซิน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง 

พ.ศ.2559  การศึกษาการคิดเชิงมโนทัศน์ ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน โดยใช้ตารางการกระจายหน้าที่การวิเคราะห์เชิงการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ วารสารสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 

พ.ศ.2558  แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษกล้วยและ
เชือกกล้วย จังหวัดก าแพงเพชร การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

พ.ศ.2557  การออกแบบและพัฒนากระเป๋าอุปกรณ์แพทย์และเวชภัณฑ์ภาคสนาม วารสาร
ศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ปีที่ 1 ฉบับที่ 2  

พ.ศ.2557  การศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ ง  กลุ่ม
อุตสาหกรรมกระเป๋าขนาดย่อม วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่ 5 ฉบับที่ 1 

 
ผลงานวิจัย 
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และคณะ. (2559). การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับ

สุภาพสตรี จากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ  กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติไหมแก้ว
พัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์. (2558). การออกแบบชุดเครื่องเรือนหัตถกรรมแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน กลุ่ม
เชือกกล้วยฟั่น จังหวัดก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์. (2558). การศึกษาการคิดเชิงมโนทัศน์ ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน โดยใช้ตารางการกระจายหน้าที่การ
วิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  



- 124 - 

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และคณะ. (2558). ออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษ
และเชือกกล้วย ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชาศูนย์ตะเคียงงาม จังหวัดก าแพงเพชร. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์. (2557). การศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้ง 
กลุ่มอุตสาหกรรมกระเป๋าขนาดย่อม. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลากกระบัง. 

พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ . (2555). การออกแบบและพัฒนากระเป๋าอุปกรณ์แพทย์และเวชภัณฑ์
ภาคสนาม ส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี. 

 
แต่งต าราเอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน รายวิชาประวัติและวิวัฒนาการออกแบบ  
ต ารา รายวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  

 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
 การยศาสตร์ 
 ประวัติและวิวัฒนาการการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 ระเบียบวิจัยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 งานวิจัยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียนแบบ 2 มิติ 
 คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 
 การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดีย 
 
ประสบการณ์การท างาน 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง สังกัดหน่วยงาน 
2557 -ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย สาย

วิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2555 เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(Designer) ฝ่ายวิศวกรรม  

บริษัทไอดอล ซิสเทิม จ ากัด 27/8 ถนนบรมราช
ชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

2550 - 2555 ธุรการ – ออกแบบฯ บรัทไทยธรรมาภิบาล จ ากัด 939/32 ถนนเพ่ิมสิน 
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 
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ชื่อ-สกุล   นางสาวพบพร เอ่ียมใส 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา ปี พ.ศ. 
ค.อ.ม. เทคโนโลยีการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

 2556 

ศป.บ. การออกแบบบรรจุภัณฑ์         มหาวิทยาลัยนเรศวร               2552 
    
บทความทางวิชาการ 
พ.ศ.2558  ปัจจัยด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์กับการรับรู้ประเภทและคุณค่าของสิ้นค้า: 

กรณีศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้บรรจุภัณฑ์ประเภทสินค้าอุปโภคข้ามวัฒนธรรม 
พ.ศ.2558  แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษกล้วยและ

เชือกกล้วย จังหวัดก าแพงเพชร การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ผลงานวิจัย 
พบพร เอ่ียมใส. (2557). ปัจจัยด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์กับการรับรู้ประเภทและคุณค่าของสิ้นค้า: 

กรณีศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้บรรจุภัณฑ์ประเภทสินค้าอุปโภคข้ามวัฒนธรรม . 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากกระบัง. 

พบพร เอ่ียมใส และคณะ. (2557). ออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและ
เชือกกล้วย ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชาศูนย์ตะเคียงงาม จังหวัดก าแพงเพชร. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  

 
แต่งต าราเอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน e-learning รายวิชาการเขียนแบบส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ทุนมหาวิทยาลัย) 

 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 

การเขียนแบบส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ออกแบบนิทรรศการ 
พฤติกรรมผู้บริโภค 
การฟิกเบื้องต้น 
บรรจุภัณฑ์กระดาษ 
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ประสบการณ์การท างาน 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง สังกัดหน่วยงาน 
2556 -ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย 

สายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2552-2554 นักออกแบบ  E.S.T. Exhibition Services (Thailand) 
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ชื่อ-สกุล   นายธนกิจ โคกทอง 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา ปี พ.ศ. 
ศป.ม. ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556 
ศป.บ.  การออกแบบบรรจุภัณฑ์         มหาวิทยาลัยนเรศวร                2554 
   
บทความทางวิชาการ 
พ.ศ.2556   ศิลปะภาพถ่ายดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊ค 
พ.ศ.2558  กระบวนการออกแบบบริการเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับชุมชุน 
 
ผลงานวิจัย 
ธนกิจ โคกทอง. (2556). ศิลปะภาพถ่ายดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่นผ่านเฟสบุ๊ค . 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
ธนกจิ โคกทอง. (2558). การถ่ายทอดเทคโนโลยีการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร . 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
ธนกิจ โคกทอง. (2558). ออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย 

ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชาศูนย์ตะเคียงงาม จังหวัดก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร.  

 
แต่งต าราเอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการถ่ายภาพเพ่ือการออกแบบ 
 

รายวิชาที่รับผิดชอบ 
การถ่ายภาพเพ่ือการออกแบบ 
คอมพิวเตอร์ตกแต่งภาพเพ่ืองานออกแบบ 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์พ้ืนฐาน 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง 
การออกแบบกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ 
หลักการออกแบบ 
ภาษาอังกฤษส าหรับการออกแบบ 
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ประสบการณ์การท างาน 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง สังกัดหน่วยงาน 
2556 -ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย 

สายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2554-2556 อาจารย์พิเศษ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2557 – ปัจจุบัน ช่างภาพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว “High Contrrast Studio”  
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ชื่อ-สกุล   นางสาวอ าไพ แสงจันทร์ไทย 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา ปี พ.ศ. 
ศป.ม. ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557 
ว.ท.บ.  ออกแบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 

2552 

 

บทความทางวิชาการ 
พ.ศ.2558 การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาของกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง  

อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
พ.ศ.2558  เทคนิคการสร้างต้นแบบเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา 
 

ผลงานวิจัย 
อ าไพ แสงจันทร์ไทย และคณะ. (2558). ออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษ

และเชือกกล้วย ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชาศูนย์ตะเคียงงาม จังหวัดก าแพงเพชร. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  

อ าไพ แสงจันทร์ไทย. (2558). การออกแบบชุดเครื่องเรือนหัตถกรรม จากเส้นโพลิโพรพิลีน.   
มหาวิทยาลัยนเรศวร.  

อ าไพ แสงจันทร์ไทย. (2558). การพัฒนาทักษะการท าหุ่นจ าลองเพ่ือน าเสนอผลงานของนักศึกษา  
   รายวิชาเทคนิคการท าหุ่นจ าลอง. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
 

รายวิชาที่รับผิดชอบ 
   ออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์พ้ืนฐาน 

  ออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน 
  คอมพิวเตอร์เพ่ืองานออกแบบ 2 
    คอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียนแบบ 3 มิต ิ
    ออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ส าหรับเด็ก 

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
โปรแกรมส าเสร็จรูปส าหรับเทคโนโลยี  
ออกแบบตกแต่งภายใน 
 

ประสบการณ์การท างาน 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง สังกัดหน่วยงาน 
2553-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ชื่อ-สกุล   นายสุรเชษฐ์ ตุ้มมี 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา ปี พ.ศ. 
วท.ด. วัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 
วท.ม. เทคโนโลยีเซรามิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 
วศ.บ. วิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2548 
 
บทความทางวิชาการ 
1. Dispersion of titanium dioxide nanoparticles in silicone oil using poly(ethylene 

glycol-b-dimethylsiloxane-b-ethylene glycol) triblock copolymers as dispersants : 
วารสารวิจัย มข. 13 (6) : กรกฎาคม 2551. 

2. Enhancement on stability of nano-sized titanium dioxide in silicone suspension 
using diblock copolymer : Influence of dispersant structure : Advanced Materials 
Research Vol. 747 (2013) pp 599-602. 

3. Improvement of dispersion and stability of fine titanium dioxides in silicone fluid 
using poly(ethylene oxide-b-dimethylsiloxane-b-ethylene oxide) triblock 
copolymer: Effects of dispersant structure and concentration : Journal of Ceramic 
Processing Research. Vol. 14, No. 3, pp. 315~321 (2013) Impact Factor = 0.349 

4. High color stability and reversible thermochromism of polydiacetylene/zinc oxide 
nanocomposite in various organic solvents and polymer matrices : Colloids and 
Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (2015), pp. 252-261 (2015) 
Impact Factor = 2.354 

 
ผลงานวิจัย 
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี. (2551). การกระจายตัวของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ในน้ ามันซิลิโคนโดย 

ใช้สารช่วยกระจายตัวพอลิ(เอทิลีนไกลคอล-บี-ไดเมทิลไซลอกเซน-บี-เอทิลีนไกล
คอล)ไตรบล็อกโคพอลิเมอร์. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

สุรเชษฐ์ ตุ้มมี. (2557).  บทบาทของบล็อกโคพอลิเมอร์ประเภทนอนไอออนิกต่อการกระจายและ
เสถียรภาพของอนุภาคอินทรีย์และอนินทรีย์ระดับนาโนในตัวกลางอินทรีย์ . 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สุรเชษฐ์ ตุ้มมี. (2559). การออกแบบและพัฒนาวัสดุเชิงประกอบของไคโตซานและซิงค์ออกไซด์ 
เพ่ือการยับยั้งการเจริฐญเติบโตของแบคทีเรียในบรรจุภัณฑ์ฉลาด. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร.  
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แต่งต ารา/เอกสารประกอบการสอน 
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาวัสดุวิศวกรรม 

 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 

วัสดุศาสตร์ 
 เทคโนโลยีท้องถิ่น 
 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในบ้าน 
 
ประสบการณ์การท างาน 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง สังกัดหน่วยงาน 
2558 -ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย 

สายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ชื่อ-สกุล   นางสาวศศิวรรณ พลายละหาร 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา ปี พ.ศ. 
วท.ม. เทคโนโลยี อุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนา

ท้องถิ่น 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
ก าแพงเพชร 

2558 

วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
ก าแพงเพชร 

2547 

 
บทความทางวิชาการ 
พ.ศ.2558  พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมส าหรับการผลิตข้าวกล้องงอก 
พ.ศ.2558  การผลิตกระดาษจากใบอ้อยและกาบกล้วยไข่เพ่ือใช้ในงานหัตถกรรม 
 
ผลงานวิจัย 
ศศิวรรณ พลายละหาร. (2558). การผลิตกระดาษจากใบอ้อยและกาบกล้วยไข่เพ่ือใช้ในงาน

หัตถกรรม. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
ศศิวรรณ พลายละหาร และคณะ. (2558). พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมส าหรับการผลิตข้าวกล้องงอก.  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
ศศิวรรณ พลายละหาร และคณะ. (2558). การออกแบบและพัฒนาฉลากสินค้าข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง ของ

ศูนย์เรียนรู้ชีวิตพอเพียง จังหวัดก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
 
แต่งต าราเอกสารประกอบการสอน 

 - 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
 การออกแบบในงานอุตสาหกรรม 

งานช่างส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
ประสบการณ์การท างาน 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง สังกัดหน่วยงาน 
2549 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ชื่อ-สกุล   นายสฤษณ ์พรมสายใจ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา ปี พ.ศ. 
กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543 
วท.บ. เทคโนโลยีเซรามิกส์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร 2533 
 
บทความทางวิชาการ 
พ.ศ.2557  การศึกษาการท าเคลือบขี้เถ้าจากอัตราส่วนผสมระหว่างขี้เถ้าหอยเชอรี่  หินฟันม้า 

และดินขาว ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือแผ่นดินไทยที่
ยั่งยืน ครั้งที่ 4 พลังงานทดแทน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน , 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 131-135 หน้า. 

พ.ศ.2557 การศึกษาการท าเคลือบขี้เถ้าจากอัตราส่วนผสมระหว่างขี้เถ้าหอยเชอรี่  หินฟันม้า 
และดินขาว ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือแผ่นดินไทยที่
ยั่งยืน ครั้งที่ 4 พลังงานทดแทน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน , 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 131-135 หน้า.  

 
ผลงานวิจัย 
สฤษณ์ พรมสายใจ. (2559). ศึกษาการแปรรูปกล้วย ด้วยระบบโซ่อุปทานของชุมชนมอกล้วยไข่ อ.

เมืองก าแพงเพชร  จ.ก าแพงเพชร อย่างยั่งยืน. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
สฤษณ์ พรมสายใจ. (2555). รายงานผลความพึงพอใจที่ได้รับการบริการนักศึกษา คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
สฤษณ์ พรมสายใจ. (2555). การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารค าสอน วิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์

เซรามิกส์ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร . 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  

สฤษณ์ พรมสายใจ. (2556).  รายงานผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง วัสดุท้องถิ่นมี
ประโยชน์น ามาพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือการเรียนรู้  คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  

 
แต่งต าราเอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการข้ึนรูปด้วยแป้นหมุน 1 
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเตาเผาเซรามิกส์ 1 
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รายวิชาที่รับผิดชอบ 
 หลักการออกแบบ 

วัตถุดิบเซรามิก 
เทคโนโลยีการท าพิมพ์การและหล่อ 
เทคโนโลยีน้ าเคลือบ 1 

 
ประสบการณ์การท างาน 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง สังกัดหน่วยงาน 
2540 - ปัจจุบัน ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ชื่อ-สกุล   นายพิชิต พจนพาท ี
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา ปี พ.ศ. 
ค.บ.  เครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยครูพระนคร 2531 
  

บทความทางวิชาการ 
 - 
ผลงานวิจัย 
พิชิต พจนพาท ีและคณะ. (.2559). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากข้ีเถ้าชานอ้อยเพ่ือ 

ส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมพ้ืนบ้าน อ าเภอเมอง จังหวัดก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร.  

 
แต่งต าราเอกสารประกอบการสอน 

 - 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
 วัสดุศาสตร์  

วาดเส้นพ้ืนฐาน 
วาดเส้นเพ่ือการออกแบบ 
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในบ้าน 

 
ประสบการณ์การท างาน 
วัน เดือน ปี ต าแหน่ง สังกัดหน่วยงาน 
2538 - ปัจจุบัน ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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