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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี)
: Bachelor of Education Program in Art Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)
ชื่อย่อ ค.บ. (ศิลปศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Education (Art Education)
ชื่อย่อ B.Ed. (Art Education)
3. วิชาเอก
- ไม่มี 4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
5.2 ประเภทของหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

-25.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2559
6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
6.3 คณะกรรมการประจาคณะ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
6.4 สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564
6.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2567
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครู/บุคลากรทางการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน
8.2 นักวิชาการศึกษา
8.3 นักวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
8.4 นักวิจัยทางด้านการศึกษา
8.5 ธุรกิจศิลป์ส่วนตัว
8.6 ศิลปินหรือช่างศิลป์อิสระ
8.7 ฝ่ายศิลป์หรือพนักงานภาครัฐ เอกชน บริษัท ห้างร้าน
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9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
นายมัย ตะติยะ
นายเชวงศักดิ์ เขียวเขิน

3

นายจิรพงศ์ ยืนยง

4

นางสาววนัสนันท์ นุชนารถ

5

นายวัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิยาลัยนเรศวร
มหาวิยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร

2527
2542
2526
2557
2552
2552
2549
2558
2541
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
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1
2

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
อาจารย์
ศป.ม. (ศิลปะและการออกแบบ)
ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)
อาจารย์
ศป.ม. (ทัศนศิลป์)
ศป.บ. (วิจิตรศิลป์)
อาจารย์
ศป.ม. (ศิลปกรรม)
ศศ.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์)

-411. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจกับการศึกษานั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ต่างเป็นเหตุและผลซึ่งกันและกันอย่างแยกกัน
ไม่ออก และเป็นความสัมพันธ์แบบต่างฝ่ายต่างมีอิทธิพลต่อกัน อาจกล่าวได้ว่าการจัดการศึกษาเป็นการพัฒนาทุน
มนุษย์และทุนทางสังคม ที่เป็นปัจจัยสาคัญ ที่สุดในกระบวนการพัฒ นาทางเศรษฐกิจประเทศต้ องจัดการศึกษา
ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพและคุณภาพ เพื่อให้ประชากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ
และเป็นพลเมืองที่มีความรับ ผิดชอบ จึงจะสามารถแก้ ไขปัญหาและพัฒ นาเศรษฐกิจให้ ประสบความสาเร็จได้
ในทางกลับกันหากเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ มีความมั่นคงมั่งคั่งก็ย่อมส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และคุ ณ ภาพเช่ น เดี ย วกั น ฉะนั้ น การศึ ก ษาถื อ เป็ น รากฐานที่ ส าคั ญ และมี บ ทบาทอย่ า งยิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นา
ประเทศชาติ สังคม และมนุษย์ให้มีความเข้มแข็ง เจริญก้าวหน้า ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็น
ยุคของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ไร้พรมแดน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโลกของยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization)
โดยตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544) จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (ฉบั บ ปั จ จุ บั น พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) ได้ มุ่ งเน้ น ความส าคั ญ ในการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรหลักที่ สาคัญในการพัฒนาทุกด้าน เพื่อมุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก็ระบุไว้ชัดเจนว่า “จะมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒ นาคนไทยให้ เป็ น มนุ ษย์ที่ส มบู รณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญ ญา ความรู้และคุณ ธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดาเนินชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”
การพัฒนาหลักสูตร เป็นการพัฒนาและความก้าวหน้าทางด้านศิลปะ โดยเฉพาะศิลปะในวงการศึกษา
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ที่มีความขาดแคลนพอสมควร ซึ่งครูด้านทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ก็เป็นสาขา
หนึ่งที่มีความสาคัญเป็นอย่ างยิ่งต่อการพัฒนาทางการศึกษา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม เทคโนโลยีเนื่องจากใน
ปัจจุบันมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างเร็วมาก ทุกวันนี้หลายประเทศต้องปรับเปลี่ยนกล
ยุ ท ธ์โ ดยการวางแผนงานสู่ ก ารปฏิ บั ติ เพื่ อ บรรลุ เป้ าหมาย ภายใต้ ก ารวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มที่ เหมาะสม
ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมในการและมีจิตสานึกสาธารณะ ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และสามารถ
ให้ความรู้เพื่อเป็นวิทยบริการแก่สังคมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป
สาขาวิชาศิลปศึกษา เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ต้องพัฒนาให้ทันกระแสโลกในด้านกระบวนการ กลวิธี วัสดุ
อุปกรณ์ การออกแบบ เทคโนโลยี ฯลฯ เพื่อให้การผลิตเกิดเป็นผลงานที่มีคุณภาพและทันสมัย ซึ่งในเหตุการณ์
ปัจจุบัน เป็ นการแข่งขันด้านการออกแบบเสียเป็นส่วนใหญ่ ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาครูจึงจาเป็นต้องพัฒ นา องค์
ความรู้ความเข้าใจและทักษะความชานาญในการออกแบบอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นครู อาจารย์ อย่างมี ศักยภาพ
ซึ่งหลักสูตรได้ยึดหลักมาตรฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่คานึงถึงมาตรฐานทางวิชาการ
และทางวิชาชีพ ระดับอุดมศึกษาที่มุ่งผลิตกาลังคนที่สนองความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมไทยและสังคมโลก ทาให้ประเทศไทยต้องมีการเตรียมความ
พร้อมในการอนุรักษ์ทุนทางสังคมและวัฒ นธรรมในด้านทัศนศิลป์ ประยุกต์ศิ ลป์ นาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ ล้วน
แล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒ นธรรม ที่ผู้คนในสังคมได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อความสุนทรี ยะและบ่งบอกถึง
เอกลักษณ์ในท้องถิ่น จนสามารถคงความเป็นมรดกทางวัฒนธรรม แสดงถึงความเข้มแข็งของชุมชนในชาติ ภายใต้
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ไร้พรมแดน สังคมและวัฒนธรรมก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วย การช่วยกันฟื้นฟูท้องถิ่น ซึ่งเป็นการฟื้นฟูทุนของ
ชุมชนทุกประเภท เช่น ทรัพยากร ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจชุมชน สังคมท้องถิ่น ภูมิปัญญา โดยมุ่ งเป้าไปสู่การ
สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชน และพัฒนาทุนเดิมของชุมชนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 กาหนดให้
จัดทามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบั นอุดมศึกษานาไปจัดทาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิ มีมาตรฐาน
ใกล้เคีย งกัน จึงจาเป็ นต้องกาหนดมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากมีหน้าที่ผลิตนักศึกษา
ในสาขาวิชาต่าง ๆ รับใช้สังคม วัฒนธรรมแล้ว ภารกิจที่สาคัญอีกด้านหนึ่ง คือ ผลิตนักศึกษาในด้านวิชาชีพครู
เพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริม สนับสนุน บริการทางวิชาการ ทานุบารุง อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอัน
เป็นมรดกของชาติไทย ซึ่งสาขาวิชาศิลปศึกษา นับว่าเป็นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนาสังคมและชุมชนได้เป็น
อย่างดี
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและความเกี่ ย วข้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ของสังคมโลก และ
รองรับการแข่งขันทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้การศึกษาเป็นรากฐาน หลักสูตรนี้
จึงมุ่งเน้นครูสอนศิลปะ และตลอดจนบุคคลในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ ทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ซึ่งเป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีความรอบรู้ที่สาคัญของประเทศและมีความรู้ เข้าใจหลักการ ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานในทางศิลปะ รวมถึง
ทักษะ คุณภาพ มาตรฐานในการเป็นครูสอนศิลปะ เทคโนโลยี นักสร้างสรรค์ในทางศิลปะและอาชีพที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งจาเป็นจะต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อที่จะสามารถศึกษาความรู้ในด้านศิลปะ
และกราฟิกคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องในการจัดการเรียนรู้ เพี่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการประกอบอาชีพ อันจะ
ส่งผลให้สังคม และประเทศชาติมีขีดความสามารถในการพัฒนาความเป็นครูสู่ระดับนานาชาติได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 4 ข้อ ได้แก่
1) สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
2) ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์
และการสื่อสารด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล
4) บริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมที่ ทั น สมั ย โปร่ งใสด้ ว ยหลั ก
ธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ เน้ น พั น ธกิ จ ส าคั ญ ในข้ อ 2 ผลิ ต และพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
หลักสูตรนี้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ในสาขาวิชาศิลปศึกษาระดับสูงให้มีประสิทธิภาพทางการสอนศิลปะ
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ศิลปะ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ และการบริการวิชาการแก่สังคม จัดให้มีการ
สัมมนาศิลปะร่วมสมัย และทัศนศิลป์ ตลอดจนการนาเสนอผลการวิจัยและสร้างสรรค์ด้านศิลปะ ตลอดจนการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีการสอดแทรกเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ศรัทธาในวิชาชีพครู ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม
การ เผยแพร่ศิลปะ ทัศนคติที่ดี ศิลปะนิสัยให้เกิดขึ้นในตัวบัณฑิต
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
13.1.2 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ เปิดสอนโดยโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จัดแบ่งเป็น 4 กลุม่ ได้แก่
1) กลุ่มวิชาชีพครู แบ่งเป็น 2 ลักษณะวิชา คือ
(1) วิชาชีพครูบังคับ
(2) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา
2) กลุ่มวิชาเอกโท แบ่งเป็น 3 ลักษณะวิชา คือ
(1) วิชาเอกทัศนศิลป์
(2) วิชาโทประยุกต์ศิลป์
13.1.3 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะ
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
13.2 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านเนื้อหา
สาระ การจัดการตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและการกาหนดสาระของรายวิชา
14.1 ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่สาคัญตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 กาหนดจานวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี
14.2 จัดประชุมคณาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อพิจารณาผลการดาเนินการตามหลักสูตรที่ผ่านมาและร่วมกัน
กาหนดทิศทางในการผลิตครู สาขาวิชาศิลปศึกษา ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และสอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่สาคัญตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)
พ.ศ. 2562
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หลักสูตร 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
14.4 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียนการ
สอนทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ รวมทั้งศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตมาร่วมวิพากษ์
14.5 ปรั บ ปรุ งและจั ดท าเป็ น หลั กสู ต รครุศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าศิล ปศึกษา หลั กสู ตร 4 ปี (หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565)

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1. ปรัชญา
เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ค วามสามารถ ชานาญในเทคโนโลยีทั้งวิช าการและวิช าชีพ มีเจตคติที่ดีต่อ
วิช าชีพ ครู เป็ น คร ูชั้น วิช าชีพ ท ี่มีความปร ีชาสามารถทั้งความร ู้ทักษะ คุณ ธรรมและจร ิย ธรรม ส ืบ สานและ
ส่งเสริมศิล ปวัฒนธรรมท้อ งถิ่นทั้งของไทยและต่างชาติ อีกทั้งพัฒนาทักษะและความรู้ในด้า นศิล ปะ สามารถ
ถ่ายทอด ความรู้และนาความรู้ไปใช้ให ้เกิดประโยชน์กับตนเองส ังคมและประเทศชาติ เพื่อส่งเสริมการพัฒ นา
บุคลากรทางการศึกษาในด้านศิลปะ ที่มีทักษะด้านวิชาการและมีความสามารถปฏิบัติงานในเชิงช่างศิลป์ในสังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับมุ่งพัฒนาตนและพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าสืบไป
1.2. ความสาคัญ
เพื่อเป็นการผลิตทรัพยากรมนุษย์ในสายวิชาชีพครู สาขาวิชาศิลปศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถควบคู่
ไปกับการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพสอดคล้องกับสังคมโลกวิชาการและสังคมในยุคการแข่งขันในด้านต่างๆ โดยมี
ความสาคัญ ดังนี้
1) ผลิตบัณฑิตให้เป็นครูที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติด้วยการพัฒนาเยาวชนให้
เป็นบุคคลที่มคี วามรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม
2) ผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมุ่งมั่นที่จะพัฒ นาให้เกิดความก้าวหน้าใน
วิชาชีพครูและวิชาชีพทางศิลปะ
3) ผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่น หรือจิตสาธารณะให้ความรู้และบาเพ็ญประโยชน์ใน
ชุมชนและบริหารแหล่งการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้สู่โรงเรียนและชุมชน
4) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและเทคนิคเฉพาะทาง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
ได้เป็นอย่างดี
5) ผลิตบัณฑิตมีทักษะในด้านเทคโนโลยี สามารถดาเนินงานอาชีพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6) ผลิตบัณฑิตให้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีนิสัยใฝ่รู้ มีทักษะและวิจารณญาณในการแก้ปัญหา สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในการทางาน
7) ผลิตบัณฑิตให้มีโลกทัศน์ที่กว้าง ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม
8) ผลิตบัณ ฑิตเป็น พลเมืองดี มีความตระหนักต่อการพัฒ นาตนเองและเป็นผู้นาในการพัฒ นาชุมชน
สังคมและประเทศชาติ

-89) ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามเป็ น ประชาธิ ป ไตย กระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะมี ส่ ว นร่ ว มในการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
10) ผลิตบัณฑิตในหลักสูตรนี้จาเป็นต้องสร้างให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ
1.3. วัตถุประสงค์
ในการผลิตบัณฑิต ในสายวิชาชีพครู ต้องการให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและการปฏิบัติงาน
สามารถนาไปปรับใช้ในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
1) มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นครู มีความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพครู มีค่านิยมที่พึงประสงค์มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ตลอดจนมีจิตใจใฝ่สัมฤทธิ์ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
2) มีความรู้และเทคนิควิธีที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา
4) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมคุณภาพทางกาย ทางใจ ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม
5) มีจิตสานึกในการพัฒนาสังคม เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
6) มี จิ ต ใจเป็ น ประชาธิ ป ไตย กระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะมี ส่ ว นร่ว มในการปกครองแบบประชาธิป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
7) รักษาเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ และมีความสานึกในความเป็นคนไทย
1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความรัก ศรัทธาภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตอาสา มีค่านิยม คุณลักษณะที่เป็น
ประชาธิปไตย เคราพผู้อื่นและมีความกล้าหาญที่แสดงออกในคุณธรรมจริยธรรม
2) ด้านความรู้ รอบรู้หลักการแนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาสาระทั้งด้านวิชาชีพ ติดตามตามความก้าวหน้าทาง
วิทยาการและนาไปประยุกต์ใช้พัฒนาผู้เรียน
3) ด้านทักษะทางปัญญา มีการคิดค้น วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ประเมินข้อมูล สื่ อ สารสนเทศคิดวินิจฉัยได้
คิดริเริ่มพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกผู้อื่นใน
เชิงบวก ทางานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพ รับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อตนเองและผู้ อื่น
รู้จักแก้ไขปัญหาและมีภาวะผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารกับผู้เรียน ผู้อื่น
และกลุ่มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง
การเรียนรู้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมและการออกแบบการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและ
ทางานในสถาการณ์จริง ส่งเสริมพัฒนาการทางความคิด การทางาน สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียน เทคโนโลยีวัฒนธรรมภูมิปัญญาทั้งในและนอก และสามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะทาง
ศตวรรษที่ 21

-91.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีของนักศึกษา
นักศึกษา
ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 นักศึกษามีความรู้วิชาชีพครูและความรู้พื้นฐานทางวิชาเอกทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์เบื้องต้น
ทางด้านทัก ษะทางศิล ปกรรมทั้ งจิต รกรรมพื้ น ฐาน ทฤษฎี สี หลั ก การออกแบบ คอมพิ ว เตอร์
กราฟิกอีกทั้งประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
ชั้นปีที่ 2 นั ก ศึก ษามีค วามรู้ ท างรายวิช าชี พ ครูเกี่ย วข้ อ งกั บ การวัด ผลประเมิ น ผล มี ความเข้ าใจในวิช า
ทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ในด้านการปฏิบัติการที่เพิ่มขึ้นโดยนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิ บั ติผ ลงานในวิช าภาพพิ ม พ์ พื้ น ฐาน องค์ ป ระกอบศิล ป์ ตั ว อั ก ษรและการสร้างสรรค์ การ
สร้างสรรค์ศิลปะประดิษฐ์ รวมทั้งยังวิเคราะห์ สืบค้น ความรู้ทางวิชาทฤษฎีของประวัติศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบและประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ประเทศไทย
ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้ในด้านทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ที่สูงขึ้น โดยมีวิชาทางเทคโนโลยี
วาดภาพดิจิตอลเพ้น ท์ การตัดต่อภาพและเสียง การสร้างภาพการ์ตูนฯ อีกทั้งยังมีพื้นฐานวิจัย
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การวิจารณ์ผลงานศิลปะ มาต่อยอดในการพัฒนาผลงานรายวิชา ศิลป
นิ พ นธ์ ซึ่ งเป็ น ผลงานสร้ างสรรค์ ที่ ผู้ เรี ย นต้ อ งตกผลึ ก องค์ ค วามรู้ต่ าง ๆ ทั้ งทางวิช าการและ
ปฏิบัติการในการสร้างผลงาน อีกทั้งยังพัฒนาตนเองในรายวิชา การสอนศิลปะระดับประถมศึกษา
และ การสอนศิลปะระดับมัธยมศึกษาเป็นแนวทางสู่การเป็นครูทางด้านศิลปะในสถานศึกษาที่ต้อง
ฝึกปฏิบัติการสอน
ชั้นปีที่ 4 นั ก ศึ กษาน าความรู้ จ ากเรี ย นที่ ได้ ศึก ษาด้ านทั ศนศิ ล ป์ แ ละประยุ กต์ ศิล ป์ ตลอดหลั ก สู ต รไปใช้
แก้ปัญหาในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยได้รับรองจากผู้ใช้บัณฑิตของสถานศึกษาที่
ฝึกปฏิบัติการ และให้นักศึกษาเตรียมเข้ารับการสอบใบประกอบวิชาชีพครูตามลาดับ

- 10 2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา (4ปี) ให้มี
มาตรฐานไม่ต่ากว่ามาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
(มคอ.1 สาขาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ และที่ครุ ุสภากาหนด)
2. ปรบั ปรุงหลกั สตู รใหส้ อดคลอ้ งกับ
ความตอ้ งการของสถาบนั ทาง
การศกึ ษาและหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน

กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและ
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีของบุคลากรทางการศึกษา
2. ตดิ ตามประเมนิ หลกั สตู รอย่าง
สม่าเสมอ

หลักฐานตัวบ่งชี้
1. เอกสารปรบั ปรุงหลกั สตู ร
2. รายงานผลการประเมนิ หลกั สตู ร

1. ตดิ ตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ตอ้ งการนโยบายของสถานศกึ ษาทั้งใน
หนว่ ยงานภาครัฐและเอกชน

3. แผนปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความเปลีย่ นแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจการเมืองและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงในสังคมและ
วิชาการอย่างสม่าเสมอ

1. รายงานผลการประเมนิ ความพึง
พอใจในการใชบ้ ณ
ั ฑิตของหนว่ ยงาน
ที่บณ
ั ฑิตเขา้ ทางาน
2. ความพึงพอใจในทกั ษะความรู้
ความสามารถในการทางานของ
บณ
ั ฑิตโดยเฉลี่ยในระดบั ดี
1. รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับความเปลีย่ นแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอก
1. ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
บุคลากรด้านการเรียนการสอนใน
หลักสูตร
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
4. รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้
สอนให้ทางานบริการแก่องค์กร
บัณฑิตแผนพัฒนาบุคลากรด้าน
ภายนอก
การเรียนการสอนและบริการ
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูข้ อง
วิชาการให้มีความรูส้ มรรถนะและ
บุคลากรด้านการเรียนการสอนให้มี
เจตคติที่ทันสมัยและเหมาะสมตาม
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทมี่ ี
มาตรฐานและจรรยาบรรณของ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วิชาชีพ
5. แผนการบริหารทรัพยากรการ
1. ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/ตารา/ สื่อ
เรียนการสอน
ประกอบการเรียนการสอน
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภณ
ั ฑ์ห้องเรียนที่
มีมาตรฐาน
6. แผนสนับสนุนและพัฒนานักศึกษา 1. ส่งเสริมพัฒนาระบบการให้คาปรึกษา/
มีส่วนร่วมทางวิชาการ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้

1. เอกสาร/ ตารา/ สื่อประกอบ การ
เรียนการสอนเพิ่มขึ้น
1. ระบบและโครงการให้คาปรึกษา
วิชาการ
2. โครงการพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษา
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1. ระบบ
ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 หรือภาคต้น และ
ภาคเรียนที่ 2 หรือภาคปลาย โดย 1 ภาคเรียนการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี
1.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1. วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2.2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2 มีค่านิยมเจนคติที่ดีและมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู
2.2.3 สอบผ่านข้อสอบวัคคุณลักษณะความเป็นครูและผ่านเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอุดศึกษา
2.2.4 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2.3. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ซึ่งส่วนใหญ่อาจไม่มีทักษะวิ ชาศิลปะในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมาก่อน ทาให้มีพื้นฐานการเรียนรู้ศิลปะแต่ละสาขาไม่ดีพอ รวมทั้งทักษะทางปฏิบัติในการสร้างสรรค์
ผลงาน มีผลทาให้มีการเรียนรู้ในหลักสูตรช้าเร็วแตกต่างกันออกไป ด้วยเหตุนี้ การจัดแผนการเรียนจึงจัดระบบ
จากง่ายไปหายาก และเริ่มเรียนพื้น ฐานใหม่พร้อมกันทุกคนไม่ว่าจะเรียนมาก่อนหรือไม่ ทางอาจารย์ประจา
หลักสูตรตระหนักดีในเรื่องนี้ จึงเริ่มต้นพื้นฐานใหม่และเรียนไปพร้อม ๆ กันทุกคน
2.3.2 นักศึกษาความเข้าใจในการวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ทางศิล ปะเชิงลึก
2.3.3 นักศึกษาบางคนมีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และสุขภาพไม่สอดคล้องกับวิชาชีพครูและอาชีพทาง
ศิลปะ
2.4. กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จั ด กิจกรรมปฐมนิ เทศนั กศึกษาใหม่ทั้ งในระดับมหาวิท ยาลั ย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม
ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับ
คณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา

- 12 2.4.2 ในปี การศึกษาแรกจัดรายวิชาพื้นฐานทางศิล ปะให้เรียนรู้ เพื่อปรับพื้นฐานการเรียนรู้ศิลปะใน
ระดับปริญญาตรี ให้เท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานในการเรียนศิลปะขั้นอื่น ๆ ต่อไป
2.4.3 นั กศึกษามีปั ญ หาด้ านการปรับตัว ด้านการเรียนในเนื้อหาวิช าการหรือทดลองปฏิ บัติงานจะมี
อาจารย์ผู้สอนให้คาปรึกษาแนะแนวนอกเวลาเรียน และมอบหมายงานให้นักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการ
พัฒนาทักษะเพิ่มเติม
2.5. แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนชั้นเรียน
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2565
30
30
-

ปีการศึกษา / จานวนนักศึกษา
2566
2567
2568
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120
30

2569
30
30
30
30
120
30

2.6. งบประมาณตามแผน
งบประมาณ : ใช้ งบประมาณจากงบประมาณแผ่ น ดิน มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ กาแพงเพชร (ไม่ น าค่ า
สิ่งก่อสร้างมาคานวน)
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2565
2566
2567
2568
ค่าลงทะเบียน
340,000
680,000
1,020,000
1,360,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
60,000
120,000
180,000
240,000
รวมรายรับ 400,000
800,000
1,200,000 1,600,000
หมายเหตุ
1. ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 17,000 บาท/คน/ปีการศึกษา
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 3,000 บาท/คน/ปีการศึกษา (ประมาณการรายรับจากเงินสนับสนุนราย
หัว/ วัสุดการศึกษา)
2.6.2 งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
หมวดเงิน
2565
2566
2567
2568
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้ รับ ผิดชอบหลักสูตร 5 1,671,782 1,738,653 1,808,199 1,880,527
คน (เงินเดือน)
2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ 204,000
408,000
612,000
816,000
ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และบุ คลากรอื่น ๆ ใน
หลักสูตร (อาจารย์ผู้สอน 1 คน)
3. ค่ า ใช้ จ่ า ยด าเนิ น งาน (ทุ ก รายการทุ ก 50,000
50,000
50,000
50,000
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ปีงบประมาณ
2566
2567

2565

กิจกรรมในหลักสู ตร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
วัสดุ)
4. ทุ น ก ารศึ ก ษ า เงิ น อุ ด ห นุ น /ส่ งเส ริ ม
นักศึกษา
5. ค่าหนังสือ ตารา ในหลักสูตร
รวมงบดาเนินการเฉพาะข้อ 2 - 5
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา/ปี

2568

5,000

10,000

15,000

20,000

10,000
269,000
30
8,967

10,000
478,000
60
7,967

10,000
687,000
90
7,634

10,000
896,000
120
7,467

2.6.3 ความคุ้มทุน/คุ้มค่าของหลักสูตร
สรุป
รวมรายรับ (ข้อ 2.6.1)
รวมรายจ่าย (ข้อ 2.6.2)
(ไม่รวมงบดาเนินการในข้อ 1)
รวมรายรับ

2565
400,000
269,000

ปีงบประมาณ
2566
2567
800,000
1,200,000
478,000
687,000

2568
1,600,000
896,000

131,000

322,000

704,000

567,000

2.7. ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียน
รายวิชา พ.ศ 2550

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร
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3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
(1) วิชาชีพครูบังคับ
(2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ
(1) วิชาเอกบังคับ
(2) วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

11 พฤษภาคม 2565
เมื่อวันที่ .......................................................

ไม่น้อยกว่า

130

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

30
9
6
6
6
3
94
39
25
14
55
40
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

3.1.3. รหัสรายวิชา
รหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว ดังนี้
1

2

3

4

5

6

7

ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
กลุ่มวิชาและสาขาวิชา

ความหมายเลขรหัสวิชา 7 ตัว คือ
เลขตัวที่ 1 – 3 หมายถึง
เลขตัวที่ 4
หมายถึง
เลขตัวที่ 5
หมายถึง
เลขตัวที่ 6 – 7 หมายถึง

กลุ่มวิชาและสาขาวิชา
ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ลาดับก่อนหลังของวิชา
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เลขตัวที่ 1 – 3 บ่งบอก กลุ่มวิชาเอกโท สาขาวิชาศิลปศึกษา ดังนี้
201 บ่งบอก วิชาเอกบังคับ (ทัศนศิลป์)
202 บ่งบอก วิชาเอกเลือก (ประยุกต์ศิลป์)
เลขตัวที่ 4 บ่งบอก ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 5 บ่งบอก ถึงลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
เลข 1 เนื้อหาภาคทฤษฎี
เลข 2 เนื้อหาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
เลขตัวที่ 6 - 7 บ่งบอก บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
การกาหนดหน่วยกิตและจานวนชั่วโมง
รหัสหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย น (ท-ป-อ)
น หมายถึง จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
ท หมายถึง จานวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ป หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อ หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ โดยใช้เกณฑ์ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเรียนในทุกกลุ่ มวิชา 1.1 – 1.4 ในรายวิชาบังคับและวิชาเลือกตามจานวน หน่วยกิตที่
กาหนดไว้ และให้เลือกเรียนอีก 1 รายวิชา จานวน 3 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาใดก็ได้ รวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
วิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
Thai for Academic Communication
วิชาเลือก
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
English for Standardized Test
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
Burmese for Communication
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication

ไม่น้อยกว่า
บังคับเรียน

30
9
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
ไม่น้อยกว่า
6
วิชาบังคับ
3
รหัสวิชา ชื่อวิชา
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
Thai Citizens in a Dynamic Society
วิชาเลือก
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
Human and Living
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
Localization
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
Thai Wisdom and Heritage
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
Social Engineer for the Development of Local Communities
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
Integrated Management

หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
วิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
Digital, Information and Media Literacy
วิชาเลือก
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
Digital Technology for Learning
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
Technology and Life

หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

3(3-0-6)

ไม่น้อยกว่า

6
3

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

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

- 17 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
ไม่น้อยกว่า
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4
ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
วิชาเลือก
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
Wellness Integrated Development
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
Mathematical Thinking and Decision Making
รหัสวิชา ชื่อวิชา
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Sustainability of Natural Resources and Environment

6
3
3

2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 94
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
จานวน
39
(1) วิชาชีพครูบังคับ
จานวน
25
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
1022101
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
Curriculum and Learning Management Science
1032101
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
Innovation and Digital Technology for Learning
1042102
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
Learning Measurement and Evaluation
1043102
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
Research and Development in Innovation and Learning
1051101
จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้
Psychology for Learning
1102101
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ
Ethics and Spirituality for Professional Teachers
1102102
การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมขน
Educational Quality Assurance and Community Development
1211101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู 1
Communicative English for Teachers 1
1212102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู 2
Communicative English for Teachers 2

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

- 18 รหัสวิชา
1212103
1251101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู 3
Communicative English for Teachers 3
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
Communicative Thai for Teachers

(2) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
จานวน
14
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
1002101
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
Practicum in Teaching Profession Institution 1
1003102
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
Practicum in Teaching Profession Institution 2
1004103
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1
1004104
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Internship 2
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 55
(1) วิชาเอกบังคับ
จานวน
40
กลุ่มวิชาทัศนศิลป์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
2011101
ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันตก
History of Western Visual Arts
2011102
ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ไทย
History of Thai Visual Arts
2011201
ทฤษฎีสี
Theory of Color
2011202
องค์ประกอบศิลป์
Composition of Arts
2011203
จิตรกรรมพื้นฐาน
Basic Painting
2012201
ศิลปะไทยประเพณี
Thai Tradition Arts
2012202
ศิลปะไทยร่วมสมัย
Thai Contemporary Arts
2013104
หลักการวิจารณ์ผลงานศิลปะ
Principles of Art Criticism
2013201
ประติมากรรมพื้นฐาน
Basic Sculpture

น(ท-ป-อ)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
1(45)
1(45)
6(270)
6(270)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
2(2-1-4)
3(1-4-4)

- 19 รหัสวิชา
2013202

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
การสอนศิลปะระดับมัธยมศึกษา
Teaching Art at the Secondary level
2013203
การสอนศิลปะระดับประถมศึกษา
Teaching Art at the Elementary School level
2013204
พื้นฐานงานวิจัยสร้างสรรค์ทางศิลปะ
Basic Creative Research in Arts
2013205
ศิลปนิพนธ์
Art Thesis
2014201
ภาพพิมพ์พื้นฐาน
Basic Print Making
(2) วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
ให้เลือกเรียนกลุ่มใดก็ได้ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
2021101
ประวัติศาสตร์และศิลปะการออกแบบ
History of Art and Design
2021202
หลักการออกแบบ
Principles of Design
2022201
คอมพิวเตอร์กราฟิก
Computer Graphic
2022202
ตัดต่อ - ตกแต่งภาพและเสียงด้วยคอมพิวเตอร์
Video and Audio Editing in Computer
2023201
สร้างภาพการ์ตูนล้อเลียน – การ์ตูนแอนิเมชั่น
Creative of Parody Videos - Cartoon Animation
กลุ่มวิชาโท ประยุกต์ศิลป์ (15 หน่วยกิต)
2023202
การวาดภาพดิจิตอลเพ้นท์
Digital Painting
2024201
ตัวอักษรและการสร้างสรรค์
Character and Invention
2024202
การสร้างสรรค์ศิลปะประดิษฐ์
Creative Art Crafts
2024203
เทคนิคการถ่ายภาพ
Technique in Photography
2024204
ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน
Asian Arts and culture

น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
4(2-4-6)
3(1-4-4)
15

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

- 20 3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้
3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
กลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
1051101
1211101
2011201
2011203

รายวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู 1
ทฤษฎีสี
จิตรกรรมพื้นฐาน
รวมหน่วยกิต

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
19

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
กลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
1022101
1212102
2011101
xxxxxxx
xxxxxxx

รายวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู 2
ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันตก
วิชาเอกเลือก (1)
วิชาเลือกเสรี (1)
รวมหน่วยกิต

น (ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
22

- 21 ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
กลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครู
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
1042102
1102101
2014201
2011202
xxxxxxx
1002101

รายวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
ภาพพิมพ์พื้นฐาน
องค์ประกอบศิลป์
วิชาเอกเลือก (2)
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
รวมหน่วยกิต

น (ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(x-x-x)
1(45)
22

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
กลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครู
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
1212103
1102101
2012203
2011102
xxxxxxx

รายวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู 3
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครูมืออาชีพ
ศิลปะไทยร่วมสมัย
ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ประเทศไทย
วิชาเอกเลือก (3)
รวมหน่วยกิต

น(ท-ป-อ)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
19

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
กลุม่ วิชา
วิชาชีพครู

วิชาเอกบังคับ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

รหัสวิชา
1043102
1251101
2021301
2012201
2013203
2013204
2013104
1003102

รายวิชา
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
ประติมากรรมพื้นฐาน
ศิลปะไทยประเพณี
การสอนศิลปะระดับประถมศึกษา
พื้นฐานงานวิจัยสร้างสรรค์ทางศิลปะ
หลักการวิจารณ์ผลงานศิลปะ
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
รวมหน่วยกิต

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-1-4)
1(45)
19
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กลุ่มวิชา
วิชาชีพครู
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา
1102102
2013202
2013205
xxxxxxx
xxxxxxx

กลุ่มวิชา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
หมวดวิชาเลือกเสรี
กลุ่มวิชา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมชน

น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)

การสอนศิลปะระดับมัธยมศึกษา
ศิลปนิพนธ์
วิชาเอกเลือก (4)
วิชาเอกเลือก (5)
รวมหน่วยกิต

2(1-2-3)
4(2-4-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
14

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี (2)
รวมหน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
รายวิชา
1004104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รวมหน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ดูคาอธิบายรายวิชา (ในภาคผนวก ก)

น(ท-ป-อ)
6(270)
3(x-x-x)
9
น(ท-ป-อ)
6(270)
6
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
นายมัย ตะติยะ
นายเชวงศักดิ์ เขียวเขิน

3

นายจิรพงศ์ ยืนยง

4

นางสาววนัสนันท์ นุชนารถ

5

นายวัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิยาลัยนเรศวร
มหาวิยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร

2527
2542
2526
2557
2552
2552
2549
2558
2541
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1
2

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
อาจารย์
ศป.ม. (ศิลปะและการออกแบบ)
ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)
อาจารย์
ศป.ม. (ทัศนศิลป์)
ศป.บ. (วิจิตรศิลป์)
อาจารย์
ศป.ม. (ศิลปกรรม)
ศศ.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์)

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร

11 พฤษภาคม 2565
เมื่อวันที่ .......................................................
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

1

นายจิรพงศ์ ยืนยง

2

นางสาววนัสนันท์ นุชนารถ

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

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

3
4

นายมัย ตะติยะ
นายเชวงศักดิ์ เขียวเขิน

5

นายวัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ

6

นายขวัญชัย ขัวนา

7

นางสาวจารุนันท์
ขวัญแน่น

8

นายเฉลิม ทองจอน

มหาวิยาลัยนเรศวร
มหาวิยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
อาจารย์
ศป.ม. (ศิลปกรรม)
ศศ.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ด.(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)
ค.ม. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)
วท.บ. (ชีววิทยา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
กศ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
อาจารย์
กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)
วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2557
2552
2552
2549
2527
2542
2526
2558
2541

2558
2554
2545
2558
2551
2547
2553
2550

- 24 -

ศป.บ. (วิจิตรศิลป์)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
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ลาดับ
9

ชื่อ - นามสกุล
นายชัยรัตน์ บุมี

นายชูวิทย์ กมุธภิไชย

11

นายธงชัย ช่อพฤกษา

12

นางธิดารัตน์ ทวีทรัพย์

13

นายบุญล้อม ด้วงวิเศษ

14

นางสาวเบญจวรรณ
ชัยปลัด
นายประจบ ขวัญมั่น

15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)
ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ)
ค.บ.(การศึกษาพิเศษ)
อาจารย์
ศษ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)
ศ.บ.(การมัธยมศึกษา คณิตศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ศษ.บ.(การประถมศึกษา)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล

2561
2544
2542

สถาบันราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
University of Northern Philippines
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2539
2548
2546
2529
2525

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2561
2552

สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2547
2559
2550
2547
2550
2546
2556
2546
2534
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10

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)
วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ)
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
รองศาสตราจารย์ M.Ed.(Education)
ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
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ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวปาริชาต เตชะ

17

นายพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล

18

นายภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล

19

นายมนตรี หลินภู

20

21

นายยุทธนา พันธ์มี

นางสาวยุภาดี ปณะราช

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
PanjabUniversity, India
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

2560
2552
2548
2547
2555
2551
2549
2555
2551
2548
2554
2551
2546

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2563
2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏเลย

2550
2541
2551
2541
2538
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16

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ศษ.ม.(การประถมศึกษา)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
นศ.ม.(การบริหารการสื่อสาร)
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ศศ.บ.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
อาจารย์
M.A.(Education)
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนวและการให้
คาปรึกษา)
ศน.บ.(อังกฤษ)
อาจารย์
ปร.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารทางการ
ศึกษา)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไปคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
รองศาสตราจารย์ วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ค.ม.(การศึกษาคณิตศาสตร์)
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
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ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
นายเลเกีย เขียวดี

23

นายวชิระ พิมพ์ทอง

24

นายวชิระ วิชชุวรนันท์

25

นายวิวัฒน์ ทวีทรัพย์

26

นายศรวัส ศิริ

27

นางสาวสุณี บุญพิทักษ์

28

นางสาวสุภาพร พงศ์ภิญโญ
โอภาส

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
SardarPatel University, India
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
วิทยาลัยครูนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

2562
2555
2546
2552
2549
2550
2532
2528
2561
2555
2550
2561
2556
2251
2554
2534
2527
2555

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก

2536
2530
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22

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ศษ.ม.(การสอนสังคมศึกษา)
วท.บ.(สาขาภูมิศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม.(จิตวิทยาชุมชน)
พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา)
รองศาสตราจารย์ Ph.D.(Education)
ศษ.ม.(การประถมศึกษา)
ค.บ.(ภาษาไทย)
อาจารย์
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
อาจารย์
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต)
รองศาสตราจารย์ ปร.ด.(หลักสูตรการศึกษา)
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
คบ.(ปรัชญาและศาสนา)
อาจารย์
ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา)
ค.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เป็นสถานศึกษาของภาครัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพระหว่าง
เรียนในชั้นปีที่ 2 และ 3 ในชั้นปีที่ 4 เป็นการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในหน้าที่ครู ระยะเวลา 1 ปี
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา จะเน้นการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
ความเป็นครูต้องปฏิบัติงานจริงและเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพร้อมที่จะเป็นผู้
เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ
4.1.1 มี ค่ า นิ ย มและคุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น ครู มี วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และประพฤติ ต นอยู่ ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ได้แก่ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและความรู้ในศาสตร์
สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.1.3 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ ได้แก่
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรีย นการ
สอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการ เรียนการสอน และการวิจัยในชั้น
เรียน
2) สามารถวางแผนออกแบบปฏิบัติการสอนจัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล การเรียนรู้บันทึก
และรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
3) สามารถสร้ างสรรค์ ส ภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่ อบอุ่ น มั่น คง
ปลอดภัย
4) ตระหนักถึงคุณค่าของการนาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน การวัดผล
และการประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียนมา
ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ
ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม และมีจิตสานึกในการพัฒนาสังคม
5) มีทักษะในการปฏิบัติการสอนจากสถานศึกษาตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็นใน
การเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มากยิ่งขึ้น และมีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
4.1.4 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิด
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ และให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียนได้
4.1.5 มีศักยภาพในการปฏิบัติผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ เพื่อสื่อในการเรียนการสอน และสร้างสรรค์
ผลงานนาไปใช้ในกิจกรรมให้บังเกิดผลต่อสถานศึกษาและผู้เรียน
4.1.6 สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสอนได้ดี
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 และ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ปฏิบัติการสอนระหว่างเรียนเป็นระยะเวลา 1 เดือนของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 และ 3
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การศึกษาที่ 4
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรือวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ในสาขาวิชาเฉพาะใน 1 รายวิชา คือ 1004104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 เป็นการทางานวิจัยใน
ชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและผู้เรียน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/ พัฒนาผู้เรียน
2) สามารถทางานวิจัยเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ได้
3) สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารได้
4) สามารถพัฒนางานวิจัยและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนานักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คาปรึกษาและการติดตามการทางานของนักศึกษา
5.5.3 คณะ/อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ประจาวิชาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกใน
การทางานโครงงานหรือวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินคุณภาพโครงงานหรือวิจัยโดยอาจารย์ประจาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา
5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทาโครงงานหรือวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษา/ อาจารย์ประจา
วิชา/ อาจารย์อื่นจากการสังเกต จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสารโปสเตอร์
5.6.3 ประเมินผลการทางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทางาน ผลงานที่เกิดในแต่ละ
ขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
1. มีจิตสานึกรับผิดชอบงาน

2. เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านศิลปศึกษา

3. สร้างสรรค์ท้องถิ่นด้วยศิลปกรรม

4. สื่อสารวัฒนธรรมอย่างร่วมสมัย

5. พัฒนาก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี

6. ประยุกต์ทฤษฎีสู่ปฏิบัติการ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
กาหนดทุกรายวิชาของหลักสูตรให้มีมาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมความมีวินัยต่ อการเรีย นการสอนและ การปฏิ บั ติงาน มี
ประเมินการทวนสอบผลการเรียนรู้จากพฤติกรรมของนักศึกษา และ
การส่งงานตรงตามเวลาที่กาหนด
ส่งเสริม นักศึกษาเกิดการพัฒ นาทักษะความรู้ให้ มีความชานาญด้วย
กิจกรรมการเรียนการสอน สามารถสร้างสรรค์และถ่ายทอดผลงาน
ศิลปกรรมทั้งทางทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
สามารถแข่งขันได้อย่างเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอื่น
ส่ ง เสริ ม ก ารจั ด การอ งค์ ค วามรู้ จ าก ภู มิ ปั ญ ญ า ห รื อ ทุ น ท าง
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นนามาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ
ที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า สะท้ อ นความเป็ น ท้ อ งถิ่ น นั้ น ๆโดยประเมิ น ผลจาก
รายวิ ช าที่ มี ก ารเรี ย นรู้ จ ากแหล่ ง เรี ย นรู้ ภ ายในท้ อ งถิ่ น มาพั ฒ นา
สร้างสรรค์เป็นผลงาน
กาหนดรายวิชาของหลักสูตรที่ให้ความสาคัญในเรื่องศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ เช่ น วิ ช าศิ ล ปะไทย ประวั ติ ศ าสตร์ ทั ศ นศิ ล ป์ ไ ทย การ
วิ เ คราะห์ รู ป แบบทั ศ นศิ ล ป์ ไ ทย เพื่ อ นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มด ารง
ศิลปวัฒ นธรรมดั่งเดิม และมุ่งเน้นการจัดการเรียนสอนที่สอดแทรก
เนื้อ หาทางสั งคมและวัฒ นธรรมปั จจุบั น ให้ นั กศึกษาสามารถน ามา
สร้างสรรค์ชิ้นงานและถ่ายทอดเพื่อสื่อสารต่อสังคมได้อย่างร่วมสมัย
กาหนดการจั ด การเรีย นสอนของหลั ก สู ต ร ด้ว ยเนื้ อหาที่ มุ่งเน้ น ให้
นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้จากแหล่งต่างๆ กระตุ้นการรับรู้ ปลูกฝัง
นักศึกษาให้ เท่าทันต่อความก้าวหน้าทางศิล ปะวิทยาการของศิล ปะ
สมั ย ใหม่ ส ามารถออกแบบสร้ า งสรรค์ ผ ลงานได้ ดี ด้ ว ยทั ก ษะทาง
เทคโนโลยี
ส่งเสริมนักศึกษาด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ฝึกฝน
เรียนรู้ เพื่อสามารถเชื่อมโยงความรู้พื้นฐานจากทฤษฏีนามาปฏิบัติการ
ในทางวิชาชีพศิลปกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีระเบียบวินัยและเคารพกฎ
ข้อบังคับ
1.2 มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ
1.3 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและ
ผู้อื่น
1.4 เห็นคุณค่าและสานึกในความ
เป็นไทย

กลยุทธ์การสอน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อ
เวลา การส่งงานภายในเวลาทีก่ าหนด
1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึง
การมีเมตตา กรุณา และความเสียสละ
1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และผู้อื่น
1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ /
มหาวิทยาลัย / ชุมชน
1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติ
ตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. ด้านความรู้
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษา 2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้น
เพื่อการสื่อสาร
หลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิด
2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ องค์ความรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 มอบหมายให้ทารายงาน
2.3 มีความรู้ความเข้าใจด้านความ 2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
เป็นพลเมืองและพลโลก
จริง โดยการศึกษาดูงาน
2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
2.4 ปฏิบัตปิ ระเมินจากผลงานและการ
วิทยาศาสตร์และสุขภาพ
ปฏิบัติการ
2.5 สามารถประยุกต์ความรู้ได้
อย่างเหมาะสม

การประเมินผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 การให้คะแนนการเข้าชัน้ เรียน
และการส่งงานตรงเวลา
1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา
1.3 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ในการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บและ
ข้อบังคับต่าง ๆ

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม
คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบ
3.2 สามารถบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ของตนกับศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง และนามาใช้ประโยชน์ได้
3.3 สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้
ทักษะหรือเครื่องมือที่เหมาะสมกับ
การแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผู้นาและภาวะผู้ตามที่ดี

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา
3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง
3.3 มอบหมายงานที่สง่ เสริมการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ประเมินจากการรายงานผลการ
ดาเนินงานและการแก้ปัญหา
3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง
3.3 ประเมินจากการทดสอบ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1 กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1 ประเมินจากการรายงานหน้าชัน้

2. ด้านความรู้
2.1 การประเมินจากแบบทดสอบ
ด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัตปิ ระเมิน
จากผลงานและการปฏิบัติการ
2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย
2 .3 ป ระ เมิ น จ า ก รา ย งา น ผ ล
การศึกษาดูงาน
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4.2 ยอมรับในความคิดเห็นที่
แตกต่าง
4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
4.4 มี ค วามพร้อมในการท างาน
หรื อ กิ จ กรรมที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ตนเองและสังคม

กลยุทธ์การสอน
หมุนเวียนการเป็นผูน้ าและผู้รายงาน
4.2 ให้คาแนะนาในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ
4.3 ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4.4 มอบหมายงานปฏิ บั ติ งานตาม
หน้าที่
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการคิด วิเคราะห์เชิง 5.1 ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญ และ
คณิตศาสตร์
ฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและ
5.2 มีทักษะในการสื่อสารกับกลุ่ม ข้อมูลเชิงตัวเลข
คนหลากหลายทัง้ ภาษาไทย
5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้
ภาษาอังกฤษ และภาษาอืน่ ๆ ได้
จากแหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
อย่างตรงประเด็น
ให้นักศึกษานาเสนอหน้าชัน้
5.3 มี ทั ก ษะในการใช้ เทคโนโลยี 5.3 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอ
ผลงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
5.4 ฝึกการนาเสนองานโดยเน้น
ความสาคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ

การประเมินผลการเรียนรู้
เรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา
4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
4 .4 ป ระ เมิ น จ า ก ก ารสั งเก ต
พฤติกรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 ประเมินจากผลงานและการ
นาเสนอผลงาน
5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
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ตารางที่ 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  = ความรับผิดชอบหลัก

รหัสวิชา

9001201
9001202
9001203
9001204
9001205
9001206
9001301
9001302
9001303

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2. กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
ท้องถิ่นภิวัตน์
ภูมิปัญญาและมรดกไทย
วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
การจัดการแบบบูรณาการ
3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีกับชีวิต
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9001101
9001102
9001103
9001104
9001105
9001106
9001107
9001108

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
3.ทักษะทาง
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู้
ตัวเลข การ
ปัญญา
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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รหัสวิชา

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์กับชีวิต
การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม
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9001401
9001402
9001403
9001404

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

5.ทักษะการ
4.ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
3.ทักษะทาง
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู้
ระหว่างบุคคลและความ
ตัวเลข การ
ปัญญา
รับผิดชอบ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3
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มาตรฐานการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.1 รั ก ศรั ท ธาและภู มิ ใ จในวิ ช าชี พ ครู มี จิ ต
วิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความ
เสี ย สละ รับ ผิ ด ชอบและซื่ อสั ต ย์ ต่ องานที่ ไ ด้ รับ
มอบหมายทั้ ง ด้ า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ และ
สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.3 มีค่านิยมและคุณ ลักษณะเป็นประชาธิปไตย
คือ การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอื่น มีความ
สามัคคีและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและ
ปัญญาในการดาเนินชีวิตและการตัดสินใจ
1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณ ธรรม
จริย ธรรม สามารถวิ นิ จ ฉั ย จั ด การและ คิ ด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้อง
เห ม า ะ ส ม กั บ สั ง ค ม ก า ร ท า ง า น แ ล ะ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้
ดุ ล ยพิ นิ จ ทางค่ า นิ ย ม บรรทั ด ฐานทางสั ง คม
ความรู้ สึ ก ของผู้ อื่ น และประโยชน์ ข องสั ง คม
ส่วนรวม มีจิตสานึกในการธารงความโปร่งใสของ
สั ง คมและประเทศชาติ ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอรั ป ชั่ น และความไม่ ถู ก ต้ อ ง ไม่ ใ ช้ ข้ อ มู ล
บิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน
2. ความรู้
2.1 มี ค วามรอบรู้ ใ นหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี
เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของ
ครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณ
ครู ปรั ช ญาความเป็ น ครู จิ ต วิ ท ยาส าหรั บ ครู
จิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการ จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู้ เพื่ อ
จัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริม
และพั ฒ นาผู้ เรีย นหลั ก สู ต รและวิ ท ยาการการ
จั ด ก ารเรี ย น รู้ น วั ต ก รรม แ ล ะเท ค โน โล ยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารการศึ ก ษาและการ
เรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้
การวิ จั ย และการพั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นา

กลยุทธ์การสอน

การประเมินผลการเรียนรู้

จั ด กิจ กรรมให้ ผู้ เรีย นอภิ ป ราย
กลุ่ม (Group Discussion) โดย
แ บ่ ง ภ า ร ะ ห น้ า ที่ ค ว า ม
รั บ ผิ ด ชอบในการท างานกลุ่ ม
และเสน อป ระเด็ น เกี่ ย วกั บ
สถานการณ์ ต่ า งๆ ที่ ผู้ เ รี ย น
จะต้ อ งเผชิ ญ ในการด ารงชี วิ ต
และการประกอบวิชาชีพครู โดย
เน้ น การวิ เคราะห์ เสนอและ
อภิ ป ราย เกี่ ย วกั บ ปั ญ ห าที่
เกิ ด ขึ้ น ในสั ง คม หาแนวทาง
แก้ ไ ขโดยเน้ น กระบ วนการ
ประชาธิ ป ไตย การรับ ฟั ง และ
การเคารพสิทธิของผู้อื่น

1.1 แบบสังเกตพฤติกรรม
1.2 แบบประเมินตนเองด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอภิปราย
วิเคราะห์ และนาเสนอรูปแบบ
เปรี ย บเที ย บ โครงสร้ า งทาง
ภ า ษ า ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เขี ย น แ ล ะ
วิ เคราะห์ ง านเขี ย นเพื่ อ ให้ เห็ น
ความแตกต่ า งและสอดคล้ อ ง
ด้ า น วั ฒ น ธ ร ร ม จ า ก ก า ร
แปลวรรณดี ร้อยแก้วและ ร้อย
กรอง ท าโครงงานเพื่ อ สร้ า ง
นวัต กรรมที่ ส่ งเสริม การเรีย นรู้

2.1 ใบงาน
2.2 แ บ บ วั ด ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ทางการเรียน
2.3 แบบประเมินโครงงาน
2.4 แบบประเมินผลงาน
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ผู้เรียนและภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู ทักษะ
การนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิ จิ ทั ล ทั ก ษะการท างานวิ จั ย และวั ด ประเมิ น
ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษ
ที่ ๒๑ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในการบู ร ณาการ
ความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้าม
ศ า ส ต ร์ อ า ทิ ก า ร บู ร ณ า ก า ร ก า ร ส อ น
( Technological Pedagogical Content
Knowledge: TPCK) การสอนแบบบู ร ณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการ
ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์
( ScienceTechnology Engineering and
Mathematics Education: STEM Education)
ชุ ม ชนแห่ ง การเรีย นรู้ (Professional Learning
Community: PLC) แ ล ะ มี ค ว า ม รู้ ใน ก า ร
ประยุกต์ใช้
2.2 มี ค วามรอบรู้ ใ นหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี
เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้ อ หาวิ ช าที่ ส อนอย่ า งลึ ก ซึ้ ง สามารถติ ด ตาม
ความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนาไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนา ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และ
เนื้ อ หาสาระด้ า นมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ด้ า น
ความรู้ของแต่ละสาขา
2.3 มี ค วามรู้ เข้า ใจชี วิ ต เข้ า ใจชุ ม ชน เข้า ใจโลก
และการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง ทาง
วั ฒ นธรรม สามารถเผชิ ญ และเท่ า ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิด
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนิ น ชี วิต และพั ฒ นาตน พั ฒ นางานและ
พัฒนาผู้เรียน
2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน
2.5 ตระหนั ก รู้ เห็ น คุ ณ ค่ า และความส าคั ญ ของ
ศาสตร์ พ ระราชาเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และ
นามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน
พัฒนางานและพัฒนาชุมชน

กลยุทธ์การสอน
ด้านภาษาและจัดนิทรรศการณ์
แสดงงานเขียน วรรณกรรมของ
ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
แบบร่วมสมัย

การประเมินผลการเรียนรู้
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 คิด ค้ นหา วิเคราะห์ข้อเท็ จจริง และประเมิ น
ข้ อ มู ล สื่ อ ส ารส น เท ศ จากแ ห ล่ งข้ อมู ล ที่
หลากหลายอย่ า งรู้เท่ า ทั น เป็ น พลเมื องตื่ น รู้ มี
ส านึ ก สากล สามารถเผชิ ญ และก้า วทั น กั บ การ
เปลี่ ย นแปลงในโลกยุ ค ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ข้ า ม
แพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นาไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน และวิ นิ จ ฉั ย
แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม รู้ ห ลั ก ก า ร ท า ง ท ฤ ษ ฎี
ประสบการณ์ ภาคปฏิ บั ติ ค่ า นิ ย ม แนวคิ ด
นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ช าติ บรรทั ด ฐานทาง
สังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
3.2 ส าม ารถ คิ ด ริ เ ริ่ ม แ ล ะ พั ฒ น างาน อ ย่ าง
สร้างสรรค์
3.3 สร้างและประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้จ ากการท าวิ จั ย
และสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา การ
เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้าง
หรื อ ร่ ว มสร้ า งนวั ต กรรม รวมทั้ ง การถ่ า ยทอด
ความรู้ แก่ชุมชนและสังคม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ ความรู้สึ กของผู้อื่น มี
ความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง
สังคม
4.2 ท างานร่ว มกับ ผู้ อื่น ท างานเป็ น ที ม เป็ น ผู้น า
และผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง
และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
4.3 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ต่ อ ตนเอง ต่ อ
ผู้ เ รี ย น ต่ อ ผู้ ร่ ว มงาน และต่ อ ส่ ว นสามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่าง
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.4 มี ภ าวะผู้น าทางวิช าการและวิช าชี พ มี ความ
เข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถชี้นา
และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน
และสังคมอย่างสร้างสรรค์
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การประเมินผลการเรียนรู้

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถ
คิ ด ค้ น ห า วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ
อภิปรายตามประเด็นที่กาหนด
ในบทเรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
และพลวั ต ของโลก โดยเนิ น
กระบวนการกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม ให้
ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21
ในการด าเนิ น งาน โดยศึ ก ษา
แ ล ะ ป ร ะ ยุ ก ต์ ค ว า ม รู้ จ า ก
งาน วิ จั ย หรื อ งาน วิ ช าการที่
เกี่ยวข้องมาประยุ กต์ ใช้ ในการ
สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ชุมชนอย่างยั่งยืน

3.1 ใบงาน
3.2 แ บ บ วั ด ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ทางการเรียน
3.3 แบบประเมินโครงงาน
3.4 แบบประเมินผลงาน

จัดกิจกรรมการเรีย นรู้ผ่านการ
ท างานเป็ น กลุ่ ม หรือ โครงงาน
โดยมีการแบ่งหน้าที่และกาหนด
บทบาทของสมาชิกในกลุ่มอย่าง
ชัดเจนตามภาระงานที่กาหนด

4.1 แบบสังเกตพฤติกรรม
4.2 แบบประเมินตนเองด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
5.1 มี ทั กษ ะ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สถิ ติ การ
สังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อ
เข้ า ใจองค์ ค วามรู้ หรื อ ประเด็ น ปั ญ หาทาง
การศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
5.2 สื่ อสารกับ ผู้ เรีย น พ่ อแม่ผู้ ป กครอง บุ คคลใน
ชุ ม ชนและสั งคม และผู้ เกี่ย วข้องกลุ่ ม ต่ า งๆ ได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยสามารถเลื อ กใช้ ก าร
สื่อสารทางวาจา การเขียนหรือการนาเสนอด้วย
รูป แบบต่ างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือ
นวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม
5.3 ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื บ ค้น ข้อมู ล
หรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพ สามารถใช้ โปรแกรมส าเร็จ รูป ที่
จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ทางาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูล
และสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศ
โดยใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ดี ในการตรวจสอบความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล และสารสนเทศ อี ก ทั้ ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน
6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการ
สร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้อหาสาระ
กิจกรรม การเรีย นการสอน สื่ อและเทคโนโลยี
การสื่ อ สาร การวั ด และประเมิ น ผู้ เรี ย น การ
บริหาร จั ด การชั้ น เรีย นการจั ด การเรีย นโดยใช้
แหล่ งการเรีย นรู้ในโรงเรีย น และนอกโรงเรีย น
แหล่งการเรียนรู้แบบเปิ ด ได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่
6.2 สามารถในการนาความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ใน
การวิ เคราะห์ ผู้ เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจั ดการ
และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้ เรีย นที่ ต อบสนองความต้ อ งการ ความสนใจ
ความถนั ด และศั ก ยภาพของผู้ เรี ย นที่ มี ค วาม
แตกต่างระหว่าง บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้ที่มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจากัด
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การประเมินผลการเรียนรู้

จัดกิจกรรมการเรีย นรู้ผ่านการ แบบสังเกตพฤติกรรม
ท างานเป็ น กลุ่ ม หรือ โครงงาน
โดยมีการแบ่งหน้าที่และกาหนด
บทบาทของสมาชิกในกลุ่มอย่าง
ชัด เจนตามภาระงานที่ กาหนด
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ เพื่ อ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ ใน ก า ร
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

6.1 จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ ต รง ได้ แ ก่ การ
จัดทาแผนการสอน การผลิตสื่อ
ประกอบการสอน การประเมิน
ผู้เรียนและการจัดการเรียนการ
สอน การสอน แบ บจุ ล ภาค
(Microteaching) โดยเน้ น การ
ประยุกต์ทักษะในศตวรรษที่ 21
มาใช้ ในการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ
พัฒนาผู้เรียนและออกแบบการ
จั ด ก ารเรี ย น ก ารส อน ก าร
ปฏิ บั ติ ง านครู ใ นสถานศึ ก ษา
และการปฏิบัติการสอนระหว่าง
เรียนและในสถานศึกษา
6.2 จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้
มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญ

6.1 แบบประเมิ น แผนการ
จัดการเรียนรู้
6.2 แบบประเมินพฤติกรรม
รายบุ ค คลด้ า นการจั ด การ
เรียนรู้
6.3 แบบประเมินทักษะการ
จัดการเรียนรู้
6.4 แฟ้มสะสมงาน
6 .5 แ บ บ ป ร ะ เมิ น ก า ร
ดาเนินการสอนจากโรงเรียน

- 39 มาตรฐานการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน
การประเมินผลการเรียนรู้
ทางกาย
ทางด้านการสอนผ่านการสังเกต
6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ การสอนและการสัมภาษณ์หรือ
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการ การสนทนา
ลงมื อปฏิบั ติ และการท างานในสถานการณ์ จริง
ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทางาน การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิด
เป็ น ท าเป็ น โดยบู รณาการการท างานกั บ การ
เรียนรู้และ คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนา
ด้ วย ค วาม ค วาม ซื่ อสั ต ย์ สุ จริ ต มี วิ นั ยแ ล ะ
รับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสาคัญที่สุด
6.4 สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและ
ภู มิ ปั ญ ญาทั้ ง ในและนอกสถานศึ ก ษาเพื่ อ การ
เรียนรู้ มี ความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออานวยความสะดวก
และร่วมมือกันพัฒ นาผู้เรียนให้มีความ รอบรู้ มี
ปัญ ญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็ม
ตามศักยภาพ
6.5 สามารถจั ด การเรี ย นการสอนให้ นั ก เรี ย นมี
ทักษะศตวรรษที่๒๑ เช่นทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
การรู้เรื่องทั กษะการคิด ทั กษะชีวิ ต ทั กษะการ
ทางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยีและการดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
น าทั ก ษะเหล่ า นี้ ม าใช้ ในการจั ด การเรีย นรู้เพื่ อ
พัฒนาผู้เรียนและตนเอง
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ตารางที่ 2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาชีพครู(บังคับ)

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลขการสื่อสาร
3. ทักษะทาง
ระหว่างบุคคล และ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
และการใช้
6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
ปัญญา
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5


1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อการเรียนรู้



1042102การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้





1043102 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้





1051101 จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้





1102101 คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ











1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒาชุมชน















































































































































































1211101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู 1





























1212102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู 2





























1212103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู 3





























1251101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
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1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
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ตารางที่ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ์
กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

1.1 1.2 1.3

2.2

2.3

2.4

2.5 3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4
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1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
1004104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

1.4 2.1

ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
และการใช้
เทคโนโลยี
5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
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ตารางที่ 4 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) รายวิชา กลุ่มวิชาเอกบังคับ
รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
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2011101
2011102
2011201
2011202
2011203
2012201
2012202
2013104
2013201
2013202
2013203
2013204
2013205
2014201
2014202

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันตก
ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ไทย
ทฤษฎีสี
องค์ประกอบศิลป์
จิตรกรรมพื้นฐาน
ศิลปะไทยประเพณี
ศิลปะไทยร่วมสมัย
หลักการวิจารณ์ผลงานศิลปะ
ประติมากรรมพื้นฐาน
การสอนศิลปะระดับประถมศึกษา
การสอนศิลปะระดับมัธยมศึกษา
พื้นฐานงานวิจัยสร้างสรรค์ทางศิลปะ
ศิลปนิพนธ์
ภาพพิมพ์พื้นฐาน
ศิลปะสื่อผสม

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลขการสื่อสาร
3. ทักษะทาง
ระหว่างบุคคล และ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
และการใช้
6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
ปัญญา
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
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ตารางที่ 5 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) รายวิชา กลุ่มวิชาเอกเลือก
รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

2023201
2023202
2024201
2024203
2024204
2024205
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2021101
2021202
2022201
2022202

กลุ่มวิชาเอกเลือก
ประวัติศาสตร์และศิลปะการออกแบบ
หลักการออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก
ตัดต่อ – ตกแต่งภาพและเสียง
ด้วยคอมพิวเตอร์
สร้างภาพการ์ตูนล้อเลียน –
การ์ตูนแอนิเมชั่น
การวาดภาพดิจิตอลเพ้นท์
ตัวอักษรและการสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์ศิลปะประดิษฐ์
เทคนิคการถ่ายภาพ
ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลขการสื่อสาร
3. ทักษะทาง
ระหว่างบุคคล และ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
และการใช้
6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
ปัญญา
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค โดย
การประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.00
B+
ดีมาก (Very Good)
3.50
B
ดี (Good)
3.00
C+
ดีพอใช้ (Fair Good)
2.50
C
พอใช้ (Fair)
2.00
D+
อ่อน (Poor)
1.50
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.00
E
ตก (Fail)
0.00
กรณี รายวิช าในหลั กสู ตรไม่มีการประเมินผลเป็ นระดับคะแนนให้ ใช้สั ญ ลั กษณ์ แทน โดยเป็ นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษากาลังศึกษาอยู่
หลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าศิล ปศึกษา กาหนดแนวทางการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่ องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ฉบับประกาศ ณ
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้
2.1.1 คณะฯ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ร ะดั บ หลั ก สู ต ร โดยให้ มี ห น้ า ที่
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1.2 ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏใน มคอ.
5) ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
2.1.3 ให้คณะกรรมการในข้อ 2.1.1 ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
2.1.4 ให้คณะกรรมการในข้อ 2.1.1 ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือหลายวิธี ต่อไปนี้
(1) ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา
(2) ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา
(3) ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา
(4) ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ตามที่
ระบุไว้
(5) สถานศึกษาที่รับนิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมี
การประเมินนิสิตนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

- 45 (6) ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้
(7) มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้
สาหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ใช้ผลการประเมินจากการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษาให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้
ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและรายวิชา
2.2.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิช า รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามและกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตรรวมทั้งการกากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูตร
2.2.2 มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา
2.2.3 สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอก มีการ
ประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และสถาบันควรมีการทวนสอบการประเมินผลการปฏิบัติการสอน
ของแต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คุรุสภากาหนด
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
3.1 เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3.2 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
3.3 เป็ น ไปตามข้อบั งคับ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชร ว่าด้ว ยการประเมินผล
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ
หลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่ อการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาการ
สอนของอาจารย์
1.1 การจัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้ทราบเป้าหมายของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.2 มี ก ารจั ดอบรมเทคนิ ค /วิธีการสอน กระบวนการจัด การเรียนรู้ การวัดผล การประเมิ น ผล
ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน และ
การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ การเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล
2.1.2 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อต่างๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
2.13 สนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
2.2.1 กาหนดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาการบัญชีและการ
พัฒนาความรู้และคุณธรรม
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าทาวิจัย เขียนบทความ หรือผลงานทางวิชาการ ที่ต รง
สาขา
2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
2.2.5 กาหนดให้มีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตร
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา กากับมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริ ญ ญาตรี ส าขาครุ ศ าสตร์ แ ละสาขาศึ กษาศาสตร์ (หลั กสู ต รสี่ ปี ) พ.ศ.2562 และข้ อบั งคั บ คุ รุส ภาว่าด้ ว ย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2. บัณฑิต
ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติที่กาหนดไว้ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการศึกษาและศิลปะ สามารถปฏิบัติงาน
ในหน่ วยงานต่างๆ ทางด้านการศึกษาและการสร้างสรรค์ ทางศิลปะได้ครบทั้งประสิ ทธิผ ลและประสิ ทธิภ าพ
เพราะมีสมรรถนะสูงในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะและความสามารถด้านวิชาการ มีการพัฒนาวิชาชีพ การ
เป็นผู้นาทางด้านศิลปะ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดย
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติห ลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) กาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 6 ด้าน คือ
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2) ด้านความรู้
3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโคนโคลยีสารสนเทศ
6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
2.2 การทางานหรือประกอบอาชีพอิสระ บัณฑิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) จะมีความรู้ความสามารถในการทางานหรือประกอบ
อาชีพได้ ดังนี้
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน
2) นักวิชาการทางด้านการศึกษา
3) นักวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
4) นักวิจัยทางด้านการศึกษา
5) ธุรกิจศิลป์ส่วนตัว
6) ศิลปินหรือช่างศิลป์อิสระ
7) ฝ่ายศิลป์หรือพนักงานภาครัฐ เอกชน บริษัท ห้างร้าน
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3.1 การรับนักศึกษา
ผู้เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ามีค่านิยมเจตคติที่
ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ วิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลั กษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู การปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับการปรับตัวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา การใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาอย่า งมีความสุข การเตรียม
ทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพครู
3.3 การส่งเสริมและงานพัฒนานักศึกษา
กาหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการเป็นการเฉพาะหรือ
อาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะความเป็นครู
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาทิ
3.3.1 กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู
3.3.2 กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
3.3.3 กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย
3.3.4 กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา
3.3.5 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
3.3.6 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา
3.3.7 กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง
3.3.8 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
3.3.9 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
3.3.10 กิจกรรมทางวิชาการ
3.3.11 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร
3.4 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนก่อนสาเร็จการศึกษา หลักสูตรกาหนดวิธีการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษที่ เหมาะสมกับ ผู้ เรีย น และบริบทของมหาวิท ยาลัย โดยมีการกาหนดเกณฑ์ขั้นต่าซึ่งจะทาเป็ น
ประกาศของมหาวิทยาลัย
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับ
ในปัจจุบันนอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
4.1.1 ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง คือ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและผ่านการประเมินศาสตร์
วิชาชีพครูตามที่กาหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และทักษะด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและประเมินเพื่อการจัดการเรียนรู้ ความรู้
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ดิจิทัล ทักษะการทางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมงและ
4.1.2 มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีและกรณีที่ผู้สอนมีประสบการณ์
น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มีประสบการณ์ การ
สอนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปและ
4.1.3 ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชาจะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนและมีผลงาน
ทางวิช าการที่เกี่ ย วข้องโดยตรงหรือสั ม พัน ธ์กับรายวิช าที่ ส อน เช่น ตารา หนั งสื องานวิจัย นวัตกรรมผลงาน
สร้างสรรค์ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอย่างน้อย 3 บทความ
ภายใน 5 ปีย้อนหลัง และ
4.1.4 มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมีประสบการณ์ การ
สอนอย่างน้อย 1 ปี ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวม การ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย
หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบั ติการสอนมาก่อน มคอ.1 นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์ คุณสมบัติ
ผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2-4
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการพัฒนาหลักสูตร โดยเริ่มจากการศึกษาผลการ
ผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรเดิม มีการวิเคราะห์บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาไปแล้วจากตัวบัณฑิตเองและผู้ใช้บัณฑิต
ร่วมกันวางแผนเพื่อการพัฒ นาหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา มีการ
กากับติดตามบัณฑิตอย่างเป็นระบบและมีระยะเวลาการติดตามทุกปีการศึกษา มีการจัดกิจกรรมเพื่อพบปะศิษย์
เก่าเพื่อศึกษาสภาพและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร คณาจารย์ทบทวนหลักสูตรจากผลการกากับติดตาม
และกิจกรรมพบศิษย์เก่าแล้วจึงประมวลผลการทบทวนหลักสูตรตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย คณาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษาปัจจุบัน
4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้กับแก่คณาจารย์
4.3.1 คณาจารย์ใหม่
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชา
ชีพครู การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
(3) การพัฒ นาด้านการวิจัยควรมีการจัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผล
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพหรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
(4) การจัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับคุณวุฒิและการแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้คาแนะนาและให้คาปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ
4.3.2 คณาจารย์ประจาการ
(1) การพัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริม
ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน
(2) การพัฒ นาด้านวิชาการส่ งเสริมการจัดทาผลงานเพื่อพัฒ นาเข้าสู่ ตาแหน่งทาง
วิชาการ ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ
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เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพื่อให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ
(4) การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี ) พ.ศ.2562 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
5.2 การเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบทวิภ าค1 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่าภาคละ 15 สัปดาห์ อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน มีนาคม – พฤษภาคม
จานวนไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
และดุลยพินิจของอธิการบดี และไม่มีการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
5.3 การประเมินผู้เรียน
การประเมินผู้เรียนมีการประเมินเป็นรายบุคคลตามรายวิชา โดยอาศัยการวัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริงของผลงานสร้างสรรค์ และการทดสอบ ซึ่งการทดสอบมีกระบวนการทดสอบที่เป็นระบบเดียวกันคือ
การทดสอบย่อย การทดสอบระหว่างภาคเรียน การทดสอบปลายเรียน โดยมีการตัดสิ นผลการเรียนทั้งแบบ
อิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ จาแนกตามลักษณะของรายวิชา โดยมีคะแนนเก็ บต่อคะแนนสอบปลายภาคตามที่อาจารย์
ผู้สอนเห็นสมควร
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
จัดทาโครงการโดยอ้างอิงจากงบประมาณค่าบารุงการศึกษาและงบประมาณแผ่นดินเป็นประจา
ทุกปีสาหรับการพัฒนาหลักสูตร บุคลากร นักศึกษาและทรัพยากรการเรียนรู้
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
6.2.1 อาคารและสถานที่โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อาคารสถานที่
ห้องเรียนบรรยาย
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ
ห้องปฏิบัติการจิตรกรรม
ห้องปฏิบัติการประติมากรรม
ห้องปฏิบัติการถ่ายซิลค์สกรีน
ห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์
ห้องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์
ห้องพักอาจารย์
ห้องแสดงนิทรรศการ

จานวนที่มีอยู่
4
1
1
1
1
1
1
2
6
2
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อาคารสถานที่
11 ห้องน้าอาจารย์
12 ห้องน้านักศึกษาชาย / หญิง

จานวนที่มีอยู่
2
2/2

6.2.2 อุปกรณ์การสอน ภายในอาคารโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

อาคารสถานที่
เครื่องเคลือบเย็นขนาด 85 ซม.
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์พริ้นเตอร์ขนาดเล็ก
เครื่องโปรเจคเตอร์
เครื่องพิมพ์ภาพระบบความร้อน
โต๊ะปฏิบัติงานขนาด 80 X 200 ซม.
เครื่องตัดไม้แบบมอเตอร์ตั้งโต๊ะ
เครื่องตัดสติกเกอร์ขนาด 70 ซม.
เครื่องปั๊มลมสาหรับยิงตะปู
แท่นเหล็กหมุนพิมพ์ภาพ 120 ซม.
ขาตั้งเหล็กสาหรับงานจิตรกรรม
แท่นประติมากรรมเหล็กแบบหมุน
ตู้เชื่อมไฟฟ้าสาหรับเชื่อมเหล็ก
ชุดอุปกรณ์ไม้กันสั้น 3 แกนสาหรับกล้อง DSLR
เครื่องพิมพ์ผ้าสาหรับงานออกแบบศิลปกรรม
เครื่องพิมพ์ภาพบนแผ่นไม้
ชุดเครื่องปักเพื่องานประยุกต์ศิลป์
เครื่องตัดกรอบรูป
เครื่องยิงแม็ก ตะปูลม
สว่านไฟฟ้า
เครื่องหินเจียร์
มอเตอร์ไฟฟ้ากับชุดใบเลื่อยวงเดือน
หุ่นปูนปลาสเตอร์ทรงเรขาคณิต
หุ่นปูน Drawing Anatomy (สัดส่วนมนุษย์)

จานวนที่มีอยู่
1 เครื่อง
12 เครื่อง
2 เครื่อง
6 เครื่อง
1 เครื่อง
8 โต๊ะ
2 เครื่อง
1 เครื่อง
3 เครื่อง
1 เครื่อง
40 ตัว
20 ตัว
1 ตัว
10 ชุด
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ตัว
1 ตัว
1 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด

6.2.3 ห้ อ งสมุ ด มี ห้ อ งสมุ ด ที่ ป ระกอบไปด้ ว ยสื่ อ ต่ า ง ๆ เช่ น ต าราเรี ย น หนั ง สื อ วารสาร
โสตทัศนวัสดุสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา เป็นต้น
โดยสื่อต่าง ๆ มีความทันสมัย มีจานวนเพียงพอ
6.2.4 มีห้องเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ทันสมัย ได้แก่ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
6.2.5 มีและจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชนธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน
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6.2.7 มี ค วามร่ ว มมื อ อย่ างใกล้ ชิ ด และเป็ น ระบบระหว่างคณะครุศ าสตร์ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชรซึ่งเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูกับสถานศึกษาที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการ
สอนโดยมีอาจารย์นิเทศก์ครูพี่เลี้ยงและ/หรือ ผู้สอนงานที่มีคุณภาพเป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยร่วมมือกันบูรณาการความรู้
และเนื้ อ หาสาระกั บ ประสบการณ์ ก ารท างานในสถานศึ ก ษา(School Integrated Learning: SIL) อย่ า ง
หลากหลาย
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม โดยส ารวจจากความต้องการของคณาจารย์
นักศึกษา แล้วเรียงลาดับความต้องการจาเป็น จัดทาโครงการเพื่อหาทรัพยากรเพิ่มเติมโดยอ้างอิงจากงบประมาณ
ค่าบารุงการศึกษาและงบประมาณแผ่นดินเป็นประจาทุกปี
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีความ
เหมาะสม เพียงพอต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน มคอ.1.
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้
ปีที่ 1
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
x
ในการประชุ ม เพื่ อ วางแผนติ ด ตามและทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ .2 ที่
x
สอดคล้องกับ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช าและรายละเอี ย ดของ
x
ประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ท ามี ร ายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช าและ
x
รายงานผลการด าเนิ น งานของประสบการณ์ ภ าคสนาม
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
x
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
x
การเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

ปีที่ 2
x

ปีที่ 3
x

ปีที่ 4
x

ปีที่ 5
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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ปีที่ 1
7. มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน
กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
x
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
x
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยกว่าปีละ 1ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ
x
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับ ความพึ งพอใจของนั กศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณ ฑิ ต
ใหม่ ที่มีต่อคุณ ภาพหลั กสู ตรเฉลี่ ย ไม่น้ อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับ 5
13. นั กศึกษาได้รับ เข้าร่ว มกิจ กรรมส่ งเสริมความเป็นครู
x
ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่กาหนดและเป็นประจาทุกปี
14. มี ก ารจั ด ประสบการณ์ บู ร ณาการการเรียนรู้กับ การ
x
ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ครู ใ นสถานศึ ก ษาเป็ น ประจ าทุ ก ปี
การศึกษา
15. นั ก ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาต้ อ งผ่ า นเกณ ฑ์ ก าร
x
ประเมินผลความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา ร้ อ ยละ 50% ที่ ส าเร็ จ ในแต่ ล ะปี
การศึกษา

ปีที่ 2
x

ปีที่ 3
x

ปีที่ 4
x

ปีที่ 5
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ก่ อนการสอนมีการประชุม ร่ว มกั นของอาจารย์ในโปรแกรมเพื่ อ แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น และ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนสาหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 ขณะดาเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะ ๆ โดยการสังเกตของผู้สอนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมิน การสอนโดยนั กศึกษาทุ กปลายภาคการศึกษาโดยส านักส่งเสริมวิช าการและงาน
ทะเบียน
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมอาศัยการประเมินผลจากกระบวนการพัฒนานักศึกษารวมถึงผลลัพธ์
หลักจากการพัฒ นานักศึกษาทุกปีการศึกษา โดยพิจารณาจากสมรรถนะที่กาหนดไว้ในหลักสูตร นอกจากนั้น
หลักสู ตรประเมิน ผลจากการสอบวัดความรู้ความสามรถทางวิชาชีพครูก่อนการฝึกประกอบการวิ ชาชีพครูใน
สถานศึกษา โดยในขณะที่ฝึกประสบการณ์ ให้นักศึกษาประเมินตนเอง ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศและผู้บริห าร
สถานศึกษาประเมินในภาพรวม นอกจากนั้นเมื่อบัณฑิตสาเร็จการศึกษามีการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตถึงความพึง
พอใจต่อการพัฒนาบัณฑิตในระดับใด เพื่อเชื่อมโยงมายังการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประเมินภายนอก
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร
มีการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุใน หมวดที่ 7
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
ทันที จากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนทารายงานผลการดาเนินงานรายวิชาเสนอประธาน
โปรแกรมวิชา
4.2 อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายใน
4.3 อาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการดาเนินงานและ
วางแผนปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
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คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
หลักไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ องค์ประกอบของคา วลี ประโยค หลักการออกเสียง และการใช้
คาศัพท์
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ความรู้ภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์สังคม แบบแผนการใช้ภาษา ทักษะการฟัง การพูด
การอ่าน การเขียน และการสื่อสารกับบุคคลอื่นในสถานการณ์และบริบทที่หลากหลาย
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
Thai for Academic Communication
แนวคิดการสื่อสารทางวิชาการ หลักการ และวิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ โดยเน้น
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนทางวิชาการ การจับประเด็นสาคัญ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การให้
เหตุผล
1.2 กลุม่ วิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
9001201 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Human Living
ความจริงของชีวิต การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์หลักศาสนาในการ
ดาเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข จิตอาสา การเคารพศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น สุนทรียศาสตร์
กับชีวิต การยับยั้งและป้องกันการทุจริต
9001202 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
3(3-0-6)
Thai Citizens in a Dynamic Society
การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทย การเรียนรู้ความเป็นพลเมืองที่มีพลังสร้างสรรค์
สังคม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตคนในเมืองและชนบท มุมมอง กรอบแนวคิดและเป้าหมายของการ
มีจิตส านึ กสากลและความเป็ น พลเมืองโลก การถอดองค์ความรู้จากวิถีชีวิตคนชายขอบ และกาแพงเพชรใน
สภาวะสังคมพลวัต
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Localization
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม วิถีชุมชน การเปลี่ยนแปลงของชุมชนและท้องถิ่นที่
เชื่อมโยงกับสากลวิวัตน์ การมีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเชิงบูรณาการ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างสันติ ความเป็นพลเมือง สิ ทธิมนุษยชน กฎหมายและการเมืองการปกครองกับการขับเคลื่อนทางสังคมของ
ท้องถิ่นภิวัตน์
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9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdom and Heritage
อัตลั กษณ์ และคุณ ค่าของภูมิปั ญ ญาไทย ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม
ภาษาและวรรณกรรม ดนตรี ศิลปะ สถาปัตยกรรม ปราชญ์ชาวบ้าน การสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และภูมิปัญญาไทย สู่ภูมิปัญญาสากล การอนุรักษ์มรดกไทยและมรดกโลก โดยเน้นกรณีศึกษาพื้นที่ภาคเหนือและ
กาแพงเพชร
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3(1-4-4)
Social Engineer for the Development of Local Communities
การศึกษาชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย บทบาทและทักษะของวิศวกรสังคมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการองค์ความรู้ ข้อมูลและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ภาวะผู้นาและการทางานเป็นที ม การประสานความร่วมมือของบุคคลและองค์กรในการออกแบบและ
สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Management
แนวคิดและหลักการจัดการแบบบูรณาการ การจัดการในยุคดิจิทัล การจัดการการเงิน การเจรจา
ต่อรอง การจัดการความขัดแย้ง บุคลิกภาพ ภาวะผู้นา การทางานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการบน
พื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และการจัดการความเสี่ยง
1.3. กลุม่ วิชาเทคโนโลยี
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
3(2-2-5)
Digital, Information and Media Literacy
แนวคิดความเชิงบูรณาการความฉลาดรู้ ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ
เครื่องมือที่หลากหลายในการการแสวงหา การเข้าถึง การสืบค้นและการประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศและสื่อในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การเป็นพลเมืองดิจิทัล การจัดการ
ข่าวลวง การสร้าง การสื่อสาร การนาเสนอและการแบ่งปันสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
9001302

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Digital Technology for Learning
สภาพแวดล้อมดิจิทัล และโลกเสมือน การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทักษะการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการข้อมูล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือที่
ทันสมัยและหลากหลายเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้ อมออนไลน์ การออกแบบและการ
สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
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3(3-0-6)
Technology and Life
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ เทคโนโลยีโลกเสมือน
นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีจีโนม และวิทยาการที่ เกี่ยวข้อง บทบาทและผลกระทบของ
เทคโนโลยีส มัยใหม่ต่อการดารงชีวิต การศึกษา การสื่อสาร การแพทย์และสาธารณสุข ธุรกิจ การเกษตร
สิ่งแวดล้อมและสังคม และแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงต่อ
การจัดระเบียบสังคมและเศรษฐกิจโลก
1.4 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
3(3-0-6)
Science and Life
ความหมาย ความสาคัญและขอบข่ายของวิทยาศาสตร์ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ ความฉลาดรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ การประยุกต์วิทยาศาสตร์ในการดาเนินชี วิต การเกษตร อาหารและสุ ขภาพ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Wellness Integrated Development
แนวคิดและหลักการการดูแลตนเองให้เป็นผู้มีสุขภาวะ การสร้างเสริมสร้างสุขภาวะแบบบูรณาการ
การเข้าใจตนเอง การพัฒ นาสุขภาวะทั้ งในมิติของร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์
การจัดการความเครียด ความรัก เพศศึกษา กิจกรรมนันทนาการ การออกกาลังกาย โภชนาการเพื่อสุขภาพ
และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Mathematical Thinking and Decision Making
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจของมนุษย์ ความสาคัญ องค์ประกอบ กระบวนการ
และ หลักการ และวิธีการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการคิดเชิงสถิติ การคิดเชิงคณิตศาสตร์
กับการใช้เหตุผล การพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การบูรณาการและการเชื่อมโยงการคิดและการใช้เหตุผลเชิง
คณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ
9001404

ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Sustainability of Natural Resources and Environment
ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สถานการณ์ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของประเทศและโลก การสร้างจิตสานึกและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปั ญ หาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มและผลกระทบ การจั ด การภั ย พิ บั ติ มลภาวะ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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คาอธิบายรายวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
(1) วิชาชีพครูบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา / คาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1022101
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Curriculum and Learning Management Science
ศึกษาหลักสูตร วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้
มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนัก
ถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ กระบวนการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การศึกษาเรียนรวม
ฝึกปฏิบั ติการสอนแบบจุ ลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพื่อให้ มีทั กษะในการ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพื่อให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้
การสะท้ อ นคิ ด ไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการพั ฒ นาตนเองในการเป็ น ครู ที่ ดี มี ค วามรอบรู้ และทั น สมั ย ต่ อ ความ
เปลี่ยนแปลง
1032101

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Innovation and Digital Technology for Learning
ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ
ของสาขาวิช าเอกเพื่ อพัฒ นาผู้ เรีย นให้ มีปั ญ ญารู้คิ ดและมีความเป็นนวัตกร ที่ ส อดคล้ องกับบริบ ทและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิ ทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลง
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การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
3(3-0-6)
Learning Measurement and Evaluation
ศึ ก ษาหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฏี วั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ต ามสภาพจริ งด้ ว ยวิ ธี ก ารที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระสาคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบ
และสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผล
การวัดและประเมิน ผลผู้เรียนในปรับ ปรุงพัฒ นาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ สามารถวัดและประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครู
ที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
1043102

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research and Development in Innovation and Learning
ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย แก้ปัญ หาเพื่อพัฒ นาผู้ เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิ เศษ โดยการศึ กษา วิเคราะห์ ส ภาพปั ญ หาและความต้อ งการในการพั ฒ นาของผู้ เรีย นในชั้น เรี ยน
ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒ นา
ผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
1051101

จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
Psychology for Learning
ศึกษา วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสาหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คาปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรีย นรู้ของผู้ เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษ แนวทางการให้ คาแนะนากับ ผู้ปกครอง
เกี่ยวกับ การส่ งเสริมพัฒ นาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้ สามารถออกแบบดูแล
ช่ว ยเหลื อ และพั ฒ นาผู้ เรี ย นเป็ น รายบุ ค คลตามศักยภาพ มุ่ ง มั่ นพั ฒ นาผู้ เรียนด้ ว ยจิตวิญ ญาณความเป็น ครู
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี
มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ
3(2-2-5)
Ethics and Spirituality for Professional Teachers
ศึกษา วิเคราะห์และประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วย
จิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดารงตนให้เป็นที่
เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยม
ของครู จรรยาบรรณวิช าชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การ
สะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุ กต์ใช้ในการพัฒ นาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
1102102

การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมชน
2(1-2-3)
Educational Quality Assurance and Community Development
ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การออกแบบและ
ดาเนิน การประกัน คุณภาพการศึกษา สามารถจัดการคุณ ภาพ การจัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒ นาคุณภาพการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง
และชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน และร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บูรณาการระบบประกันคุณภาพการศึกษากั บการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นตาม
บริบทของโรงเรียน
1211101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู 1
1(0-2-1)
Communicative English for Teachers 1
ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์

ต่างๆ
1212102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู 2
1(0-2-1)
Communicative English for Teachers 2
ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในการจัดการเรียน
การสอนในห้องเรียนและการจัดการในชั้นเรียน
1212103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู 3
1(0-2-1)
Communicative English for Teachers 3
ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการฟัง พูด อ่าน และเขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อความหมายที่ถูกต้องในเชิงวิชาการ
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ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
2(1-2-3)
Communicative Thai for Teachers
ศึ ก ษ า วิ เ คราะห์ วาท วิ ท ยาส า ห รั บ ครู ห ลั ก การ และเท คนิ ควิ ธี ก ารใช้ ภ าษ าไท ย
ภาษาต่างประเทศ และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายใน
การเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สาหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน
(1) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1002101
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1(45)
Practicum in Teaching Profession Institution 1
สรุ ป คุ ณ ลั ก ษณะของตนเองและครูที่ แ สดงออกถึ ง ความรัก และศรั ท ธาในวิ ช าชี พ ครู ระบุ
จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้ส อนและครูประจาชั้นในสถานศึกษา เข้าใจบริบท
ชุมชนร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒ นาคุณ ภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี
(Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ตามศั กยภาพ สรุป แนวทางและลั ก ษณะกิจกรรมการพั ฒ นาวิช าชีพ ของครูทั้ งในและนอกสถานศึกษา ผ่ าน
กระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา
สังเคราะห์องค์ความรู้และนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิ นสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
1003102

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1(45)
Practicum in Teaching Profession Institution 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
ประพฤติตนเป็ น แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี
การวัดและประเมิน ผลตามกลุ่ มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริห าร
การศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดาเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา
แต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณ ภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน
ร่วมมือ
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การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(270)
Internship 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง หรือไม่น้อย
กว่าสั ป ดาห์ ล ะ 2 วัน ต่อภาคการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 8 สั ปดาห์ ต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เ กิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนาผล
จากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
รูป แบบชุมชนแห่ งการเรีย นรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒ นาตนเองให้ มีความรอบรู้ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
1004104

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(270)
Internship 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสาขาวิชาเฉพาะ เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมี
ความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและนาไปสู่การเป็นนวัตกรรม โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย
บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ป กครองและชุมชนในการพัฒ นาและแก้ปัญ หาผู้ เรียนให้ มีคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่
ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ นาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒ นา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ
(1) วิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาทัศนศิลป์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา / คาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2011101
ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันตก
3(3-0-6)
History of Western Visual Arts
ประวัติความเป็นมาของงานทัศนศิลป์ตะวันตก ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคประวัติศาสตร์
และยุคสมัยใหม่ในศตวรรษที่ 19 – 20 ตลอดจนถึงยุคของทัศนศิลป์ ยุคสมัยใหม่ และร่วมสมัยในปัจจุบัน เน้น
ความสัมพันธ์ของการตอบสนองด้านคติความเชื่อ อุดมคติ ศาสนา ความงาม และรูปแบบของงานทัศนศิลป์ที่มี
อิทธิพลต่อทัศนศิลป์ไทยในปัจจุบัน
2011102

ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ไทย
3(3-0-6)
History of Thai Visual Arts
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของงานทั ศ นศิ ล ป์ ป ระเทศไทย ตั้ งแต่ ยุ ค ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ ยุ ค ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคประวัติศาสตร์ชาติไทย ตลอดจนถึงยุคของทัศนศิลป์ร่วมสมัยในปัจจุบันที่ได้รับอิทธิพล
จากต่างชาติ เน้นความสัมพันธ์ของการตอบสนองด้านคติความเชื่อ อุดมคติ ศาสนา ความงาม และรูปแบบของ
งานทัศนศิลป์ไทยในปัจจุบัน
2001201

ทฤษฎีสี
3(2-2-5)
Theory of Color
ความเป็นมาของทฤษฎีสีในงานทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เปรียบเทียบ
ข้อแตกต่างของทฤษฎีแต่ละวิธี ประโยชน์ของการนาไปใช้ในงานทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โดยการปฏิบัติงาน
การวิเคราะห์และทดสอบทางจิตวิทยา ทดลองฝึกปฏิบัติงานผสมสีและระบายสีตามทฤษฎีการใช้สี
2001202
องค์ประกอบศิลป์
3(1-4-4)
Composition of Arts
ความหมายขององค์ ป ระกอบศิ ล ป์ ส่ ว นประกอบขององค์ ป ระกอบศิ ล ป์ หลั ก ก ารจั ด
องค์ประกอบศิลป์ คุณค่าของการจัดองค์ประกอบศิลป์ และการสร้างสรรค์ผลงานจัดองค์ประกอบศิลป์ตามเนื้อหา
และวัตถุป ระสงค์ที่กาหนดให้ เน้ น ความสั มพัน ธ์ระหว่างองค์ประกอบของเนื้ อหาวัส ดุ อุปกรณ์ ที่ ส ามารถสื่ อ
แนวความคิด ความงาม และคุณค่าทางศิลปะ
ทดลองฝึกปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงานจากการจัดองค์ประกอบศิลป์ในงานจิตรกรรมระบายสี
และจิตรกรรมสื่อผสม
2011203

จิตรกรรมพื้นฐาน
3(1-4-4)
Basic Painting
กลวิธีการวาดเส้น หลักการจัดภาพ มุมมองในการวาดภาพ การสร้างสรรค์จิตรกรรมภาพหุ่นนิ่ง
ภาพทิวทัศน์ ภาพคนเหมือน เทคนิคการระบายสีชนิดต่างๆ และนาไปใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานใน
ระดับที่สูงขึ้นต่อไป
ทดลองฝึกปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงานวาดเส้น ผลงานจิตรกรรมภาพหุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์ ภาพ
คนเหมือน ด้วยเทคนิคสีชนิดต่างๆ
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ศิลปะไทยประเพณี
3(1-4-4)
Thai Traditional arts
ที่มาของลายไทยและภาพไทย จาแนกแบบ และชนิดของภาพไทยและลายไทยความหมาย
รูปแบบศิลปะไทยประเพณี แบบไทยเดิม แบบไทยประยุกต์
ทดลองฝึกปฏิบัติออกแบบลายไทย สร้างสรรค์ งานศิลปะไทยประเพณี แบบไทยเดิม แบบไทย
ประยุกต์ ทั้งลายไทยและภาพไทยด้วยการวาดเส้น และระบายสี หรือลงรักปิดทอง
2012202

ศิลปะไทยร่วมสมัย
3(1-4-4)
Thai Contemporary arts
ความหมายรูปแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมัย แบบรูปธรรม กึ่งนามธรรม นามธรรม และทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ การใช้สีแต่ละชนิด เพื่อใช้ในงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยได้อย่างเหมาะสม และเกิด
คุณค่าทางความงามและเรื่องราว
ทดลองฝึกปฏิบัติงานวาดภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมัย แบบรูปธรรม กึ่งนามธรรม และนามธรรม
ด้วยสีแต่ละชนิด
2013104

หลักการวิจารณ์ผลงานศิลปะ
2(2-1-4)
Principles of Art Criticism
หลักการวิจารณ์ศิลปะ คุณสมบัติของผู้วิจารณ์ศิลปะ ประโยชน์ต่อผู้วิจารณ์ผลงาน ประโยชน์ต่อ
ผู้สร้างผลงาน และความสาคัญ ด้า นเนื้อ หาสาระในการวิจ ารณ์ เช่น สาขา แขนง ชนิด ลักษณะ ประเภทของ
ศิลปะ ทัศนธาตุ หลักการจัดภาพ รูปแบบงานศิลปะ ทฤษฎีการถ่ายทอดงานศิลปะ ดูคุณค่าทาง ความงาม และ
คุณค่าทางเรื่องราวสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน พร้อมข้อสังเกตผลการวิจารณ์ ติ ชม ปรับปรุง เสนอแนะต่าง
ๆ เป็นต้น
2013201

ประติมากรรมพื้นฐาน
3(1-4-4)
Basic Sculpture
ความหมาย ประเภท ลักษณะ สาเหตุการสร้างงานประติมากรรม รูปแบบประติมากรรมไทย
ประเพณี ประติมากรรมไทยร่วมสมัย ส่วนประกอบงานประติมากรรม หลักการจัดภาพงานประติมากรรม ทฤษฎี
การถ่ายทอดงานประติมากรรม จุดประสงค์การสร้างงานประติมากรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนแนวทาง
พัฒนาการไปสู่อนาคตในชั้นเรียนที่สูงขึ้น
ทดลองฝึกปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมพื้นฐานด้วยการปั้น การแกะสลัก การฉลุ
ลาย และการหล่อ
2003202

การสอนศิลปะระดับประถมศึกษา
2(1-2-3)
Teaching Art at the Elementary School level
ความส าคัญ ของหลั กสู ตรศิล ปะระดับ ประถมศึก ษา กลุ่ ม สาระการเรียนรู้ศิล ปะ โครงสร้าง
หลักสูตร การจัดคาอธิบายรายวิชา แผนการสอน/แผนการจัดการความรู้ การจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์
เนื้อหาวิชา วิธีการสอน สื่อการสอน การออกข้อสอบ การวัดและประเมินผล โดยการจัดการเรียนรู้ศิลปะเป็นการ
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดทางด้านศิลปะ
โดยการจาลองฝึกผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะทางศิลปะ
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การสอนศิลปะระดับมัธยมศึกษา
2(1-2-3)
Teaching Art at the Secondary level
ความส าคั ญ ของหลั ก สู ต รศิ ล ปะระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ศิ ล ปะ โครงสร้า ง
หลักสูตร การจัดคาอธิบายรายวิชา แผนการสอน/แผนการจัดการความรู้ การจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์
เนื้อหาวิชา วิธีการสอน สื่อการสอน การออกข้อสอบ การวัดและประเมินผล โดยการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาด้านศิลปะ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดความซาบซึ้งใน
คุณค่าของศิลปะ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่างๆ
โดยการจาลองฝึกผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะทางศิลปะ
2003204

พื้นฐานงานวิจัยสร้างสรรค์ทางศิลปะ
3(2-2-5)
Basic Creative Research in Arts
ศึกษาเพื่อนาไปใช้ต่อยอดในรายวิชา ศิลปนิพนธ์ทางศิลปะ โดยศึกษาหลักการวิจัยทางศิลปะ
ปัญหาหรือกรณีศึกษางานวิจัย หลักการเขียนรายงานวิจัย 5 บท ศึกษาเกี่ยวกับประเภทการวิจัย วัตถุประสงค์
คุณ ค่า แนวทาง และขั้น ตอนวิธีวิจั ยทางทางทัศนศิล ป์ห รือประยุกต์ศิล ป์ รวมทั้งทดลองวิจัย เขียนโครงร่าง
งานวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ และการนาเสนอรูปเล่ม
รายงานวิจัยทางทัศนศิลป์หรือประยุกต์ศิลป์ แก่อาจารย์ผู้สอน
ทดลองฝึกการทางานวิจัยทางทัศนศิลป์หรือประยุกต์ศิลป์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ก่อนเรียนรายวิชา
ศิลปนิพนธ์ทางศิลปะ พร้อมส่งรูปเล่มรายงานตามที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด
2003205

ศิลปนิพนธ์
4(2-4-6)
Art Thesis
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
2003203 พื้นฐานงานวิจัยสร้างสรรค์ทางศิลปะ
นักศึกษาต้องผ่านรายวิชา พื้นฐานการวิจัยทางศิลปะ และพื้นฐานงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ
เสี ย ก่ อ นจึ ง จะลงทะเบี ย นรายวิ ช าศิ ล ปนิ พ นธ์ ท างศิ ล ปะนี้ ได้ เนื่ อ งจากต้ อ งน าความรู้ ความเข้ า ใจ และ
ความสามารถ มาต่อยอดทางานในโครงการนี้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยให้นักศึกษาเลือกแนวทางการทางานระหว่าง
การวิจัยกับการสร้างสรรค์ในสาขาทัศนศิลป์หรือประยุกต์ศิลป์ อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมเสนอโครงร่าง เสนอชื่อ
อาจารย์หรือผู้ชานาญเป็นผู้ปรึกษา และเมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์ต้องจัดทารายงานเป็นรูปเล่ม และควรได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจและตัดสิน ศิลปะนิพนธ์ทางศิลปะ ส่วนการแก้ไขปรับปรุงผลงานให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่คณะกรรมการกาหนดให้จ นกว่าจะแล้วเสร็จ โดยต้องผ่านการตรวจของคณะกรรมการและต้องจัด
นิทรรศการแสดงผลงานต่อสาธารณชน
ปฏิบัติงานวิจัยทางศิลปะหรืองานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ในสาขาทัศนศิลป์หรือประยุกต์ศิลป์
อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน และส่งรูปเล่มรายงานตามที่คณะกรรมการกาหนด
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ศิลปะภาพพิมพ์

ภาพพิมพ์พื้นฐาน
3(1-4-4)
Basic Print Making
ความเป็นมาของภาพพิมพ์ ประเภท รูปแบบ เทคนิคกลวิธี และคุณสมบัติของในการทางาน

ทดลองฝึกปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ระดับพื้นฐานด้วยแม่พิมพ์ประเภทต่างๆ เพื่อ
นามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบที่เกี่ยวข้องได้

(2) กลุม่ วิชาเอกเลือก
รหัสวิชา
2021101

ชื่อวิชา / คาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ประวัติศาสตร์และศิลปะการออกแบบ
3(3-0-6)
History of Art and Design
ประวัติความเป็นมาของประวัติศาสตร์การออกแบบ ศิลปะและการออกแบบของชนชาติอื่น ๆ
ที่มีผลต่อไทย ทั้งยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุ คประวัติศาสตร์ตอนต้น ยุคประวัติศาสตร์และวิเคราะห์ ศิลปะการ
ออกแบบในแต่ละยุค
2021202

หลักการออกแบบ
3(2-2-5)
Principles of Design
ทฤษฎีการออกแบบ องค์ประกอบของศิลปะและทฤษฎีสีเพื่อนามาใช้การออกแบบ และเป็น
แนวทางสาหรับการสร้างสรรค์งานออกแบบในประเภท 2 มิติ และ 3 มิติ
ทดลองฝึกปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงานออกแบบทั้งประเภท 2 มิติ และ 3 มิติ
2022201

คอมพิวเตอร์กราฟิก
3(1-4-4)
Computer Graphic
หลักการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อการออกแบบ
2 มิติและ 3 มิติ การตกแต่งภาพ เรียนรู้การออกแบบป้ายข้อความ เครื่องหมายและสัญลักษณ์ภาพประกอบ
ทดลองฝึกปฏิบัติงานออกแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2022202

ตัดต่อ - ตกแต่งภาพและเสียงด้วยคอมพิวเตอร์
3(1-4-4)
Video and Audio Editng in Computer
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง ลักษณะ 2 มิติ หรือ 3 มิติ
ปฏิบัติงานทดลองฝึกตัดต่อตกแต่งภาพและเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ประกอบเป็นเรื่องราวในรูปแบบ
เรื่องสั้นหรือเรื่องยาว
2023201

สร้างภาพการ์ตูนล้อเลียน – การ์ตูนแอนิเมชั่น
3(1-4-4)
Creative of Parody Videos - Cartoon Animation
ความเป็นมาของภาพการ์ตูนล้อเลียน – การ์ตูนแอนิเมชั่น สร้างสรรค์เป็นภาพเคลื่อนไหวแบบ
การเคลื่อนที่หยุด หรือสตอปโมชั่น (stop motion) ในรูปแบบต่าง ๆ
ทดลองฝึกปฏิบัติงานสร้างภาพการ์ตูนล้อเลียน – การ์ตูนแอนิเมชั่น แบบ 2 มิติ

- 69 2023202

การวาดภาพดิจิตอลเพ้นท์
3(1-4-4)
Digital Painting
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพดิจิดอลเพ้นท์ โดยเลือก
โปรแกรมสร้างสรรค์จินตนาการที่ให้อารมณ์เหมือนวาดด้วยมือลงบนกระดาษและเฟรมผ้าใบอย่างเหมาะสม ด้วย
การเพ้นท์ภาพลักษณะสีน้า สีน้ามัน สีอะคริลิก เป็นต้น
ทดลองฝึกปฏิบัติงานวาดภาพดิจิตอลเพ้นท์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมอื่น ๆ เป็น
ภาพคนเหมือน ภาพหุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์
2024201

ตัวอักษรและการสร้างสรรค์
3(1-4-4)
Character and Invention
การออกแบบตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวเลขไทยและตัวเลข อารบิค การใช้
เครื่องมือ วัส ดุอุป กรณ์ ในการเขีย นตัวอั กษรด้ว ยมือลงบนพื้ นที่ กระดาษ ไม้ อัด ผ้ า โฟม เป็ นต้น และการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบตัวอักษรเพื่อใช่ในงานต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายแบรนเนอร์ลงบน
วัสดุผ้าใบไวนิล เป็นต้น
ทดลองฝึ กปฏิบั ติงานออกแบบเขียนตัว อักษรด้ว ยมือ และออกแบบตัว อักษรด้ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และในงานอื่น ๆ
2024202

การสร้างสรรค์ศิลปะประดิษฐ์
3(1-4-4)
Creative Art Crafts
ความหมาย การสร้างสรรค์และงานประดิษฐ์ ซึ่งสิ่งสาคัญในการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์คือการ
นาวัสดุที่หาง่ายหรือเศษวัสดุต่าง ๆ ที่เหลือใช้ มาสร้างสรรค์ประกอบเป็นของเล่น ของใช้ หรือของประดับตกแต่ง
เป็นผลงานประดิษฐ์ที่มีความงามและประโยชน์ใช้สอยสนองงานทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ เกิดคุณค่าทางการ
ออกแบบ และการใช้วัสดุ สี พื้นผิว และอื่น ๆ
ทดลองฝึกปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประดิษฐ์ใ นรูปแบบต่าง ๆ จากวัสดุเหลือใช้และ
วัสดุในท้องถิ่น
2024203

เทคนิคการถ่ายภาพ
3(1-4-4)
Technique in Photography
ประวัติการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพ หลักการทางานของกล้องถ่ายภาพ ส่วนประกอบของ
กล้อง หลักการจัดภาพและกรรมวิธีในการถ่ายภาพขั้นพื้ นฐาน กรรมวิธี และกระบวนการอื่นที่ต่อเนื่องกับการ
ถ่ายภาพทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ
ทดลองฝึกปฏิบัติงานถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลและจัดภาพด้วยคอมพิวเตอร์
2024204

ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน
3(3-0-6)
Asian Arts and culture
ความเป็ น มาของประเทศในภู มิภ าคอาเซีย น ความสั มพันธ์ของสภาพสั งคม ศาสนาปรัชญา
ความเชื่อ รูปแบบของงานศิลปกรรมในแง่ของสุนทรียศาสตร์แบบอย่างของศิลปะประจาชาติในภูมิภาคอาเซียน
อัตลักษณ์ทางศิลปกรรมของแต่ละประเทศภูมิภาคอาเซียนแนวโน้มของศิลปะอาเซียนในอนาคต
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบ
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน รวมทั้งวิสัยทัศน์ และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคมตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สาระสาคัญในการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. หมวดข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
หลักสูตรเดิมฉบับปี พ.ศ. 2559
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
24 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
45 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเอก
28 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา
7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวม 140 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุงฉบับปี พ.ศ.2565
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
จานวน 39 หน่วยกิต
(1) วิชาชีพครูบังคับ
จานวน 25 หน่วยกิต
(2) วิชาฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน จานวน 14 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ
จานวน 55 หน่วยกิต
(1) วิชาเอกบังคับ
จานวน 40 หน่วยกิต
(2) วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวม 130 หน่วยกิต

เหตุผล
ป รั บ ป รุ ง โครงสร้ า งห ลั ก สู ต รให้
สอดคล้ องกับ มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ
ปริ ญ ญ าตรี สาขาครุ ศ าสตร์ แ ละ
สาขาศึ ก ษาศาสตร์ (หลั ก สู ต ร 4 ปี )
พ.ศ. 2562
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
หลักสูตรเดิมฉบับปี พ.ศ. 2559
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts
Program in Fine and Applied Arts
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied
Arts (Fine and Applied Arts)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศป.บ. (วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.F.A. (Fine and Applied Arts)
วิชาเอก
ไม่มี
ปรัชญา
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ช านาญใน
เทคโนโลยี มี ทั ก ษะฝี มื อ และกระบวนการใช้ สื่ อ นวั ต กรรม
รวมทั้ งมี ทั ก ษะในด้ านการจั ด การงานอาชี พ มี คุ ณ ธรรมและ

หลักสูตรปรับปรุงฉบับปี พ.ศ. 2565
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา (4ปี)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Art

Education)

เหตุผล
ปรับปรุงชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึ ก ษาศาสตร์ (หลั ก สู ต ร 4 ปี )
พ.ศ. 2562

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต
(ศิลปศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education

(Art Education)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (ศิลปศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Art Education)
วิชาเอก
แบบเอก-โท : ทัศนศิลป์ศึกษา และ ประยุกต์ศิลป์ศึกษา
ปรัชญา
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑ ิต ให ้มี ค วามร ู้ค วามส ามารถ ช านาญใน
เทคโนโลยีทั้งวิช าการและวิช าชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ครู เป็น
ครูชั้นวิชาชีพที่มีความปรีชาสามารถทั้งความรู้ทักษะ คุณธรรมและ

1. เพื่อความหลากหลายสาขาวิชา
2. สอดคล้องการรับสมัครครูผู้ช่วย
ปรับปรุงปรัชญาให้ชัดเจนสอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ส า ข า ค รุ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึ ก ษาศาสตร์ (หลั ก สู ต ร 4 ปี ) พ.ศ.
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หลักสูตรเดิมฉบับปี พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงฉบับปี พ.ศ. 2565

จริ ย ธรรม สามารถด าเนิ นงานอาชี พ ของตนได้ อ ย่ า งมี จริยธรรม สืบสานและส่งเสริมศิล ปวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งของไทย
ประสิทธิภาพ
และต่างชาติ อีกทั้งพัฒนาทักษะและความรู้ในด้านศิล ปะสามารถ
ถ่า ยทอด ความร ู้และน าความร ู้ไปใช้ให ้เ กิด ประโยชน ์ก ับ ตนเอง
ส ัง คมและประเทศชาต ิ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาบุ ค ลากรทาง
การศึกษาในด้านศิลปะ ที่มีทักษะด้านวิชาการ และมีความสามารถ
ปฏิบัติงานในเชิงช่างศิลป์ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับ
มุ่งพัฒนาตนและพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าสืบไป
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อสร้ า งเสริ ม และพั ฒ น าบั ณ ฑิ ตให้ มี ความ รู้
1. มี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ การเป็ น ครู มี ค วามรั ก ความศรั ท ธาใน
ความสามารถทางการรับรู้และมีความซาบซึ้งในคุณค่าด้านวิจิตร วิ ช าชี พ ครู มี ค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
ศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ตลอดจนมีจิตใจใฝ่สัมฤทธิ์ พัฒนาตนเองอยู่เสนมอ
2. เพื่ อผลิ ตบั ณ ฑิตให้ มีศักยภาพในการสร้างสรรค์งาน
2. มี ค วามรู้และเทคนิ ค วิธีที่ จ ะปฏิ บั ติงานในหน้ าที่ อ ย่างมี
วิ จิ ต รศิ ล ป์ แ ละประยุ ก ต์ ศิ ล ป์ โดยใช้ สื่ อ นวั ต กรรม และ ประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถนาไปพัฒนาสังคม
3. มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและมีวิจารณญาณในการ
และท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
แก้ปัญหา
3. เพื่อส่ งเสริมให้ บั ณ ฑิ ตมีความคิดสร้างสรรค์ ศึกษา
4. มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมคุณภาพทางกาย ทางใจ ทั้งในส่วนตน
ค้นคว้าและปฏิบัติจริง สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิจิตร และส่วนรวม
ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ได้
5. มี จิตส านึ กในการพั ฒ นาสั งคม เห็ น ประโยชน์ ส่ ว นรวม
4. เพื่อผลิตบัณ ฑิตให้ มีความรู้ความเข้ าใจในงานวิจิตร มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
ศิล ป์ ตั้งแต่ อดีตจนถึงปั จ จุ บั น ทั้งสากลและประเทศไทย ซึ่ ง
6. มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมใน
สามารถอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมอันดี การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ของชาติ
และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

เหตุผล
2562

ปรั บ ปรุ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ มี ค วาม
ชั ด เจนขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาครุ
ศ าส ต ร์ แ ล ะส าข าศึ ก ษ าศ าส ต ร์
(หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562
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หลักสูตรเดิมฉบับปี พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงฉบับปี พ.ศ. 2565

5. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วาม
7. รักษาเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ และมี
ซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อสังคมและวิชาชีพตน สามารถ ความสานึกในความเป็นคนไทย
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีจิตสานึกใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง
6. เพื่ อ กระจายโอกาสทางการศึ ก ษาด้ า นศิ ล ปะไปสู่
ประชาชนในท้องถิ่นให้กว้างขวาง ซึ่งสามารถนาความรู้ ทักษะ
กระบวนการไปประกอบอาชีพ ทั้งภาครัฐ เอกชนและวิช าชีพ
อิสระ เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้ ดาเนินงาน
ในอาชีพของตนอย่างมีคุณภาพ

เหตุผล
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาครู
หลักสูตรเดิมฉบับปี พ.ศ. 2559
- ไม่มี

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ
(1) วิชาเอกบังคับ
หลักสูตรเดิมฉบับปี พ.ศ. 2559
วิชาเฉพาะด้าน
2011103
ทฤษฎีสี
3(2-2-5)
Theory of Color
2031410 องค์ประกอบศิลป์
3(1-4-4)
Composition of Arts
2004911 พื้นฐานการวิจัยทางศิลปะ 3(3-0-6)
Basic Research in Arts
2004912 พื้นฐานงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ 3(3-0-6)
Basic Creative in Arts

หลักสูตรปรับปรุงฉบับปี พ.ศ. 2565
เพิ่ม กลุ่มวิชาชีพครู
จานวน 39 หน่วยกิต
(1) วิชาชีพครูบังคับ
จานวน 25 หน่วยกิต
(2) วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสถานศึกษา จานวน 14 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุงฉบับปี พ.ศ. 2565
(1) วิชาเอก
2001201 ทฤษฎีสี
3(2-2-5)
Theory of Color
2001202 องค์ประกอบศิลป์
3(1-4-4)
Composition of Arts
2003203 พื้นฐานงานวิจัยสร้างสรรค์ทางศิลปะ3(3-0-6)
Basic Creative Research in Arts
2003205 ศิลปนิพนธ์
5(2-6-4)
Art Thesis

เหตุผล
ปรั บ ปรุ ง ตามโครงสร้ า งวิ ช าชี พ ครู
ของมหาวิทยาลัยกาหนดเฉพาะ และ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาครุ ศ าสตร์
และสาขาศึ ก ษาศาสตร์ (หลั ก สู ต ร
4 ปี) พ.ศ. 2562

เหตุผล
1. คงเดิม เพราะเป็นวิชาหลักเป็นพื้นฐาน และสาคัญของ
สาขาศิลปะหรือเป็นวิชาเหมาะสมในเนื้อหาและสาคัญ
กับหลักสูตร
2. เพิ่มคาอธิบายรายวิชาบางส่วนและเพิ่มชั่วโมงทฤษฎี
และปฏิบัติ เพื่อให้สมบูรณ์ครอบคลุมยิ่งขึ้น
3. เปลี่ยนเฉพาะรหัสรายวิชาเพื่อให้การจัดกลุ่มวิชาและ
สาขาวิชา ระดับความยากง่าย และอื่นๆ ในหลั กสูตร
ปรับปรุง 2565 นี้ เป็นหมู่และกลุ่มวิชามากขึ้น
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หลักสูตรเดิมฉบับปี พ.ศ. 2559
2004913 โครงการศิลปนิพนธ์
5(2-6-4)
Art Thesis Project
2001202 วาดเส้นพื้นฐาน
3(1-4-4)
Basic Drawing
2001104 ศิลปะไทย
3(1-4-4)
Thai Art
2021301 ประติมากรรมพื้นฐาน
3(1-4-4)
Basic Sculpture
2021201 ภาพพิมพ์พื้นฐาน
3(1-4-4)
Basic Print Making
2012203 ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันตก 3(3-0-6)
History of Western Visual Arts
2012204 ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ไทย
3(3-0-6)
History of Thai Visual Arts
2013903 การวิเคราะห์รูปแบบทัศนศิลป์ไทย 3(3-0-6)
Forms Analysis of Thai Visual arts
รายวิชาเดิม ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุงฉบับปี พ.ศ. 2565
2011201 จิตรกรรมพื้นฐาน
3(1-4-4)
Basic Painting
2012201 ศิลปะไทยประเพณี
3(1-4-4)
Thai Tradition Arts
2012203 ศิลปะไทยร่วมสมัย
3(1-4-4)
Thai Contemporary Arts
2013201 ประติมากรรมพื้นฐาน
3(1-4-4)
Basic Sculpture
2014201 ภาพพิมพ์พื้นฐาน
3(1-4-4)
Basic Print Making
2011101 ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันตก 3(3-0-6)
History of Western Visual Arts
2011102 ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ไทย 3(3-0-6)
History of Thai Visual Arts
2012103 การวิเคราะห์รูปแบบทัศนศิลป์ไทย 3(3-0-6)
Forms Analysis of Thai Visual arts

เหตุผล

เพิ่มรายวิชาใหม่
4. หลักสูตรเดิมไม่มี
2003201 การสอนศิลปะระดับ ประถมศึกษา 2(1-2-3) 5. หลั กสู ตรปรับปรุง เพิ่มเพื่อเป็นวิชาชีพครูที่เกี่ยวกับ
Teaching Art at the Elementary
การสอนทางศิ ล ปะส าหรับ ครูป ระถมศึ ก ษาและครู
School level
มัธยมศึกษา
2003202 การสอนศิลปะระดับมัธยมศึกษา
6. ปรับ ปรุงเพิ่ มรายวิช าใหม่ ให้ ห ลากหลายเหมาะสม
Teaching Art at the Secondary
และจ าเป็ น กั บ โครงสร้ า งวิ ช าชี พ ครู สาขาวิ ช า
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หลักสูตรเดิมฉบับปี พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงฉบับปี พ.ศ. 2565
Level
2(1-2-3)
2012202 ศิลปะไทยประเพณี
3(1-4-4)
Thai Traditional Arts
2012203 ศิลปะไทยร่วมสมัย
3(1-4-4)
Thai Contemporary Arts
2014202 ศิลปะสื่อผสม
3(1-4-4)
Mixed Media Art
2013104 หลักการวิจารณ์ผลงานศิลปะ 2(2-1-4)
Principles of Art Criticism

เหตุผล
ศิลปศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562
7. เป็นรายวิชาที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนระดั บ ขั้ น พื้ น ฐาน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ศิลปะได้
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(2.) วิชาเอกเลือก
หลักสูตรเดิมฉบับปี พ.ศ. 2559
วิชาเฉพาะด้าน
2012205 ประวัติศาสตร์และศิลปะการออกแบบ
3(3-0-6)
History of Thai Visual Arts
2031409 หลักการออกแบบ
3(2-2-5)
Principles of Design
2032402 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3(1-4-4)
Computer Graphic
2033414 คอมพิวเตอร์กราฟิกงานผสมหลายสื่อ
3(1-4-4)
Multimedia in Computer Graphic
2031416 ตัดต่อ - ตกแต่งภาพและเสียงด้วย
คอมพิวเตอร์
3(1-4-4)
Video and Audio Editing in Computer
2033107 สร้างภาพการ์ตูนล้อเลียน – การ์ตูนแอนิ
เมชั่น
3(1-4-4)
Creative of Parody Videos – Cartoon
Animation
2001106 ตัวอักษรและการสร้างสรรค์ 3(1-4-4)
Character and Invention
2033202 บาติก
3(1-4-4)
Batik

หลักสูตรปรับปรุงฉบับปี พ.ศ. 2565
2021101
2021202
2022201
2023201

2024205
2024206

เหตุผล
1. คงเดิม เพราะเป็นวิชาเหมาะสมในเนื้อหาและสาคัญกับ
ประวัติศาสตร์และศิลปะการออกแบบ
หลักสูตร
3(3-0-6)
2. ค าอธิ บ ายรายวิ ช าคงเดิ ม และเพิ่ ม บางส่ ว นให้ ส มบู ร ณ์
History of Thai Visual Arts
ครอบคลุมยิ่งขึ้น
หลักการออกแบบ
3(2-2-5)
3. เปลี่ ย นเฉพาะรหั ส รายวิ ช าเพื่ อ ให้ ก ารจั ด กลุ่ ม วิ ช าและ
Principles of Design
สาขาวิ ช า ระดั บ ความยากง่ า ย และอื่ น ๆ ในหลั ก สู ต ร
คอมพิวเตอร์กราฟิก
3(1-4-4)
ปรับปรุง 2565 นี้ เป็นหมู่และกลุ่มวิชามากขึ้น
Computer Graphic
4. ตัดรายวิชาที่เนื้อหาใกล้เคียงกันออก
สร้างภาพการ์ตูนล้อเลียน – การ์ตูน
5. คงเดิม เพราะเป็นวิชาเหมาะสมในเนื้อหาและสาคัญกับ
แอนิเมชั่น
3(1-4-4)
หลักสูตร
Creative of Parody Videos –
6. ตัดรายวิชาที่เนื้อหาใกล้เคียงกันออก
Cartoon Animation
การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบกราฟิก
3(1-4-4)
Photography for Graphic Design
ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6)
Asian Arts and culture
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หลักสูตรเดิมฉบับปี พ.ศ. 2559
2032404 เทคนิคการถ่ายภาพ
3(1-4-4)
Technical Photography
2032411 การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบกราฟิก
3(1-4-4)
Photography for Graphic Design
2013903 ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6)
Asian Arts and culture
รายวิชาเดิม ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุงฉบับปี พ.ศ. 2565

เหตุผล

เพิ่มรายวิชาใหม่
2023202 การวาดภาพดิจิตอลเพ้นท์ 3(1-4-4)
Digital Painting
2024203 การสร้างสรรค์ศิลปะประดิษฐ์ 3(1-4-4)
Creative Art Crafts

7. ปรับ ปรุงเพิ่มรายวิช าใหม่ ให้ ห ลากหลายเหมาะสมและ
จ าเป็ น กั บ โครงสร้ า งวิ ช าชี พ ครู ส าขาวิ ช าศิ ล ปศึ ก ษา
(หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562
8. เพื่ อ เสริม สาระภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ในทั ศ นศิ ล ป์
ปัจจุ บัน ในรูป แบบจิต รกรรมไทยประเพณี และรูปแบบ
จิตรกรรมไทยร่วมสมัย
9. เป็นรายวิชาที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอนระดับขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะได้
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กลุ่มวิชาเอกเดิมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ ทดแทนด้วยการฝึกปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู
หลักสูตรเดิมฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุงฉบับปี พ.ศ. 2565
2013803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ
ทดแทนด้วยวิชาชีพครู
2(90) 1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(45)
Preparation for Professional
1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(45)
Experience in Art
1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270)
2013804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ
5(450) 1004104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(270)
Field Experience in Art
ถอนรายวิชาออก และไม่มีวิชาเพิ่มทดแทน
หลักสูตรเดิมฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุงฉบับปี พ.ศ. 2565
ถอนรายวิชาออก
ไม่มีเพิ่มทดแทน
2032403 เขียนแบบพื้นฐาน
3(1-4-4)
- ไม่มี Introduction to Drafting
2001114 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพศิลปะขั้นต้น
(3-0-6)
Basic English in Art
2001115 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพศิลปะขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced English in Art
2013807 การจัดแสดงและนิทรรศการ 5(2-6-4)
Display and Exhibition
2032405 ภาพประกอบเรื่อง
3(1-4-4)
Illustration

เหตุผล
ปรั บ ปรุ ง ตามโครงสร้ า งวิ ช าชี พ ครู ข องมหาวิ ท ยาลั ย
กาหนดเฉพาะ และให้ ส อดคล้ องกับ มาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562

เหตุผล
1. ปรับปรุงตามโครงสร้างวิชาชีพครูสาขาวิชาศิลปศึกษา
(หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562
2. รายวิชาภาษาอังกฤษจะมีการเรียนการสอนในวิชาชีพ
ครูบังคับแล้ว เห็นควรถอนรายวิชาออก
3. มีบ้างรายวิช าในหลั กสู ตรปรับปรุงนี้ มีการเรียนการ
สอนอยู่ในรายวิช าแล้ ว เช่น พื้ นฐานงานสร้างสรรค์
ทางศิล ปะ ศิล ปะนิ พ นธ์ จิต รกรรมไทยร่ว มสมัย ที่ มี
การวาดภาพสร้างสรรค์และนาจัดแสดงนิทรรศการอีก
ด้วย
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ภาคผนวก ค
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่าง ๆ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
--------------------------------------------เพื่อให้การจัดการระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้อง
กับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 รวมทั้งมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
อาศัยอานาจความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึ กษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2562"
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ให้ยกเลิก
4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
4.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560
4.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558
4.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึ กษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภาวิชาการ”
หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“คณะ”
หมายความว่า คณะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สานักส่งเสริมวิชาการฯ” หมายความว่า ส า นั ก ส่ ง เส ริ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น ท ะ เบี ย น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า งานหนึ่งในสานักส่งเสริมวิชาการฯที่รับผิดชอบด้าน
ทะเบียนและการประมวลผล

- 83 “คณบดี”
หมายความว่า ค ณ บ ดี ข อ ง แ ต่ ล ะ ค ณ ะ แ ล ะ ผู้ อ า น ว ย ก า ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
“ประธานโปรแกรมวิชา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นประธานในการ
บริหารจัดการโปรแกรมวิชา
“อาจารย์ที่ปรึกษา”
หมายความว่า บุ ค คลที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง ให้ ท าหน้ า ที่ เป็ น ที่
ปรึ ก ษาดู แ ล สนั บ สนุ น ทางด้ า นวิ ช าการ วิ ธี ก ารเรีย น ควบคุ ม แผนการเรี ย น และให้ มี ส่ ว นในการประเมิ นผล
ความก้าวหน้าในการเรียน
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
“การศึกษาภาคปกติ”
หมายความว่า การจัดการศึกษาในเวลาราชการ
“การศึกษาภาคพิเศษ”
หมายความว่า การจั ด การศึ ก ษาอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากการจั ด
การศึกษาภาคปกติ
“นักศึกษาภาคปกติ”
หมายความว่า นักศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในเวลาราชการ
“บุคลากรประจาการ”
หมายความว่า บุ ค คลที่ กาลั งปฏิบั ติ งานทั้ งสั งกั ด ภาครัฐ บาลหรือ
เอกชน โดยไม่จากัดอาชีพ
“นักศึกษาภาคพิเศษ”
หมายความว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า ศึ ก ษาตามโครงการจั ด การศึ ก ษา
สาหรับบุ ค ลากรประจาการ (กศ.บป.) หรือโครงการอื่น ที่ มหาวิท ยาลั ยจั ดให้ มี การเรียนการสอนที่ นอกเหนื อจาก
การศึกษาภาคปกติ
“ภาคการศึกษา”
หมายความว่า ภาคการศึ ก ษาปกติ ใ นระบบทวิ ภ าคโดย 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนสมทบภาคการศึกษาปกติด้วยก็ได้
“ภาคการศึกษาถัดไป” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ ถัด จากภาคการศึกษาที่ นั กศึ กษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ โดยรวมภาคฤดูร้อนด้วย
“เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร” หมายความว่า เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
“กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” หมายความว่า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 6 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ 2 รูปแบบ คือ การศึกษาภาคปกติ และการศึกษา
ภาคพิเศษ ดังนี้
การจั ด การศึ ก ษาภาคปกติ ต้ อ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
การจัดการศึกษาภาคพิเศษ ต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และให้มีสัดส่วนการ
ลงทะเบียนและจานวนหน่วยกิตสอดคล้องกับการจัดการศึกษาภาคปกติ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 7 กลุ่มหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 8 การกาหนดรายวิชา การคิดหน่วยกิต และระยะเวลาการศึกษา
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ชั่วโมงบรรยาย จานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตัวเอง การกาหนดรหัสรายวิชาวรรคแรก ให้เป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย
8.2 การคิดหน่วยกิต และการกาหนดจานวนหน่วยกิต และระยะเวลาในการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 9 การลงทะเบียน ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา โดยให้คณะ
ดาเนินการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อ ให้คาแนะนาหรือคาปรึกษา ตลอดจนแนะแนวการศึกษา
ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
9.1 การลงทะเบียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้
9.1.1 นักศึกษาภาคปกติให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา และสาหรับภาคฤดูร้อน ให้
ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่กาหนด ให้อธิการบดี
เป็นผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา
(2) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคพิเศษ ยกเว้นเป็นการลงทะเบียน
เรียนร่วมในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ หน่วยกิตรวมในภาคการศึกษานั้น ต้องไม่เกิน 22 หน่วย
กิต การชาระเงินค่าลงทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี การศึกษาภาคพิเศษ
(3) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการศึกษา ในช่วง
ระยะเวลาที่ กาลังออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ยกเว้น การลงทะเบี ยนภาคการศึกษาสุด ท้ ายให้
ลงทะเบียนกับนักศึกษาภาคพิเศษได้
9.1.2 นักศึกษาภาคพิเศษให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ในกรณี ที่มีเหตุผลและ
ความจาเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่กาหนด ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชา
และคณบดี
(2) นักศึกษาต้ องขออนุญ าตจากอธิการบดีหรือผู้ที่ รับ มอบหมายจากอธิการบดี เพื่ อ
ลงทะเบี ย นเรีย นรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม จากแผนการศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษาที่ มี ก ารลงทะเบี ย นเรีย นรายวิ ช าการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ที่ใช้เวลาฝึกหรือปฏิบัติงานในวันเวลาราชการได้ เฉพาะในกรณีที่เป็นการเรียน
ในภาคการศึกษาสุดท้ายเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(3) มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคปกติ
9.2 นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มรายวิชาเรียนและได้รับอนุญาตจากอธิการบดีแล้ว ให้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเพิ่มเติมได้ในกรณีที่วันและเวลาเรียนไม่ซ้าซ้อนกัน และต้องไม่เกินที่กาหนดไว้ ตามข้อ 9.1.1 หรือข้อ 9.1.2
แล้วแต่กรณี
9.3 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใน
กรณีที่ลงทะเบียนเรียนล่าช้า การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมการศึกษาล่าช้า และยื่นหลักฐานการ
ลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัย
9.4 รายวิชาใดที่ได้ผลการเรียนเป็น “I” หรือ “P” นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้าอีก
9.5 ในภาคการศึกษาใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรีย นด้วยเหตุใด ๆ ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ
จะต้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาสาหรับภาคการศึกษานั้น โดยยื่นคาร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและ
ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากไม่ปฏิบัติตาม ให้
ถือว่านักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
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เหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษานั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษา โดยนักศึกษา
จะต้ อ งช าระค่า ธรรมเนี ย มเพื่ อ คื น สภาพการเป็ น นั กศึ กษาหรื อ ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ ตามที่ ก าหนดไว้ ในระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษา
ภาคพิเศษ
9.7 ในกรณี มี โครงการแลกเปลี่ย นนั กศึกษา ระหว่างสถาบั น การศึกษาหรือมี ข้อตกลงเฉพาะราย
อธิการบดี อาจพิ จ ารณาอนุ มั ติ ให้ นั กศึกษาลงทะเบี ย นเรีย นรายวิ ช าที่ เปิ ด สอนในสถาบั น การศึกษาอื่ น แทนการ
ลงทะเบี ยนในมหาวิท ยาลั ย โดยเสี ยค่าธรรมเนี ยมตามระเบี ย บมหาวิท ยาลัย ที่ เกี่ยวกับ การเก็บ เงิน ค่าธรรมเนี ย ม
การศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ
9.8 การลงทะเบียนรายวิช า และการเพิ่ม – ถอนรายวิชา ให้ดาเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด 2
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 10 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย จะต้องสาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสู ตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องสาเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบั ตรอื่น ๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณ สมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้มหาวิทยาลัยประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
คุณสมบัติผู้ที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ 11 กระบวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่มี
คุณ สมบั ติตามข้อ 10 เข้าเป็นนั กศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญ ญาตรีในหลักสูตรของมหาวิทยาลั ย ตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรนั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการรับ สมัคร การสอบคัดเลือกหรือการสอบสัมภาษณ์ และรายงานตัวเป็ น
นักศึกษา ที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 12 การโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ให้
มหาวิทยาลัย สามารถดาเนินการโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
โดยให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย
ข้อ 13 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาตามแนวทางการจัด
การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาได้
ข้อ 14 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ที่ตนสอน
ข้อ 15 ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดทารายละเอียด
ของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาแยกตามอาจารย์ผู้สอน
ข้อ 16 ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการทาหน้าที่ กากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสห
กิจศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนจัดทารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงาน
ผลการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย
ข้อ 17 ให้มหาวิทยาลัยประเมิน ผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเพื่อให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
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การลา การย้ายสาขา และการพ้นสภาพ
ข้อ 18 การลา
18.1 การลาป่วย
นั ก ศึก ษาผู้ ใดที่ ป่ วยจนไม่ ส ามารถเข้ า ชั้ น เรีย นได้ ให้ ยื่ น ใบลาต่ ออาจารย์ ผู้ ส อน ในกรณี ที่
นักศึกษาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ป รึกษา พร้อมด้วย
ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง แล้วนาไป
ขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน
18.2 การลากิจ
นักศึกษามีกิจจาเป็น ไม่สามารถเข้าเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
แล้วนาไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากไม่สามารถยื่นใบลาล่วงหน้าได้ให้ยื่นวันแรกที่เข้า
เรียน
18.3 การลาพักการศึกษา
18.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปนี้
(1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
(2) ได้ รับ ทุ น แลกเปลี่ยนนั กศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุน อื่ น ใดซึ่ งมหาวิท ยาลั ย
เห็นสมควรสนับสนุน
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
(4) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
(5) เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการตามข้อ 35 เห็นสมควร
18.3.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษาหรือมากกว่า ให้ยื่น
ใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้อธิการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
18.3.3 นั ก ศึก ษาที่ ล าพั กการศึกษา หรือถูก สั่ งพั ก การศึก ษาตลอดหนึ่ ง ภาคการศึก ษาหรือ
มากกว่า จะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
18.4 การลาออก
นั กศึกษาผู้ ใดประสงค์จ ะขอลาออก ต้ องขอลาออกตามวิ ธีการที่ ม หาวิท ยาลั ยกาหนด โดยผ่ านการเห็ น ชอบของ
ผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา และนายทะเบียน แล้วให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ข้อ 19 การย้ายสาขาวิชา
19.1 การย้ า ยสาขาวิช าภายในคณะ ให้ เป็ น ไปตามเงื่อนไขที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กาหนดและได้ รับ การ
เห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชาเดิม ประธานโปรแกรมวิชาที่จะย้ายสังกัด และคณบดีของคณะ แล้วให้ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยต้องทาให้แล้วเสร็จ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
19.2 การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ ให้เป็นตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนดและได้รับความเห็นชอบ
ของประธานโปรแกรมวิชาเดิม ประธานโปรแกรมวิชาที่จะย้ายสังกัด คณบดีคณะเดิม และคณบดีของคณะที่จะย้ายไป
สั ง กัด แล้ ว ให้ ผู้ อานวยการส านั ก ส่ ง เสริม วิ ช าการฯ เป็ น ผู้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ โดยต้ อ งท าให้ แ ล้ ว เสร็จ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 20 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
20.1 เสียชีวิต
20.2 ลาออก
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20.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและการประเมินผล ตามข้อ 21
20.5 ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผิดวินัยนักศึกษาและเป็นไปตามการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
20.6 มีสภาพเป็นนักศึกษาเกินระยะเวลาการศึกษาที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรกาหนดไว้ หรือใช้เวลา
ในการศึกษาเกินกว่าที่กาหนดในข้อ 31.4 ตลอดจนขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 31.2 และข้อ 31.3
20.7 ไม่ผ่านการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเป็นครั้งที่สอง
20.8 ไม่ชาระค่าลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมิได้ขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
20.9 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การพ้ นสภาพการเป็ นนั กศึกษาตามข้อ 20.4 ข้อ 20.5 ข้อ 20.6 ข้อ 20.7และข้อ 20.8 ให้
มหาวิทยาลัยประกาศให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 21 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและการประเมินผล
21.1 นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
21.1.1 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 นับตั้งแต่เริ่ม
เข้าศึกษา
21.1.2 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่
10 ที่ 12 และที่ 14 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 4 ที่ 6 ที่
8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 ที่ 16 และที่ 18 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
21.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้รับค่าระดับผลการเรียน
เฉลี่ยต่ากว่า 1.80
21.2 นักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
21.2.1 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ที่ 3 นับตั้งแต่
เริ่มเข้าศึกษา
21.2.2 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ที่ 6 ที่ 9 ที่ 12
ที่ 15 ที่ 18 และที่ 21 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
21.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้รับค่าระดับผลการเรียน
เฉลี่ยต่ากว่า 1.80
21.3 กรณีที่นักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาผู้นั้นเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อปรับค่าระดับผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ได้
หมวด 4
การวัดผล การประเมินผลการศึกษา และการให้เกียรตินิยม
ข้อ 22 ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องทาตลอดภาคการศึกษาอย่าง
สม่าเสมอด้ วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม เพื่ อทราบ
ความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และต้องมีการสอบปลายภาคด้วย เว้น
แต่รายวิชาที่กาหนดให้ประเมินลักษณะอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัย
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ผลเป็นอานาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับผลการเรียน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์
อื่นใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชานั้น
เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 23 นักศึกษาจะต้องสอบปลายภาค และจะมีสิทธิ์ในการสอบปลายภาคต้องอยู่ในเกณฑ์ ต่อไปนี้
23.1 มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
23.2 ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการตามข้อ 35 โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
23.3 ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใด น้อยกว่าร้อยละ 60 จะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคในรายวิชา
นั้น
23.4 ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ตามข้อ 23.2 และข้อ 23.3 จะได้รับระดับผลการเรียนเป็น “E”
หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 24 นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ แต่ขาดสอบปลายภาคจะได้รับผลการเรียนเป็น “I” และนักศึกษามีสิทธิ์ยื่นคา
ร้องขอสอบภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป และการพิจารณาให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการตามข้อ 35
ในกรณี ที่นักศึกษาได้รับอนุญ าตให้สอบ นักศึกษาต้องสอบให้ เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนดในภาคการศึกษาต่อไป ในกรณีที่ไม่อนุญาตให้สอบ หรืออนุญาตให้สอบแล้วนักศึกษาไม่มาสอบ
หรือไม่ยื่นคาร้องขอสอบตามกาหนด โดยไม่มีเหตุผลความจาเป็นและการอนุมัติจากคณะกรรมการตามข้อ 35 โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับระดับผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F”
ตามระยะเวลาที่กาหนดในข้อ 26.3 วรรคสอง
ข้อ 25 ให้มีการประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร ดังนี้
25.1 ระบบที่มีค่าระดับผลการเรียน แบ่งออกเป็น 8 ระดับ ดังต่อไปนี้
ระดับผลการเรียน
ความหมาย
ค่าระดับผลการเรียน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.00
B+
ดีมาก (Very Good)
3.50
B
ดี (Good)
3.00
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.50
C
พอใช้ (Fair)
2.00
D+
อ่อน (Poor)
1.50
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.00
E
ตก (Fail)
0.00
กรณีที่มีจานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ น้อยกว่า 20 คน ให้ประเมินผลโดย
ใช้วิธีอิงเกณฑ์ตามข้อ 25.1
กรณีที่มีจานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ให้ประเมินผล
โดยวิธีอิงกลุ่มอย่างน้อย 5 ระดับ ยกเว้นรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ปัญหาพิเศษ โครงการพิเศษ โครงการศึกษา
เอกเทศทางสัมมนา การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา รายวิชาการศึกษา
อิสระ และรายวิชาการฝึกทักษะและ/หรือปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา (ดูจากเลขแสดง น(ท-ป-อ) เช่น 1(0-60-0)) เป็น
ต้น ให้ประเมินผลโดยวิธีอิงเกณฑ์ตามข้อ 25.1
ระบบที่มีค่าระดับผลการเรียนนี้ ใช้สาหรับประเมินรายวิชาเรียนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
เปิดการเรียนสอน ระดับผลการเรียนที่ที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับผลการเรียน

- 89 เป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้
25.2 สาหรับรายวิชาที่หลักสูตหรือสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่มเติมตามข้อกาหนดเฉพาะ
โดยไม่คิดค่าระดับผลการเรียน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ระดับผลการเรียน
PD (Pass Distinction) หมายถึง “ผ่านดีเยี่ยม”
ระดับผลการเรียน
P (Pass)
หมายถึง “ผ่าน”
ระดับผลการเรียน
F (Fail)
หมายถึง “ไม่ผ่าน”
รายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้
25.3 การประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้า
ได้ระดับผลการเรียนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ถ้าได้รับการประเมินระดับผล
การเรียนต่ากว่า “C” เป็นครั้งที่สอง ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
25.3.1 นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาปฏิบัติงาน
ด้านวิชาชีพต่าง ๆ ตามลาดับก่อน – หลัง จึงจะลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการ
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา
25.3.2 ถ้ามีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการ
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาตามลาดับไปแล้ว แต่รายวิชาในข้อ 25.3.1 ไม่ผ่าน ให้ถือว่าการลงทะเบียนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเป็ นโมฆะ โดยให้งานทะเบี ยนและ
ประมวลผลดาเนินการปรับให้ได้ผลการเรียนเป็น "W"
ข้อ 26 ให้ใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ ในกรณีอื่น ๆ ที่ไม่มีค่าระดับผลการเรียน
26.1 AU (Audit) ใช้สาหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง และ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินที่ผู้สอนกาหนด โดยไม่นับหน่วยกิต
26.2 W (Withdraw) ใช้สาหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
26.2.1 นักศึกษาขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นกาหนด 15 วันนับตั้งแต่วันแรกของการเพิ่ม - ถอน
รายวิชา และก่อนกาหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
26.2.2 นักศึกษาถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
26.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง (Audit) และผลการเรียนรายวิชานั้นไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่ผู้สอนกาหนด
26.3 I (Incomplete) ใช้ ส าหรับ การบั น ทึ กผลการเรีย นของนั ก ศึ ก ษา ในกรณี ใดกรณี ห นึ่ ง
ดังต่อไปนี้
26.3.1 เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังทางานไม่เสร็จเมื่ อสิ้นภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้อง
ขอรับการประเมินเป็นค่าระดับผลการเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป
26.3.2 เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบปลายภาค แต่ขาดสอบปลายภาค และได้ยื่นคาร้อง
ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการตามข้อ 35 พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้
การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมด
และผลการประเมินผลการศึกษาภายใน 45 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผล
จากอาจารย์ผู้สอนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้น
เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 27 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ได้ผลการเรียนเป็น “P”

- 90 ข้อ 28 การหาค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษา และค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมให้คิด
เป็นเลขทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สาหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น “I” ไม่ให้นาหน่วยกิตมารวม
เป็นตัวหารเฉลี่ย
กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้า หรือกรณีสอบตกรายวิชาเลือก หมวดวิชาศึ กษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี
และเปลี่ยนไปเรียนรายวิชาอื่นแทน ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้าเพื่อใช้เป็นตัวหารเฉลี่ย
ข้อ 29 นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
ดังนี้
29.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ
29.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น หรือ
29.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 30 ผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
30.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียนครบหลักสู ตร
แล้วได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ สาหรับผู้ที่ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.60
แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
ส าหรับ ปริญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อง) สอบได้ ค่าระดั บ ผลการเรีย นเฉลี่ ย สะสมระดั บ อนุ ป ริญ ญาหรือ
เทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง
30.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับผลการเรียน หรือไม่ได้ “F” ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับผลการเรียน
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะพิจารณาผลการเรียน ในระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน
30.3 นั ก ศึก ษาภาคปกติ ในกรณี ที่ เรีย นหลั กสู ต ร 4 ปี มี ส ภาพการเป็ น นั กศึ กษาไม่ เกิน 4 ปี
การศึกษาติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน
30.4 นั กศึกษาภาคพิ เศษ ในกรณี ที่ เรียนหลั กสูต ร 4 ปี มี ส ภาพการเป็ น นั กศึ กษาไม่ เกิน 4 ปี
การศึกษาติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน
หมวด 5
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 31 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
31.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
31.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้
เรียนเพิ่มเติม
31.3 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
31.4 ต้องมีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้
31.4.1 สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่
ก่อน 6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปีการศึกษาและในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8
ภาคการศึกษา และไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
31.4.2 สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่
ก่อน 9 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 12
ภาคการศึกษา และไม่เกิน 10 ปีการศึกษา

- 91 กรณี มี ก ารโอนผลการเรีย นหรื อ การยกเว้ น การเรีย นรายวิ ช าให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีการทดสอบวัดความรู้ความสามารถ และ/หรือคุณลักษณะ
อื่น ๆ ก่อนสาเร็จการศึกษา (Exit Exam) และให้ใช้เป็นข้อกาหนดในการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาได้ โดยให้ทา
เป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 32 การเสนอสาเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ดาเนินการขอสาเร็จการศึกษาตามวิธีการและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 33 การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาและ
ด าเนิ น การรับ จ่า ยเงิน ค่า ธรรมเนี ย มการศึกษาได้ ต ามที่ กาหนดไว้ ในระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เกี่ย วกับ การเก็บ เงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ 34 การจ่า ยค่า ตอบแทนการสอน ให้ ม หาวิ ท ยาลั ยสามารถจ่ายค่าตอบแทนการสอน โดยอาจจ่า ย
ค่าตอบแทนการสอนตามระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับการศึกษาภาคปกติและ
การศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ 35 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวิชาการ” โดยให้มีกรรมการ
ประกอบด้วย
35.1 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
เป็นประธาน
35.2 คณบดีทุกคณะ
เป็นกรรมการ
35.3 ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็นกรรมการ
35.4 หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรและแผนการเรียน
เป็นกรรมการ
35.5 หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและประมวลผล
เป็นกรรมการ
35.6 รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็นกรรมการและเลขานุการ
35.67 หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการเป็นกรรมการหรือผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติมก็ได้
แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วกรรมการทั้งหมดต้องไม่เกิน 13 คน
ให้ ค ณะกรรมการวิ ช าการท าหน้ า ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารและพั ฒ นางานวิ ช าการของ
มหาวิท ยาลัย กลั่ นกรองงานด้านวิชาการก่อนเสนอให้ คณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัย สภาวิชาการ หรือสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ และทาหน้าที่อื่น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภา
วิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอานาจหน้าที่ในการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 36 การนับกาหนดวันสิ้นสุดภาคการศึกษา ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดเป็นวันสุดท้ายของการ
สอบปลายภาค
ข้อ 37 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศหรือคาสั่ง เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ในกรณี ที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจ
วินิจฉัยชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์โสรีช์ โพธิแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีพ.ศ. 2550
---------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่ออานวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิ
ยาลัยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ คาสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ซึ่ง
ได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ากว่าอนุปริญญา
และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่น ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรี ยน การสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
“การศึกษาโดยระบบอื่น ” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการทางานด้วย
“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชา
หนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาหนด โดยนาหน่ว ยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกัน
ของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการนาผลการศึกษาและหน่วยกิต
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบ
อื่น ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอ
ยกเว้นการเรียน
ข้อ 4 ผลการเรียน รายวิชาที่จะนามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้องเป็นผล
การเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันสาเร็จการศึกษา หรื อภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน
หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่นามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่กาหนดในวรรคต้น ผู้
ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจาหลักสูตรของรายวิชาที่จะนามาขอโอนหรือยกเว้นการ
เรียนรายวิชา ทาการสอบประเมินความรู้ และนาผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการ
เรียนรายวิชาได้

- 93 ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีแล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย และ
พ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา
(2) เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
(3) เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตร
มหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ
(4)เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(2) นั ก ศึ ก ษาที่ ข อโอนผลการเรีย น ต้ อ งไม่ เคยถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากมหาวิ ท ยาลั ย ตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
(3) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จากัดจานวนหน่วยกิตที่
ขอโอน
(4) ผลการเรียนรายวิชาที่จะนามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนดในข้อ 4 ของ
ระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 7 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(2) เป็นนักศึกษาที่ สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(3) เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
(4) เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น
ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(4) ที่นาผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียน
รายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น สาหรับผู้มีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
ข้อ 8 การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่นามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า C
(2) การนาผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการประเมินของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(3) สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจานวน 16 หน่วยกิต สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่เข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
(4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง โดยไม่ต้องนาเงื่อนไข
ข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
(5) จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวมขั้น
ต่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(6) ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า
1 ปีการศึกษา
(7) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้
อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน สาหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับ
หน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา

- 94 ข้อ 9 นักศึกษาที่ จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องดาเนิ นการให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 10 การนับจานวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ถือ
เกณฑ์ดังนี้
(1) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(2) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(3) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษาและ
ได้รับผลการเรียน สาหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจานวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน
ข้อ 11 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนดโดยความเห็นชอบของสภา
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 13 นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 14 ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอานาจตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่
มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ 1423/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี)
--------------------------------

เพื่อให้การบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังต่อไปนี้
อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง
รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์ เขียวเขิน
อาจารย์วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ
อาจารย์วนัสนันท์ นุชยารถ

ประธานสาขาวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ 1423 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-------------------------------เพื่ อ ให้ การพั ฒ นา/ปรั บ ปรุงหลั ก สู ต รครุศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าศิล ปศึ กษา (4 ปี ) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาเนิน ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภ าพอาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒ นา/ปรับ ปรุงหลั กสู ตรครุศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าศิล ปศึกษา (4 ปี ) (หลั กสู ตรปรับปรุง
พ.ศ. 2565) เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ดังนี้
อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง
นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์ เขียวเขิน
อาจารย์วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ
นางสาววรรณพร จันทร์ไทย
อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ

ประธานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ 1425 / 2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-------------------------------เพื่อให้การวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอาศัยอานาจตามความในมาตรา 31 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เพื่อให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ดังนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
รองศาสตราจารย์ณัฐ ล้าเลิศ
นายภัคพงษ์ ฉายเนตร
นายวิทยา ทองรวม
ดร.กนกรัตน์ คงไทย
อาจารย์สายพิณ เขียวมูล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์

- 99 1. ชื่อ - นามสกุล
นายมัย ตะติยะ
2. ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
3. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีทสี่ าเร็จ
การศึกษา
2527

4. ผลงานทางวิชาการ
มัย ตะติยะ. (2563). ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ไทย (History of Thai Visual Arts). คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาแพงเพชร. กาแพงเพชร. เดือนมิถุนายน – กันยายน
พ.ศ. 2563. จานวน 145 หน้า.
5. ภาระงานสอน
3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2031410
องค์ประกอบศิลป์
2021113
วาดเส้นพื้นฐาน
2021301
ประติมากรรมพื้นฐาน
2012204
ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ประเทศไทย
2013903
การวิเคราะห์รูปแบบทัศนศิลป์ไทย
2004912
พื้นฐานงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ
2011001
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2001205
องค์ประกอบศิลป์
2001206
ประติมากรรมพื้นฐาน
2021102
ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ไทย
2031202
พื้นฐานงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ
2003204
การสอนศิลปะระดับประถมศึกษา
2011001
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์

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

- 100 1. ชื่อ - นามสกุล
นายเชวงศักดิ์ เขียวเขิน
2. ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
คม. (การบริหารการศึกษา)
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2542
2526

4. ผลงานทางวิชาการ
เชวงศักดิ์ เขียวเขิน. (2563). หลักการเขียนภาพ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร. กาแพงเพชร. เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 – มกราคม พ.ศ. 2564. จานวน
250 หน้า.
5. ภาระงานสอน
3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2011103
ทฤษฎีสี
2001104
ศิลปะไทย
2033202
บาติก
2021114
ภาพหุ่นนิ่ง
2032403
เขียนแบบพื้นฐาน
2004913
โครงการศิลปนิพนธ์
3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2001201
ทฤษฎีสี
2021207
บาติก
2021203
ศิลปะไทยประเพณี
2003202
การสอนศิลปะระดับมัธยมศึกษา
2031203
ศิลปนิพนธ์

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

- 101 1. ชื่อ - นามสกุล
นายจิรพงศ์ ยืนยง
2. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2557
2552

ศป.ม. (ศิลปะและการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. ผลงานทางวิชาการ
จิรพงศ์ ยืนยง. (2564). Barn Owl No.1. นิทรรศการผลงานศิลปกรรมคณาจารย์ภายใต้ความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ, 23 – 25 กรกฎาคม 2564, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์:
พิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. หน้า 8.
จิรพงศ์ ยืนยง. (2563). พระสามพี่น้องในภาวะสงบ (Peaceful Pra Sam Peenong, 2020).
นิทรรศการผลงานศิลปกรรมคณาจารย์ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในเครือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ, 24-28 สิงหาคม 2563,มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
กรุงเทพมหานครฯ: โรงพิมพ์สยามไดมอนด์ พริ้นติ้ง. หน้า 47.
Theerit Kanyarong, Jirapong Yuenyong and Parpartpong Wanpakdee. (2020). Music
Composition Aesthetic of Violoncello and Classical Guitar throughout Music
Video via Long Take and Light Leak Techniques. Bangkok: Chandrakasem
Rajabhat University.
5. ภาระงานสอน
3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
2031409
หลักการออกแบบ
3(2-2-5)
2032402
คอมพิวเตอร์กราฟิก
3(1-4-4)
2033107
สร้างภาพการ์ตูนล้อเลียน – การ์ตูนแอนิเมชั่น
3(1-4-4)
2033414
คอมพิวเตอร์กราฟิกงานผสมหลายสื่อ
3(1-4-4)
2031416
ตัดต่อ – ตกแต่งภาพและเสียงด้วยคอมพิวเตอร์
3(1-4-4)
2011001
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3(3-0-6)
3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
2011201
หลักการออกแบบ
3(2-2-5)
2012202
คอมพิวเตอร์กราฟิก
3(1-4-4)
2012203
สร้างภาพการ์ตูนล้อเลียน – การ์ตูนแอนิเมชั่น
3(1-4-4)
2012205
ตัดต่อ – ตกแต่งภาพและเสียงด้วยคอมพิวเตอร์
3(1-4-4)
2023202
วาดภาพดิจิตอลเพ้นท์
3(1-4-4)
2021104
ประวัติศาสตร์และศิลปะการออกแบบ
3(3-0-6)
2011001
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3(3-0-6)

- 102 1. ชื่อ - นามสกุล
นางสาววนัสนันท์ นุชนารถ
2. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
ศป.ม. (ทัศนศิลป์)
ศป.บ. (วิจิตรศิลป์)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2552
2549

4. ผลงานทางวิชาการ
วนัสนันท์ นุชนารถ. (2564). Mountain 58. นิทรรศการผลงานศิลปกรรมคณาจารย์ภายใต้ความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ, 23 – 25 กรกฎาคม 2564,
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์: พิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. หน้า 8.
วนัสนันท์ นุชนารถ. (2563). Fantasy Room (ห้องวาฬ). นิทรรศการผลงานศิลปกรรมคณาจารย์
ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ, 24-28 สิงหาคม 2563,
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. กรุงเทพมหานครฯ: โรงพิมพ์สยามไดมอนด์ พริ้น
ติง้ . หน้า 47.
วนัสนันท์ นุชนารถ. (2561). ผลการจัดการเรียนการสอนแบบศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน
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5. ภาระงานสอน
3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2021201
ภาพพิมพ์พื้นฐาน
2001114
ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพศิลปะขั้นต้น
2001115
ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพศิลปะขั้นสูง
2004911
พื้นฐานการวิจัยทางศิลปะ
2032405
ภาพประกอบเรื่อง
2013807
การจัดแสดงและนิทรรศการ
2013803
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ
2011001
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2001204
ภาพพิมพ์พื้นฐาน
2012202
ศิลปะไทยร่วมสมัย
2031201
พื้นฐานการวิจัยทางศิลปะ
2021105
หลักการวิจารณ์ผลงานศิลปะ
2021210
การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์
2011001
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์

น(ท-ป-อ)
3(1-4-4)
(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
5(2-6-4)
2(90)
3(3-0-6)
น(ท-ป-อ)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
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นายวัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ
2. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
ศป.ม. (ศิลปกรรม)
ศศ.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2558
2541
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. หน้า 8.
วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ. (2563). พระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร (wat Phra Si
Ariyabod at Kamphaeng Phet Historical Park). นิทรรศการผลงานศิลปกรรม
คณาจารย์ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ, 24-28
สิงหาคม 2563,มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. กรุงเทพมหานครฯ: โรงพิมพ์สยาม
ไดมอนด์ พริ้นติ้ง. หน้า 48.
5. ภาระงานสอน
3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
2001106
ตัวอักษรและการสร้างสรรค์
3(1-4-4)
2012203
ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก
3(3-0-6)
2013903
ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน
3(3-0-6)
2032404
เทคนิคการถ่ายภาพ
3(1-4-4)
2021115
ภาพคนเหมือน
3(1-4-4)
2021117
ภาพทิวทัศน์
3(1-4-4)
2032411
การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบกราฟิก
3(1-4-4)
2011001
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3(3-0-6)
3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
2011206
ตัวอักษรและการสร้างสรรค์
3(1-4-4)
2021101
ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก
3(3-0-6)
2021106
ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน
3(3-0-6)
2021208
เทคนิคการถ่ายภาพ
3(1-4-4)
2011001
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3(3-0-6)

