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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 

 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส             : 25491791108226

ภาษาไทย      : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปะการออกแบบ

ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts Program in Design Art

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)       : ศิลปศาสตรบัณฑติ (ศิลปะการออกแบบ)

ชื่อยอ  (ภาษาไทย)       : ศศ.บ. (ศิลปะการออกแบบ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Bachelor of Arts (Design Art)

ชื่อยอ  (ภาษาอังกฤษ)   : B.A. (Design Art)

3. วิชาเอก

-

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา 126 หนวยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

 เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรทีางวิชาการ หลักสูตร 4 ป 

 5.2 ภาษาที่ใช 

         การจัดการเรียนการสอนใชภาษาไทย สําหรับเอกสารและตําราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่เปน 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 5.3 การรับเขาศึกษา 

       รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี

ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

       เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

 ใหปริญญาเพียงสาขาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจาก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบป พ.ศ. 2559 เริ่มเปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 

ปการศึกษา 2564 

- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ในการประชุมครั้งที่  1/2563 เม่ือวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

  ในการประชุมครั้งที่ 1/2564  เม่ือวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 

- ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

  ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 

- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 ในการประชุมครั้งที่ 4/2564  เม่ือวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร พ.ศ. 2558 ในปการศึกษา 2566 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา

 หลักสูตรนี้ไดออกแบบไวเพ่ือใหนักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถทํางานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ธุรกิจสวนตัว  ไดแก  

8.1 ศิลปนอิสระและนักออกแบบประยุกตศิลป 

8.2 ผูสอนดานศิลปะหรือการออกแบบ ในสถานศกึษา (โดยเรียนวิชาชีพครูเพ่ิมเติม) 

8.3 ผูประกอบการทางศิลปะการออกแบบ 

8.4 นักพัฒนา นักวิจัยสรางสรรคและนักวิชาการทางดานศิลปะการออกแบบ 

8.5 ที่ปรึกษาดานศิลปะการออกแบบ 

8.6 ภัณฑารักษ, นักบริหารจัดการทรัพยากรทางศิลปะการออกแบบ 

8.7 นักเขียน/ นักวิจารณศิลปะ 

8.8 ธุรกิจสวนตัวทางศลิปะการออกแบบ อื่น ๆ         
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9. ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ลําดับ 

ที ่
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

เลขที่บัตรประจําตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา** สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน *** ป พ.ศ. 

1 
นายเขมา  แฉงฉายา อาจารย 37601002xxxxx ศ.ม. (ออกแบบประยุกตศิลปศกึษา) 

ศ.บ. (ออกแบบประยุกตศิลปศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2551 

2546 

2 

นางสาวกาญจนี มฤคฑัต อาจารย 31199000xxxxx ศป.ม. (ทัศนศิลป) 

ศ.บ. (สาขาวิจิตรศิลป, จิตรกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2552 

2549 

3 
นางสาวนันทิยา ดอนเกิด อาจารย 11206001xxxxx

 
ศป.ม. (ศิลปะและการออกแบบ) 

ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

2556 

2554 

4 

นางสาวภัทรา  

อัตตะวิริยะสกุล 

อาจารย 17699001xxxxx M.A. (Science of Clothing) 

B.A. (Fashion Technology) 

Bunka Gakuen University, 

JAPAN 

Bunka Gakuen University, 

JAPAN 

2557 

2555 

5 

นายกิตติพันธุ 

ชินวรรณโชต ิ

อาจารย 14199001xxxxx ศป.ม. (ทัศนศิลป) 

ศล.บ. (ประติมากรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุร ี

2556 

2554 



4 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
      11.1. สถานการณหรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

    เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ไดใหความสําคัญกับการการสราง

ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและการแขงขันไดอยางยั่งยืน ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา

เศรษฐกิจ และการทําการคาระหวางประเทศ ประกอบกับการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส (E-commerce) และธุรกิจการทองเที่ยวและการใหบริการตางๆในยุคปจจุบัน จึงจําเปนตองให

ความสําคัญตอการพัฒนาทักษะดานศิลปะการออกแบบซึ่งถือเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสารเพ่ือการ

บริโภคและการใหบริการในระดับสากลและเพ่ือการปรับตัวในวิถีชีวิตปจจุบัน เชน สถานการณการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้นการวางแผนพัฒนาหลักสูตรตองทําใหผูเรียนมีความพรอมและ

ทันตอการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

      11.2. สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

            ปจจุบันสภาพสังคมไทยมีการพัฒนาสูการเปนสวนหนึ่งของสังคมโลกอยางตอเนื่อง โดยมีการทํา

ขอตกลงระหวางประเทศในหลายดาน ประกอบกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมตนของ

ประเทศภูมิภาคอาเซียนดังที่พบเห็นในวิสัยทัศนอาเซียน 2020 (ASEAN Vision 2020) ซึ่งเนนใหความสําคัญ

ตอความรวมมือในดานวัฒนธรรม สวัสดิการสังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งสวนหนึ่งไดรับอิทธิพลจากกระแสการ

เปลี่ยนแปลงของโลก ที่มีแนวโนมในการใหความสําคัญมากขึ้นตอสภาวะแวดลอมของสังคมโลกที่กําลัง

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของการใหคนเปนศูนยกลางของการดําเนินงานของภาครัฐ ตลอดจนการให

ความสําคัญตอการรณรงคเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินสูสายตาประชาคมโลก ดวยเหตุดังกลาว ศิลปะการ

ออกแบบจึงมีความสําคัญตอการสนับสนุนการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมโลกเปนอยางยิ่ง เพราะศิลปะการ

ออกแบบจะเปนเครื่องมือสําคัญที่นํามาซึ่งความเขาใจอันดีตอการพัฒนา ดานสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมของ

แตละประเทศ อีกทั้งสภาพสังคมในปจจุบันกําลังอยูในชวงพัฒนาจึงจําเปนตองมีการคนควาวิจัยอยางตอเนื่อง

เพ่ือใหเกิดองคความรูใหม ๆ นอกจากนี้สังคมในปจจุบันตองการบัณฑิตที่มีคุณภาพท้ังทางดานความรู 

คุณธรรมและจริยธรรม 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
      12.1. การพัฒนาหลักสูตร 

              เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสถานการณภายนอก จึงจําเปนตองปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และสราง

หลักสูตรใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับท้ังภายในและตางประเทศ หลักสูตรเนนแนวทางในการที่จะใหผูสําเร็จ

การศึกษาเปนที่ตองการในตลาดแรงงานของทั้งภาครัฐ เอกชน และมีแนวทางในการประกอบธุรกิจสวนตัวที่
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หลากหลายเพ่ือเปนการขยายชองทางการประกอบอาชีพในอนาคตใหแกผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรมุงพัฒนา

ใหผูเรียนมีความซื่อสัตย มีวินัย มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความรูดานศิลปะการออกแบบและการศึกษาภูมิ

ปญญาทองถิ่นทีจ่ําเปนตอการสรางสรรคที่เปนมาตรฐาน มีภาวะผูนําและทักษะการคิดวิเคราะหและแกปญหา 

มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี สามารถประยุกตความรูที่

เรียนกับชวีิตจริงได อีกทั้งยังสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนและดํารงชีวิตในสังคมได 

 

       12.2. ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

               ผลกระทบจากสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย  ซึ่งมุงสูความเปนเลิศทางดานวิชาการ และการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานอาหารและการ

ทองเที่ยว และมุงธํารงปณิธานในการสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล มหาวิทยาลัยจึงตองผลิตบัณฑิตที่มี

บุคลิกภาพและมาตรฐานอันเปนที่ตองการของสังคมไทยและสังคมโลก ตองรับผิดชอบในการระดมสรรพกําลัง

เชิงวิชาการเพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนมีความพรอมในการเรียนทุกดาน เปนหนวยงานที่เปนผูนําเชิงวิชาการและ

การวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหวางคณาจารยและผูเรียน เพ่ือใหเกิดองค

ความรูใหม ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบัน และทันตอการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต 

 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (ถามี) 

            13.1 หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปดสอนโดยคณะอื่น ๆ มีดังนี ้

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปดสอนโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะครุศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน เปดสอนโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เปดสอนโดยคณะตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  

             13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน 

  ทุกรายวิชาในหมวดวิชา นักศึกษาหลักสูตรอ่ืนสามารถเลือกเปนวิชาเลือกเสรีได 

       13.3 การบริหารจัดการ 

               บริหารจัดการโดยมีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานกลางในการทําหนาที่

ประสานงานกับคณะตาง ๆ ในการเปดรายวิชาและจัดอาจารยผูสอน 



หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
1. ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

“คุณธรรมน ำควำมรู้ มุ่งสู่สำกล” 
2. หลักการและเหตุผลของหลักสูตร  

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 มุ่งเน้นเรื่องกำรเสริมสร้ำง
และพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร เพ่ือยกระดับศักยภำพในกำรแข่งขัน
ของประเทศ สร้ำงรำยได้และกระจำยรำยได้สู่คนในชุมชนอย่ำงทั่วถึง  อันจะน ำมำซึ่งควำมเข้มแข็งของทั้ง
เศรษฐกิจในภำพรวมและเศรษฐกิจฐำนรำกตำมหลักกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเด็นกำร
เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันในธุรกิจเชิงสร้ำงสรรค์ของประเทศในปัจจุบัน ดังนั้น องค์กรและ
หน่วยงำนทุกภำคส่วนในประเทศโดยเฉพำะสถำบันด้ำนกำรศึกษำจึงจ ำเป็นต้องเร่งพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถและทักษะของผู้ประกอบกำรและแรงงำนในอนำคตให้มีคุณภำพระดับสำกลเพ่ือรองรับกำร
ประกอบธุรกิจเชิงสร้ำงสรรค์อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

ในโลกปัจจุบัน ศิลปะกำรออกแบบถือเป็นหัวใจส ำคัญของกำรพัฒนำสังคมและควำมเจริญก้ำวหน้ำ
ของประเทศที่มีส่วนส ำคัญในธุรกิจเชิงสร้ำงสรรค์และสร้ำงมิติหรือทัศนคติเชิงบวกให้ประชำกรและช่วยให้
เศรษฐกิจของประเทศมีควำมมั่นคงด้วยกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสิ่งเดิมตำมท้องถิ่น เกิดกำรกระจำยรำยได้
ท ำให้ประชำกรมีฐำนะควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนช่วยให้ประชำกรมีมำตรฐำนกำรครองชีพที่ดีขึ้น ทั้งนี้ 
เนื่องจำกศิลปะกำรออกแบบท ำให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์ นอกจำกนั้นศิลปะกำรออกแบบยังท ำให้เกิดแข่งขัน
ทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ เพ่ือกำรค้ำขำยและกำรให้บริกำรที่ตอบสนองลูกค้ำหรือผู้ใช้บริกำรให้
ได้มำกที่สุดด้วยต้นทุนทำงศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกันของท้องถิ่นที่เป็นกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของกำร
แข่งขันทำงเศรษฐกิจในแต่ละประเทศในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำฐำนควำมรู้ควบคู่กับกำรใช้
นวัตกรรมทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดังนั้น กำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจอย่ำงรวดเร็วและ
ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกได้นั้น ทรัพยำกรมนุษย์ในประเทศจะต้องมีควำมรู้ควำมช ำนำญใน
สำขำอำชีพของตน รวมทั้งต้องมีควำมสำมำรถในกำรใช้กำรติดต่อสื่อสำรในชีวิตประจ ำวันและในงำนอำชีพ
อย่ำงเชี่ยวชำญ ซึ่งปัจจุบัน ศิลปะกำรออกแบบ มีสถำนะเป็น “สำกล” นอกจำกนี้ กำรมีทักษะด้ำนศิลปะ
กำรออกแบบใหม่ ที่ต่อยอดจำกฐำนภูมิปัญญำเดิม นั้นยังถือเป็นข้อได้เปรียบทำงด้ำนกำรแข่งขันทำงธุรกิจ
ในระดับสำกลอีกด้วย ควำมต้องกำรแรงงำนและผู้ประกอบกำรที่มีควำมสำมำรถในกำรคิด สร้ำงสรรค์ศิลปะ
กำรออกแบบ ในระดับสูงได้จนถึงระดับคล่องแคล่วมีเพ่ิมขึ้นและมีแนวโน้มที่จะมีจ ำนวนเพ่ิมมำกขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องในอนำคต   

ดังนั้น สถำนศึกษำจึงจ ำเป็นต้องเร่งผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชีพด้ำน
ศิลปะกำรออกแบบที่หลำกหลำยและมีทักษะ เข้ำใจ เข้ำถึง ซำบซึ้ง ในศิลปะกำรออกแบบ สร้ำงสรรค์อย่ำงมี
ประสิทธิภำพพัฒนำท้องถิ่นและประเทศชำติต่อไป 
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3. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
    3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
“ศึกษำภูมิปัญญำและวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่กำรสร้ำงสรรค์ศิลปะกำรออกแบบ สืบสำน ต่อยอดสู่อนำคต” 

 
    3.2 ความส าคัญของหลักสูตร 

เป็นกำรสร้ำงสรรค์ที่ให้สุนทรียะประโยชน์ ยกระดับคุณภำพชีวิต เป็นองค์ควำมรู้ ที่สำมำรถ สร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมทำงด้ำนวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชำติ เน้นกำรศึกษำและสร้ำงสรรค์ ศิลปะที่สัมพันธ์ต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม ทรัพยำกร และยุคสมัย ให้ควำมส ำคัญต่อองค์ควำมรู้จำกศิลปะพ้ืนบ้ำน ศิลปะไทยและภูมิ
ปัญญำไทย ที่น ำมำพัฒนำให้เกิดแนวควำมคิดใหม่ สร้ำงนวัตกรรมแห่งศิลปะร่วมสมัย สำมำรถ ผลิตผลงำน
ทั้งเชิงหัตถกรรมหรือผลิตภันฑ์เพ่ือท้องถิ่น สินค้ำที่เน้นควำมคิดสร้ำงสรรค์ ท ำให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมเฉพำะด้ำน
ศิลปะกำรออกแบบ และเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันเชิงพำณิชย์ เสริมสร้ำงพ้ืนฐำนเศรษฐกิจ ของชำติให้เจริญ
มั่นคง ที่ส ำคัญ ศิลปะกำรออกแบบสำมำรถอนุรักษ์และสืบสำนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญำณ วิถีชีวิตและควำมเป็นอยู่ ทั้งนี้ บัณฑิตเหล่ำนี้จะเป็นรำกฐำนที่
ส ำคัญในกำรพัฒนำท้องถิ่นและประเทศและตอบสนองตำมกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551 - 2565) แผนยุทธศำสตร์ชำติ แผนยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคตะวันตก และแผนยุทธศำสตร์
จังหวัดเพชรบุรี  

 
    3.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
          3.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
          หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำศิลปะกำรออกแบบ มีวัตถุประสงค์ส ำคัญดังนี้ 
  1) หลักสูตรเพ่ือกำรศึกษำท ำควำมเข้ำใจ องค์ควำมรู้ สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนเชิงศิลปะ
กำรออกแบบตำมหน้ำที ่ประโยชน์ใช้สอยทำงกำยและจิตใจ มุ่งเน้นคุณค่ำสุนทรียศำสตร์เป็นส ำคัญ  
  2) หลักสูตรเพ่ือพัฒนำบัณฑิตสู่กำรสร้ำงสรรค์ที่ ได้รับกำรยอมรับจำกระดับท้องถิ่น 
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค ระดับประเทศ สู่ระดับสำกลต่อไป 
  3) หลักสูตรเพ่ือสร้ำงบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม เข้ำใจและเข้ำถึง ในวิชำชีพศิลปะกำร
ออกแบบ 
  4) หลักสูตรเพ่ือกำรศึกษำต่อยอดภูมิปัญญำและวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นเพชรบุรี พัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศชำติ อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
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3.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 
   

3.3.2.1 PLOs และประเภทของ PLOs 
  1) ความรู้และลักษณะทั่วไป (Generic Learning Outcome)  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Ap) 
     Sub PLO A1 สามารถอธิบายหลักการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ U 

B1 สามารถวางแผนการบริหารจัดการภาระงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ Ap 
C1 สามารถด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ Ap 

PLO2 สืบค้นข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (E) 
     Sub PLO A2 สามารถระบุช่องทางการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้อง R, U 

B2 สามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ Ap 
C2 สามารถประเมินผลแหล่งสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ด้วยตนเองที่น่าเชื่อถือได้ E 

PLO3 สื่อสำรโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรปฏิบัติงำน (E, C) 
     Sub PLO A3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารในการปฏิบัติงานได้ Ap 

B3 สามารถประเมินประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
ต่าง ๆ ได ้E 

C3 สามารถเผยแพร่ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานสู่สาธารณะโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ C 

 
2) ความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific Learning Outcome) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO4 สำมำรถบอกควำมหมำยและเรียนรู้ควำมส ำคัญของงำนด้ำนศิลปะกำรออกแบบ(R) 
     Sub PLO A4 สามารถบอกความหมาย หลักการของศิลปะการออกแบบได ้ R 

B4 สามารถระบุความส าคัญหรือหน้าที่ของศิลปะการออกแบบได ้ An 
C4 สามารถตอบใจความส าคัญและเนื้อหาที่ส าคัญของศิลปะการออกแบบได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม E 
PLO5 สำมำรถบอกควำมหมำยและเข้ำใจพื้นฐำนทำงทัศนศิลป์ (U) 
     Sub PLO A5 สามารถบอกความหมาย หลักและกระบวนการของทัศนศิลป์ได้  U 

B5 สามารถระบุความส าคัญหรือหน้าทีข่องทัศนศิลป์ได ้An 
C5 สามารถตอบใจความส าคัญและเนื้อหาที่ส าคัญของทัศนศิลป์ได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม C 



9 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO6 ปฏิบัติงำนทำงทัศนศิลป์ ได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ (C) 
     Sub PLO A6 สามารถปฏิบัติงานทางทัศนศิลป์ ได้อย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว U 

B6 สามารถปฏิบัติงานทางทัศนศิลป์ ได้อย่างถูกต้องตามหลักการทางศิลปะ Ap 
C6 สามารถปฏิบัติงานทางทัศนศิลป์ เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมได ้C 

PLO7 สำมำรถบอกควำมหมำยและเข้ำใจพื้นฐำนส ำคัญทำงกำรออกแบบ (C) 
     Sub PLO A7 สามารถบอกความหมาย หลักการและกระบวนออกแบบ ได้  U 

B7 สามารถระบุความส าคัญหรือหน้าที่ของการออกแบบ ได ้An 
C7 สามารถตอบใจความส าคัญและเนื้อหาที่ส าคัญของการออกแบบได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสม C 
PLO8 ปฏิบัติงำนออกแบบ ได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ (C) 
     Sub PLO A8 สามารถปฏิบัติงานออกแบบ ได้อย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว U 

B8 สามารถปฏิบัติงานออกแบบ ได้อย่างถูกต้องตามหลักการออกแบบ Ap 
C8 สามารถปฏิบัติงานออกแบบ เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมได้ C 

PLO9 สื่อสำร ถ่ำยทอด ศิลปะกำรออกแบบประยุกต์ แสดงออกในรูปแบบต่ำงๆได้ (Ap) 
     Sub PLO A9 สามารถอธิบายลักษณะและโครงสร้างการประยุกต์ใช้ศิลปะการออกแบบเพ่ือการ

สื่อสาร น าเสนอ แสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ได้ Ap 
B9 สามารถเลือกใช้ศิลปะการออกแบบ เพ่ือการประยุกตศ์ิลป์ได้ C 
C9 สามารถประยุกต์ใช้ศิลปะการออกแบบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามกาล E 

PLO10 สามารถต่อยอดภูมิปัญญาวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่การประกอบอาชีพได้ (Ap) 
     Sub PLO A10 สามารถอธิบายลักษณะและโครงสร้างการต่อยอดภูมิปัญญำวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพ่ือการสร้างสรรคใ์นรูปแบบต่าง ๆ ได้ Ap 
B10 สามารถเลือกใช้ศิลปะการออกแบบ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ได้ C 
C10 สามารถใช้ศิลปะการออกแบบ ได้อย่างถูกต้อง ได้เหมาะสม ต่อเนื่องและยั่งยืน E 
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3.3.2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ตามระดับการเรียนรู้ของ 
Bloom’s taxonomy 
ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 
Cognitive Domain  

(knowledge)  
(bloom’s Taxonomy) 

R U Ap An E C 
PLO1 ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ       
PLO2 สืบค้นข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ       
PLO3 สื่อสำรโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรปฏิบัติงำน       
PLO4 สามารถบอกความหมายและเรียนรู้ความส าคัญของงาน

ด้านศิลปะการออกแบบ       

PLO5 สามารถบอกความหมายและเข้าใจพื้นฐานส าคัญทาง
ทัศนศิลป์       

PLO6 ปฏิบัติงานทางทัศนศิลป์ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ 

      

PLO7 สำมำรถบอกควำมหมำยและเข้ำใจพื้นฐำนส ำคัญทำงกำร
ออกแบบ       

PLO8 ปฏิบัติงำนออกแบบ ได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสมต่อ
สถำนกำรณ์ 

      

PLO9 สื่อสำร ถ่ำยทอด ศิลปะกำรออกแบบประยุกต์ แสดงออก
ในรูปแบบต่ำงๆได้ 

      

PLO10 สำมำรถต่อยอดภูมิปัญญำวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่กำร
ประกอบอำชีพได้ 
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3.3.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

1) หลักสูตรเพ่ือกำรศึกษำ
ท ำควำมเข้ำใจ องค์ควำมรู้ 
สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำน
เชิงศิลปะกำรออกแบบตำม
หน้ำที่ ประโยชน์ใช้สอยทำง
กำยและจิตใจ มุ่งเน้นคุณค่ำ
สุนทรียศำสตร์เป็นส ำคัญ  

          

2) เพ่ือพัฒนำบัณฑิตสู่กำร
ส ร้ ำ งส ร ร ค์ ที่ ได้ รั บ ก ำ ร
ยอมรับจำกระดับท้องถิ่น 
ระดับชำติ  ระดับภูมิภำค 
ระดับประเทศ สู่ระดับสำกล
ต่อไป  

          

3) หลักสูตรเพ่ือสร้ำงบัณฑิต
ที่ มี คุ ณ ธ ร รม  จ ริ ย ธ ร รม 
เข้ำใจและเข้ำถึง ในวิชำชีพ
ศิลปะกำรออกแบบ 

          

4) หลักสูตรเพ่ือกำรศึกษำ
ต่อยอดภูมิปัญญำและวิถี
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพชรบุรี 
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ขอ งป ระ เท ศ ช ำติ  อ ย่ ำ ง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
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4. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตรระยะ 5 ปี 
ตำมข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 

- ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
หลักสูตร 

- พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้อง
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
ประจ ำหลักสูตร 

- รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 

- เอกสำรหลักสูตรที่ผ่ำนกำร
ปรับปรุง 

พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนศิลปะกำร
ออกแบบเพ่ือน ำไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและกำร
ให้บริกำรทำงวิชำกำร 

- สนับสนุนบุคลำกรให้ เข้ำร่วม
ประชุมทำงวิชำกำร/สัมมนำ/อบรม 
- สนับสนุนบุคลำกรให้ท ำผลงำน
ท ำ ง วิ ช ำ ก ำ ร  เช่ น  เอ ก ส ำ ร
ประกอบกำรสอน ต ำรำ หนังสือ 
งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ ฯลฯ 

- จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม
ทำงวิชำกำร/สัมมนำ/อบรม 
- เอกสำรประกอบกำรสอน 
หนังสือ ต ำรำ วิจัยฯลฯ 

ปรับปรุงหลักสูตรระยะ 5 ปีให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักสูตร 
ประกอบด้วย ผู้ใช้บัณฑิต 
อำจำรย์ นักศึกษำ ศิษย์เก่ำ 
และสถำนประกอบกำรทั้ง
ภำครัฐภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

- วิ เครำะห์ผลกำรส ำรวจควำม
คิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหนัก
สูตร เพ่ือออกแบบหลักสูตรให้ตรง
กับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย 

- รำยงำนผลกำรส ำรวจควำม
ต้องกำรใช้บัณฑิตสำขำวิชำศิลปะ
กำรออกแบบ 

 



 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1 ระบบ 
        ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ข้อ 6) 
   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ไม่มี  
   1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ใช้การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการหรือเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน- เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
          2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 
                 1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 
                     ภาคการศึกษาภาคเรียนที่ 1   เดือนกรกฏาคม – เดือนตุลาคม 
                     ภาคการศึกษาภาคเรียนที่ 2   เดอืนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์         

2) การส าเร็จการศึกษา  
     ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน 16  ภาคการศึกษาปกติ    

        (ตามข้อบังคับฯ 2553 หมวด 10) 

          2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา    
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพชรบุรี พ.ศ. 2553  (หมวด 4) (ภาคผนวก ช) 

          2.1.3 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา    
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช) 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2.2.2 ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์และ/หรือ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 2.3.1 นักศึกษาขาดความคาดหวัง ความเข้าใจ และการรับรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 
 2.3.2 นักศึกษาขาดพ้ืนฐาน ทักษะฝีมือและความรู้ส่วนบุคคลทางศิลปะการออกแบบ 
 2.3.3 นักศึกษามีปัญหาการปรับตัวจากการในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นรูปแบบการเรียนการศึกษา
ที่แตกต่างไปจากเดิม โดยเป็นการเรียนในหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสอนทักษะเฉพาะทาง ควบคู่ไปกับ         
การค้นคว้าทางวิชาการสร้างสรรค์ส่วนบุคคล 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดสร้างความเข้าใจ แนะน า แนะแนว หลักสูตรของสาขาผ่านสื่อต่างๆที่หลากหลาย 
2.4.2 จัดอบรมเตรียมความพร้อม ปรับพ้ืนฐานด้านศิลปะการออกแบบ เพ่ือให้เกิดทักษะอย่าง

พอเพียงในการศึกษาและปฏิบัติงานสร้างสรรค์ในระดับสูงต่อไป 
2.4.3 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือท าความเข้าใจพร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาใน

หลักสูตร และการปฏิบัติตนในสถานศึกษา 
 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)  

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 35 35 35 35 35 

ชั้นปีที่ 2 0 35 35 35 35 

ชั้นปีที่ 3 0 0 35 35 35 

ชั้นปีที่ 4 0 0 0 35 35 

รวม 35 70 105 140 140 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 0 0 0 35 35 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

           2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย) 

700,000 1,400,000 2,100,000 2,800,000 2,800,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 21,000 42,000 63,000 84,000 84,000 
รวมรายรับ 721,000 1,442,000 2,163,000 2,884000 2,884000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)  
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ก. งบด าเนินการ      

เงินเดือน 2,222,000 2,333,000 2,449,600 2,572,000 2,700,600 
ค่าตอบแทน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
ค่าใช้สอย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
ค่าวัสดุ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
รายจ่ายอื่น ๆ - - - - - 

รวม (ก) 2,247,000 2,358,000 2,474,600 2,597,000 2,725,600 
ข. งบลงทุน      

ค่าครุภัณฑ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
ค่าท่ีดิน - - - - - 
ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

รวม (ข) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
รวม (ก) + (ข) 2,257,000 2,368,000 2,484,600 2,607,000 2,735,600 
จ านวนนักศึกษา 35 70 105 140 140 

ยอดรวม 56,425 29,600 20,705 16,294 13,678 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ในการ

ผลิตนักศึกษาตามหลักสูตรนี้ (ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา จ านวน  27,340 บาท/คน/ปี) 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

  จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 

หมายเหตุ   1) บางรายวิชาในหลักสูตรมีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และ 
     2) บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดยใช้แนว

ปฏิบัติการก าหนดหน่วยกิตเช่นเดียวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
      เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.
2553 (หมวด 8) (ภาคผนวก ช) 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร             ไม่น้อยกว่า        126  หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126  หน่วยกิต 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 
 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต 
 3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต 
 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 
 ข . หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   90 หน่วยกิต 

 1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ                         ไม่น้อยกว่า        65          หน่วยกิต 
                   2. กลุ่มวิชาเอกเลือก                        ไม่น้อยกว่า   18             หน่วยกิต 
    3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                        7             หน่วยกิต 

ค . หมวดวิชาเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
         1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา                     หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น     Non-Credit 
  Basic English 
2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    3 (1-2-6) 

English in Daily Life  
2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป    3 (1-2-6) 

English in General Situations 
 2220203  ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ    3 (1-2-6) 
    English in Workplace 

2220510 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3 (1-2-6) 
   Thai for Communication  

2220520  ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ     3 (1-2-6) 
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      Thai for Specific Purposes 
2220530  ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห์     3 (1-2-6) 

  Thai for Critical thinking 
 

หมายเหตุ 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสารเป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น ๆ 
          3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตตลอด
หลักสูตร 
 4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2 และ 

รายวิชา 2220201ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ 

รายวิชา 2220202ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไปให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ 

รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+ 

5) หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธี การเรียนการสอนแบบก าหนด
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) หรือ Project Based 

โดยก าหนดหน่วยกิตและให้มีการจัดชั่วโมงการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติควบคู่กับการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านระบบการสอนออนไลน์และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่ าง
หลากหลาย  

วิธีการก าหนดหน่วยกิต ชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ
หลักสูตรอื่นๆท่ีใช้แนวปฏิบัติการก าหนดจ านวนหน่วยกิตในท านองเดียวกันนี้ ดังนี้ 

3 (1-2-6) หมายถึง จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
1    บรรยาย/ทฤษฎี    = 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิตและให้มี

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจ านวน 4 เท่าของชั่วโมงบรรยาย/ทฤษฎี     
1-2 ฝึกทดลอง/ปฏิบัติ = 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิตและให้มี

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจ านวน 1 เท่าของชั่วโมงฝึกทดลอง/ปฏิบัติ   
จ านวนชั่วโมงในวงเล็บเมื่อรวมกันจะเป็น 3 เท่าของจ านวนหน่วยกิต 
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2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

 2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 
  Recreation in Daily Life 

2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม    3 (1-2-6) 
  Ethics and Social Responsibility 
2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต    3 (1-2-6) 
  Life skills and personal development in a dynamic world 
3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร      3 (1-2-6) 
  Communication Psychology 

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

 2221210 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    3 (1-2-6) 
   King Wisdom for Local Development 
 2310020 เพชรบุรีศึกษาเพ่ือการประกอบการ    3(1-2-6) 
   Phetchaburi Study for Entrepreneur 

2310030  สังคมไทยกบัประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน      3 (1-2-6) 
      Thai Society and the Current ASEAN Community 
 2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง      3 (1-2-6) 

  Potency Citizen 

2340310  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย       3 (1-2-6) 
      Basic Knowledge of Laws  

3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล     3 (1-2-6) 
   Digital Media Production and Media Literacy 

3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 
   Economics in Daily Life 

3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่      3 (1-2-6) 
   Modern Entrepreneur 

3330030 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม     3 (1-2-6) 
Leadership and Teamwork 

3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น     3 (1-2-6) 
   Basic E-Commerce 
 3003110 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ    3 (1-2-6) 

  21st Century Skills for Living and Occupations 
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4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1810310  กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ          3 (1–2–6)
          Sports for Health Development 

4400010  โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี       3 (1-2-6) 
      World, Science and Technology 

4410110  สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว       3 (1-2-6) 
      Environment and Green Technology 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

4420310  เคมีในชีวิตประจ าวัน       3 (1-2-6) 
      Chemistry in Daily Life 

4430110  คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ       3 (1-2-6) 
      Mathematics for Business 

4430120  การคิดและการตัดสินใจ       3 (1-2-6) 
      Thinking and Decision Making 

4520110  การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ       3 (1-2-6) 
    Thai cooking and International cooking 
4520120  ขนมและเครื่องดื่มเพ่ือการประกอบธุรกิจ        3 (1-2-6) 

      Dessert and Beverage for Business 
4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ       3 (1-2-6) 

      Conservation Biology and Plants 
5600010  เกษตรในชีวิตประจ าวัน       3 (1-2-6) 

      Agriculture in Daily Life 
6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน       3 (1-2-6) 

      Renewable Energy and Energy Saving 
6530410  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น      3 (1-2-6) 
    Innovation Creative for local development 
6840110  จิตส านึกและวินัยจราจร       3 (1-2-6) 

      Conscious mind and Traffic Discipline 
7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต       3 (1-2-6) 

      Computer Skills in Dynamic World 
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7003120 ทักษะการคิด       3 (1-2-6) 
Thinking Skills 

8710010 ชีวิตและสุขภาพ       3 (1-2-6) 
   Life and Health 
 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า       90   หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                            65   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2010101   ภาษาอังกฤษเพ่ืองานศิลปะการออกแบบ     3(2-2-5) 

            English for Arts and Design 

 2011102       ประวัติศาสตร์ศิลป์                                 3(2-2-5)    

   History of Arts                                                          

2011105  สุนทรียภาพทางศิลปะการออกแบบ                     3(2-2-5) 
   Aesthetics of design art 
2011106   ศิลปกรรมไทยเพชรบุรี                                        3(2-2-5) 
   Phetchaburi Thai Art 
2011101     องค์ประกอบศิลป์                                      3(2-2-5) 
   Art composition 
2012105    การจัดการองค์ประกอบศิลป์                      3(2-2-5) 
   Principles of Art Composition 
2013312 ศิลปะภาพถ่าย                                   3(2-2-5) 
   Photo art 
2011205   วาดเส้นพ้ืนฐาน                                      3(2-2-5) 
   Basic Drawing  
2011206  วาดเส้นศิลปะการออกแบบ                                       3(2-2-5) 
   Design Art Drawing  
2013313   พ้ืนฐานทัศนศิลป์                                    3(2-2-5) 
   Basic visual arts 
2013314   ทัศนศิลป์ปฏิบัติ                                      3(2-2-5) 
   Visual arts practice 
2013415  พ้ืนฐานการออกแบบ                                3(2-2-5) 
   Basic Design  
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2013416  ปฏิบัติการออกแบบ                                  3(2-2-5) 
   Design practice 
2013417  ศิลปะการออกแบบประยุกต์                              3(2-2-5) 
   Applied Design Art 
2011302   ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน                3(2-2-5) 
   Basic computer for Design 

              2012401      สัมมนาทางศิลปะการออกแบบ                                3(2-2-5) 
   Design  Art seminar 
2015101   ความถนัดทางศิลปะการออกแบบ 1              3(2-2-5) 
   Specific Skills in Art and Design 1 
2015102   ความถนัดทางศิลปะการออกแบบ 2              3(2-2-5) 
   Specific Skills in Art and Design 2 
2015103   เตรียมความพร้อมศิลปนิพนธ์                    3(2-2-5) 
   Design art, Pre-thesis 
2013901   การวิจัยทางศิลปะการออกแบบ                  3(2-2-5) 
   Research Methodology in Design Art 
2015201   ศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการออกแบบ                 5(3-4-8) 
   Design art, Thesis   

   2) กลุ่มวิชาเอกเลือก                              ไม่น้อยกว่า                        18 หน่วยกิต                                          

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2012403  ภูมิปัญญาเพชรบุรีกับการสร้างสรรค์                       3(2-2-5) 
 Phetchaburi Wisdom and Creativity  
2012404  ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม                                3(2-2-5) 
   Creative Innovation in Art Design 
2013506   แนวคิดการออกแบบ                                                           3(2-2-5) 

   Concept of Design 

2013507   ศิลปะวิจักษ์                                                                     3(2-2-5) 

            Art Appreciation 

2010102   ช่างเมืองเพชร                                                   3(2-2-5) 

   Phetchaburi Artisan 

2012102   ศิลปะไทย                                                    3(2-2-5) 
   Thai Art 
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2012405  ศิลปะการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม                                          3(2-2-5) 
   Design Art for the Environment 
2013404  ศิลปะการออกแบบแห่งอนาคต                                               3(2-2-5) 
   Future Design Art 
2012407 เทคนิคการน าเสนอทางศิลปะการออกแบบ       3(2-2-5) 
   Presentation Techniques in Design Art 
2011103  ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย                                       3(2-2-5) 
   History of Thai Art                                                  
2011104  ประวัติศาสตร์ศิลป์สากล                            3(2-2-5) 
   History of International Art 
2012402  ธุรกิจและจรรยาบรรณทางศิลปะการออกแบบ       3(2-2-5) 

   Business and Ethic in Design Art 
2013301   การออกแบบสื่อดิจิทัล                                                         3(2-2-5) 
   Digital Media 
2013304  ศิลปะภาพพิมพ์                                                                 3(2-2-5) 
 Art in Print 
2012406  ศิลปะกับการใช้สอย                                                            3(2-2-5) 
 Function Art 
2013406  เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง                                                       3(2-2-5) 

   Technical method of Model 

 2012305      การออกแบบแฟชั่น                                  3 (2-2-5) 

                   Fashion Design  

  2013413      ออกแบบสิ่งทอ                                                              3 (2-2-5) 

           Textile Design 

 2013404      ประติมากรรมประยุกต ์                                            3 (2-2-5) 

            Applied Sculpture 

 2013310      จิตรกรรมประยุกต ์  3 (2-2-5) 

             Applied Painting 

 2013315      การเขียนภาพประกอบ                                                  3 (2-2-5) 

            Illustration 
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  2012102 ศิลปะไทย       3 (2-2-5) 

                    Thai Art   

2013411   ออกแบบงานไม้                                          3(2-2-5) 
   Woodworking 
2013402   ออกแบบผลิตภัณฑ์                                       3(2-2-5) 

           Product Design 
2013403   ออกแบบผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน                             3(2-2-5) 

                               Folk Product Design 

2013502  ศิลปะแสงสีเสียง                                         3(2-2-5) 
            Lighting and sound  
2013317   ศิลปะการจัดวาง                                     3(2-2-5) 

            Installation Art 

2013309  วาดเส้นสร้างสรรค์                                   3(2-2-5) 
   Creative Drawing 
2011303   คอมพิวเตอ  ร์ส าหรับนักออกแบบ                  3(2-2-5) 
   Computer for Designer  
 

           3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                      7 หน่วยกิต 
รหัสวิชา        ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2014801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     1 (60) 

Preparation for Work Experience 
2014802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                      6 (560) 

Work Experience  
หรือ 

2014803  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านศิลปะการออกแบบ   1 (60) 
Preparation for Design Art Cooperative Education  

2014804  สหกิจศึกษาด้านศิลปะการออกแบบ     6 (600)  
Design Art Cooperative Education 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                    ไม่น้อยกว่า                6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่

เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตร 



24 
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  - - - 
----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    

(วิชาเอกบังคับ) 
 

2011101 องค์ประกอบศิลป์ 3 2 2 5 
2011205 วาดเส้นพ้ืนฐาน 3 2 2 5 
2013313 พ้ืนฐานทัศนศิลป์ 3 2 2 5 
2013415 พ้ืนฐานการออกแบบ 3 2 2 5 

  รวม 18 10 12 32 
  

             ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า  22 
 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

  

             ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า  26 
 

 
 

หมวดวิชา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3 1 2 6 

----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
 
 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    

(วิชาเอกบังคับ) 

2011102 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 3 2 2 5 
2012105 การจัดการองค์ประกอบศิลป์ 3 2 2 5 
2011206 วาดเส้นศิลปะการออกแบบ 3 2 2 5 
2013314 ทัศนศิลป์ปฏิบัติ 3 2 2 5 
2013416 ปฏิบัติการออกแบบ 3 2 2 5 

  รวม 21 12 14 37 
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ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2220202 
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์
ทั่วไป 

3 1 2 6 

----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    

(วิชาเอกบังคับ) 

2013417 ศิลปะการออกแบบประยุกต์ 3 2 2 5 
2011106 ศิลปกรรมไทยเพชรบุรี                           3 2 2 5 

2011105 สุนทรียภาพทางศิลปะการ
ออกแบบ           

3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก)    

----------- วิชาเอกเลือก 3 2 2 5 

----------- วิชาเอกเลือก 3 2 2 5 

  รวม 21 12 14 37 
                                                                      ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 26 

 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

2220203 
ภาษาอังกฤษในสถาน
ประกอบการ 

3 1 2 6 

 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    

(วิชาเอกบังคับ) 

2000101 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานศิลปะ
การออกแบบ  

3 2 2 5 

2011302 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
พ้ืนฐาน            

3 2 2 5 

2015101   ความถนัดทางศิลปะการ
ออกแบบ 1         

3 
 

2 
 

2 
 

5 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก)    

----------- วิชาเอกเลือก 3 2 2 5 

----------- วิชาเอกเลือก 3 2 2 5 

  รวม 21 12 14 37 
              ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 26 
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    

(วิชาเอกบังคับ) 

2013312 ศิลปะภาพถ่าย                               3 2 2 5 
2012401 สัมมนาทางศิลปะการออกแบบ                   3 2 2 5 
2015102 ความถนัดทางศิลปะการออกแบบ 2       3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก)    

----------- วิชาเอกเลือก 3 2 2 5 

  รวม 15 9 10 20 
                                     ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 19 
 
 
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
หมวดวิชาเลือกเสรี                             ----------- วิชาเลือกเสรี                             3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
(วิชาเอกบังคับ) 

2015103 เตรียมความพร้อมศิลปนิพนธ์ 3 2 2 5 

2013901 การวิจัยทางศิลปะการออกแบบ 3 2 2 5 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ----------- วิชาเอกเลือก 3 2 2 5 

  รวม 15 8 10 27 
                                     ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 18 
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเลือกเสรี    ----------- วิชาเลือกเสรี  3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
(วิชาเอกบังคับ) 

2015201 ศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการ
ออกแบบ       

5 3 8 8 

หมวดวิชาเอก (หมวด

วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ) 

2014801 

2014803 

การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือ 
การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษาด้านศิลปะการออกแบบ 

1 

1 

2 

2 

4(60) 

4(60 

0 

0 

รวม 9 6 14/60 14 
    ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 16 

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเอก 

(วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ) 

2014802 

2014804 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือ 
สหกิจศึกษาด้านศิลปะการ
ออกแบบ 

6 

6 

0 

0 

560 

600 

0 

0 

รวม 6 0 
560 
หรือ 
600 

0 

    ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 6 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก 
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3.2  ชื่อ - นามสกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล* 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 

ป 

พ.ศ. 

ที่จบ 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/ปการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 

1 นายเขมา  แฉงฉายา 37601002xxxxx อาจารย ศ.ม. (ออกแบบประยุกต

ศิลปศึกษา) 

ศ.บ. (ออกแบบประยุกต

ศิลปศึกษา) 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

2551 

2546 

26 26 26 26 

2 นางสาวกาญจนี มฤคฑัต 31199000xxxxx 

ศป.ม. (ทัศนศิลป) 

ศล.บ. (สาขาวิจิตร

ศิลป, จิตรกรรม) 

อาจารย ศป.ม. (ทัศนศิลป) 

ศ.บ. (สาขาวิจิตรศิลป, 

จิตรกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

2552 

2549 

26 26 26 26 

3 นางสาวนันทิยา ดอนเกิด 14199001xxxxx อาจารย ศป.ม.  

(ศิลปะและการออกแบบ) 

ศป.บ. (การออกแบบ

ผลิตภัณฑ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

2556 

2554 

24 24 24 24 
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ลําดับท่ี 

 

ช่ือ-นามสกุล* 

 

เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

 

สําเร็จการศึกษา

จาก 

สถาบัน 

ป 

พ.ศ. 

ที่จบ 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/ปการศึกษา)  

2564 2565 2566 2567 

     4 

 

นางสาวภัทรา อัตตะวิริยะ

สกุล 

17699001xxxxx 

 

อาจารย M.A. (Science of 

Clothing) 

 

B.A. (Fashion 

Technology) 

Bunka Gakuen 

University, 

JAPAN 

Bunka Gakuen 

University, 

JAPAN 

2557 

 

 

2555 

24 24 24 24 

5 

 

นายกิตติพันธุ ชินวรรณโชต ิ 11206001xxxxx อาจารย ศป.ม. (ทัศนศิลป) 

 

 

 

ศล.บ. (ประติมากรรม) 

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจา

คุณทหาร

ลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี 

2556 

 

 

 

2554 

26 26 26 26 

 

หมายเหตุ : ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ภาคผนวก ง) 
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3.2.2  อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ลําดับท่ี 

 

ช่ือ-นามสกุล* 

 

เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 

ป 

พ.ศ. 

ที่จบ 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/ปการศึกษา)  

2564 2565 2566 2567 

1 

 

นายเขมา  แฉงฉายา 37601002xxxxx อาจารย ศ.ม. (ออกแบบ

ประยุกตศิลปศึกษา) 

ศ.บ. (ออกแบบ

ประยุกตศิลปศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2551 

 

2546 

26 26 26 26 

2 

 

นางสาวกาญจนี มฤคฑัต 31199000xxxxx 

 

อาจารย ศป.ม. (ทัศนศิลป) 

 

 

ศ.บ. (สาขาวิจิตรศิลป, 

จิตรกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาเจาคณุทหาร

ลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาเจาคณุทหาร

ลาดกระบัง 

2552 

 

 

2549 

26 26 26 26 

3 

 

นางสาวนันทิยา ดอนเกิด 14199001xxxxx อาจารย ศป.ม.  

(ศิลปะและการ

ออกแบบ) 

ศป.บ. (การออกแบบ

ผลิตภัณฑ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

2556 

 

 

2554 

24 24 24 24 
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ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล* 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
สําเร็จการศึกษา

จาก 

สถาบัน 

ป 

พ.ศ. 

ที่จบ 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/ปการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 

 4 นางสาวภัทรา อัตตะวิริยะ

สกุล 

17699001xxxxx อาจารย M.A. (Science of 

Clothing) 

B.A. (Fashion 

Technology)  

Bunka Gakuen 

University, 

JAPAN 

Bunka Gakuen 

University, 

JAPAN 

2557 

2555 

24 24 24 24 

5 นายกิตติพันธุ ชินวรรณโชต ิ 11206001xxxxx อาจารย ศป.ม. (ทัศนศิลป) 

ศล.บ. (ประติมากรรม) 

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจา

คุณทหาร

ลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี 

2556 

2554 

26 26 26 26 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนามในสาขาวิชาศิลปะการออกแบบมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ใช้องค์ความรู้ด้านศิลปะการ
ออกแบบบริหารจัดการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการทางศิลปะการออกแบบและสถานประกอบการอ่ืน ๆ ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศก์  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
1) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน

ประกอบการได ้
2) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการมาก

ยิ่งขึ้น 
3)  สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขเบื้องต้นได้ด้วย

ตนเอง  
4) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีภาวะผู้น าใน

การท างาน รู้จักการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
     5) สื่อสารกับผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมกับ

ระดับการท างาน  
4.2 ช่วงเวลา  
      4.2.1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 4 วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะการออกแบบ 
  4.2.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะการออกแบบ                                  
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

          4.3.1 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพตามสถานประกอบการต่าง ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 60 ชั่วโมง 
 4.3.2 เริ่มการฝึกปฏิบัติงานตามสถานประกอบการต่าง ๆ อย่างเต็มเวลาในภาคการศึกษาที่ 2 ของปี
การศึกษาที่ 4 เป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า 640 ชั่วโมง 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  (ถ้ามี) 
         ในการท างานวิจัยนักศึกษาต้องก าหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการออกแบบเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือความต้องการในการพัฒนานวัตกรรม โดยคาดว่าจะน าผลงานวิจัยไปไปใช้ประโยชน์ได้ 
นักศึกษาต้องท าวิจัยเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มร่วมกับเพ่ือนในชั้นเรียนหนึ่งเรื่องตามระยะเวลาที่ก าหนด โดย
มีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการวิจัยทางศิลปะการออกแบบเป็นที่ปรึกษา และอาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์
ท่านอ่ืนร่วมเป็นที่ปรึกษาด้วยก็ได้ อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบให้ค าปรึกษา ติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานวิจัย การเขียนรายงานและเผยแพร่ และประเมินผลงานวิจัย  
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5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ส่งเสริม สนับสนุน และมุ่งเน้นให้นักศึกษา
ได้ปฏิบัติการวิจัยในสภาพจริงทางศิลปะการออกแบบในพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เป็นหัวข้อวิจัยที่
ทันสมัยทันเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยใช้ศาสตร์บูรณาการทั้งศาสตร์วิชาเอกด้านศิลปะการออกแบบและศาสตร์
ด้านภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ในรูปแบบของการวิจัยเชิงประยุกต์ในงานที่นักศึกษาสนใจ โดย
ก าหนดให้นักศึกษาท างานวิจัย ในรายวิชาการวิจัยทางศิลปะการออกแบบต่อเนื่องไปสู่การท าศิลปนิพนธ์ ซึ่ง
เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยเกี่ยวกับศิลปะการออกแบบ เริ่มตั้งแต่การก าหนดหัวข้อวิจัยสืบค้นข้อมูล
ก าหนดโจทย์หรือสมมุติฐานการวิจัย ทบทวนวรรณกรรม ออกแบบการวิจัย สร้างเครื่องมือวิจัย รวบรวมและ
วิเคราะห์ รายงานน าเสนอข้อมูล สร้างสรรค์ผลงาน เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัยได้
อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามรูปแบบวิจัย เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานวิชาชีพศิลปะการ
ออกแบบ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
       มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิดแก้ปัญหา

ทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ 
เหตุผล และใช้ดุลยพินิจทางวัฒนธรรมอันดีงาม ค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืน และ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น ความไม่เป็นธรรม การขาดระเบียบวินัย ความไม่ถูกต้องทั้งปวง และไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการ
ลอกเลียนผลงาน 

5.2.2 ด้านความรู้ 
  มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับงานศิลปะการออกแบบ สามารถ

วิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและงานทางศิลปะการออกแบบ 

5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
        สามารถคิดวิเคราะห์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาการทางศิลปะการออกแบบ วางแผนงาน 

สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ และจากการท าวิจัย สามารถสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือการ

สร้างสรรคท์ี่เน้นการสื่อสารทางศิลปะการออกแบบ รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

5.3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง ผู้ร่วมงาน และส่วนรวม สามารถแก้ปัญหาของตนเอง 

และช่วยเหลือกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น าในสังคม งานวิชาการ และวิชาชีพศิลปะ

การออกแบบ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถสื่อสาร อธิบาย ชักชวนและถ่ายทอดความรู้
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แก่ผู้อื่น เพ่ือการแก้ปัญหา การพัฒนา และขจัดความขัดแย้งระหว่างบุคคล และในงานสร้างสรรค์ในชุมชนและ

สังคม เพ่ือสร้างสันติสุขอย่างสร้างสรรค์ 

5.3.5 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  
   เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้

ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการ การท างาน 

การประชุม และการแลกเปลี่ยน สื่อสาร การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดย

ใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์

และการลอกเลียนผลงาน 

5.3.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
         สามารถน าความรู้ทางภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรมเพชรบุรี ไปใช้ในการวิเคราะห์งาน การ

พัฒนาคุณภาพงาน การจัดการเพ่ือส่งเสริมทางศิลปะการออกแบบ บูรณาการวิทยาการและเนื้อหาสาระ การ
บริหารจัดการและใช้กลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมงานที่ตอบสนองความต้องการด้านศิลปะการ
ออกแบบ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพการสร้างสรรค์ทีห่ลากหลาย 

5.3 ช่วงเวลา 
รหัส ชื่อรายวิชา ช่วงเวลาที่เรียน 

2013901 การวิจัยทางศิลปะการออกแบบ ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
2015201 ศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการออกแบบ ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

 
  5.4 จ านวนหน่วยกิต 

รหัส ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (หน่วยกิต) 
2013901 การวิจัยทางศิลปะการออกแบบ 3 
2015201 ศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการออกแบบ 5 

 
5.5 การเตรียมการ 

     มีแผนการเรียนรายวิชาศิลปะการออกแบบประยุกต์ ความถนัดทางศิลปะการออกแบบ และการ
เตรียมศิลปะนิพนธ์ ในชั้นปีที่2และ3  ให้นักศึกษาเพ่ือการเตรียมพร้อม ทั้งความรู้และประสบการณ์ ต่อยอดสู่
งานวิจัยได้ตามล าดับ 
   5.6 กระบวนการประเมินผล 
       ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิจัย บันทึกการให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ประเมินผลจากรายงานวิจัยที่ได้ก าหนดรูปแบบการเขียนและการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอแผน
โครงการวิจัย (proposal) โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ในขอบเขตที่เหมาะสมในขั้นต้น  



หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และประพฤติตน
ดี มีความรับผิดชอบ โดยก าหนดให้นักศึกษาทุกคน
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 

2. ด้านความรู้ ด้านวิชาการ ด้านทักษะ ด้านปฏิบัติ ด้านศิลปะการออกแบบ – นักศึกษามีความรู้
ความสามารถ เข้าใจ เข้าถึง ซาบซึ้ง ในทัศนศิลป์
ควบคู่กับการออกแบบโดยก าหนดให้นักศึกษาทุกคน
สร้างสรรค ์หรือทดสอบความสามารถ คิดวิเคราะห์
ด้านศิลปะการออกแบบ สู่การเผยแพร่ น าเสนอและ
ได้รับการยอมรับในวงกว้าง 
ด้านศิลปะการออกแบบเชิงประยุกต์  นักศึกษา
สามารถศึกษาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาและวิถี
วัฒนธรรมท้องถิ่น สู่การสร้างสรรค์ปัจจุบัน ถ่ายทอด
องค์ความรู้หรือต่อยอดยังประโยชน์และพัฒนาด้วย
ตนเองในอนาคตได้ 

3. ด้านภาวะผู้น าและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน นักศึกษามีภาวะผู้น าและทักษะการท างานเป็นทีม 
สามารถปรับตัวให้เข้ากับคนอ่ืนและระบบการท างานที่
หลากหลายได้ โดยก าหนดให้ทุกรายวิชามีการ
มอบหมายงานกลุ่มพร้อมทั้งมีการวัดและประเมินผล
การมสี่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มเพื่อเสริมสร้างภาวะ
ผู้น าและการท างานเป็นทีมให้แก่นักศึกษา 

4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอ และการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยก าหนดให้ทุกรายวิชามีการ
เชื่อมโยงการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและท า
กิจกรรมทั้ งในและนอกห้ องเรียน  ได้แก่  การใช้
เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอ และการ
เรียนรู้ ปฏิบัติงานด้วยตนเอง  
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและประเมิน 

PLO1 ท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การมอบหมายงาน
กลุ่มแบบเน้นการมี
ส่วนร่วม 
(Cooperative 
Group 
Assignment), 
กิจกรรมกลุ่มย่อยและ
การน าเสนอ (Small 
Group Activity and 
Presentation) 

- การสร้างช้ินงานหรือการน าเสนองานท่ีมีการประเมินผลโดยใช้แบบประเมินที่มี
คะแนนทักษะการมสี่วนร่วมในการท างานท่ีชัดเจน 

PLO2 สืบคน้
ข้อมูลเพ่ือการ
พัฒนาตนเองได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การมอบหมายชิ้นงาน
จากการเรียนรูด้้วย
ตนเอง (Self-
learning Based 
Assignment), การ
เรียนรูด้้วยตนเอง 
(Self-learning), การ
ใหข้้อมูลย้อนกลับต่อ
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
(Giving Self-
learning 
Feedback) 

การประเมินผลการเรยีนรู้โดยใช้เครื่องมือวัดผลดังต่อไปนี้ 
    - แบบรายงานผลการสืบค้นข้อมูล  
    - แบบประเมินผลแหล่งสืบค้นข้อมูล 
    - การประเมินช้ินงานหรือการน าเสนองานท่ีมีคะแนนด้านการสบืค้นข้อมูลเพื่อการ
เรียนรูด้้วยตนเองที่ชัดเจน 

PLO3 สื่อสารโดย
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การปฏิบัติงาน 

การบรรยายแบบ
ปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive 
Lecture), การอบรม
สัมมนา (Training 
and Seminar), การ
น าเสนองาน 
(Presentation) 

การประเมินผลการเรยีนรู้โดยใช้เครื่องมือวัดผลดังต่อไปน้ี 
    - แบบประเมินผลการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการปฏิบตัิงาน  
    - แบบประเมินผลการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเผยแพร่งานสู่สาธารณะ 
    - การประเมินช้ินงานหรือการน าเสนองานท่ีมีคะแนนด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีชัดเจน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและประเมิน 

PLO4 สามารถ
บอกความหมาย
และเข้าใจ
ความส าคัญของ
ศิลปะการ
ออกแบบ 

การเรยีนรู้จากสื่อการ
สอนจริง (Authentic 
Learning Materials) 
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบเน้นการ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ทักษะความเข้าใจใน
การการสร้างสรรค์  
 

- การทดสอบทักษะพื้นฐานทางศลิปะการออกแบบ 
- การประเมินผลกิจกรรมทักษะทางศิลปะการออกแบบ 
- การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้ทางศิลปะการออกแบบ 

PLO5 สามารถ
บอกความหมาย
และเข้าใจพ้ืนฐาน
ส าคัญทาง
ทัศนศิลป ์

การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเ้น้นพื้นฐานการ
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติการ 
การจ าลอง
สถานการณ์ การ
น าเสนองาน การ
สัมมนา (Seminar) 
และการอภิปราย 
(Discussion) 
 

- การประเมินผลพื้นฐานการเรียนรู้โดยใช้แบบประเมินผลกิจกรรม 
- การประเมินช้ินงานหรือการน าเสนองานท่ีมีคะแนนด้านทักษะการสรา้งสรรค์และ
น าเสนอ 

PLO6 ปฏิบัติงาน
ทางทัศนศิลป์ ได้
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมต่อ
สถานการณ์ 

การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบเน้นการ
ปฏิบัติการเพือ่พัฒนา
ทักษะการปฏิบัติการ 
การจ าลอง
สถานการณ์ การ
น าเสนองาน การ
สัมมนา (Seminar) 
และการอภิปราย 
(Discussion) 
 
 
 

- การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แบบประเมินผลกิจกรรม 
- การประเมินช้ินงานหรือการน าเสนองานท่ีมีคะแนนด้านทักษะการสรา้งสรรค์และ
น าเสนอ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและประเมิน 

PLO7 สามารถ
บอกความหมาย
และเข้าใจพ้ืนฐาน
ส าคัญทาง
ออกแบบ 

การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบเน้นการ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ทักษะเชิงประยุกต์ 
การมอบหมายชิ้นงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ 
เทคนิคการสอนแบบ 
Peer Review (Peer 
Review Teaching 
Approach) การ
สัมมนา (Seminar) 
และการอภิปราย 
(Discussion) 

- การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แบบประเมินผลกิจกรรมทักษะเชงิประยุกต ์
- การประเมินช้ินงานหรือการน าเสนองานท่ีมีคะแนนด้านทักษะ ท่ีชัดเจน 

PLO8 ปฏิบัติงาน
ออกแบบ ได้อย่าง
ถูกต้องและ
เหมาะสมต่อ
สถานการณ์ 

การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเ้น้นพื้นฐานการ
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติการ 
การจ าลอง
สถานการณ์ การ
น าเสนองาน การ
สัมมนา (Seminar) 
และการอภิปราย 
(Discussion) 

- การประเมินผลพื้นฐานการเรียนรู้โดยใช้แบบประเมินผลกิจกรรม 
- การประเมินช้ินงานหรือการน าเสนองานท่ีมีคะแนนด้านทักษะการสรา้งสรรค์และ
น าเสนอ 

PLO9 สื่อสาร 
ถ่ายทอด ศิลปะ
การออกแบบ
ประยุกต์ 
แสดงออกใน
รูปแบบต่างๆได้ 

การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบเน้นการ
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติการ 
การจ าลอง
สถานการณ์ การ
น าเสนองาน การ
สัมมนา (Seminar) 
และการอภิปราย 
(Discussion) 

- การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แบบประเมินผลกิจกรรม 
- การประเมินช้ินงานหรือการน าเสนองานท่ีมีคะแนนด้านทักษะการสรา้งสรรค์และ
น าเสนอ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและประเมิน 

PLO10 สามารถ
ต่อยอดภูมิปัญญา
วิถวีัฒนธรรม
ท้องถิ่น สู่การ
ประกอบอาชีพได้ 

การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบเน้นการ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ทักษะเชิงประยุกต์ 
การมอบหมายชิ้นงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ 
เทคนิคการสอนแบบ 
Peer Review (Peer 
Review Teaching 
Approach) การ
สัมมนา (Seminar) 
และการอภิปราย 
(Discussion) 

- การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แบบประเมินผลกิจกรรมทักษะเชงิประยุกต์ 
- การประเมินช้ินงานหรือการน าเสนองานท่ีมีคะแนนด้านทักษะ ท่ีชัดเจน 

 
3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
           หมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไปก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้  ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558 TQF : HEd) ของ 5 ด้านมีดังนี้ 
          3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                 1)  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1. ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญต่อการด ารงตนและ
การปฏิบัติงาน มีการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 
   2. มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
   3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์
   4. มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ 
   5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
  2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1. สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และมี
การฝึกฝนทักษะทางปัญญา 

  2. ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 
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  3.  เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณาและความเสียสละ 

  4. สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 

  5. จัดกิจกรรมค่าย หรือกิจกรรมพัฒนาคณะ /มหาวิทยาลัย/ชุมชน  

  6. การแต่งกายและการปฏิบัติตน ที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

    7. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

    8. ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
   9. กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

 1. การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา 
   2. พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
                  3. ประเมินจากพฤติกรรมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
                  4. สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
                  5. ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 
                  6. ประเมินจากการแต่งกาย 
                  7. ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่น าผลงานข้อค้นพบผู้อื่นมาดัดแปลงมาเป็นของตน  
  2.2.2  ด้านความรู้  
                   1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

           1. มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎี
ที่เป็นพ้ืนฐานชีวิต 

           2. มีความรอบรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และน ามาประยุกต์ 
ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   

           3. สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
           4. รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ  และ 

ระดับนานาชาติ  
 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  1. ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดองค์
ความรู้ 

  2 . มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติม และการน าเสนอผลการศึกษา 
  3. จัดกิจกรรมค่าย เพ่ือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นทักษะการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียน 
  4. การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์ 

อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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  5. การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ฝึกการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จริง 

  6. การสอนผ่ านระบบการเรียนการสอนออนไลน์  (E-Learning) เช่น  Course 
Management System: CMS Learning Management System: LMS 

  7. กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต Executive Function: EF 
  3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     1. ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 
      2. การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 
      3. ประเมินจากงาน รายงานที่มอบหมาย 
     4. ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง 
      5. ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 
     6. ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆ ตาม 
เกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละรายวิชา 
     7. ประเมินผลเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) 
  2.2.3 ทักษะทางปัญญา 
                  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     1. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ 
          2. สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหาอย่าง 

สร้างสรรค ์
          3. สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 
          4. สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมใน 

การแก้ปัญหา 
   2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1. กิจกรรมค่าย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจริง 
2. การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่

ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
3. การศึกษาค้นคว้าจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริงและสรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์

ท ารายงาน 
4. การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น

ระบบ  โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
5. กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต Executive Function: EF 

             3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

                      1. ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 
  2. ประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานและการแก้ปัญหาที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติจริง  



  

42 
 

     3. ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน 
    4. ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ทีม่อบหมายให้ศึกษาค้นคว้า 
 

     2.2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                   1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์

ต่าง ๆ ของกลุ่มท้ังในบทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมทีมงาน 
3. มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  
4. วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความ

รับผิดชอบ 
5. มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กร

อย่างเหมาะสม 
6. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

                2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1. กิจกรรมค่าย เพ่ือส่งเสริมการท างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น า และการเป็น
สมาชิกกลุ่ม 

2. ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือส่งเสริม
ทักษะการอยู่ในสังคม 

3. ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 

4. ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม 

5. ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแห่งสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 

6. ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือฝึกการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล 

7. ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

8. กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต Executive Function: EF 
    3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1. ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา 
2. ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
3. พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
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4. สังเกตพฤติกรรมและติดตามการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
5. ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม 

 
  2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รู้จักวิธีกรองเพ่ือก าจัด 
ผลลัพธ์ รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์การปกป้องข้อมูล
และภาพลักษณ์ส่วนตน 

2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสาร สนทนาการและ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนแบบออนไลน์ แบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิดเห็น การประชุมทางไกล ( video-
conferencing) ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่เป็นประโยชน์บนอุปกรณ์ส่วนตัว ทั้ง
โทรศัพท์มือถือหรือแท็บแล็ต และน าเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. สามารถผลิตสื่อ (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล เรียนรู้หลักการพ้ืนฐานได้ตามค าแนะน า
และสามารถทดลองท าได้ 

4. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การ
เขียนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ 

5. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล 
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

6. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 

    2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1. สอนโดยการก าหนดปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา 

 2. มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

 3. การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน 
 4. การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ Experiential Learning ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ 

ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติ น าไปใช้แก้ปัญหา 
 5. กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต Executive Function: EF 
 6. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 7. กิจกรรมการสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) เช่น Course 

Management System: CMS Learning Management System: LMS 
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 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            1. ประเมินจากผลงาน และการน าเสนอผลงาน 
     2. ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 
    3. ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ  

 4. ประเมินผลการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)



  

45 
 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก ()ความรับผิดชอบรอง( ) 

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                          

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวัน                          

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณท์ั่วไป                          

2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ                          

2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                          

2220520 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ                          

2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห ์                          

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน                          

2221310 จริยธรรมและความรบัผิดชอบต่อสังคม                          

2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต                          

3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก ()ความรับผิดชอบรอง( ) 

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

ลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่                          

2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ                          

2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน                          

2310410 พลเมืองที่เข้มแขง็                          

2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                          

3211110 การผลิตสื่อดิจิทัลและการรูเ้ท่าทันสื่อ                          

3330010  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                          

3330020ผู้ประกอบการรุน่ใหม ่                          

3330030  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม                          

3330110  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                          

3003110 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                          

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ                          

4400010 โลกกับวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก ()ความรับผิดชอบรอง( ) 

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

4410110 สิ่งแวดล้อมกบัเทคโนโลยีสีเขยีว                          

4420310 เคมีในชีวิตประจ าวัน                          

4430110 คณิตศาสตร์ส าหรบัธุรกิจ                          

4430120 การคิดและการตดัสินใจ                          

4520110 การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ                          

4520120 ขนมและเครื่องดืม่เพื่อการประกอบธรุกิจ                          

4830110 ชีววิทยาเชงิอนุรักษ์และพืชพรรณ                          

5600010 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                          

6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน                          

6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                          

6840110 จิตส านึกและวินัยจราจร                          

7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต                          

7003120 ทักษะการคิด                          

8710010 ชีวิตและสุขภาพ                          



  

48 
 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2.2.1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1) ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ และปฏิบัติงานอย่างมี

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 2) เข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติงานตามเวลาที่ก าหนด และส่งงานตรงเวลา 
 3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และช่วยเหลือผู้อ่ืน 
 4) ประพฤติตนตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                          1. สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ยกย่องนักศึกษาที่ท าดี 
     2.  เน้นเรื่องวินัย การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน ปฏิบัติงานภายในเวลาที่ก าหนด 
และส่งงานตรงเวลา 

    3. ฝึกให้นักศึกษาปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในการท างานกลุ่ม ให้รู้จักหน้าที่ของการเป็น
ผู้น าและผู้ตาม และช่วยเหลือผู้อื่น 

    4. เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย และสถานที่ฝึกงาน 

 3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ

นักศึกษาประเมินจาก ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน  ไม่ดัดแปลง
ผลงาน สังเกตจากการไม่ทุจริตในการสอบ หรือประเมินจากอาจารย์นิเทศและบุคคลที่ดูแลนักศึกษาใน
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น 

2. ประเมินจากคะแนนการเข้าชั้นเรียน ปฏิบัติงานภายในเวลาที่ก าหนด และการส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา 

3. สังเกตจากพฤติกรรมการท างานกลุ่ม และการน าเสนองาน รวมถึงแบบประเมินที่ให้
นักศึกษาประเมินซึ่งกันและกัน 

4. สังเกตจากการแต่งกาย และพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง 
ๆ อย่างต่อเนื่อง 
  2.2.2  ด้านความรู้  
                   1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

           1. มีทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           2. มีความเข้าใจ เข้าถึงในศิลปะการออกแบบ เพ่ือการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 3. มีความรอบรู้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือ
แก้ไขปัญหาในสถานการณต์่าง ๆ   

         4. สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  1. ใช้การสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
ทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบ เช่น การสอนเชิงรุก (Active Learning) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem Based Learning) การจ าลองสถานการณ์ (Stimulation) การใช้บทบาทสมมติ (Role 
Play) การเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐาน (Task Based Learning) เป็นต้น 

                          2. มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและมีความ
น่าเชื่อถือ และน าเสนอผลการศึกษา 

 3. จัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดกิจกรรมค่ายเพ่ือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเน้นความเข้าใจ 
เข้าถึงในศิลปะการออกแบบ เพ่ือการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  4. สอนด้วยระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)  
                 3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     1. ประเมินผลเชิงพฤติกรรมจากกิจกรรมทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบ การ
ทดสอบด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  
      2. ประเมินจากผลงานและรายงานที่มอบหมาย 
     3. ประเมินจากการท ากิจกรรมบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น 
ๆ และแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 
     4. ประเมินผลการเรียนด้วยระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) 

 
2.2.3. ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา แก้ปัญหาได้อย่างมี

เหตุผลและเป็นระบบ  
  2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสู่การฝึกประสบการณ์ 

ภาคสนามและการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม   
  3. สามารถใช้ความรู้ทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบ บูรณาการกับศาสตร์อ่ืนเพ่ือ

พัฒนาทักษะการท างานให้เกิดประสิทธิผล 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

                       1. ระดมสมองหรืออภิปรายกลุ่มจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการคิดวิเคราะห์ 
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                        2. ฝึกปฏบิัติโดยใช้การจ าลองสถานการณ์และการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือการ
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
                        3. มอบหมายกิจกรรมของหลักสูตรและกิจกรรมในรายวิชาอ่ืนๆ เพ่ือให้นักศึกษาใช้
ความรู้ทักษะทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนและสืบค้นวิเคราะห์วางแผนการ
ท างานและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
                3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
    1. ประเมินจากการทดสอบและผลงานที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหาโดยใช้แบบทดสอบ การ
สัมภาษณ์ หรือการตอบค าถาม 

   2. ประเมินจากวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาในการฝึกปฏิบัติจริง 
   3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและกระบวนการการท ากิจกรรม  การน าเสนอ

รายงาน หรือจากผลงานกิจกรรมที่มอบหมายให้ท า 
 

2.2.4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     1. สามารถท างานเป็นกลุ่มและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
   2. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ระบบการท างาน และวัฒนธรรมองค์กรที่เข้าไป

ปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานและบุคคลทั่วไป 
    3. แสดงภาวะผู้น าและผู้ตามอย่างเหมาะสม  
                   2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

     1. ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม ตลอดจนมีการเน้นย้ าเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม  

     2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ให้นักศึกษาเรียนรู้แบบร่วมมือ เน้นการฝึกทักษะ
การมีมนุษยสัมพันธ์และการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณแ์ละระบบการท างาน 

  3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะการมีภาวะผู้น าและผู้ตาม และการ
ท างานเป็นทีม 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  1. ประเมินจากวิธีการน าเสนอรายงานและชิ้นงานเป็นกลุ่มในชั้นเรียน  
  2. สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การฝึกทักษะวิชาชีพ

และการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
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2.2.5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1. สืบค้น รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง

เหมาะสม สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและยังตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์  
การปกป้องข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน 

2. เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนใน
รูปแบบออนไลน์ รวมถึงแบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิดเห็นและน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านการประชุม
ทางไกล (Video-Conferencing) โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นที่เป็นประโยชน์บนอุปกรณ์ส่วนตัว 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทั้งการพูด  การฟัง การเขียนได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ ์

4. น าความรู้ พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ในการประมวลผล  การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
                2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
           1. สอนโดยการก าหนดปัญหาเป็นฐาน  เพ่ือส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา 

2. มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  โดยใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

3. ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอนอย่างเหมาะสม 
4. จัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ 

ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติ น าไปใช้แก้ปัญหา 
 
                3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินจากผลงาน และการน าเสนอผลงาน 

2. ประเมินจากวิธีการน าเสนอผลงานจากการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ 
4. ประเมินผลจากการตอบสนองการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-

Learning) 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
    (Curriculum  Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ และปฏิบัติงานอย่างมี

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
   1.2 เข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติงานตามเวลาที่ก าหนด และส่งงานตรงเวลา 
   1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และช่วยเหลือผู้อื่น 
   1.4 ประพฤติตนตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

2. ความรู้ 
2.1 มีทักษะการปฏิบัติทางศิลปะการออกแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 มีทักษะการการปฏิบัติทางศิลปะการออกแบบ เพ่ือการให้บริการแก่สังคมได้ 
2.3 มีความรอบรู้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไข

ปัญหาในสถานการณต์่าง ๆ   
 2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล

และเป็นระบบ 
3.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสู่การฝึกประสบการณ์ ภาคสนาม

และการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม   
3.3 สามารถใช้ความรู้ทักษะการปฏิบัติทางศิลปะการออกแบบ บูรณาการกับศาสตร์อ่ืนเพ่ือ

พัฒนาทักษะการท างานให้เกิดประสิทธิผล 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถท างานเป็นกลุ่มและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
4.2 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ระบบการท างาน และวัฒนธรรมองค์กรที่เข้าไป

ปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานและบุคคลทั่วไป 
4.3 แสดงภาวะผู้น าและผู้ตามอย่างเหมาะสม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 สืบค้น รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง

เหมาะสม สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและยังตระหนักถึงประเด็นความ
ปลอดภัยออนไลน์ การปกป้องข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน 

 5.2 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนใน
รูปแบบออนไลน์ รวมถึงแบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิดเห็นและน าเสนอข้อมูลข่าวสาร
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ผ่านการประชุมทางไกล (video-conferencing) โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นที่
เป็นประโยชน์บนอุปกรณ์ส่วนตัว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.3 สื่อสาร น าเสนอ ไดท้ั้งภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 5.4 น าความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ในการประมวลผล การแปลความหมาย 
และการวิเคราะห์ข้อมูลน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ
หลักสูตร 
(PLOs) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย (ถ้ามี) 

PLO1 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

  √ √   

PLO2 สืบค้นข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  √  √  

PLO3 ใช้สื่อสารโดยใช้เทคโนโลย ี √   √ √  
PLO4 สามารถบอกความหมายและ
เข้าใจความส าคัญของศิลปะการ
ออกแบบ 

 √ √  √  

PLO5 สามารถบอกความหมายและ
เข้าใจพ้ืนฐานส าคญัทางทัศนศิลป ์

 √ √  √  

PLO6 ปฏิบัติงานทางทัศนศิลป์ ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อ
สถานการณ ์

 √ √ √   

PLO7 สามารถบอกความหมายและ
เข้าใจพ้ืนฐานส าคญัทางออกแบบ 

 √ √  √  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ

หลักสูตร 
(PLOs) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย (ถ้ามี) 

PLO8 ปฏิบัติงานออกแบบ ได้อยา่ง
ถูกต้องและเหมาะสมต่อสถานการณ ์

 √  √   

PLO9 สื่อสาร ถ่ายทอด ศลิปะการ
ออกแบบประยุกต์ แสดงออกใน
รูปแบบต่างๆได ้

 √  √ √  

PLO10 สามารถต่อยอดภูมิปญัญาวิถี
วัฒนธรรมท้องถิ่น สู่การประกอบ
อาชีพได้ 

√  √ √ √ √ 

 
หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ์ √ ในช่องผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) จ าแนกตามรายวิชา  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

2000101  ภาษาอังกฤษเพ่ืองานศิลปะการออกแบบ               

2011102  ประวัติศาสตร์ศิลป์                                

2011105  สุนทรียภาพทางศิลปะการออกแบบ                      

2011106  ศิลปกรรมไทยเพชรบุรี                                                  

2011101  องค์ประกอบศิลป์                                         

2012105  การจัดการองค์ประกอบศิลป์                            

2013312  ศิลปะภาพถ่าย                                             

2011205  วาดเส้นพ้ืนฐาน                                             

2011206  วาดเส้นศิลปะการออกแบบ                                           

2013313  พื้นฐานทัศนศิลป์                                    
      

2013314  ทัศนศิลป์ปฏิบัติ                                            

2013415  พ้ืนฐานการออกแบบ                                      

2013416  ปฏิบัติการออกแบบ                                        

2013417  ศิลปะการออกแบบประยุกต์                                     

2011302  ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน                      
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

2012401  สัมมนาทางศิลปะการออกแบบ                          

2015101  ความถนัดทางศิลปะการออกแบบ 1                    

2015102  ความถนัดทางศิลปะการออกแบบ 2                    

2015103  เตรียมความพร้อมศิลปนิพนธ์                         

2013901  การวิจัยทางศิลปะการออกแบบ                        

2015201  ศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการออกแบบ                     

กลุ่มวิชาเนื้อหา – วิชาเลือก  
ทฤษฎีทางศิลปะการออกแบบ 

 

2012403 ภูมิปัญญาเพชรบุรีกับการสร้างสรรค์           

2012404 ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม                         

2013506  แนวคิดการออกแบบ                                      

2013507  ศิลปะวิจักษ์                                                

2010102  ช่างเมืองเพชร                                     

2012405  ศิลปะการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม                      

2013404  ศิลปะการออกแบบแห่งอนาคต                          

2011103  ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย                                     

2011104  ประวัติศาสตร์ศิลป์สากล                                   

2012402  ธุรกิจและจรรยาบรรณศิลปะการออกแบบ             
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

ปฏิบัติศิลปะการออกแบบ 

2013301  การออกแบบสื่อดิจิทัล                                   

2013304  ศิลปะภาพพิมพ์                                          

2012406  ศิลปะกับการใช้สอย                                     

2013406  เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง                               

2012305  การออกแบบแฟชั่น                                    

2013413  ออกแบบสิ่งทอ                                       

2013404  ประติมากรรมประยุกต์                              

2013310  จิตรกรรมประยุกต์                                   

2013315  การเขียนภาพประกอบ                              

2012102  ศิลปะไทย                                 

2013411  ออกแบบงานไม้                                      

2013402  ออกแบบผลิตภัณฑ์                                   

2013403  ออกแบบผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน                         

2013401  ออกแบบบรรจุภัณฑ์                                 

2013502  ศิลปะแสงสีเสียง           

2013317  ศิลปะการจัดวาง                                           

2013309  วาดเส้นสร้างสรรค์                                           
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

2011303  คอมพิวเตอ  ร์ส าหรับนักออกแบบ                        

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
0120148   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       

          

2014802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           

2014803  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านศิลปะ
การออกแบบ 

          

2014804  สหกิจศึกษาด้านศิลปะการออกแบบ           

หมายเหตุ: ระบุสญัลักษณ์  หมายถึง มีการจัดการเรยีนการสอนและการประเมินผลของผู้เรียนให้บรรลตุามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ทีแ่ละมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ที่ก าหนด 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) 
 

ชั้นปีที/่รหัสวิชา/ชื่อวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

ชั้นปีที่ 1 
2012104 องค์ประกอบศิลป์ 3 (2-2-6)  R  E An  C    
2011205 วาดเส้นพ้ืนฐาน 3 (2-2-6) U   An       
2013313 พ้ืนฐานทัศนศิลป์ 3 (2-2-6) U E   R      
2013415 พ้ืนฐานการออกแบบ 3 (2-2-6) U      R    
2011102 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 3 (2-2-6)  E   U  An    

ชั้นปีที/่รหัสวิชา/ชื่อวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

2012105 การจัดการองค์ประกอบศิลป์ 3 (2-2-5)   E An  C  Ap   
2011206 วาดเส้นศิลปะการออกแบบ           3 (2-2-5)  E    U  C   
2013314 ทัศนศิลป์ปฏิบัติ 3 (2-2-5)  R    Ap     
2013416 ปฏิบัติการออกแบบ 3 (2-2-5)  R      U   

 ชั้นปีที่ 2 

2011106 ศิลปกรรมไทยเพชรบุรี                           3 (2-2-5)   C E     Ap  

2013417 ศิลปะการออกแบบประยุกต์ 3 (2-2-5)   C      Ap E 
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ชั้นปีที/่รหัสวิชา/ชื่อวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

2011105 สุนทรียภาพทางศิลปะการ
ออกแบบ           

3 (2-2-5)  R  An       

2000101 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานศิลปะการ
ออกแบบ  

3 (2-2-5) AP   R       

2011302 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
พ้ืนฐาน            

3 (2-2-5)   E R       

2015101   ความถนัดทางศิลปะการ
ออกแบบ 1          

3 (2-2-5)  E   U  An    

(วิชาเอก
เลือก) 

----------- 3 (2-2-5)           

(วิชาเอก
เลือก) 

----------- 3 (2-2-5)           

(วิชาเอก
เลือก) 

----------- 3 (2-2-5)           

ชั้นปีที่ 3 
2013312 ศิลปะภาพถ่าย                               3 (2-2-5)     C         Ap  
2012401 สัมมนาศิลปะการออกแบบ 3 (2-2-5) Ap         C 
2015102 ความถนัดทางศิลปะการ

ออกแบบ 2       
3 (2-2-5) 

  C   Ap  U   

2015103 เตรียมความพร้อมศิลปะนิพนธ์ 1 (60)  E       Ap  
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ชั้นปีที/่รหัสวิชา/ชื่อวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

2014803 หรือการเตรียมความพร้อมสห
กิจศึกษาด้านศิลปะการ
ออกแบบ 

1 (60) 
 E 

 

     Ap  

2013901 การวิจัยทางศิลปะการออกแบบ 3 (2-2-5)   E   U  Ap   

(วิชาเอก
เลือก) 

----------- 3 (2-2-5) 
         

 
 

(วิชาเอก
เลือก) 

----------- 3 (2-2-5) 
         

 
 

ชั้นปีที่ 4 
2015201 ศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการ

ออกแบบ           
5(3-8-8) 

Ap R C      Ap C 

2014802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  6(560) R  E       Ap 
2014804 สหกิจศึกษาด้านศิลปะการ

ออกแบบ 
6(600) 

R  E       Ap 

 
 

หมายเหตุ:   ระบุในช่องของ PLOs ด้วยสัญลักษณ์ R: Remembering, U: Understanding, Ap: Applying, An: Analyzing, E: 
Evaluating, C: Creating ตาม “Cognitive Domain” ระดับต่างๆ จากการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy และส าหรับ 
Psychomotor Domain (Skill) ใช้สัญลักษณ์ S, Affective Domain (Attitude) ใช้สัญลักษณ์ At 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  ) 

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 
1.  คุณธรรมและ

จริยธรรม 
2.  ความรู ้

3.  ทักษะทาง
ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

2000101  ภาษาอังกฤษเพ่ืองานศิลปะการออกแบบ                       

201110   ประวัติศาสตร์ศิลป์                                             

2011105  สุนทรียภาพทางศิลปะการออกแบบ                              

2011106  ศิลปกรรมไทยเพชรบุรี                                                          

2011101   องค์ประกอบศิลป์                                                

2012105  การจัดการองค์ประกอบศิลป์                                    

2013312  ศิลปะภาพถ่าย                                                     

2011205  วาดเส้นพ้ืนฐาน                                                     

2011206  วาดเส้oศิลปะการออกแบบ                                                  

2013313  พื้นฐานทัศนศิลป์                                                  

2013314  ทัศนศิลป์ปฏิบัต ิ                                                   

2013415 พ้ืนฐานการออกแบบ                                              

2013416 ปฏิบัติการออกแบบ                                                
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 
1.  คุณธรรมและ

จริยธรรม 
2.  ความรู ้

3.  ทักษะทาง
ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

2013417 ศิลปะการออกแบบประยุกต์                                             

2011302  ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน                              

2012401  สัมมนาทางศิลปะการออกแบบ                                  

2015101  ความถนัดทางศิลปะการออกแบบ 1                            

2015102  ความถนัดทางศิลปะการออกแบบ 2                            

2015103  เตรียมความพร้อมศิลปะนิพนธ์                                 

2013901  การวิจัยทางศิลปะการออกแบบ                                

2015201  ศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการออกแบบ                             

กลุ่มวิชาเนื้อหา – วิชาเลือก  
ทฤษฎีทางศิลปะการออกแบบ 

 

2012403 ภูมิปัญญาเพชรบุรีกับการสร้างสรรค์                   

2012404 ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม                                 

2013506  แนวคิดการออกแบบ                                              

2013507  ศิลปะวิจักษ์                                                        

2010102  ช่างเมืองเพชร                                             
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 
1.  คุณธรรมและ

จริยธรรม 
2.  ความรู ้

3.  ทักษะทาง
ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

2012405  ศิลปะการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม                              

2013404  ศิลปะการออกแบบแห่งอนาคต                                  

2011103  ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย                                             

2011104  ประวัติศาสตร์ศิลป์สากล                                           

2012402  ธุรกิจและจรรยาบรรณทางศิลปะการออกแบบ                     

ปฏิบัติการศิลปะการออกแบบ  

2013301  การออกแบบสื่อดิจิทัล                                           

2013304 ศิลปะภาพพิมพ์                                                  

2012406 ศิลปะกับการใช้สอย                                             

2013406  เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง                                       

2012305  การออกแบบแฟชั่น                                            

2013413  ออกแบบสิ่งทอ                                               

2013404  ประติมากรรมประยุกต์                                      

2013310  จิตรกรรมประยุกต์                             
              

2013315  การเขียนภาพประกอบ                                      
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรมและ

จริยธรรม
2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

2012102  ศิลปะไทย                  

2013411  ออกแบบงานไม้                   

2013402  ออกแบบผลิตภัณฑ์                          

2013403  ออกแบบผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน                   

2013401  ออกแบบบรรจุภัณฑ์                  

2013502  ศิลปะแสงสีเสียง                   

2013317  ศิลปะการจัดวาง                  

2013309  วาดเส้นสร้างสรรค์                       

2011303  คอมพิวเตอ  ร์ส าหรับนักออกแบบ                  

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2014801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                       

2014802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                  

หมายเหตุ 
1.ผู้สอนรายวิชาใด ๆ จ าเป็นต้องจัดการสอนและวดัผลการเรียนรู้ (learning outcome : LO) ในความรับผิดชอบหลัก (จุด ) โดยตอ้งน าไปเขียนใน มคอ.3 หมวด4และ มคอ.4 หมวด 3
2.ผู้สอนรายวิชาใด ๆ จ าเป็นต้องรายงานผลการเรียนรู้ (learning outcome : LO) ในความรับผิดชอบหลัก (จุด ) โดยต้องน าไปเขียนใน มคอ.5 หมวด 2 ข้อ 3
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ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา หมายเหตุ 
ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาสามารถบอกความหมายและเข้าใจความส าคัญของศิลปะ

การออกแบบ  
บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร PLO4 

ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาสามารถเรียนรู้พื้นฐานของศิลปะการออกแบบ นั่นหมายถึง 
พ้ืนฐานทางศิลปะ(ทัศนศิลป์)และการออกแบบ 
เน้นทักษะฝีมือ สอดแทรกการน าเสนอแนวความคิดในเบื้องต้นเพ่ือ
การสื่อสารและการสร้างสรรค ์
บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร PLO5และ PLO7 

ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสามารถเรียนรู้การปฏิบัติการทางศิลปะการออกแบบใน
ระดับท่ีสูงขึ้นได้ เน้นทักษะการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นและการได้รับ
ความรู้สู่การวางแผนการด าเนินงานสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลให้
นักศึกษาเข้าถึงลักษณะงานเฉพาะด้านตามความถนัดของตนเองได้  
บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร PLO6และ PLO8 

ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาสามารถเรียนรู้สัมพันธภาพระหว่าง การประยุกต์ใช้งาน
ทัศนศิลป์และงานออกแบบตามความถนัดของตนเอง สู่การสื่อสาร 
น าเสนอ และแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามี
ความพร้อมในการปฏิบัติอาชีพต่อไปในอนาคตได้จริง 
บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร PLO9และPLO10 



หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช) 

2. การประเมินผลนักศึกษา
1. การประเมินครอบคลุมถึง

- การรับเข้านักศกึษาใหม่ 
- การประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา 
- การสอบก่อนส าเร็จการศึกษา  

2. ในการสนับสนุนให้เกิดความสอดคล้องเชิงโครงสร้าง ควรใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย ที่สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การประเมินควรวัดผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ทั้งหมดที่ ปรากฎอยู่ในผลการเรียน
ที่คาดหวังของหลักสูตรและรายวิชาวิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน  ควรมีการก าหนดล่วงหน้า เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการประเมินผลวินิจฉัย การประเมินผลระหว่างเรียน และ การประเมินผลสรุป  

3. การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การก าหนดเกณฑ์ประเมิน การ
กระจายนหลักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด ควรทาให้ชัดเจน  และสื่อความที่
เกี่ยวข้องได ้ 
` 4. ก าหนดมาตรฐานที่ใช้ในแผนการประเมินอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสูตร  

5. นากระบวนการและวิธีการประเมินมาใช้เพ่ือเป็นการยืนยัน การประเมินผู้เรียนมีความสมเหตุสมผลน่า
เชื่อถือ และด าเนินการโดยเที่ยงธรรม 

6. ควรระบุความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของวิธีการประเมินระบุเป็นลายลักษณ์อักษรและมี  การ
ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ และน าไปใช้ทดสอบและพัฒนาแนวทางประเมินใหม่ๆได้ รวมทั้งมีการพัฒนาวิธีการ
ประเมินผลแบบใหม่ ๆ และนาไปใช้ในการทดสอบเปิดเผยให้ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธิ์ในเกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์ 

1. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
 ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ  ก าหนดขั้นตอนและวิธีการทวนสอบ 

ระยะเวลาการด าเนินการทวนสอบ  แนวปฏิบัติกรณีการประเมินผลสัมฤทธิ์  (เกรด) ผิดปกติ และ 
การรายงานผลการทวนสอบ 

1.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
1.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา

ที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น 
1.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 
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1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน
2) ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือปัญหา

พิเศษ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
1.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

1) การได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านความรู้ได้รับ
ตรงกับงานที่ท า ทักษะความสามารถที่เรียนน าไปใช้ได้กับงานที่ท า ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม

และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
5) การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพ ด้านความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน สามารถน าไป

ประกอบอาชีพได้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรจากศิษย์เก่า และ/หรือข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก อาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

2. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ. 2553 (หมวด 10) (ภาคผนวก ช) 
1.1 มีความประพฤติดี 
1.2 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
1.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
1.4 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล 
1.5 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  
1.6 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00 
1.7 สอบผ่านการประเมินความรู้ และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นนักศึกษา

ภาคนอกเวลาปกต ิ
2) เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรได้ไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาแต่ไม่

เกิน 16 ภาคการศึกษา 
3) ผ่านการสอบวัดความรู้ ตามรายวิชาศิลปะนิพนธ์ พร้อมจัดแสดงผลงาน หรือน าเสนอผลงาน

ต่อสาธารณะ 



หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ 
1.2 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูกับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย 

คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ตนสอน สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การ
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ในการสอนการวัด
และการประเมินผลในรายวิชา 

2) สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้สอนอ่ืนหรือผู้ช านาญการ 

2.2 การพัฒนาวิชาการ การสร้างสรรค์และวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
1) ส่งเสริมการท าวิจัยและการสร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
2) ส่งเสริมให้ผู้สอนได้ศึกษาต่อเมื่อท างานได้ระยะหนึ่ง และมีผลงานทางวิชาการและการสร้างสรรค์
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น
4) ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่
5) สนับสนุนผู้ สอนให้บริการทางวิ ชาการตามความต้องการของชุมชนและสั งคมเพ่ือให้

สามารถน าประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน 
6) สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย ร่วมถึง

กิจกรรมด้านสร้างสรรค์ต่างๆด้วย 
7) จัดงบประมาณให้ผู้สอนซื้อต าราเรียนใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์

เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เพียงพอ 



หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) มีการ

บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรดังกล่าวทุกประการ 

2. บัณฑิต 
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ก าหนด

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน
คือ  

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ 
5. ด้านทักษะทางตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

     3.   นักศึกษา 
.    3.1 กระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ก าหนด
คุณสมบัติของนักศึกษาเบื้องต้นตามข้อตกลงของที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการสอบสัมภาษณ์เพ่ือ
พิจารณาความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์ และสติปัญญา และความมุ่งมั่นในการศึกษา 

การวางแผนกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โดยการทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ หลักสูตรฯ จะจัดอบรมให้ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น  และ
เตรียมความพร้อมการใช้ภาษาท่ี 3 ที่จ าเป็นต่อการน าไปใช้ในการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไป  
    3.2 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ          
          - 
     3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) มีการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาดังต่อไปนี้ 
           3.3.1 ก าหนดให้มีกิจกรรมเสริมความรู้ ความสามารถและทักษะทางศิลปะการออกแบบ เชิงประยุกต์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ใหม่และการพัฒนาบุคลิกภาพ อาทิเช่น นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการ
เป็นการเฉพาะหรืออาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง  ๆ เพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาทิ  
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                 (1) กิจกรรมทางวิชาการ เช่น กิจกรรมค่ายศิลปะการออกแบบเชิงประยุกต์ กิจกรรมสัมมนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ใหม่ เพ่ือการเรียนรู้ด้านวิชาการทางศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมแข่งขัน 
น าเสนอทักษะทางวิชาการ 
                 (2) กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและวิถีของการปฏิบัติงานสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ 
 (3) กิจกรรมการศึกษาข้อมูลจากแหล่งศิลปะการออกแบบประเภทต่าง ๆ หรือการดูงานในสถาน
ประกอบทางศิลปะการออกแบบต่างๆ  
 3.3.2 ก าหนดให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ 
ที่สามารถท าให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3.3.3 มีระบบสนับสนุนและให้ค าแนะน านักศึกษา โดยการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและ
วิชาชีพให้แก่นักศึกษา โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาสามารถขอรับค าปรึกษาได้ ตามช่องทางต่าง 
ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษาที่มีปัญหาทั้งในด้านการเรียนและปัญหาอ่ืน ๆ สามารถขอรับค าปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ 

3.3.4 มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้งเรื่องทั่วไป
หรือผลการประเมินการเรียน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ท าหน้าที่ดูแลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชานั้น ๆ โดยการเขียนค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือน าเข้าสู่ที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คณะกรรมการแนะแนวนักศึกษา เพ่ือหาข้อสรุปและแนวทางแก้ไข 

3.3.5 หลักสูตรมีการตั้งคณะกรรมการแนะแนว การติดตามข้อมูลที่แสดงผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 
ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา และความพึงพอใจต่อหลักสูตร 

 
      4. อาจารย ์
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่    

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) มีการ
คัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ที่เหมาะสมและโปร่งใส ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2558 โดยอาจารย์จะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ศิลปะการออกแบบ โดยมีการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่โดยรวมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ได้แก่ ภาพรวมของหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา สมรรถนะชั้นปี แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนและมอบหมาย
รายวิชาให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ    
4.2.1 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
4.2.2 การพิจารณาคัดเลือกต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเสนอ

ประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะสอน 
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4.2.3 ประธานสาขาวิชาเป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้าง และเสาะหาผู้มีคุณสมบัติตรงความ
ต้องการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4.2.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าหนึ่งภาคการศึกษา 
4.2.5 ประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 

4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
4.3.1 อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาค

การศึกษา 
4.3.2 กรณีวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บุคลากรผู้เกี่ยวข้องในแหล่งฝึกร่วมประ เมินความรู้ 

ความสามารถ ตลอดจนคุณลักษณะของนักศึกษา 
4.3.3 อาจารย์ผู้สอนประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
4.3.4 เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือรวบรวมและจัดท าร่างการปรับปรุง 

หลักสูตร และร่วมประชาพิจารณ์ให้ข้อคิดเห็น 
 

5. บุคลากรสายสนับสนุน  
5.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบและมี
ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
     บุคลากรสายสนับสนุนต้องเข้าใจโครงสร้างและลักษณะของหลักสูตรและสามารถให้บริการแก่อาจารย์ 

ในการใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวกซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะให้แก่บุคลากรเช่น การเตรียม
ห้องปฏิบัติการในการเรียนการสอน เป็นต้น 

 
6. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

  6.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) มีการ
ออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย บนพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเนื้อหาและจุดประสงค์ท่ีสนองกับบริบทที่จะน าหลักสูตรไปใช้ใน
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  

6.2 มีกระบวนการก าหนดสาระส าคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์งาน เพ่ือแสดงความเชื่อมโยง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา 
หรือไม่เกิน 4 ปี 

6.3  มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาจาก
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา 
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6.4 ก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพ่ือแสวงหาแนวทางพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตัวนักศึกษา และการประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน นอกจากนั้นมีการก ากับให้มีการ
ประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

6.5 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีที่หลากหลาย ทั้งภาคทฤษฎี
และการปฏิบัติ สอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร  

 6.6 มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 

เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
1. ยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพหลักสูตร และ
พัฒนาหลักสูตรให้ก้าวทัน
กระแสความเปลี่ยนแปลง
โดยมีบุคลากรผู้สอน ที่เป็น
ผู้น าด้านการพัฒนา องค์
ความรู้และสามารถผลิต
บุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ  
ที่ตรงต่อความต้องการของ
สถานศึกษา 
 

1. จัดท าหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake 
holders) 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ปี 
3. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน 
มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
ในสาขาศิลปะการออกแบบหรือ
สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
4. ส่งเสริมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ให้ไปศึกษาดูงาน    
ในหลักสูตรหรือวิชาการ 
ที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
5. ส ารวจความต้องการด้าน
ความรู้ ทักษะของนักศึกษา 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake 
holders) ได้แก่ นักศึกษา 
อาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ
ธุรกิจ  
6. ส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 

1. มีหลักสูตรทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stake holders) และสามารถ
อ้างอิงได้กับมาตรฐานที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 
2. มีความทันสมัยและมีการ
ปรับปรุงสม่ าเสมอโดยปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 
5 ปี   
3. มีจ านวนอาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิ
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
ในสาขาศิลปะการออกแบบหรือ
สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องร้อยละ 90 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาดู
งานเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรหรือ
วิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 
ครั้ง ใน 2 ปี 
5. มีการน าผลการประเมินผลการ
ส ารวจความต้องการความรู้  ทักษะ
ของบัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตร  
6. มีการน าผลการประเมินความ
พึงพอใจบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตมา
ปรับปรุงหลักสูตร 
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เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้การ
สอนเชิงรุก กระตุ้นให้เกิด
ความใฝ่รู้ เสริมสร้างการ
คิดวิเคราะห์  เน้น
ประสบการณ์จริง เพื่อการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนา      
การเรียนการสอน  

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ภาคปฏิบัติ มีแนวทางการ
เรียนรู้หรือกิจกรรมประจ าวิชา
ให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์
การท างานในสาขาวิชาชีพทาง
ธุรกิจ 

1. มีแผนการสอนและสื่อการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.. มีจ านวนวิชาเรียนในสาขาวิชาเน้น
ภาคปฏิบัติ  
 
 

3. ประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
 

1. ประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายใน และภายนอก 
2. จัดท าฐานข้อมูลของนักศึกษา 
อาจารย์ อุปกรณ์เครื่องมือวิจัย 
งบประมาณ ความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และผลงานทางวิชาการ ทุกภาค
การศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 
3. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
 

1. มีรายงานผลการประเมิน
หลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคณุวุฒิทั้งภายใน และ
ภายนอกทุก 5 ปี   
2.  มีฐานข้อมูลของนักศึกษา 
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือ วิจัย 
งบประมาณ ความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษา 
3. มีการน าผลการประเมินความ
พึงพอใจของหลักสูตรและการ
เรียนการสอนของนักศึกษาน ามา
ปรับปรุงหลักสูตร  
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7.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
7.1 การบริหารงบประมาณ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
การบริหารงบประมาณ 
 

มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงิน
รายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ
วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา 

มีแผนการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี งบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา 
สื่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุ
ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและสร้างสภาพ 
แวดล้อมให้เหมาะสมกับ      
การเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา 

 
7.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

                มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือต าราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักวิทยบริการ
ของมหาวิทยาลัยที่มีหนังสือ/ต าราภาษาอังกฤษ และโสตทัศนูปกรณ์อ่ืน ๆรวมถึงฐานข้อมูลที่จะใช้ในสืบค้น
นอกจากนี้ทางยังมีคณะ ศูนย์ภาษาและสาขาวิชาเองที่เปิดให้บริการห้องต่างๆ ประกอบไปด้วย 
 

7.2.1 สถานที ่
ล าดับ อาคารสถานที่ จ านวนห้องที่มีอยู่ 

อาคารเรียน  1   

1 ห้องเรียนอาคารวิทยาภิรมย์ 22 

อาคารเรียน   2  
1 ห้องเรียนอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 
2 ห้องสมุด 2 
อาคารเรียน   3  
1 ห้องเรียนศูนย์ภาษา 9 
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7.2.2 อุปกรณ์การสอน 
 

ล าดับ อุปกรณ์การสอน จ านวนที่มีอยู่ 

1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  45 

2 คอมพิวเตอร์  200 
3 เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ 45 
4 กระดานอัจฉริยะ 2 
5 คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 60 
6 หนังสือด้านศิลปะการออกแบบ 1000 

 
7.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

 
เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

การจัดสรรทรัพยากร 1. อาคารสถานที่ส าหรับการ
เรียนการสอน  
  
2. สื่อคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
เรียนการสอน  
  
3. สื่อการเรียนการสอน 
  
  
  
  
 
 
4. หนังสือห้องสมุด 
  
5. การสืบค้นผ่านฐานข้อมูล
โดยมีส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้บริการยืม-คืนหนังสือ ต ารา 

1. มีปริมาณและคุณภาพ
เหมาะสมกับการเรียนการสอน
และจ านวนนักศึกษา 
2. มีปริมาณและคุณภาพ
เหมาะสมกับการเรียนการสอน
และจ านวนนักศึกษา 
3. มีจ านวนเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และ
กระดานอัจฉริยะ และ
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
เพียงพอ ต่อจ านวนห้องเรียน
และนักศึกษา  
4. มีจ านวนเพียงพอกับจ านวน
นักศึกษา 
5. มีการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล
โดยมีส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้บริการยืม-คืนหนังสือ ต ารา 
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เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
และเอกสารทางวิชาการด้าน
การศึกษา รวมถึงฐานข้อมูลที่
จะให้สืบค้น 
6. สถานประกอบการด้าน
ธุรกิจส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  
  
  
7. จัดให้มีห้องประจ าหลักสูตร 
8. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พื้นที่
ในการให้บริการหนังสือ
วารสารเกี่ยวกับสาขา 
9. จัดพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ เช่น เว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ มุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ การให้
ค าปรึกษา 
10. จัดสรรคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต และระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สายเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน   

และเอกสารทางวิชาการด้าน
การศึกษา รวมถึงฐานข้อมูลที่
จะให้สืบค้น 
6. มีสถานประกอบการด้าน
ธุรกิจส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอ
ตามจ านวนนักศึกษา 
7. มีห้องประจ าหลักสูตร 
8. มีห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่ในการ
ให้บริการหนังสือวารสาร 
เกี่ยวกับสาขา 
9. มีพ้ืนที่ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ เช่นเว็บไซต์  บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ มุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ การให้
ค าปรึกษา 
10. มีการจัดสรรคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต และระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน
เพียงพอตามจ านวนนักศึกษา 

 
 
 
 
 
7.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน
และกิจกรรมการเรียนรู้ให้

1. จัดให้มีห้องประจ าสาขา 
2. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พื้นที่ ใน
การให้บริการหนังสือ วารสาร

1. มีห้องประจ าสาขา 
2. มีห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่ใน
การให้บริการหนังสือ



79 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
เพียงพอ โดยมีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการของบุคลากร 
พ้ืนที่ในการให้ค าปรึกษา 
ห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่ในการ
ให้บริการหนังสือต ารา
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชา มีเทคโนโลยีสื่อ
การเรียนการสอนเพื่อ
กระตุ้นการใฝ่รู้ 

เกี่ยวกับสาขา 
3. จัดพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรม   การ
เรียนรู้ เช่นบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
เว็บไซต์ มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการ การให้ค าปรึกษา 
4. จัดสรรเทคโนโลยีเพ่ือการ
สนับสนุนการเรียนการสอน เช่น 
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต  
สื่อดิจิทัล 

วารสาร เกี่ยวกับสาขา 
3. มีพ้ืนที่ส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนรู้ เช่นบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ มุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทางวิชาการ การให้ค าปรึกษา 
4. มีเทคโนโลยีเพ่ือการ
สนับสนุนการเรียนการสอน 
เช่นคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต   
สื่อดิจิทัล 

 

8. อื่น ๆ (ถ้ามี)  
- 

9. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน  ติดตาม  และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
หรือ  มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3.    มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4.   จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน  30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน  60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน  หรือ การประเมินผลการเรียนรู้   
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7  ปีท่ีแล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี)  ทุกคน  ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน      
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง      
10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า

ร้อยละ  50  ต่อปี 
     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
  

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0      
13. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
  

   

14. อื่น ๆ ระบุ. . .       

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 10 10 11 12 12 

ตัวบ่งชี้บงัคับ (ข้อท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 9 10 10 

 
 



หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
นั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดย
อาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การ
ตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว  ก็จะสามารถประเมิน
เบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่สอนไป ส่วนช่วงหลังการสอนหากพบว่ามีปัญหามีข้อเสนอแนะจากผู้เรียนก็จะต้องมีการ
ด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน เพ่ือน าไปปรับปรุงกลยุทธ์การสอนและพัฒนาการเรียน
การสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรง

ต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอน
ในทุกรายวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาครวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร ติดตามประเมินความรู้

ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละวิชา โดยส ารวจจากนักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการ
ปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุงย่อย/หรือบางรายวิชา ท าได้โดยการรวบรวมข้อมูล การสอบถาม และการประชุม 

ผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษา จะท าให้ทราบปัญหาในการบริหาร
หลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุง
รายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา 
พร้อมรายงานผลการปรับปรุงต่อคณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 

4.2 การปรับปรุงหลักสูตร ให้คณะกรรมการประเมินนั้นทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 



ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 



84 
 

ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชา 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   Non-Credit  
 Basic English 

การใช้ค า ประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การตอบค าถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนตัว ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในสถานการณ์ที่คุ้นเคย
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The use of words, sentences, and English grammar basics required in daily 
life particularly in the factual section, introducing oneself and others, The 
answer questions about personal information, as well as the use of 
English for communication in a familiar situation,focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    3 (1-2-6) 
English in Daily Life  
 การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยอาศัยความรู้เบื้องต้นทางไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของค า การเรียงล าดับค า รูปแบบประโยคในกาลพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ใน
การสื่อสารในชีวิตประจ าวันเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
Development of listening, speaking, reading, and writing skills by using basic 
knowledge of English grammar, funcation of words, word order, and sentence 
patterns in basic tense for communication in daily life,focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
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 รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 3 (1-2-6) 
English in General Situations 

การพัฒ นาทั กษะการฟั ง การพู ด  การอ่านและการเขี ยนภาษาอังกฤษ เพ่ื อ 
การติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย การใช้ค าศัพท์ ส านวน 
และโครงสร้างไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Improvement of listening, speaking, reading, and writing skills for 
communication in English. Using appropriate vocabularies, idioms, and 
grammer in both familiar and unfamiliar situations focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 3 (1-2-6) 
  English in Workplace 

ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยการใช้ประโยคที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน และมี
รูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษที่ เป็นทางการเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
English in unfamiliar situations. The use of sentences with complex 
structures and forms of formal language use, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (1-2-6) 
   Thai for Communication  

ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลัก
จากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การ
ใช้น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียน
ประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด 
อ่าน และเขียนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Use Thai language to communication propertyaccording to the situation. 
Analye and summarize the main points of the story that being heard. Use 
critical thinking in things that being seen, speaking with positive 
communication on various occasions, and in various language levels. Using  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

tones of voice to communicate. Read aloud according to orthography. Read 
for comprenension from various types of writing, writing various types of 
works according to the principles of writing, having menners for listeing, 
speaking, reading and writing,focus on the integrated practice from a variety 
of relevant case studies 

2220520  ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ       3 (1-2-6) 
      Thai for Specific Purposes 

การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพต่าง ๆ โดยเน้นการพูด
การเขียนในโอกาสต่าง ๆ  การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ การเขียน
จดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ  
การสื่อสารธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทางธุรกิจในสถานการณ์จริงเน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The development of language skills to effectively with occupationfocusing 
on speaking, writing on various occasions,commenting, business 
negotiations, business letter writing, business communication through 
writing,  writing of the press releases on business, business 
communications and business negotiation in real situations through social 
media,  focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 

2220530  ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์       3 (1-2-6) 
      Thai for Critical thinking  

 หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะการรับ
สารจากการฟัง และการอ่านสามารถน าสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์และ
น าเสนอได้  การฟังเพ่ือจับใจความการฟังเพ่ือการวิเคราะห์การฟังเพ่ือการตีความ การ
ฟังอย่างมีวิจารณญาณรวมถึงการอ่านเพ่ือจับใจความการอ่านเพ่ือการวิเคราะห์การอ่าน
เพ่ือการตีความ และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณการสื่อสารในสังคมออนไลน์และ
สถานการณ์จริงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The concept of thinking,a type of thinking,analyticalthinking and synthesis 
focusing on data receiving by listening and reading, able to apply the  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

obtained data toword the processes of analytical thinking and 
presentation, listening for comprehension, listening for data analysis, 
listening for interpretation, the use of judgment for listening including 
comprehensive reading, reading for analysis, reading for interpretation and 
critical reading,social communication and real situations, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

 2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน 3 (1-2-6) 
  Recreation in Daily Life 

ความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของนันทนาการ ความส าคัญของนันทนาการกับ
คุณภาพชีวิต หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจ าวัน ฝึกปฏิบัติกิจกรรม
นันทนาการให้เหมาะสมกับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพ่ือสร้างความมี
คุณค่าในตนเอง รู้จักรักตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  The meaning  characteristics and scope of recreation .The importance of  
recreation and quality of life, Principles of selection of recreational 
activities in daily life Practice recreation activities suitable for body 
development Mind, emotion, society To create self-worth Know yourself 
And live happily in society. 

2221310  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม      3 (1-2-6) 
    Ethics and Social Responsibility 

ความหมายและความส าคัญของจริยธรรม มนุษย์กับการใช้เหตุผลจริยธรรมชีวิตตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร์ คุณค่าและการด าเนินชีวิตที่
สอดคล้องกับความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนาตนให้มีจริยธรรมทางกาย วาจา และ
ใจ ตามหลักศาสนา หลักไตรสิกขา และหลักจริยธรรมเพ่ือชีวิตที่ดีงามการพัฒนาปัญญา
และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ เพ่ือการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนและสังคมได้อย่างมีสันติสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
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The meaning and the importance of ethics and corporate social 
responsibility, humans and the use of reason and ethics, understanding 
and life in accordance with the principle of science, philosophy, and 
religion, ethics concepts, the values and lifestyles consistent with the 
truth of the world and life, the development of their physical, verbal, and 
ethics, as a religious principles and ethical morality for good life, the 
development of intellectual and creative problem solving, the 
development of life skills in various fields forpeaceful living together with 
other people and society,focus on the integrated practice from a variety 
of relevant case studies 

2310010  ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต      3 (1-2-6) 
      Life skills and personal development in a dynamic world 

ความรู้ เบื้ องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์    ทักษะการเรียนรู้ต่อการด ารงชีวิต
ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม 
ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และการท างานเป็น
ทีม  การจัดการภาวะความขัดแย้ง การเสริมสร้างสุขภาวะและการแก้ปัญหาในสังคม
แห่งการเปลี่ยนแปลงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
Basic knowledge about human behavior,learning skillsfor life, 
Fundamentals of human behavior in biology, psychology, sociology and 
ethics, the philosophyfor oneself learning, personal and personality 
development, human relations and teamwork, management of conflicts 
and the health promotion, and problem solving skills in the society of 
change,focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 

 3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร     3 (1-2-6) 
      Communication Psychology  

แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่อสารระหว่าง
บุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อนกลับของการ
สื่ อ ส า ร  โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง อ ง ค์ ก า ร ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง 
การสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสารต่อผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานและการ 
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สร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้งการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์การ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ด้วยหลัก
จิตวิทยา การบริหารจัดการกับข่าวลือ การสร้างแรงจูงใจเพ่ือการชักชวน และการ
วิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคลจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The concepts and process of communication, how to study 
communications in the organization, communication between group and 
organization, a good messenger and reciever, reflections of the 
communication, the organization structure related to the efficiency of 
communication, the impact of communications on job performance, the 
job satisfaction and organizational commitment including the application 
of psychological knowledge to enhance efficiency in communication that 
occur in the organization such as public relations with the psychological, 
management of rumors, the motivation to persuade and an analysis of 
personal body language, volunteer for community development,focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

 2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   3 (1-2-6) 
 King Wisdom for Local Development 

ศึ กษาแนวคิ ด  ห ลั กการท รงงาน  หลั กป รั ชญ าเศรษ ฐกิ จพอ เพี ย ง แนวคิ ด 
การพัฒนาแบบยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
องค์ความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน ชุมชนและสังคมตามพระบรม
ราโชบาย เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Royal working guideline, self-sufficient concept, and sustainable 
development ,principles of the royal projects, as well as analye the 
intelligent learning approach for pilot community development based on 
the king wisdom and including the application of the obtained knowledge 
from the sufficiency economy to solve actual problems in their own daily  
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2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ                             3 (1-2-6) 
  Phetchaburi Study for Entrepreneur 

ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่าและชาติพันธุ์ อิทธิพล
ของภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อวัฒนธรรม  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  วิถีชีวิต 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในเพชรบุรี  ปัญหาและการใช้แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชด าริในการ
แก้ปัญหาทางสังคม  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น งานช่างเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาล
ใจ และกระบวนการสร้างงานช่างเมืองเพชรคติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญาและ
เอกลักษณ์ในการสร้างงานช่างเมืองเพชร ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติ แบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น ทักษะงานช่างเมืองเพชร ความซาบซึ้งใน
งานช่าง และฝึกสร้างสรรค์ผลงานทางช่างตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณี
ของจังหวัดเพชรบุรีเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
Geography, history of Petchaburiprovince and local nearby, tribes and 
ethnicities, the influence of geography and history affecting  on cultural, 
society, art and culture, lifestyle, local wisdom, foods, local attractions, 
study of the project under the Royal Initiative of His Majesty the Kingin 
Phetchaburi province,ploblem and the use of the approach of the Royal 
Initiative of His Majesty the King in solving social problems, approach for 
local development, Petchaburi  craftsmanship, content, inspiration, and 
the process of creating a Petchaburi’s skilled craftsmanship, the 
philosophical constructs,  beliefs, wisdom and unique in condtruction of 
Petchaburicrafsmanship, the theory and the integrated practice from a 
variety of the relevant case studies such as the appreciation of the craft 
andpractice to create the craft as well as cultural and tradition succession 
of Phetchaburi province, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

2310030  สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน     3 (1-2-6) 
      Thai Society and the Current ASEAN Community 
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สังคมไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา  
ค่านิยมที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่าความเป็นผลเมืองของรัฐ วิถีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหารราชการไทยในปัจจุบัน
ประชาคมอาเชียน กลไกและกฏบัตรอาเชียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
โครงสร้าง เขตการค้าเสรี สภาพเศรษฐกิจพ้ืนฐานของประชาคมอาเซียน การพัฒนา
เศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม  การปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน สร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ประเด็นต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของชุมชนอาเซียน การสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม การเคลื่อนย้ายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมั่นคง ปัญหาการค้า
มนุษย์ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนรู้ด้านการปฏิบัติ
ศึกษาข้อมูล การน าเสนอแนวคิด การพัฒนาองค์ความรู้ ความคิด เจตคติ ค่านิยมที่
เหมาะสมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในบริบทเอเชีย-แปซิฟิกเน้นการฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Thethai social in the past to the present, the governor of Thailand's 
historical past, values oriented public interests, the values of the 
citizenship, way of democratic citizenship, current Thai public 
administration system, ASEAN community, intercultural 
communication,the mobility of labor, technology and innovation, stability, 
human trafficking problems,drugs, environmental and international 
relations, learn about the practice in data searching,  concepts 
presentation, knowledge development, ideas, attitudes, and appropriated 
values, culture and tourism in the Asia-Pacific context, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies  

 2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง 3 (1-2-6) 
  Potency Citizen 

วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่า
เทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ
ตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องต้น 
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ที่ เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์  และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้ อ่ืนอย่างมีเหตุผล มี
จิตส านึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิตสาธารณะเน้นการฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Analyze, design practice, create projects, and behave that express for 
human dignity, accept individual differences in equality, respecting for 
freedom and peaceful in Thai society and international community in 
accordance with the principles of tolerance, create and comply with 
social rules and basic laws related to democratic way of life with the King 
as Head of State, have strong citizenship and respect other people’s right, 
have a volunteer spirit and public mind, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 

2340310  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย        3 (1-2-6) 
      Basic Knowledge of Laws  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  ศึกษาหลักกฎหมายและ
นิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน  หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
การประยุกต์และบูรณาการใช้กฎหมาย ให้ได้เป็นผลจริง ในชีวิตประจ าวันแนวคิด 
ทฤษฏีและหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานในองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาลการ
ทุจริตและคอรัปชั่นระบบและกลไกการตรวจสอบการทุจริตและคอรัปชั่นนโยบายและ
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงความ
โปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงานเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
General knowledge of law with relationship and need to be used in daily 
life according to the change of social phenomena in present situation, 
study of the principle of law and jurisprudence of the public law and 
private law, principle of basic rights and freedomsbased on the  
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Constitution law, study the basic knowledge about civil and commercial 
law, criminal law, civil procedure law and criminal procedure law, the 
application and implementation of the law to be effectively in daily lives, 
concepts, theory and good governance, the performance of the 
organization based on good governance, fraud and corruption, system 
and mechanism of the inspection of fraud and corruption, policies and 
measures to prevent and resolve the problem of corruption and 
misconduct including transparency and build faith in performance, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

3211110      การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 3 (1-2-6) 
   Digital Media Production and Media Literacy 

ความหมายของสื่อ ประเภทของสื่อ หลักการผลิตสื่อดิจิทัล ฝึกสร้างสื่อดิจิทัลเชิง
สร้างสรรค์ การเผยแพร่สื่อผ่านทางออนไลน์ การออกแบบความส าคัญของการรู้เท่าทัน
สื่อในบริบทสังคมข้อมูล  ผลกระทบจากสื่อ  ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อ
เพ่ือการรู้เท่าทัน  หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุกประเภทให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่ก่อโทษต่อตนเองและสังคมในรูปแบบต่าง ๆเน้น
การฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Meaning of media, type of media, principles of digital media production, 
practice creating creative digital media,  publishing media online.  The 
significance of media literacy in the context of information society, impact 
of the media, skills and elements analysis of media for literacy, the 
principle and access information from mass media to achieve maximum 
benefit, the principle of avoiding media cause harmful to themselves and 
the society in various forms, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

3330010        เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                                            3 (1-2-6) 
   Economics in Daily Life 

หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปัจจัยก าหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า 
พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะส าคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่ 
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สมบูรณ์ หลักการค านวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและ
การคลังการค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการช าระเงิน การประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวันการบริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลงบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของบุคคล การบริหารเงินรายได้ การเงินส าหรับที่อยู่
อาศัยการบริหารการเงินด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ที่จ าเป็นการบริหารหนี้ส่วนบุคคล 
การบริหารความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของบุคคลการออมและการลงทุนของ
บุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงอายุเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Basic principles of economics, determinants of supply and demand of the 
product, consumer behavior, an important characteristic of goods market 
having perfect competitive and imperfect competitive, calculation 
method of national income,finance and banking, monetary and fiscal 
policy, international trade and finance in the balance of payments, the 
application of principles of economics in daily life, personal financial 
managemen,personal financial planning, personal financial statements, 
individual income, income management,housing finance,financial terms of 
the vehicles and equipment needed to manage personal debt,risk 
management and insurance of persons, savings and investment of 
individuals, financial planning in each age, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

 3330020        ผู้ประกอบการรุ่นใหม่                  3 (1-2-6) 
   Modern Entrepreneur 
  บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่ต่างๆ  

ท า ง ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ  ก า ร ค ว บ คุ ม ท า ง ก า ร เ งิ น แ ล ะ ธุ ร กิ จ  
การด าเนินการของธุรกิจขนาดย่อมแบบต่างๆ การเริ่มตันธุรกิจ ในยุคดิจิทั ล 
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ  คุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลส าเร็จ การจัดท าแผนธุรกิจ และการฝึก
ปฏิบัติการทดลองเป็นผู้ประกอบการใหม่ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
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The role of small business in the economy,method of establishment of a 
businessorganization, responsibility in the field of business administration, 
financial control and business, the implementation of various small 
businesses,starting business in the digital era, problem solving and 
decision making, the vision in the development of the business 
enterprise, the characteristics of entrepreneurship success, business plan 
preparation and experimental practice as a new entrepreneur, focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 

3330030  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม    3 (1-2-6) 
Leadership and Teamwork 
ความหมาย ความส าคัญของผู้น าและภาวะความเป็นผู้น า รูปแบบของผู้น า บทบาทของ
ผู้น าและผู้ตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้น า การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับผู้น า 
ทักษะการท างานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกัน กระบวนการกลุ่มและการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณเพ่ืองานอาชีพเน้น
การฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Meaning, the importance of leaders and leadership, leadership styles, the 
role of a good leader and follower, the psychology and leadership skills, 
personality development for leaders, teamwork, interpersonal 
relationship in the teamwork,group process and solving problems 
together, the development of the personality, and the public speaking 
training for careers, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

3330110  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น   3 (1-2-6)  
   Basic E-Commerce 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและ
เครื่องมือช่วยบนเว็บส าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการช าระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์  ทดลองประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่ เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
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Introduction to electronic commerce,technology infrastructure and tools 
on the Web for e-commerce, the business model of electronic 
commerce, electronic payment systems, legal and ethical issues related 
to electronic commerce, Business trial using electronic commerce, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

 3003110 ทักษะในศตวรรษที่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ   3 (1-2-6) 
  21st Century Skills for Living and Occupations 

สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือ
พัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพใน
ศตวรรษท่ี 21เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by integrating 
application for important skills development for life and careers in 21st 
century effectively,focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

 
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1810310  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ     3 (1–2–6) 
      Sports for Health Development 

วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกก าลังกาย 
การว่ายน้ าและการเต้นแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสม
กับวัย ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กีฬาเพ่ือสุขภาพและ
การควบคุมน้ าหนัก นันทนาการทักษะการเล่น กติกาการแข่งขันและมารยาทของการ
เป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี กีฬาเพ่ือการนันทนาการ โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาประเภท
เดี่ยวหรือประเภททีมผู้เรียนสนใจ กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมเน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The purpose and benefits of sport for health, model and methods for 
exercise,swimming and aerobics for health, promotion of physical fitness 
for ages, precautions and prevention of injuries from sports, sports health  
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and go on diet,recreation, tactics, rules of compettion and courtesy of a 
player and a good sport spectators, the sports for recreation including 
single and team sportthat student can choose what interests, sports for 
development of the holistic health,focus on the integrated practice from 
a variety of relevant case studies 

7003120 ทักษะการคิด      3 (1-2-6) 
ThinkingSkills 
วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา 
เชิงสัญลักษณ์ และรูปแบบในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การ
วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงเหตุผล
การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุปัน 
และการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Analysis, Design and Present how to problems solving, critical thinking, 
creativity, rational thinking, reasoning, giving conditions in term of language 
and symbolic, and pattern of explaining the phenomena that occur in 
everyday life. Analysis of problems solving, choosing appropriate 
approaches, analyze and explain information in today’s global and making 
decisions based on data, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

4400010  โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      3 (1-2-6) 
      World, Science and Technology 

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติด้าน
พลังงานและภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรทักษะในการคิดวิ เคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหาและใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจากดวง
อาทิตย์และสารกัมมันตรังสี  เครื่องใช้และอุปกรณ์ ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบของ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และ 
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วัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา และแก้ปัญหาในชีวิตได้ 
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The roles of science and technology in the development of community, 
the nation of energy, global warming, the natural resources and 
environment, agricultural and agricultural industry, critical thinking skills, 
able to understand in problem and use science and technology to solve 
the various fields of problem, development of science and technology, 
the use of chemicals in dialy life, the impact of chemicals on the  
environment, sun’s radiation and radioactive materials,home appliances 
and electrical equipment, the impact of scientific advances towards 
humans, social, environment and culture, use scientific analysis to 
understand and solve the problems in their lives,focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

4410110  สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว      3 (1-2-6) 
      Environment and Green Technology 

ค วาม ส าคั ญ ข อ งสิ่ ง แ วด ล้ อ ม  ก าร ใช้ ป ระ โยช น์ จ ากท รัพ ย าก รธ ร รม ช าติ  
การวางแผนการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ทักษะการสร้างนวัตกรรมอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุและบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการป้องกันอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
เทคโนโลยีสีเขียวและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The importance of the environment, the utilization of natural resources, 
planning the use of resources, technology in preventing and solving 
environmental problems, skills to create innovative environment for 
sustainable development, natural disasters, the classification of natural 
disasters, causes and the risky areas to natural disasters, effects and 
protection from natural disasters, green technology and environmental  
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development for sustainable,focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

4420310  เคมีในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 
      Chemistry in Daily Life 

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน สบู่ ยาสีฟัน สารท าความสะอาด 
สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องส าอาง กระดาษกาว เรซิน 
ซีเมนต์ ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น เคมีกับภูมิปัญญา
ไทยการดื่ม การกินหรือการแก้ปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยและการใช้
ความรู้ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปัญญาไทย เคมีและภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยเพ่ือ
การเกษตร การแพทย์ ความงามและการด ารงชีวิตรวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และ
การแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้นเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
Knowledge of various chemical products in daily life, soap, toothpaste, 
cleaning agents, food additives, milk and milk’s poducts, cosmatics, 
papers, the glue, resins, cement, drugs including the agricultural products, 
chemistry and Thai wisdom, drinking, eating or health care, the 
relationship of Thai wisdom and the use of chemistry knowledge, 
chemical reaction in Thai wisdom, Thai wisdom and the application of 
medicinal plants for agriculture, medicine, the beauty and life including 
thethe use of chemicals in the right way,  and detoxcification of hazard 
chemicals,focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 

4430110  คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ     3 (1-2-6) 
      Mathematics for Business 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สัดส่วน ร้อยละ การค านวณอัตราก้าวหน้า ที่
ใช้ในการช าระค่าไฟฟ้าและน้ าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนช าระ  และ
คณิตศาสตร์ประกันภัยทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สถิติเบื้องต้นในการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและปัญหาเชิงธุรกิจ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณศีึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
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Basic mathematics used in daily life, ratio, percentage, calculation of 
progressive tax rate used for payment of the electricity and water supply, 
the interest charged, installment system, actuarial science, critical thinking 
skills in mathematics, preliminary statistics analysis to solve problems in 
daily life and business problems, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

4430120  การคิดและการตัดสินใจ      3 (1-2-6) 
      Thinking and Decision Making 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  ความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงระบบ  การ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล  กระบวนการตัดสินใจ  
กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ก าหนดการเชิงเส้น  และการน ามา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
The principle and process of human thinking, creativity, systematic 
thinking, information analysis, logic and reasoning, decision processes, The 
process of scientific knowledge acquisition,linear programming and its 
application in solving problems in their daily life, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

4520110  การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ      3 (1-2-6) 
    Thai cooking and Internation cooking 

อาหารหลัก 5 หมู่ การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติอาหารที่ส่งเสริมการมีสุขภาพ
ดี อาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค  การถนอมอาหาร ความปลอดภัยในการบริโภค
อาหารคุณค่าทางโภชนาการของอาหารอาหารเพ่ือสุขภาพ การประกอบอาหารที่ เป็นที่
นิยมเพ่ือการประกอบอาชีพหรือรายได้เสริมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
The 5 Food Groups, Thai and international cuisine foods that promote 
good health, Food to prevent disease and cause diseases, food 
preservation, food safety, Nutritional value of food, Healthy food ,Popular  
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cooking for career or extra income,focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

4520120  ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ       3 (1-2-6) 
      Dessert and Beverage for Business 

ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับขนมไทย และเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท า
ประกอบขนมไทยและเบเกอรี่หลักการ ชั่งตวง วัดการบรรจุ หลักการตลาดและการ
จัดการธุรกิจ ปฏิบัติท าขนมไทย และเบเกอรี่หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพการเรียนรู้ทักษะทางการท าเครื่องดื่มการตลาดและการจัดการ
ธุรกิจเครื่องดื่ม เพ่ือสามารถน าไปประกอบอาชีพและพ่ึงพาตนเองได้เน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Basic knowledge about Thai desserts and bakery, raw materials and 
equipment used in making Thai desserts and bakery, weighing principles, 
packing measures, marketing principles and business management, 
Practice in making Thai desserts and bakery, principles and technology of 
beverage production, Healthy drinks,learning to drink, marketing and 
beverage business management, be able to work and be self-reliant, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ     3 (1-2-6) 
      Conservation Biology and Plants 

หลักการและทฤษฏีทางชีววิทยาที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
เปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีชีวภาพในด้าน
ต่าง ๆ  ด้านการเกษตร อาหาร และการแพทย์ในชีวิตประจ าวันจริยธรรมการอนุรักษ์
การรบกวนและโครงสร้างชุมชนของสิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์การออกแบบ 
และการจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ การจัดการระบบนิเวศ การอนุรักษ์รัฐศาสตร์และ
เศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์ความส าคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลาย
ของพืชพรรณ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณวิจารณญาณและทักษะ
การแก้ปัญหาในการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
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Principles and biological theories related to conservation, critical thinking 
skills and problem solving skills in the conservation of biodiversity, 
changes in biodiversity, the application of biotechnology in various areas 
including agricultural, food and medical in dialy life, the ethics of 
conservation, the interference and community structures of organism, the 
relevance of human, the design and management of conservation areas, 
the political  economy of conservation, the importance and value of the 
florae to life, diversity of the florae, the local wisdom in the application of 
the florae, critical thinking and problem solving skills in conservation and 
development of the florae, focus on the integrated practice from a variety 
of relevant case studies 

5600010  เกษตรในชีวิตประจ าวัน      3 (1-2-6) 
      Agriculture in Daily Life 

เกษตรแบบพ่ึงพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการแหล่งเพาะปลูก 
การจัดการทรัพยากรทางน้ าการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการปลูกพืชและเลี้ยง
สัตว์เพ่ือนันทนาการและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวันการเรียนรู้ทักษะทางการ
เกษตรไปใช้ด ารงชีวิตเกษตรอินทรีย์เพ่ือความปลอดภัยการแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
สามารถน าไปประกอบอาชีพเพ่ือการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Self-reliance agriculture under the philosophy of sufficiency economy, 
cultivation management, water resources management, the management 
of coastal and marine resources, planting and animal husbandry for 
recreation and usefulness in dialy life, learning agricultural skills to 
survive,organic farming to safety, agriproduct processing with ability to 
apply as professional career for sustainable self-reliance,focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน     3 (1-2-6) 
      Renewable Energy and EnergySaving 
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พ้ืนฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า การคิดค่า
ไฟฟ้าเบื้องต้น สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของโลก การศึกษาเทคโนโลยี
พลังงานที่ยั่งยืน ในโครงการพระราชด าริ การประหยัดพลังงานส าหรับบ้านพักอาศัย 
และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน แนวทางการประหยัด
พลังงาน และเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานการบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
กับความต้องการพลังงานของชุมชน เพื่อเน้นรากฐานการพัฒนาความม่ันคงด้านพลังงาน
อย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The basic knowledge and energy technology, energy and electrical energy, 
introduction to electrical charges, Thailand and world energy 
situation,study on technology of sustainable energy in the Royal initiative 
projects of His Majesty the King, energy saving for a house and industrial 
buildings, energy-saving devices, approach to energy saving and 
technology for energy saving, the integration of renewable energy 
technologies and energy needs of the community focusing on the 
foundation development of stability and sustainability of the energy,focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

6530410  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    3 (1-2-6) 
    Innovation Creative for local development 

ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ทฤษฏีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อยอด
ความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม แนวคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนและกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ การเขียนแผนการด าเนินงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การ
เพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ หลักการจัดการกับความคิดสร้างสรรค์ 
ทรัพย์สินทางปัญญา การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ท้องถิ่น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Meaning, importance, composition, theory of creativity. The development 
of creative thinking towards innovation. Design concepts, thinking process 
and writing an operation plan. Apply appropriate application of 
technology. Adding value and developing products creatively. Learning 
principles of creative management, intellectual property, and 
commercialization as well as developing creative thinking to solve  
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problems that occur within the local community,focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

6840110  จิตส านึกและวินัยจราจร    3 (1-2-6) 
      Conscious mind and TrafficDiscipline 

ศึกษากฎระเบียบและวินัยการจราจร การตรวจสอบยานยนต์เบื้องต้นทัศนคติและ
พฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยการขับขี่เพ่ือประหยัดพลังงานการปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย 
วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ การสอบและประเมินพฤติกรรมการขับขี่จิตส านึกในความ
ปลอดภัยในการจราจร เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
Study traffic regulations and discipline, Basic motor vehicle inspection, 
Attitude and safe driving behavior, driving to save energy, safe driving 
practice, analyze driving behavior, examination and evaluation of driving 
behavior,Consciousness in traffic safety, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 

7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต     3 (1-2-6) 
      Computer Skills in Dynamic World 

องค์ประกอบที่ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การท ารายงานการสร้างตารางค านวณ การน าเสนอผลงาน
การสื่อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่
อย่างมีประสิทธิภาพ การก าหนดความต้องการและขอบเขตสารสนเทศการคัดเลือก
สารสนเทศ   ทักษะการค้นคืนสารสนเทศและกลยุทธ์การค้นการประเมินคุณค่าของ
สารสนเทศ  การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการ
ใช้คอมพิวเตอร์ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาญและใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติโปรแกรมทางด้านระบบปฏิบัติการ 
ประมวลผลค า ตารางการค านวณ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงในโลกพลวัตเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
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Essential elements of information and communicationtechnology, the use 
of information and communication technologies, reporting, creating 
spreadsheets, presentations, network communication and the 
effectivelyuses of information technology and modern communication as 
well as investigation of the law relating to the use of the computer and 
information technology,  ethics and the health of computer users,critical 
thinking skills to use technology and the creatively use of information 
technology including the practice in operating system program, data 
searching, word processor program,spreadsheet and the presenatations. 
Practicing the operating system program data query, word processing, 
sperdsheet and presentation,  computer application to relate with the 
changes in dynamic world, focus on the integrated practice from a variety 
of relevant case studies 

8710010 ชีวิตและสุขภาพ      3 (1-2-6) 
   Life and Health 

ก าเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมก าเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร 
โภชนาการ ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหารอย่าง
สมดุล การสุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อมและปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพการดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวิธีพยาบาลผู้สูงอายุ 
วิธีช่วยฟ้ืนคืนชีพวิธีจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
The origin and evolution of life, contraception, sex education, drugs, 
herbs, food, nutrition, the relationship of food and nutrition to humans, 
food consumption in the balance, food sanitation, nutritional status, 
consumption behavior, environment and factors affecting health, care 
promotion and health risks, holistic health care with traditional medicine, 
national health security, methods for adult and gerontological nursing, 
resuscitation, appoarches of care for disaster victims, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies. 



106 
 

2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
                   2.1) วิชาเอกบังคับ 

รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา               หน่วยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2010101   ภาษาอังกฤษเพื่องานศิลปะการออกแบบ       3(3-0-6) 

            English for Design Art 
การใช้ภาษาอังกฤษจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพด้านศิลปะ
และการออกแบบ โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพ่ือการสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้องตามเนื้อหาและวัฒนธรรม  รวมทั้งการสนทนา  การนัดหมาย การพูด
โทรศัพท์   การสัมภาษณ์งาน การอ่านและการเขียนเพ่ือสมัครงาน และการน าเสนอ
ข้อมูลด้านศิลปะและการออกแบบ 
Use of English in various situations related to careers in art and design 
with an emphasis on listening, speaking, reading and writing skills for 
communication related to the content and culture such as making 
appointments, telephoning, job interview, reading and writing for a job 
application and presentation of art and design information. 

2011102  ประวัติศาสตร์ศิลป์                                       3(2-2-5) 
   History of Art       

ศึกษาความเป็นมาของศิลปะการออกแบบลักษณะตะวันออกและตะวันตก รวมถึง
ลักษณะไทย วัฒนธรรมของชาติ พร้อมอธิบายถึงสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ที่
ก่อให้เกิดการสร้างศิลปกรรม การได้รับอิทธิพลและการถ่ายทอดรูปแบบ เนื้อหาทาง
ศิลปะท่ีมีพัฒนาการจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน 
A study history of Eastern and Western art and design including Thai 
characteristics, and national culture including the explanation of 
geographical environment that inspires the creation of arts, the influences 
and styles of arts, and the art contents that has been developed from 
prehistoric era to the present.                  

2011105  สุนทรียภาพทางศิลปะการออกแบบ                     3(2-2-5) 
   Aesthetics of Design Art 

เนื้อหาและรูปแบบทางศิลปะการออกแบบ ศึกษาคุณค่าตามกาลเวลาเข้าใจ เข้าถึงความ
งาม ขอบข่ายและสิ่งแวดล้อมของศิลปะการออกแบบ ทั้งแบบสากลและลักษณะไทย 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

The study of contents and forms, values of each time period, beauty, 
scope and environment of art design both international and Thai styles 

2011106   ศิลปกรรมไทยเพชรบุรี                                       3(2-2-5) 
   Phetchaburi Thai Art 

วิวัฒนาการ รูปแบบศิลปกรรมไทยเพชรบุรีอันเป็นมรดกหรือเอกลักษณ์ของเพชรบุรี 
โดยศึกษาเกี่ยวกับลักษณะไทยเพชรบุรี รวมทั้งศึกษาวัสดุ วิธีการ ประโยชน์ที่ได้รับ และ
แนวคิดในการสร้างสรรค์งานของช่างหรือศิลปิน รวมไปถึงสุนทรียภาพ อิทธิพลของ
สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นและการอนุรักษ์ การพัฒนาการส่งเสริมศิลปกรรมไทยใน
เพชรบุรีแต่ละประเภท 
The evolution of Phetchaburi Thai art form, which is the heritage or 
identity of Phetchaburi. Study the characteristics of Petchaburi arts 
including materials, methods, benefits, concept of creating works of 
Phetchaburi artisans, aesthetics, the influence of local society and culture 
and the development of the promotion of Phetchaburi arts 

2011101     องค์ประกอบศิลป์                                      3(2-2-5) 
   Art Composition 

หลักองค์ประกอบศิลป์และการจัดองค์ประกอบศิลป์ ในรูปแบบร่วมสมัย และน่าสนใจ
ตามหลักการศิลปะ  เพ่ือน าไปใช้ในงานศิลปะและงานออกแบบทั้งประเภท 2 มิติ และ 
3 มิติ  พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการแสดงความคิดเห็นต่อผลงาน 
Art composition in a contemporary style and the interesting style 
according to art principles to be used in both 2D and 3D as well as the 
practice of giving comment on the art works. 

2012105    การจัดการองค์ประกอบศิลป์                      3(2-2-5) 
   Principles of Art Composition 

คุณค่าทางด้านเนื้อหา เรื่องราว หรือสาระของผลงานสร้างสรรค์ น าเสนอและแสดงออก
รูปลักษณะ ที่เกิดจากการจัดการรูปทรงที่สัมพันธ์กับเนื้อหาเรื่องราวของผลงานรวมถึ ง 
คุณค่าทางความงามของการเลือกวัสดุหรือสื่ออ่ืนที่มีความส าคัญต่อการสร้างสรรค์ท าให้
งานทรงคุณค่าทางความงามอย่างสมบูรณ์ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

The study of Value in content, story or content of the creative work. 
Present and express the art style created by manipulation of the shape 
related to the content, stories of the work, and the aesthetic value of 
choosing materials or other media that is important to the creation which 
makes the work valuable. 

2013312 ศิลปะภาพถ่าย                                   3(2-2-5) 
   Photo Art 

ด้วยหลักการทางองค์ประกอบศิลปะ และพ้ืนฐานด้านกรรมวิธีในการถ่ายภาพประเภท
ต่าง ๆ เพ่ือสุนทรียภาพของภาพถ่าย ตลอดจนเรียนรู้เทคนิควิธีการตกแต่งภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สู่การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายเพื่องานศิลปะและการออกแบบ 
The principles of art composition and the basic methods of various types 
of taking photograph for the aesthetics of photographers as well as 
learning techniques on how to decorate pictures with computer programs 
to the application of photography for art and design 

2011205   วาดเส้นพื้นฐาน                                      3(2-2-5) 
   Basic Drawing  

ศึกษาความรู้เบื้องต้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการและวิธีการวาดลายเส้น จะเน้นความรู้
ความเข้าใจ ในเรื่องโครงสร้างของวัตถุชนิดต่างๆ  โดนเริ่มจากรูปทรงเรขาคณิตพัฒนา
ไปสู่รูปทรง ที่มีมิติสลับซับซ้อนขึ้นตามล าดับ  รวมถึงใช้เส้นในการสร้างรูปทรง แสงเงา 
รู้หลักการสร้างมิติระหว่างวัตถุในภาพ และสามารถเลือกมุมมองในการถ่ายทอดภาพได้
อย่างเหมาะสม 
Study the basic knowledge of the principles and methods of drawing. 
Focus on knowledge in regard to the structure of various objects starting 
from geometric shapes to more complex dimensions, respectively 
including using lines to create shapes, light and shadows, knowing the 
principles of creating dimensions between objects in the picture and 
choosing suitable viewing angle 

2011206  วาดเส้นศิลปะการออกแบบ                                     3(2-2-5) 
   Design Art Drawing  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

จากพ้ืนฐานและการวาดเส้นด้วยวัสดุด้วยความช านาญ สู่การเรียนรู้โครงสร้าง แสงและเงา 
รูปทรงคน สัตว์ สิ่งของ สร้างสรรค์มิติที่สมจริง รวมถึงการเขียนพ้ืนผิวชนิดของวัตถุต่างๆ 
เพ่ือประยุกต์น าไปใช้ในการสร้างงานศิลปะการออกแบบอย่างเข้าใจ 
The study of virtual drawing from the basic techniques, skillful drawing with 
lines, structure, light and shadow, shape of people, animals, objects to the 
creation realistic dimensions. Including writing surfaces for various types of 
objects to apply it to the creation of art and design. 

2013313   พื้นฐานทัศนศิลป์                                    3(2-2-5) 
   Basic Visual Arts 

พ้ืนฐานทฤษฏีและปฏิบัติ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทั้งหนึ่งและสองมิติ พ้ืนฐานการ
น าเสนอและถ่ายทอดได้ พร้อมพัฒนาไปสู่ปฏิบัติการทัศนศิลป์ที่สูงขึ้น 
Foundation of art theories, principles and processes, skills of applying the 
theory of both 1 and 2 dimensions production creativity and the transfer 
to visual arts practice 

2013314   ทัศนศิลป์ปฏิบัติ                                      3(2-2-5) 
   Visual Arts Practice 

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สองมิติหรือสามมิติอย่างมีพัฒนาการ โดยการใช้เทคนิค
ต่างๆ  สร้างทักษะและความเข้าใจในมิติและองค์ประกอบในการต่อยอดทางทัศนศิลป์ 
The development of 2 dimensions or 3 dimensions visual arts by using 
various techniques. Build up skills and understanding of dimensions and 
components in visual arts expansion. 

2013415  พื้นฐานการออกแบบ                                3(2-2-5) 
   Basic Design  

พ้ืนฐานทฤษฏี หลักการและกระบวนการออกแบบ ทักษะการใช้ทฤษฏีการออกแบบ
ผลงานทั้งหนึ่งและสองมิติ และการถ่ายทอดสู่ปฏิบัติการออกแบบที่สูงขึ้นได้ 
Foundation theories, principles and process of design, skills in applying 
one- and two-dimensional design theory and the transferring of the 
design to practice 
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 รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2013416  ปฏิบัติการออกแบบ                                  3(2-2-5) 
   Design Practice 

การสร้างสรรค์งานออกแบบสองมิติหรือสามมิติอย่างมีพัฒนาการ โดยการใช้เทคนิค
ต่างๆ  สร้างทักษะและความเข้าใจในมิติและองค์ประกอบในการต่อยอดทางการ
ออกแบบ 
The creation of two-dimensional or three-dimensional designs by using 
various techniques, skills and understanding of dimensions and elements 
for design extension. 

2013417  ศิลปะการออกแบบประยุกต์                              3(2-2-5) 
   Applied Design Art 

ศึกษาภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรมเพชรบุรี สู่การสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบตาม
ประเภทและกระบวนการทางเทคนิคที่ได้เลือกศึกษา มีการก าหนดขอบเขตการศึกษา 
และสารประโยชน์เฉพาะกรณีอย่างชัดเจน 
To study wisdom and culture of Phetchaburi to create the art of design 
according to the type and technical process that are selected. The scope 
of the study has been clearly set with benefits in specific area. 

2011302   ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์พื้นฐาน                3(2-2-5) 
   Basic Computer for Design 

พื้นฐานของทฤษฏีและหลักการใช้งานคอมพิวเตอร์และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการออกแบบกราฟิกในขั้นพื้นฐาน เช่น การปรับตกแต่ง ตัดต่อภาพ อัน
เป็นประโยชน์ด้านศิลปประยุกต์ต่อไป 
Foundation theories and principles of computer applications and practice 
in applying computer software tools for basic graphic design such as 
editing pictures, which is useful in applied arts. 

2012401      สัมมนาศิลปะการออกแบบ  3(2-2-5) 
   Design Art Seminar 

การจัดการสัมมนาทางศิลปะการออกแบบอย่างเต็มรูปแบบเพ่ือสร้างกระบวนการค้นหา
องค์ความรู้ทางศิลปะการออกแบบในหัวข้อที่สนใจ 
To organize a full range of design art seminar to create a process for 
finding knowledge in design art on a topic of interest. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2015101   ความถนัดทางศิลปะการออกแบบ 1              3(2-2-5) 
   Specific Skills in Art and Design 1 

จากการศึกษาพ้ืนฐาน ทักษะของการพัฒนาตนเองของผู้เรียน สู่การสร้างสรรค์งาน
ศิลปะการออกแบบแห่งท้องถิ่น การค้นคว้าและเก็บข้อมูลท้องถิ่น เป็นแนวทางวิเคราะห์ 
ภูมิปัญญา สังคมวัฒนธรรม ศิลปะพ้ืนถิ่น ปรับปรุงพัฒนาและสร้างสรรค์ การเรียนการ
สอนมีลักษณะเป็นโครงงานตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
มีการบูรณาการเรียนการสอนร่วมกับศาสตร์อื่นๆ 
Basic skills of the students' self-development, the creation of local design 
art, searching and collecting local information as a way of analyzing 
wisdom, social culture, local arts, as well as development and creativity. 
Using a project based of teaching and learning according to the aptitudes 
and abilities of the learner with the content integration to other sciences. 

2015102   ความถนัดทางศิลปะการออกแบบ 2              3(2-2-5) 
   Specific Skills in Art and Design 2 

พัฒนาแนวความคิด การสร้างสรรค์งานศิลปะการออกแบบแห่งท้องถิ่น โดยมีการ
ผสมผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือการวิจัยเพ่ืองานออกแบบ เป็นแนวทาง
วิเคราะห์ ภูมิปัญญา สังคมวัฒนธรรม ศิลปะพ้ืนถิ่น ปรับปรุงพัฒนาและสร้างสรรค์ การ 
เรียนการสอนมีลักษณะเป็นโครงงานตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และมีการบูรณาการเรียนการสอนร่วมกับศาสตร์อื่นๆ 
Developing local concepts and creation of design art by combining 
technology and innovation or research for design as a means of analyzing 
wisdom, society, culture, local arts, as well as development and 
creativity. Using a project based of teaching and learning according to the 
aptitudes and abilities of the learner with the content integration to other 
sciences. 
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2015103   เตรียมความพร้อมศิลปะนิพนธ์                    3(2-2-5) 
   Design Art, Pre-thesis 

การเตรียมความพร้อม ในการสร้างสรรค์รายบุคคล นักศึกษาต้องเลือกหัวข้อเรื่องเ พ่ือ
ปฏิบัติงานศิลปะและการออกแบบที่สมบูรณ์และเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เป็น
ส าคัญ  เพ่ือพัฒนาการไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ 
An individual creative preparation in which students are required to 
choose a topic to practice in art and design that is complementary and 
relevant to local development to develop into the creation of thesis art. 
วิชาบังคับก่อน : 2015102  ความถนัดทางศิลปะการออกแบบ 2 

2013901   การวิจัยทางศิลปะการออกแบบ                  3(2-2-5) 
   Design Art Research 

ส าหรับการวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปะการออกแบบ ศึกษาถึงความหมาย บทบาท 
ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการของการวิจัยและสร้างสรรค์  ฝึกปฏิบัติการเขียน
โครงการวิจัยและสร้างสรรค์ ทฤษฏี เทคนิคที่จ าเป็นต่องานวิจัยและสร้างสรรค์ ด้าน
ศิลปะการออกแบบ 
Studying research principles and creativity in art and design. The study of 
meaning, role, research methodology, the process of research and 
creativity. Practicing in writing research and creativity projects, theory, 
techniques that is necessary for conducting research and creativity in the 
art of design 

2015201   ศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการออกแบบ                 5(3-4-8) 
   Design Art, Thesis 

การสร้างสรรค์รายบุคคล นักศึกษาต้องเลือกหัวข้อเรื่องเพ่ือปฏิบัติงานศิลปะและการ
ออกแบบที่สมบูรณ์และเก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เป็นส าคัญ  ซึ่งจะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและตัดสินโครงงานฯ ส่วนการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามข้ันตอนที่คณะกรรมการก าหนดให้  จนกว่าผลงานจะแล้วเสร็จและได้รับการ
ประเมินผลจากคณะกรรมการ  และมีกระบวนการน าเสนอผลงานต่อสาธารณะ 
An individual creations in which students are required to select a topic to 
perform a complete art and design work that is primarily relevant to local  
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Development. The work will be evaluated by the Program Committee for 
judging the project. The implementation of the work must be in 
accordance with the procedure prescribed by the Committee until the 
work is completed and evaluated by the committee. Finally, there is a 
process for presenting the work to the public. 
วิชาบังคับก่อน : 2015103  เตรียมความพร้อมศิลปะนิพนธ์ 

   2) กลุ่มวิชาเอกเลือก                       
   รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทฤษฏีทางศิลปะการออกแบบ 
2012403  ภูมิปัญญาเพชรบุรีกับการสร้างสรรค์                3(2-2-5) 
  Phetchaburi Wisdom and Creativity 

ภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรมเชิงช่างเพชรบุรี โดยการสังเกตจากสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กับ
การแก้ปัญหาในการด ารงชีวิต ศึกษาและเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การถ่าย
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การร่างภาพ การท าหุ่นจ าลอง เป็นต้น แล้วน ามาสังเคราะห์
เป็นปัจจัยหลักให้เกิดการสร้างสรรค์ต่อไป 
The Purpose is to observe wisdom and cultural art in Phetchaburi from 
the local environment and to solve problems in life by studying and 
collecting information through various techniques such as still motion and 
movement photography, sketching and modeling, etc. And then 
synthesized them as the main factor for creating 

2012404  ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม                                3(2-2-5) 
   Creative Innovation in Design Art  

การสร้างแนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเชิงนวัตกรรม  ทักษะความคิดแบบต่างๆ 
การท าแผนที่ความคิด การน าแผนที่ความคิดมาใช้ในงานศิลปะการออกแบบ การสร้าง
สิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม  
Creating creative ideas in innovative design and thinking skills. Practicing 
mind mapping, implementing mind maps in art design, and creating 
innovative invention.  
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2013506   แนวคิดการออกแบบ                                                         3(2-2-5) 

   Concept of Design 

กระบวนการและแนวคิดในการออกแบบ ฝึกทักษะการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
(Creative Thinking) ด้วยวิธีการแทนค่าและแปรความของรูปทรง เรียนรู้การพัฒนา
ความคิดโดยศึกษาจากธรรมชาติ ให้ความส าคัญต่อการสังเคราะห์โดยการเชื่อมโยงจินต
ภาพและประเด็นปัญหา สู่แนวคิดรวบยอด (Concept) ความคิด (Idea) แนวงาน 
(Theme) และสื่อความหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการออกแบบฝึก
วิเคราะห์ตัวอย่างผลงานที่มีคุณภาพท้ังในแง่ของประโยชน์ใช้สอยและความงาม 

Design procedures and concepts, skills development of creativity by 
means of representation and transformation of shapes, learning to 
develop thinking through nature study focusing on synthesis of the 
connection of imagery and problematic issues that lead to concepts, 
ideas, work lines, and interpretations in line with design objectives. 
Practicing in analyzation from the samples of high-quality works in terms 
of functionality and beauty. 

2013507   ศิลปะวิจักษ์                                                                   3(2-2-5) 

           Art Appreciation 

ลักษณะและรูปแบบของทัศนศิลป์ โดยมุ่งสร้างรสนิยม ความส านึกในคุณค่าและความ
ทราบซึ้งของงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและการออกแบบ จากตัวอย่างของศิลปกรรมทั้ง
ในอดีตและปัจจุบัน บทบาทของทัศนศิลป์ในวัฒนธรรม ของมนุษยชาติ ทั้งตะวันออก
และตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแสดงออก ทั้งนี้ให้เห็นอิทธิพลโดยตรง  ของ
ศิลปะและการออกแบบที่มีต่อการด ารงชีวิตของคนไทย 

The study of the nature and style of visual arts aimed at building tastes, 
appreciation of values, and appreciation of art and design creations from 
the examples of fine arts of both in the past and at the present. The 
study of the role of visual arts in the culture of mankind in both East and 
West, especially in its expression. This is to show the direct influence of 
art and design on the lives of Thai people. 
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2010102   ช่างเมืองเพชร                                                   3(2-2-5) 

   Phetchaburi Artisan 

ประวัติ งานช่างเมืองเพชร เนื้ อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการสร้างงาน 
ช่างเมืองเพชร คติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ในการสร้างงานช่าง
เมืองเพชร ทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติทักษะงานช่างเมืองเพชรความซาบซึ้งในงานช่าง 
และฝึกสร้างสรรค์ผลงานทางช่าง 

A study of the history of Muang Phet artisans based on their contents, 
inspiration, process of creating jobs of Muang Phet’s crafts, motto, belief, 
wisdom and identity in creating jobs of Muang Phet’s artisans, theory and 
practice of Muang Phet craftsmanship, as well as the appreciation of 
artisan works. Finally, practicing in creating artisan works. 

2012405  ศิลปะการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม                                         3(2-2-5) 
   Design Art for the Environment 

การศึกษาค้นคว้าข้อมูล และการฝึกปฏิบัติการด้านศิลปะการออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
วัสดุ กระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิต ปฏิบัติการด้านศิลปะการออกแบบเพ่ือ
ความยั่งยืน การน าเสนอผลงานด้านศิลปะการออกแบบ 
Studying and practicing in art design for the environment, materials, 
processes and technology in manufacturing. Practicing in sustainable 
design art and design art Presentation. 

2013404  ศิลปะการออกแบบแห่งอนาคต                                              3(2-2-5) 
   Future Design Art 

การศึกษา คุณลักษณะการท างานที่ รู้รอบ รู้กว้าง การจัดการทรัพยากร เรียนรู้ที่จะ
ท างานส่วนรวมขับเคลื่อนนวัตกรรม แก้ปัญหาในบริบทใหม่ วิธีการใหม่ๆศิลปะการ
ออกแบบ ที่ เกิดจากความเข้าใจในปัญหาที่ซับซ้อน และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และอาจมีเป้าหมายส าคัญในการสร้างแรงบันดาลใจในศิลปะการออกแบบ 
An in-depth study of features of work in arts and resource management 
to learn to work collectively that will lead to innovation-driven solutions 
in new contexts and new approaches. The study of the art of design  
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Emerges from an understanding of complex and multicultural issues that 
may have a primary goal in inspiring the art of design. 

2011103  ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย                                       3(2-2-5) 
   History of Thai Art       

ศึกษาความเป็นมาของศิลปะการออกแบบลักษณะไทย วัฒนธรรมของชาติ รวมถึง
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ที่ก่อให้เกิดการสร้างศิลปกรรม การได้รับอิทธิพลและการ
ถ่ายทอดรูปแบบ เนื้อหาทางศิลปะท่ีมีพัฒนาการจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน                                                  

2011104  ประวัติศาสตร์ศิลป์สากล                            3(2-2-5) 
   History of International Art 

ศึกษาความเป็นมาของศิลปะการออกแบบสากล สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ที่
ก่อให้เกิดการสร้างศิลปกรรม การได้รับอิทธิพลและการถ่ายทอดรูปแบบ เนื้อหาทาง
ศิลปะท่ีมีพัฒนาการจากยุคก่อน ประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน 
A study of the history of the art of universal design and the geographic 
environment that contributed to the creation of fine arts. The study of 
influencing and transferring forms of art that evolved from prehistoric 
time to the present time. 

2012402  ธุรกิจและจรรยาบรรณทางศิลปะการออกแบบ       3(2-2-5) 
   Business and ethic in Design Art 

ตลาดและการตลาด แนวโน้มทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด เครื่องมือทางการตลาด 
การตลาดประยุกต์ การตลาดดิจิทัล พฤติกรรมผู้บริโภค วิจัยผู้บริโภค การนาพฤติกรรม
ผู้บริโภคไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับศิลปะการออกแบบ โดยค านึงถึงสิทธิผู้บริโภค รวมถึง
การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การตลาดดิจิทัล ต้นแบบธุรกิจ แผนธุรกิจ จรรยาบรรณ
การประกอบธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ลิขสิทธิ์ 
เครื่องหมายการค้า อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรด้านศิลปะการออกแบบ 
Studying marketing, marketing trends, marketing strategy, marketing tools, 
applied marketing, digital marketing, consumer behavior, consumer 
research, applying consumer behavior about the art consumers. Studying 
business opportunity, digital marketing, business model, business plan,  
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Code of conduct, entrepreneurship, intellectual property, copyright and 
trademark, as well as petty patent and design patents. 

ปฏิบัติศิลปะการออกแบบ 
2013301   การออกแบบส่ือดิจิทัล                                                         3(2-2-5) 
   Digital Media 

หลักการสร้างสรรค์สื่อศิลปะการออกแบบ ด้วยเครื่องมือทางดิจิทัลมี เดีย การน าเสนอ 
การเผยแพร่ผลงานผ่านระบบออนไลน์ 
Learning the principles of media creation, art design with digital media 
tools, presentations, and online publishing. 

2013304  ศิลปะภาพพิมพ์                                                                 3(2-2-5) 
 Art in Print 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคศิลปะภาพพิมพ์ประเภทต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
พิมพ์แต่ละประเภท เพ่ือแสดงผลทางความรู้สึก 
Practice on different types of graphic arts techniques and different types 
of printing materials to illustrate the emotional effects. 

2012406  ศิลปะกับการใช้สอย                                                            3(2-2-5) 
 Function Art 

การออกแบบประยุกต์ศิลป์ตามหน้าที่ประโยชน์ใช้สอยในชีวิต โดยมุ่งเน้นคุณค่า
สุนทรียศาสตร์ ชั้นเชิงศิลปะเป็นส าคัญ 
Design and apply art according to daily use by focusing on aesthetic value 
and an art tactic essential. 

2013406  เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง                                                       3(2-2-5) 

   Technical method of Model 
วิธีการท าหุ่นจ าลองวัสดุประเภทต่าง ๆ เช่น ท าจากปูนพลาสเตอร์ พลาสติก ไม้ ไฟเบอร์
กลาส โลหะผสม กระดาษ ฯลฯ ตลอดจนการผลิตหุ่นจ าลองชนิดสามารถถอดออกได้
และประกอบได้ และฝึกปฏิบัติการออกแบบหุ่นจ าลอง 
Study methods for making models of various materials such as plaster, 
plaster, plastic, wood, fiberglass, alloy, paper, etc., as well as the  
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Production of removable and assembled models, and practice designing 
on a model.  

2012305       การออกแบบแฟชั่น                                      3 (2-2-5) 

   Fashion Design  

ฝึกปฏิบัติการออกแบบทางด้านแฟชั่น เช่น การออกแบบเครื่องแต่งกาย การออกแบบ
ลวดลายสิ่งทอ การออกแบบเครื่องประดับ และสรีระศึกษาในงานออกแบบแฟชั่น เป็น
ต้น เรียนรู้และออกแบบด้วยเทคนิคจากวัสดุที่หลากหลาย ศึกษาผลงานการออกแบบ
ทางแฟชั่นต่างๆ ทั้งของไทย ตะวันออกและตะวันตก 
Practice fundamentals in fashion design such as costume design, textile 
pattern design, jewelry design, and physiology studies in fashion design 
work, etc. Learn and design with techniques from a variety of materials. 
And study various fashion design works from Thailand, East and West. 

  2013413      ออกแบบส่ิงทอ                                                              3 (2-2-5) 

           Textile Design 

หลักการและกระบวนการออกแบบสิ่งทอเพ่ือเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านสิ่งทอ และ
เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ เฉพาะท้องถิ่น โดยการศึกษาข้อมูลวัสดุ รวมถึงกรรมวิธีการ
สร้างสรรค์สิ่งทอในรูปแบบต่างๆเพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบ ฝึกทดลองและวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือการออกแบบอย่างเป็นระบบ สู่การออกแบบสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยสามารถออกแบบทั้งในรูปแบบ 2  มิติ และ 3  มิติ ได้อย่างมีคุณภาพ 
Study the principles and processes of textile design to enhance textile 
knowledge skills. And to create local identity by studying material 
information including the process of creating textiles in various forms to 
be used in the design. Practice, experiment, and analyze data for 
systematic design for eco-friendly textile in both 2D and 3D formats with 
quality. 

 2013404      ประติมากรรมประยุกต์                                                 3 (2-2-5) 

            Applied Sculpture 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

การรวบรวมพ้ืนฐานทางด้านการถ่ายทอดรูปแบบต่าง ๆ จากวิชาจิตรกรรมพ้ืนฐานมา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือให้ได้รูปแบบของการสร้างสรรค์ตามความสนใจ เฉพาะบุคคล เพ่ือให้
ได้ผลสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ด้วยความซาบซึ้ง 
A collection of foundations in transferring different styles from basic 
sculptures to apply in order to obtain a form of creativity according to 
individual interests to be consistent with local contexts and gratitude. 

 2013310      จิตรกรรมประยุกต์  3 (2-2-5) 

             Applied Painting 

การรวบรวมพ้ืนฐานทางด้านการถ่ายทอดรูปแบบต่าง ๆ จากวิชาจิตรกรรมพ้ืนฐานมา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือให้ได้รูปแบบของการสร้างสรรค์ตามความสนใจ เฉพาะบุคคล เพ่ือให้
ได้ผลสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ด้วยความซาบซึ้ง 

A collection of foundations in transferring different styles from basic 
painting subjects to apply in order to obtain a form of creativity according 
to individual interests to be consistent with local contexts and gratitude. 

 2013315      การเขียนภาพประกอบ                                                  3 (2-2-5) 

            Illustration 

ปฏิบัติการเขียนภาพในลักษณะเหมือนจริง และจากจินตนาการเพ่ือน ามาประกอบเรื่อง
ประเภทต่าง ๆ  เช่น นวนิยาย สารคดี หนังสือ ภาพประกอบโฆษณา และภาพประกอบ
ผลิตภัณฑ์  ทั้งนี้จะต้องศึกษาถึงลักษณะและวิธีการแสดงออก  เพ่ือให้สอดคล้องหรือ
ส่งเสริมในเรื่องดังกล่าว 
Practice painting in a realistic style and from imagination to bring together 
various genres such as fiction, non-fiction, books, illustration, 
advertisement and product illustration. However, the nature and means 
of expression must be studied to comply with or promote in the 
aforementioned matters 

120 2102   ศิลปะไทย                                                   3(2-2-5) 
   Thai Art 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

จากความหมาย ความเป็นมาของศิลปะไทย และลักษณะของลายไทยและภาพไทย  
สามารถจ าแนกแบบและชนิดตามรูปแบบของไทยได้  ฝึกฝนและปฏิบัติเกี่ยวกับ การ
เขียนและการออกแบบลายไทยและภาพไทย  โดยเน้นแนวอนุรักษ์และการประยุกต์ 
From the meaning of the history of Thai art, the characteristics of Thai 
pattern, and Thai image to be able to classify patterns and types. And to 
practice about Thai writing and design, Thai pattern and Thai image by 
emphasizing on conservation lines and their application. 

2013411   ออกแบบงานไม้                                          3(2-2-5) 
   Woodworking 

การสร้างสรรค์ด้วย เครื่องมือ วัสดุ เทคนิคตัด ตอก เจาะ ไส ประกอบการเชื่อมประสาน 
องค์ความรู้จากการศึกษาภูมิปัญญางานช่างไม้ดั้งเดิม สู่การสร้างสรรค์ใหม่     
Creating artwork with tools, materials, techniques, cutting, hammering, 
drilling, planning, assembling, and welding by applying the knowledge 
from the study of traditional carpentry wisdom to new creation. 

2013402   ออกแบบผลิตภัณฑ์                                       3(2-2-5) 
           Product Design 

ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติงานทั้งด้านเขียนแบบและการสร้างผลงานจริง  
ศึกษาในเรื่องกระบวนการ รูปแบบ รูปทรง หรือความงามให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของ
วัสดุที่ใช้ และรูปแบบด้านการน าไปใช้งาน 
Practice product design, perform both drawing and creating real works, 
and study the process, form, shape or beauty to match the properties of 
the material and patterns which are put into use. 

2013403   ออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน                             3(2-2-5) 

                              Folk Product Design 

วิธีการคิด ออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น ด้วยความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตน
และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น สู่ความเป็นสากล เน้นศึกษากระบวนการ เขียนแบบ รูปแบบ 
รูปทรง หรือความงามให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ และรูปแบบด้านการสร้าง
ผลงานจริงและน าไปใช้งาน 
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รหสัวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

Learn how to design products from local materials with individual 
creativity and local identity to internationalization, focus on the process 
of writing patterns, forms, shapes, or beauty that are appropriate to the 
properties of the materials used and the format for creating actual works 
and applying them. 

2013401   ออกแบบบรรจุภัณฑ์                                     3(2-2-5)                   
Package Design 
ทฤษฏีและวิวัฒนาการของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทั้งในประเทศต่างประเทศ และ
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ที่ใช้ส าหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ทุกประเภท  ด้วยวัสดุ
ชนิดต่างๆตามความเหมาะสม  และฝึกปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยค านึงถึง
ขนาด น้ าหนัก รูปทรง และชนิดของผลิตภัณฑ์รวมทั้งบรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง  พร้อม
ทั้งการท าบรรจุภัณฑ์จ าลองเพ่ือการทดสอบ 
Study theory and evolution of packaging design in foreign countries and 
domestic, and ASEAN member countries where they use packaging for all 
types of products with various materials appropriately. And practice 
packaging design by taking into account the size, weight, shape and type  
of products, as well as shipping packaging including making mock-ups for 
testing purposes. 

2013502  ศิลปะแสงสีเสียง                                         3(2-2-5) 
           Lighting And Sound  

การใช้งานและฝึกปฏิบัติการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และงานกราฟิก
ประกอบกับ แสงสีเสียง ส าหรับการสร้างงานที่มากกว่า 3 มิติ ทั้งการสร้างรูป หุ่นจ าลอง 
การสร้างภาพเคลื่อนไหว ในลักษณะของการจัดวางและผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกับผลงานได้ 
Learn to implement and practice design using computer technology and 
graphics with light and sound for the creation of more than three-
dimensional work, including modeling, figure, and animation in a way that 
is arranged and the audience can interact with the work. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2013317   ศิลปะการจัดวาง                                     3(2-2-5) 

            Installation Art 
หลักการ วิวัฒนาการและรูปแบบผลงาน ยุคหลังศิลปะสมัยใหม่ (Post Modern) สู่การ
น าเสนอองค์ประกอบที่หลากหลาย  ของการจัดวางผลงาน ที่มีความสัมพันธ์  
กับ พ้ืนที่  มุ่งหมายในการสร้างกายภาพ หรือใช้แนวความคิดเป็นตัวน า เพ่ือสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลงาน พื้นที่ และผู้ชม  
Study the principles of evolution and format of artwork from the Post 
Modern era to present various elements of the work placement that has 
a relationship with the aim of creating physical space, or use the concept 
as a conductor to create interaction between working areas and 
audiences. 

2013309  วาดเส้นสร้างสรรค์                                   3(2-2-5) 
   Creative Drawing 

ปฏิบัติการเขียนภาพด้วยเทคนิคและกรรมวิธีต่าง ๆ ตามความมุ่งหมายและเนื้อหาอย่าง
พิเศษ  การสร้างสรรค์ตามความสนใจ เฉพาะบุคคล เพ่ือให้ได้ผลสอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่นและการน าไปประยุกตใช้เพ่ืองานสิลปะและการออกแบบ 
The practice of drawing with techniques and processes according to 
specific purposes and individual interests to be relevant to local contexts 
and to apply them to arts and design. 

2011303   คอมพิวเตอ  ร์ส าหรับนักออกแบบ                  3(2-2-5) 
   Computer for Designer  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางด้านสามมิติเพ่ือการออกแบบ การสร้างผลงานจ าลอง
ด้วยโปรแกรมสามมิติ การน าเสนอผลงานด้านศิลปะการออกแบบ 
Specialized computer program in 3 dimensions for designing. Creating a 
product model with a 3D program and presentation of works in art and 
design 
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           3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                      7 หน่วยกิต 
รหัสวิชา        ชื่อวิชา        หน่วยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2014801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    1 (60) 

Preparation for Work Experience 
ปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เพ่ือการ
เรียนรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวเองของผู้เรียนให้มี
ความรู้ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางศิลปะและการ
ออกแบบ  โดยปฎิบัติกิจกรรมในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานใน
วิชาชีพนั้น ๆ 
Prepare learners before training in a professional experience to learn 
about the properties and opportunities of career, the self-development 
of learners to have the knowledge, skills, attitudes, motivation and 
characteristics which appropriate to the art and design profession. And by 
performing activities in various situations or forms related to the work in 
that profession. 

2014802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                      6 (560) 
Work Experience  
นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานตามแขนงและสาขาที่นักศึกษามีความถนัดและสนใจเป็น
พิเศษ  เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนสามารถน าผลของ
ประสบการณ์ไปใช้ประกอบอาชีพได้ 
Students practice work in the fields and the fields that students have 
their special skills and interests. And to enhance effective professional 
experience as well as being able to apply the results of the experience to 
the profession. 

2014803  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านศิลปะการออกแบบ   1 (60) 
Preparation for Design Art Cooperative Education  
ปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนสหกิจศึกษา เพ่ือการเรียนรู้ลักษณะ
และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวเองของผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ เจต
คติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางศิลปะการออกแบบ   
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Prepare learners before training in a professional Cooperative Education 
about the properties and opportunities of career, the self-development 
of learners to have the knowledge, skills, attitudes, motivation and 
characteristics which appropriate to the design art profession.  

2014804 สหกิจศึกษาด้านศิลปะการออกแบบ     6 (600)  
Design Art Cooperative Education 
นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานตามแขนงและสาขาที่นักศึกษามีความถนัดและสนใจเป็น
พิเศษ  เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนสามารถน าผลของ
ประสบการณ์ไปใช้ประกอบอาชีพได้ 
Students practice work in the fields and the fields that students have 
their special skills and interests. And to enhance effective professional 
experience as well as being able to apply the results of the experience to 
the profession. 

4) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 



ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 

ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และช่ือปริญญา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ พ.ศ. 2564 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

        สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in 

  Arts and Design 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย): ศิลปศาสตรบัณฑิต 

        (ศิลปะและการออกแบบ) 
ชื่อย่อ (ไทย):  ศศ.บ. (ศิลปะและการออกแบบ) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Arts   

       (Arts and Design) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Arts and Design) 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

        สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in 

 Design Art 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย): ศิลปศาสตรบัณฑิต 

        (ศิลปะการออกแบบ) 
ชื่อย่อ (ไทย):  ศศ.บ. (ศิลปะการออกแบบ) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Arts   

       (Design Art) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Design Art) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ พ.ศ.
2564 มีการปรับปรุงชื่อหลักสูตร 
เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ของศิลปะ
และการออกแบบที่มีความหมายที่
ชัดเจนขึ้น ในเชิงของการออกแบบ
ตามหน้าที่ ประโยชน์ใช้สอยต่อชีวิต 
ทั้งทางกายและจิตใจ มุ่งเน้นคุณค่า
สุนทรีย์ชั้นเชิงศิลปะเป็นส าคัญ 
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 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ พ.ศ. 2564 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

โครงสร้างของหลักสูตร  
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   138 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร        12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                    3 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                   3 หน่วยกิต               
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกติ
หน่วยกิตท่ีเหลือให้เลือกเรียนรายวิชาที่สนใจในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปรวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                  102 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา ไม่น้อยกว่า           95 หน่วยกิต 
        - วชิาเอกบังคับ                         83 หน่วยกิต 
        - วชิาเอกเลือก เรียนไม่น้อยกว่า     12 หน่วยกิต 
  2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  
                                                     7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 

โครงสร้างของหลักสูตร  
หนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า         126 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                        30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร              12 หน่วยกติ 
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                          3 หนว่ยกิต 
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                         3 หนว่ยกิต               
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์      12 หน่วยกิต
หน่วยกิตท่ีเหลือให้เลือกเรียนรายวิชาที่สนใจในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปรวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                         90 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา ไม่น้อยกว่า                83 หน่วยกิต 
        - วชิาเอกบังคับ                              65 หน่วยกติ 
        - วชิาเอกเลือก เรียนไม่น้อยกว่า           18 หน่วยกิต 
  2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  
                                                          7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า            6 หน่วยกิต 
   

โครงสร้างของหลักสูตร มีการ
ปรับปรุงที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. ปรับโครงสร้างของหลักสูตร
โดยลดจ านวนหน่ วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร เนื่องจากมีการ
ตัดบางรายวิชาออกเพ่ือให้เหลือ
ร า ย วิ ช าที่ มี ค ว าม ทั น ส มั ย
สอดคล้องกับหลักสูตร 
2. ปรับ หน่ วยกิ ต หมวดวิช า
เฉพาะด้าน โดยลดหน่วยกิตกลุ่ม
วิชาเอกบังคับและเพ่ิมหน่วยกิต 
ในกลุ่ ม วิ ชา เอก เลื อกเพ่ื อให้
ผู้เรียนได้เรียนรายวิชาที่มีความ
ทันสมัย  สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพ่ิมข้ึน 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ พ.ศ. 2564 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                            102 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเนื้อหา                       ไม่น้อยกว่า  95 หน่วยกิต 
วิชาเอกบังคับ                                     83 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา                            น(ท-ป-อ) 
2000101 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานศิลปะและกาออกแบบ                                                                       

3(3-0-6) 

2011101  องค์ประกอบศิลป์                          3(2-2-5) 

2011102  ประวัติศาสตร์ศิลป์                        3(2-2-5) 

020112 1  วาดเส้น 1                                  3(2-2-5) 

2011202  วาดเส้น 2                                  3(2-2-5) 

2011203  จิตรกรรมพ้ืนฐาน                         3(2-2-5) 

2011204  ประติมากรรมพ้ืนฐาน                    3(2-2-5) 

2011301  เขียนแบบพ้ืนฐาน                         3(2-2-5) 

2011302  ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์  1             3(2-2-5) 

2012101  วัสดุและเทคนิคศิลปะ                    3(2-2-5) 
2012102  ศิลปะไทย                       3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                              90 หน่วยกิต 
1.กลุ่มวิชาเนื้อหา                    ไม่น้อยกว่า  83 หน่วยกิต 
   - วชิาเอกบังคับ                                   65 หน่วยกติ 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา                          น(ท-ป-อ) 
2000101 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานศิลปะการออกแบบ   
                                                           3(2-2-5)   
2011101 องค์ประกอบศิลป์                         3(2-2-5) 

2011102 ประวัติศาสตร์ศิลป์                        3(2-2-5)                                                              
2011105 สุนทรียภาพทางศิลปะการออกแบบ    3(2-2-5) 

2011106  ศิลปกรรมไทยเพชรบุรี                   3(2-2-5) 

2012105  การจัดการองค์ประกอบศิลป์           3(2-2-5)  

2013312  ศิลปะภาพถ่าย                            3(2-2-5) 

2011205  วาดเส้นพ้ืนฐาน                           3(2-2-5) 

2011206  วาดเส้นเสมือน                            3(2-2-5)  

2013313  พื้นฐานทัศนศิลป์                          3(2-2-5) 

2013314  ทัศนศิลป์ปฏิบัติ                           3(2-2-5) 

หลักสูตร มีการปรับปรุงให้ มี
ความทันสมัย สอดคล้องตาม
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดย 
1. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
2. ตัดบางรายวิชา 
3. เพ่ิมรายวิชาที่มีความทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย แ ล ะ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 
4. เปลี่ยนรหัส ชื่อรายวิชาและ
เนื้อหาในค าอธิบาย 
จากหลัหสูตรเดิม ดังนี้ 
- 2015201  โครงการพิเศษทาง
ศิลปะและการออกแบบ  เป็น 
ศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการ
ออกแบบ 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

2012103  ศิลปกรรมไทยเพชรบุรี                     3(2-2-5) 

2012201  ภาพพิมพ์พ้ืนฐาน                           3(2-2-5) 

2012305  พ้ืนฐานการออกแบบแฟชั่น               3(2-2-5) 

2012302  หลักการออกแบบ                          3(2-2-5)               

2012303  ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์  2              3(2-2-5) 

2013312  ศิลปะภาพถ่าย                             3(2-2-5) 

2012306  ความถนัดทางศิลปะและการออกแบบ 1   

                                                             3(2-2-5) 

2013201 ธุรกิจและจรรยาบรรณทางการออกแบบ 3(2-2-5)  

2013301  ออกแบบโฆษณา  1                          3(2-2-5) 

2013302  ออกแบบสิ่งพิมพ์                           3(2-2-5) 

2013401  ออกแบบบรรจุภัณฑ์                       3(2-2-5) 

2013402  ออกแบบผลิตภัณฑ์                        3(2-2-5) 

2013403  ออกแบบผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน               3(2-2-5) 

2012307  ความถนัดทางศิลปะและการออกแบบ2 3(2-2-5) 

2013901  การวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ     3(2-2-5) 

2014901  โครงการพิเศษทางศิลปะและการออกแบบ  

                                                             5(3-4-8) 

2013415 พ้ืนฐานการออกแบบ                        3(2-2-5) 

2013416 ปฏิบัติการออกแบบ                         3(2-2-5) 

2013417 ศิลปะการออกแบบประยุกต์               3(2-2-5) 

2011302 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน        3(2-2-5) 

2012401 สัมมนาทางศิลปะการออกแบบ           3(2-2-5) 

2015101 ความถนัดทางศิลปะการออกแบบ 1     3(2-2-5) 

2015102 ความถนัดทางศิลปะการออกแบบ 2     3(2-2-5) 

2015103 เตรียมความพร้อมศิลปนิพนธ์             3(2-2-5) 

2013901 การวิจัยทางศิลปะการออกแบบ          3(2-2-5) 

2015201 ศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการออกแบบ      5(3-4-8) 

 

- 2012305  พ้ืนฐานการ 
ออกแบบแฟชั่น เป็น การ
ออกแบบแฟชั่น 
5.รายวิชาที่ปรับย้ายจากกลุ่ม
บังคับเรียน  ไปอยู่ในกลุ่มวิชา
เลือก ดังนี้ 
2013302  ออกแบบสิ่งพิมพ์                    
2013402  ออกแบบผลิตภัณฑ์                 
2013403  ออกแบบผลิตภัณฑ์
พ้ืนบ้าน    
ปรับย้ายเพื่อความเหมาะสม
ตามล าดับความส าคัญและความ
จ าเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

วิชาเอกเลือก              เรียนไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

กลุ่มออกแบบ 2 มิติ  

รหัสวิชา   ชื่อวิชา                          น(ท-ป-อ) 
2013303  จิตวิทยาการออกแบบ                  3(2-2-5) 

2013304  ศิลปะภาพพิมพ์                         3(2-2-5) 

2013305  ภาพทิวทัศน์                     3(2-2-5) 

2013306  หุ่นนิ่ง                                     3(2-2-5) 

2013307  คนเหมือน                     3(2-2-5) 

2013308  การระบายสีน้ า                          3(2-2-5) 

2013309  วาดเส้นสร้างสรรค์                      3(2-2-5) 

2013310  จิตรกรรมประยุกต์                      3(2-2-5)  

2013311  การพิมพ์ซิลค์สกรีน                     3(2-2-5) 

2012304  การถ่ายภาพ                             3(2-2-5)                       

2013313  ออกแบบตัวอักษร                      3(2-2-5) 

2013314  ออกแบบสัญลักษณ์และเครื่องหมาย 3(2-2-5) 

2013301  ออกแบบโฆษณา 1                     3(2-2-5) 

2013317  ออกแบบโฆษณา   2                   3(2-2-5) 
 

วิชาเอกเลือก                   เรียนไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา                                      น(ท-ป-อ) 

2012403  ภูมิปัญญาเพชรบุรีกับการสร้างสรรค์      3(2-2-5) 

2012404  ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม          3(2-2-5) 

2013506  แนวคิดการออกแบบ                        3(2-2-5) 

2013507  ศิลปะวิจักษ์                                  3(2-2-5) 

2010102  ช่างเมืองเพชร                         3(2-2-5)     

2012405  ศิลปะการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม       3(2-2-5) 

2013404  ศิลปะการออกแบบแห่งอนาคต            3(2-2-5) 

2011103  ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย                      3(2-2-5)                                                             

2011104  ประวัติศาสตร์ศิลป์สากล                    3(2-2-5)  

2012402 ธุรกิจและจรรยาบรรณทาง 

             ศิลปะการออกแบบ                           3(2-2-5) 

2013301  การออกแบบสื่อดิจิทัล                       3(2-2-5) 

2013304  ศิลปะภาพพิมพ์                               3(2-2-5) 

2012406  ศิลปะกับการใช้สอย                          3(2-2-5) 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

กลุ่มออกแบบ 3 มิติ 

2013404  ประติมากรรมประยุกต ์                3(2-2-5) 

2013406  เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง               3(2-2-5) 

2013407  ปูนปั้นเพชรบุรี                          3(2-2-5)                 3(2-2-5) 

2013408  ออกแบบตกแต่งภายนอก             3(2-2-5) 

2013409  ออกแบบตกแต่งภายใน                3(2-2-5) 

2013410  ออกแบบเครื่องปั้นดินเผา             3(2-2-5) 

2013411  ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้                  3(2-2-5) 

2013412  ออกแบบของที่ระลึก                   3(2-2-5) 

2013413  ออกแบบสิ่งทอ                          3(2-2-5) 

2013414  ออกแบบเครื่องประดับ                3(2-2-5) 

กลุ่มออกแบบ 4 มิติ 

2012501  ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3          3(2-2-5) 

2013501  ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 4          3(2-2-5) 

2013502  ศิลปะแสงสีเสียง                        3(2-2-5) 

2013503  ออกแบบนิทรรศการ                   3(2-2-5) 

2013504  ออกแบบตกแต่งสถานที่               3(2-2-5) 

2013505  ศิลปะการจัดวาง                        3(2-2-5) 

2013406  เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง                     3(2-2-5) 

2012305  การออกแบบแฟชั่น                          3(2-2-5) 

2013413  ออกแบบสิ่งทอ                               3(2-2-5) 

2013404  ประติมากรรมประยุกต์                      3(2-2-5) 

2013310  จิตรกรรมประยุกต์                           3(2-2-5) 

2013315  การเขียนภาพประกอบ                      3(2-2-5) 

2012102  ศิลปะไทย                          3(2-2-5) 

2013411  ออกแบบงานไม้                               3(2-2-5) 

2013402  ออกแบบผลิตภัณฑ์                           3(2-2-5) 

2013403  ออกแบบผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน                 3(2-2-5) 

2013502  ศิลปะแสงสีเสียง                              3(2-2-5) 

2013317  ศิลปะการจัดวาง                              3(2-2-5) 

2013309  วาดเส้นสร้างสรรค์                             3(2-2-5) 

2011302  คอมพิวเตอ  ร์ส าหรับนักออกแบบ            3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7  หน่วยกิต 

2014801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             1(60) 
2014802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                   6(560) 
2014803  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา             1(60) 
2014804  สหกิจศึกษา                                      6(600) 
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เหตุผล 

2013506  แนวคิดการออกแบบ                    3(2-2-5) 

2013507  ศิลปะวิจักษ์                              3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

2014801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      1(60) 

2014802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ            6(360) 

2014803 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา       1(60) 
2014804  สหกิจศึกษาด้าน                          6(600) 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
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เหตุผล 

 2011105 สุนทรียภาพทางศิลปะการออกแบบ    3(2-2-5) 
       เนื้อหาและรูปแบบทางศิลปะการออกแบบ ศึกษาคุณค่าตาม
กาลเวลาเข้าใจ เข้าถึงความงาม ขอบข่ายและสิ่งแวดล้อมของศิลปะ
การออกแบบ ทั้งแบบสากลและลักษณะไทย 

รายวิชาใหม่ ที่ปรับเพิ่มจาก

หลักสูตรเดิม 

 

 2012105การจัดการองค์ประกอบศิลป์                     3(2-2-5) 

       คุณค่าทางด้ าน เนื้ อหา เรื่องราว หรือสาระของผลงาน
สร้างสรรค์ น าเสนอและแสดงออกรูปลักษณะ ที่ เกิดจากการจัดการ
รูปทรงที่สัมพันธ์กับเนื้อหาเรื่องราวของผลงานรวมถึง คุณค่าทาง
ความงามของการเลือกวัสดุหรือสื่อ อ่ืนที่มีความส าคัญต่อการ
สร้างสรรค์ท าให้งานทรงคุณค่าทางความงามอย่างสมบูรณ์ 

2011201  วาดเส้น 1                     3(2-2-5) 

 ปฏิบัติการวาดเส้น โดยการศึกษาวิธีการ
ร่างภาพที่ถูกต้อง การถ่ายทอดรูปแบบจากต้นแบบ
ลักษณะ 2 มิติและ 3 มิติ ด้วยลายเส้นชนิดต่าง ๆ 
รวมไปถึง รูปทรง แสง-เงา พ้ืนผิว ระยะใกล้ -ไกล  
ตลอดจนการแก้ปัญหาทางด้านเทคนิค วัสดุอุปกรณ์
ให้เหมาะสมกับเรื่องราว 

2011205  วาดเส้นพื้นฐาน                          3(2-2-5) 
      ศึกษาความรู้เบื้องต้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการและวิธีการวาด
ลายเส้น จะเน้นความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องโครงสร้างของวัตถุชนิด
ต่างๆ โดยเริ่มจากรูปทรงเรขาคณิตพัฒนาไปสู่รูปทรง ที่ มีมิติ
สลับซับซ้อนขึ้นตามล าดับรวมถึงใช้เส้นในการสร้างรูปทรง แสงเงา รู้
หลักการสร้างมิติระหว่างวัตถุในภาพ  
 

ปรับรหัส ชื่อรายวิชาและหัวข้อ
เพ่ือให้หัวข้อการจัดการเรียนรู้มี
ความทันสมัยและชัดเจนในการ
จั ด การ เรี ยน รู้ ม ากขึ้ น  แล ะ
เหมาะสมกับสถานการณ์ ใน
ปัจจุบัน 
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เหตุผล 

2011202   วาดเส้น 2                     3(2-2-5)  
 ปฏิบัติการวาดเส้น โดยถ่ายทอดรูปแบบ
จากต้นแบบลักษณะ 3 มิติและจากธรรมชาติ
แวดล้อมด้วยเทคนิคและกรรมวิธีต่างๆ ตามความมุ่ง
หมายและเนื้อหา โดยเน้นความถูกต้องและความ
งาม  เพื่อให้ได้ผลสอดคล้องกับ การน าไปใช้                  

2011206 วาดเส้นศิลปะการออกแบบ                     3(2-2-5) 
     จากพ้ืนฐานและการวาดเส้นด้วยวัสดุด้วยความช านาญ สู่การ
เรียนรู้โครงสร้าง แสงและเงา รูปทรงคน สัตว์ สิ่งของ สร้างสรรค์มิติ
ที่สมจริง รวมถึงการเขียนพ้ืนผิวชนิดของวัตถุต่างๆ เพ่ือประยุกต์
น าไปใช้ในการสร้างงานศิลปะการออกแบบอย่างเข้าใจ 

ปรับรหัส ชื่อรายวิชาและหัวข้อ
เพ่ือให้หัวข้อการจัดการเรียนรู้มี
ความทันสมัยและชัดเจนในการ
จั ด การ เรี ยน รู้ ม ากขึ้ น  แล ะ
เหมาะสมกับสถานการณ์ ใน
ปัจจุบัน 

2011203   จิตรกรรมพื้นฐาน             3(2-2-5) 
 หลักในการเขียนภาพ  ฝึกปฏิบัติงานเพ่ือ
เรียนรู้ เกี่ยวกับวัสดุและสื่อชนิดต่าง ๆ กรรมวิธี 
กระบวนการ  ตลอดจนเทคนิคที่ใช้สร้างสรรค์งาน
จิตรกรรม 
2013308   การระบายสีน้ า               3(2-2-5) 
 วัสดุ เครื่องมือและการเตรียมอุปกรณ์
ส าหรับเขียนสีน้ า ตลอดจนศึกษาและปฏิบัติการ
เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนสีน้ า โดยผ่านสื่อถ่ายทอด
ตามธรรมชาติแวดล้อม 

2013313   พื้นฐานทัศนศิลป์                               3(2-2-5) 

      พ้ืนฐานทฤษฎีศิลป์  หลักการและกระบวนการสร้างสรรค์ 
ทักษะการใช้ทฤษฎีการสร้างสรรค์ผลงานทั้งหนึ่งและสองมิติ และ
การถ่ายทอดสู่ปฏิบัติการทัศนศิลป์ที่สูงขึ้น 

รายวิชาใหม่ ที่ปรับเพิ่มจาก

หลักสูตรเดิม 

 

2011204   ประติมากรรมพื้นฐาน        3(2-2-5) 
 กรรมวิธีของงานประติมากรรม  เทคนิค
วิธีการในการปฏิบัติ งาน  เน้นความรู้ เกี่ยวกับ
ประติมากรรมเบื้องต้น  ลักษณะและคุณค่าของวัสดุ

2013314   ทัศนศิลป์ปฏิบัติ                                3(2-2-5) 

      การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สองมิติหรือสามมิติอย่างมี

พัฒนาการ โดยการใช้เทคนิคต่างๆ  สร้างทักษะและความเข้าใจใน
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แต่ละชนิดที่น ามาสร้างงานประติมากรรม  ตลอดจน
การเตรียมการใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับประเภท
ของงาน ป ระติ ม าก รรม   ก ารออกแบ บ ท าง
ประติมากรรม  การปั้น  การท าแม่พิมพ์  การหล่อ  
การปั้นนูนสูง  นูนต่ า  และลอยตัว 
2012101  วัสดุและเทคนคิศลิปะ         3(2-2-5) 

การท าความเข้าใจเกี่ ยวกับชนิดและ
คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุที่น ามาใช้ในงานศิลปะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัสดุในท้องถิ่น เน้นการทดลอง
เทคนิค และฝึกปฏิบัติการใช้ให้เกิดทักษะ เพ่ือการ
เลือกน าไปใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะและการ
ออกแบบอย่างมีคุณค่า 

มิติและองค์ประกอบในการต่อยอดทางทัศนศิลป์ 

2012302  หลักการออกแบบ       3(2-2-5) 
ด้วยกระบวนการออกแบบ และทฤษฎี

ทางองค์ประกอบศิลป์ กับการออกแบบ รวมทั้ง
สรีระศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งาน
ออกแบบต่างๆ การก าหนดแนวความคิดและฝึก
ปฏิบัติการออกแบบทั้งประเภทงาน 2 มิติ และ 3 
มิต ิ

2013415 พ้ืนฐานการออกแบบ                            3(2-2-5) 

      พ้ืนฐานทฤษฎี หลักการและกระบวนการออกแบบ ทักษะการ

ใช้ทฤษฎีการออกแบบผลงานทั้งสองและสามมิติ และการถ่ายทอดสู่

ปฏิบัติการออกแบบ 

ปรับเปลี่ยนรหัส ชื่อรายวิชาและ

หัวข้อเพ่ือให้หัวข้อการจัดการ

เรียนรู้มีความทันสมัยและ

ชัดเจน 



 

 

136 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

2013506  แนวคิดการออกแบบ          3(2-2-5)            
 กระบวนการและแนวคิดในการออกแบบ
เบื้องต้น  ฝึกทักษะการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
(Creative Thinking) ด้วยวิธีการแทนค่าและแปร
ความของรูปทรง เรียนรู้การพัฒนาความคิดโดย
ศึกษาจากธรรมชาติ  ให้ความส าคัญต่อ  การ
สังเคราะห์โดยการเชื่อมโยง จินตภาพและประเด็น
ปัญหา สู่แนวคิดรวบยอด (Concept) ความคิด 
(Idea) แนวงาน  (Theme) และสื่ อความหมาย
เพ่ือให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการออกแบบ ฝึก
วิเคราะห์ตัวอย่างผลงานออกแบบที่มีคุณภาพทั้งใน
แง่ของประโยชน์ใช้สอยและความงาม          

2013416 ปฏบัิติการออกแบบ                             3(2-2-5) 

      การสร้างสรรค์งานออกแบบสองมิติหรือสามมิติอย่างมี

พัฒนาการ โดยการใช้เทคนิคต่างๆ  สร้างทักษะและความเข้าใจใน

มิติและองค์ประกอบในการต่อยอดทางการออกแบบ 

ปรับเปลี่ยนรหัส ชื่อรายวิชาและ

หัวข้อเพ่ือให้หัวข้อการจัดการ

เรียนรู้มีความทันสมัยและ

ชัดเจน 

2011302 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์  1  3(2-2-5) 
 พ้ืนฐานของทฤษฎีและหลักการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และฝึกปฏิบัติการใช้ เครื่องมือใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เพ่ือการออกแบบ
กราฟิกในขั้นพ้ืนฐาน เช่น การปรับตกแต่ง ตัดต่อ
ภาพ อันเป็นประโยชน์ด้านศิลปประยุกต์ต่อไป 
2012303  ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์  2 3(2-2-5) 
 ทฤษฎี หลักการใช้งานคอมพิวเตอร์เพ่ือ

2013418  ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์พื้นฐาน            3(2-2-5) 
     พ้ืนฐานของทฤษฎีและหลักการใช้งานคอมพิวเตอร์และฝึก 
ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพ่ือการ

ออกแบบกราฟิกในขั้นพ้ืนฐาน เช่น การปรับตกแต่ง ตัดต่อภาพ อัน

เป็นประโยชน์ด้านศิลปประยุกต์ต่อไป 

รายวิชาใหม่ ที่ปรับเพ่ิม เปลี่ยน
รหัสและรายวิชาจากหลักสูตร
เดิมเพ่ือให้การจัดการเรียนรู้มี
ความทันสมัยและชัดเจนในการ
จัดการเรียนรู้มากข้ึน 
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ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ ส าหรับการสร้างสรรค์ศิลปะและการ
ออกแบบ พ้ืนฐานสู่การสร้างสรรค์งาน 2 มิติ และ 3 
มิติ เป็นต้น 
2012501 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3 3(2-2-5) 
 การใช้งานและฝึกปฏิบัติการออกแบบโดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางด้านกราฟิก
ส าหรับการสร้างงานวีดิทัศน์ 
2013501 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 4 3(2-2-5) 
 การใช้งานและฝึกปฏิบัติการออกแบบโดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางด้านกราฟิก 
ส า ห รั บ ส ร้ า ง ง า น เ ว็ บ ไซ ต์ แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง
ภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ 

2013419  คอมพิวเตอ  ร์ส าหรับนักออกแบบ              3(2-2-5) 
      โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางด้านสามมิติเพ่ือการออกแบบ 
การสร้างผลงานจ าลองด้วยโปรแกรมสามมิติ การน าเสนอผลงาน
ด้านศิลปะการออกแบบ 

รายวิชาใหม่ ที่ปรับเพ่ิม เปลี่ยน
รหัสและรายวิชาจากหลักสูตร
เดิมเพ่ือให้การจัดการเรียนรู้มี
ความทันสมัยและชัดเจนในการ
จัดการเรียนรู้มากข้ึน 

2012201 ภาพพิมพ์พื้นฐาน            3 (2–2–5)  
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของภาพพิมพ์ 
ประเภท รูปแบบ กรรมวิธี เทคนิค กระบวนการทา
งานพิมพ์แบบต่างๆ ปฏิบัติการพิมพ์ด้วยกรรมวิธีที่
หลากหลาย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการสร้างงานศิลปะ
และการออกแบบ 

2013304  ศิลปะภาพพิมพ์                                  3(2-2-5) 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคศิลปะภาพพิมพ์ประเภท
ต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์แต่ละประเภท เพ่ือแสดงผล
ทางความรู้สึก 

ปรับเปลี่ยน รายวิชา เพ่ือให้
หัวข้อการจัดการเรียนรู้มีความ
ทั น สมั ย แล ะชั ด เจน ใน การ
จัดการเรียนรู้มากขึ้น และปรับ
ลดรายวิชา พ้ืนฐานภาพพิมพ์ 
ออกจากหลักสูตรเดิม 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

 2012401 สัมมนาศิลปะการออกแบบ                      3(2-2-5) 
 การจัดการสัมมนาทางศิลปะการออกแบบอย่างเต็ม
รูปแบบเพ่ือสร้างกระบวนการค้นหาองค์ความรู้ทางศิลปะการ
ออกแบบในหัวข้อที่สนใจ 
2015103  เตรียมความพร้อมศิลปะนิพนธ์                3(2-2-5) 
               การเตรียมความพร้อม ในการสร้างสรรค์รายบุคคล 
นักศึกษาต้องเลือกหัวข้อเรื่องเพ่ือปฏิบัติงานศิลปะและการออกแบบ
ที่สมบูรณ์และเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เป็นส าคัญ เพ่ือ
พัฒนาการไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 
2012403 ภูมิปัญญาเพชรบุรีกับการสร้างสรรค์       3(2-2-5)     
 ภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรมเชิงช่างเพชรบุรี โดยการ
สังเกตจากสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กับการแก้ปัญหาในการด ารงชีวิต 
ศึกษาและเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การถ่ายภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว การร่างภาพ การท าหุ่นจ าลอง เป็นต้น แล้วน ามา
สังเคราะห์เป็นปัจจัยหลักให้เกิดการสร้างสรรค์ต่อไป 
2012404 ความคดิสรา้งสรรคเ์ชิงนวัตกรรม              3(2-2-5)       
 การสร้างแนวคิ ดสร้างสรรค์ ในการออกแบบเชิ ง
นวัตกรรม ทักษะความคิดแบบต่างๆ การท าแผนที่ความคิด การน า
แผนที่ความคิดมาใช้ในงานศิลปะการออกแบบ การสร้างสิ่งประดิษฐ์
เชิงนวัตกรรม   

รายวิชา ใหม่ที่ ป รับ เพ่ิ มจาก

หลักสูตรเดิม เพ่ือให้เกิดความ

สอด ค ล้ อ งกั บ ป รั ช ญ าแ ล ะ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรอีก

ด้วยเพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง

กับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

2012405 ศลิปะการออกแบบเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม            3(2-2-5) 
     การศึกษาค้นคว้าข้อมูล และการฝึกปฏิบัติการด้านศิลปะการ
ออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล้อม วัสดุ กระบวนการและเทคโนโลยีในการ
ผลิต ปฏิบัติการด้านศิลปะการออกแบบเพ่ือความยั่งยืน การน าเสนอ
ผลงานด้านศิลปะการออกแบบ 
2013404 ศลิปะการออกแบบแห่งอนาคต                 3(2-2-5) 
 นวัตกรรม แก้ปัญหาในบริบทใหม่ วิธีการใหม่ๆศิลปะการ
ออกแบบ ที่ เกิดจากความเข้าใจในปัญหาที่ซับซ้อน และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และอาจมีเป้าหมายส าคัญในการสร้าง
แรงบันดาลใจในศิลปะการออกแบบ 
2011103 ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย                          3(2-2-5) 
      ศึกษาความเป็นมาของศิลปะการออกแบบลักษณะไทย 
วัฒนธรรมของชาติ รวมถึงสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ที่ก่อให้เกิด
การสร้างศิลปกรรม การได้รับอิทธิพลและการถ่ายทอดรูปแบบ 
เนื้อหาทางศิลปะที่มีพัฒนาการจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน       
2011104 ประวัติศาสตร์ศิลป์สากล                        3(2-2-5) 
       ศึ กษ าความ เป็ น ม าขอ งศิ ล ป ะการออกแบ บ สากล 
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ที่ก่อให้เกิดการสร้างศิลปกรรม การ
ได้รับอิทธิพลและการถ่ายทอดรูปแบบ เนื้ อหาทางศิลปะที่มี
พัฒนาการจากยุคก่อน ประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

2013411  ออกแบบงานไม้                                  3(2-2-5) 
        การสร้างสรรค์ด้วย เครื่องมือ วัสดุ เทคนิคตัด ตอก เจาะ ไส 
ประกอบการเชื่อมประสาน องค์ความรู้จากการศึกษาภูมิปัญญางาน
ช่างไม้ดั้งเดิม สู่การสร้างสรรค์ใหม่       
2012406 ศิลปะกับการใช้สอย                              3(2-2-5) 
 การออกแบบประยุกต์ศิลป์ตามหน้าที่ประโยชน์ใช้สอยในชีวิต 
โดยมุ่งเน้นคุณค่าสุนทรียศาสตร์ ชั้นเชิงศิลปะเป็นส าคัญ 
2013301  การออกแบบสื่อดิจิทัล                          3(2-2-5) 

หลักการสร้างสรรค์สื่อศิลปะการออกแบบ ด้วยเครื่องมือทาง
ดิจิทัลมีเดีย การน าเสนอ การเผยแพร่ผลงานผ่านระบบออนไลน์ 

 



ภาคผนวก ค 

การก าหนดรหัสวิชา 
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การก าหนดรหัสวิชา 

1. ระบบรหัสวิชายึดหลักพ้ืนฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจัดหมวดวิชา และหมู่วิชา ยึดสาระส าคัญของค าอธิบายรายวิชา
3. รหัสวชิาประกอบด้วยตัวเลข  7 ตัว

  เลข  3 ตัวแรก เป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
  เลขตัวที่  4  บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
  เลขตัวที่  5  บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
  เลขตัวที่  6 ,7  บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลัง 

201_ _ _ _  สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  จัดลักษณะเนื้อหา  ดังนี้ 

หมู่วิชา 200 ของหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใด ๆ ได้ 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 
หรือชั้นปี 

ล าดับวิชา 

1 2 3 4 5 6 7 
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หมู่วิชา 201 ใช้กับ หมู่วชิาศิลปะการออกแบบ 
(หมวดวิชา ศิลปกรรมศาสตร์) 

หมู่วิชา 201 ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้ 

หมายเลข ลักษณะเนื้อหาวิชา รหัสวิชา 
1 ทฤษฎีหลักการและความเข้าใจศิลปการออกแบบ  (201_1_ _ ) 
2 ทฤษฎีและหลักปฏิบัติการทางศิลปการออกแบบ  (201_2_ _ ) 
3 ทฤษฎีและหลักทัศนศิลป์  (201_3_ _ ) 
4 ทฤษฎีและหลักการออกแบบ (201_4_ _ ) 
5 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, สหกิจศึกษา  (201_5_ _ ) 
6 โครงการพิเศษ วิทยานิพนธ์  การสัมมนาและการวิจัย (201_6_ _ ) 



ภาคผนวก ง 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 



ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ 

1 นายเขมา แฉงฉายา 

ตําแหนงทางวิชาการ: อาจารย 

วุฒิการศึกษา: 

 ศ.ม. (ออกแบบประยุกตศิลปศึกษา) คณะมัณฑนศิลป 

        มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551) 

 ศ.บ. (ออกแบบประยุกตศิลปศึกษา) คณะมัณฑนศิลป 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 

1 หนังสือ/ตํารา/บทความวิชาการ 

1.1 จิตรกรรมพื้นฐาน 

2 ผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรค 

2.1 เขมา แฉงฉายา. (2560). (ผลงานสรางสรรค) Change 

through Time… “00.00/30.05.2017”, 2560, 

International Symposium Design Arts Biennale, ณ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 20 มิถนุายน 2560 

2.2 เขมา แฉงฉายา. (2561). (ผลงานสรางสรรค) Change 

through Time…“00.00/27.05.2017”, 2561, The 

International Conference on Social Sciences, Arts 

and Media, Srinakharinwirot University ,14 - 15 

มิถุนายน 2561 

2.3 เขมา แฉงฉายา. (2562). “(ผลงานสรางสรรค) “สงขลา 

23/06/61”, 2562, รวมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม Art 

Camp ประจําป 2562 โดย กองทุนสงเสริมการศึกษาการ

สรางสรรคศลิปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลา
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ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ 

 

นนท”, ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป ถนนเจาฟา, 

4 - 29 กันยายน 2562 

2.4 เขมา แฉงฉายา. (2562). (ผลงานสรางสรรค) “การ

พัฒนาผลิตภัณฑ (ไม) OTOP ชุมชนหนองปรง อําเภอเขา

ยอย จังหวัดเพชรบุรี ไปสูตลาดโลกและเพ่ือการลงทนุท่ี

ยั่งยืน” โครงการ Innovation Hubs เพ่ือสรางเศรษฐกิจ

ฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

กลุมเรื่องเศรษฐกิจสรางสรรค. 2563. ไดรับคัดเลือกรวม

แสดง มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2563 โซน Innovation 

Hubs, ณ เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ , 2-6 สิงหาคม 2563 

3. ประสบการณการทํางาน  

    พ.ศ. 2554-ปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาศิลปะและการ

ออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

พ.ศ. 2557-ปจจุบัน  ประธานสาขาวิชาศิลปะและการ

ออกแบบ 

4. ประสบการณสอน/วิชาท่ีรับผิดชอบสอน 

    1) รายวิชาสุนทรียภาพทางทัศนศลิป   

    2) รายวิชาจิตรกรรมพ้ืนฐาน 

    3) รายวิชาการระบายสีน้ํา   
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ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ 

 

    4) รายวิชาศิลปกรรมไทยเพชรบุร ี

    5) รายวิชาศิลปะพ้ืนบานเพชรบุร ี    

    6) รายวิชาชางเมืองเพชร 
 

5.  ประสบการณสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ 

     - 

6.  ประสบการณดานการนิเทศ 

    1) พ.ศ. 2554-ปจจุบัน  อาจารยนิเทศนักศกึษาหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ รายวิชาการ

ฝกประสบการณวิชาชีพ   
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ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกาญจนี มฤคทัต 

ตําแหนงทางวิชาการ: อาจารย  

วุฒิการศึกษา: 

      ศป.ม. (ทัศนศิลป) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหาร

ลาดกระบัง (2552) 

      ศ.บ. (สาขาวิจิตรศิลป, จิตรกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง (2549) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   หนังสือ/ตํารา/บทความวิชาการ 

      - 

2.   ผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรค 

2.1 กาญจนี บุพพัณหสมัย. (2561). (ผลงานสรางสรรค) 

สื่อผสม ชุด “สายสัมพันธรักจากแม”, 2018, รวมแสดง

นิทรรศการ CRRU International Conference and Art 

Work Shop 2018 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 14 

มิถุนายน 2561 

2.2 กาญจนี บุพพัณหสมัย. (2561). (ผลงานสรางสรรค) 

ประติมากรรม ชุด “สายสัมพันธ” , 2561, รวมแสดง

นิทรรศการ Internationl Contemporary ArtAcademic 

Conference, Workshop, and Exhibition KMITLสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, วันท่ี 23 

สิงหาคม 2561 

2.3 กาญจนี บุพพัณหสมัย. (2562). กาญจนี บุพพัณหสมัย, 

(ผลงานสรางสรรค) สื่อผสม ชุด “สายใยจากแม”, 2019, รวม

แสดงนิทรรศการ Art Exhibition Thai Artistic Identity ณ 

หอศิลปอันดามัน, กระบี่. 21 - 31 พฤษภาคม 2562 
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ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ประสบการณการทํางาน  

พ.ศ. 2554-ปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาศิลปะและการ

ออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

4. ประสบการณสอน/วิชาท่ีรับผิดชอบสอน 

    1) รายวิชาวาดเสน 1    

    2) วาดเสน 2 

    3) รายวิชาศิลปะภาพพิมพ    

    4) รายวิชาการเขียนภาพประกอบ 

    5) รายวิชาออกแบบของที่ระลึก   

    6) รายวิชาประติมากรรมประยุกต 

5.  ประสบการณสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ 

     - 

6.  ประสบการณดานการนิเทศ 

    1) พ.ศ. 2554-ปจจุบัน  อาจารยนิเทศนักศกึษาหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
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ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ 

 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนันทิยา ดอนเกิด 

ตําแหนงทางวิชาการ: อาจารย  

วุฒิการศึกษา: 

      ศป.ม. (ศิลปะและการออกแบบ) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2556) 

      ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2554) 

 

1.  หนังสือ/ตํารา/บทความวิชาการ 

- 

2.  ผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรค 

2.1 นันทิยา ดอนเกิด. (2560). “การศึกษาภูมิปญญาผามัด

ยอม เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑจังหวัดเพชรบุร”ี, 2560, รายงาน

สืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนผลงานวิจัย

ระดับชาติ เครือขายบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ภาคเหนือ ครั้งท่ี 17, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

จังหวัดพิษณุโลก, (บทความวิชาการ) หนา 1385-1400 ,21 

กรกฎาคม 2560 

3.  ประสบการณการทํางาน  

พ.ศ. 2557-ปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาศิลปะและการ

ออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
 

4. ประสบการณสอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 

    1) รายวิชาเขียนแบบพื้นฐาน  

    2) รายวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ 

    3) รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ   

    4) รายวิชาธุรกิจและจรรยาบรรณทางการออกแบบ 
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ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    5) รายวิชาออกแบบสิ่งพิมพ     

    6) รายวิชาการวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ 

5.  ประสบการณสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ 

     - 

6.  ประสบการณดานการนิเทศ 

    1) พ.ศ. 2557-ปจจุบัน  อาจารยนิเทศนักศึกษาหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นางสาวภัทรา อัตตวิริยะสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ: อาจารย  

วุฒิการศึกษา: 

    M.A. (Science of Clothing) Bunka Gakuen University, JAPAN. 

(2014) 

    B.A. (Fashion Technology) Bunka Gakuen University, JAPAN. 

(2012) 

 

 

 

 

1.  หนังสือ/ตํารา/บทความวิชาการ 

- 

2.  ผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรค 

2.1 ภัทรา อัตตวิริยะสกุล. (2561). “การพัฒนาออกแบบ

เครื่องแตงกายแรงบันดาลใจจากเอกลักษณการแตงกายด้ังเดิม

ของชาวไทยทรงดํา ชุมชนหนองปรง ต.หนองปรง อ.เขายอย 

จ.เพชรบุร”ี, 2561, รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการและ

วิจัยแหงชาติและนานาชาติครั้งท่ี 5, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุร,ี (บทความวิจัย) หนา 679-685, 2-5 ธันวาคม 2561 

3.  ประสบการณการทํางาน  

พ.ศ. 2558-ปจจุบัน     อาจารยประจําสาขาวิชาศิลปะและ
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ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

4. ประสบการณสอน/วิชาท่ีรับผิดชอบสอน 

    1) รายวิชาสุนทรียภาพทางทัศนศลิป  

    2) หลักการออกแบบ 

    3) รายวิชาประวัติศาสตรศิลป 

    4) รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานศิลปะและการออกแบบ 

    5) รายวิชาพื้นฐานการออกแบบแฟชั่น     

    6) รายวิชาแนวคิดการออกแบบ 

5.  ประสบการณสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ 

     - 

6.  ประสบการณดานการนิเทศ 

    1) พ.ศ. 2558-ปจจุบัน  อาจารยนิเทศนักศกึษาหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ รายวิชาการ

ฝกประสบการณวิชาชีพ 
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ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ 

 

5 นายกิตติพันธุ ชินวรรณโชต ิ

ตําแหนงทางวิชาการ: อาจารย  

วุฒิการศึกษา: 

      ศป.ม. (ทัศนศิลป) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง (2556) 

      ศล.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (2554) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หนังสือ/ตํารา/บทความวิชาการ 

- 

2. ผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรค  

2.1 กิตติพันธุ ชินวรรณโชติ. (2560). พันธนาการ ,รางวัล

เกียรตินิยมอันดับ 3 ประเภทผลงานประติมากรรม การ

ประกวดศลิปกรรมแหงชาติ ครั้งที่63, โดย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ผลงานสรางสรรค), 5 

– 29 ตุลาคม 2560 

2.2 กิตติพันธุ ชินวรรณโชติ. (2561). พันธนาการหมายเลข2, 

รวมแสดงผลงาน ประเภทผลงานประติมากรรม การประกวด

ศิลปกรรมแหงชาติ ครัง้ที่ 64. มหาวิทยาลัยศิลปากร, ณ 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ผลงานสรางสรรค), 9 - 28 ตุลาคม 

2561 

2.3 กิตติพันธุ ชินวรรณโชติ. (2562). ความสัมพันธ, รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4 

ประเภทผลงาน ประติมากรรม. ธนาคารกรุงไทย, ณ หอศิลป

รวมสมัยกรุงไทย (ผลงานสรางสรรค), 4 เมษายน – 3 

พฤษภาคม 2562 
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ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ 

 

 

 

 

 

 

3. ประสบการณการทํางาน  

พ.ศ. 2561-ปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาศิลปะและการ

ออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

4. ประสบการณสอน/วิชาท่ีรับผิดชอบสอน 

    1) รายวิชาองคประกอบศิลป   

    2) รายวิชาประติมากรรมพ้ืนฐาน 

    3) รายวิชาออกแบบดวยคอมพิวเตอร 1   

    4) รายวิชาศิลปะภาพถาย 

    5) รายวิชาประติมากรรมประยุกต     

    6) รายวิชาปูนปนเพชรบุรี 

5.  ประสบการณสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ 

     - 

6.  ประสบการณดานการนิเทศ 

    1) พ.ศ. 2561-ปจจุบัน  อาจารยนิเทศนักศกึษาหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ รายวิชาการ

ฝกประสบการณวิชาชีพ   
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ภาคผนวก จ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 



156 



157 



158 



ภาคผนวก ฉ 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตร 



160 
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ซ  
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 



181 

ภาคผนวก ซ  
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรปรับปรุง) 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พ.ศ. 2559 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2564 
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นนักศิลปะหรือนักออกแบบที่
มีคุณภาพและคุณธรรมทั้งในด้านวิชาการและทักษะใน
วิชาชีพ สามารถออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้าน
ประยุกต์ศิลป์ให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้องหรือสามารถเป็น
ผู้ประกอบการที่พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

2) เป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้ความเข้าใจใน
วิทยาการของศิลปะและการออกแบบที่สามารถ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสุนทรียภาพให้แก่ประชาชน 
โดยอาศัยพื้นฐานแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
พ้ืนถิ่น วัตถุดิบในชุมชน และองค์ความรู้ใน
กระบวนการประยุกต์ศิลป์ประกอบกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการคิด สร้างสรรค์ 
ทั้งตามสมัยนิยมและน าสมัยนิยม 

3) เพ่ือให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
พัฒนาองค์ความรู้ในด้านศิลปะและการออกแบบของ
ไทย ให้เป็นศูนย์กลางของแหล่งความรู้ด้านประยุกต์
ศิลป์ของประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคตะวันตก และ
ภูมิภาคใกล้เคียง 

1) หลักสูตรเพ่ือการศึกษาท าความเข้าใจ องค์
ความรู้  สามารถสร้างสรรค์ผลงาน เชิงศิลปะการ
ออกแบบตามหน้าที่ ประโยชน์ใช้สอยทางกายและ
จิตใจ มุ่งเน้นคุณค่าสุนทรียศาสตร์เป็นส าคัญ  

2) เพ่ือพัฒนาบัณฑิตสู่การสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ยอมรับจากระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ สู่ระดับสากลต่อไป 

3 ) ห ลั กสู ต ร เพ่ื อ ส ร้ า งบั ณ ฑิ ตที่ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม เข้าใจและเข้าถึง ในวิชาชีพศิลปะการ
ออกแบบ 

4) หลักสูตรเพ่ือการศึกษาต่อยอดภูมิปัญญาและ
วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นเพชรบุรี พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศชาติ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 



ภาคผนวก ฌ  
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร (PLOs) 

กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  
(Course Learning Outcomes: CLOs) 
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ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 
(Course Learning Outcomes: CLOs)  

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

รหัสวิชา     2000101 
ชื่อรายวิชา  ภาษาอังกฤษเพื่องานศลิปะการออกแบบ 

3(2-2-5)  

CLO1 สามารถวางแผนการบริหารจัดการภาระงานดว้ยภาษาอังกฤษ
ร่วมกันกับผู้อื่นได้ Ap 
CLO2 สามารถบอกความหมาย รายละเอียดของศิลปะการออกแบบ
ได้เป็นภาษาอังกฤษได้ U 
CLO3 สามารถสื่อสารและตอบสนองต่อใจความและประเด็นส าคัญ
ของศิลปะการออกแบบด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม C 
รหัสวิชา  2011102 
ชื่อรายวิชา     ประวัติศาสตร์ศิลป์ 

3(2-2-5)   

CLO1 สามารถระบุช่องทางการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ศิลป์เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้อง R,U 
CL24 สามารถบอกความหมายและรายละเอียดของประวัติศาสตร์
ศิลป์ได้ U 
CLO3 สามารถระบุใจความส าคัญของข้อมูลด้านประวัติศาสตรแ์ต่ละ
ยุคสมัยได้ An 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

รหัสวิชา 2011105 
ชื่อรายวิชา  สุนทรียภาพทางศลิปะการออกแบบ 

3(2-2-5)  

CLO1 สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ Ap 
CLO2 ศึกษาผลงานออกแบบและทัศนศิลป์ ได้อย่างถูกต้องตามหลัก
ความงาม Ap 
CLO3 ความเข้าใจสุนทรียภาพ เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมได้ C 
รหัสวิชา 2011106 
ชื่อรายวิชา    ศิลปกรรมไทยเพชรบุรี 

3(2-2-5)  

CLO1  สามารถด าเนินงานศึกษาศิลปกรรมไทยเพชรบุรี อย่างมีส่วน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ Ap 
CLO2  สามารถน าความรู้ ประยุกต์ใช้งานศิลปะการออกแบบได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามกาลเวลา C 
CLO3 อธิบายลักษณะและโครงสร้างศิลปกรรมไทยเพชรบุรีการ
ประยุกต์ใช้งานศิลปะการออกแบบเพื่ อการสื่อสาร น าเสนอ 
แสดงออกในรูปแบบต่างๆ ได้ R, U 

รหัสวิชา 2012104 
ชื่อรายวิชา    องค์ประกอบศิลป ์

3(2-2-5)   

CLO1 สามารถบอกความหมายขององค์ประกอบของทัศนศิลป์ได้ U 
CLO2 สามารถปฏิบตัิงานทางทัศนศิลป์ จัดองค์ประกอบของผลงาน
ได้อย่างถูกต้องตามหลักองค์ประกอบศิลป์ Ap 
CLO3 สามารถปฏิบตัิงานทางองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เพ่ือพัฒนา 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

ตนเองและสังคมได้ C 

รหัสวิชา   2012105 
ชื่อรายวิชา  การจัดการองค์ประกอบศิลป์  

3(2-2-5)   

CLO1 สามารถบอกความหมายของการจัดองค์ประกอบของ
ทัศนศิลป์ได้ U 
CLO2 สามารถระบุใจความส าคญัของข้อมูลหรือการจดัการ
องค์ประกอบศิลป์ของทัศนศิลปไ์ด ้An 
CLO3 สามารถตอบสนองต่อใจความและประเด็นส าคัญของทัศนศิลป์
ในการจัดการองค์ประกอบศิลป์ไดอ้ย่างถูกต้องและเหมาะสม C 

รหัสวิชา     2013312 
ชื่อรายวิชา  ศิลปะภาพถ่าย  

3(2-2-5)  

CLO1 สามารถตอบสนองต่อใจความและประเด็นส าคัญของศิลปะ
การถ่ายภาพของทัศนศิลปไ์ด้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม C 
CLO2 สามารถอธิบายลักษณและโครงสร้างการ 
ประยุกต์ใช้ศลิปะภาพถ่ายงานทัศนศิลป์เพื่อการสื่อสาร น าเสนอ 
แสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ได้ R,U 
CLO3 สามารถปฏิบตัิงานทางทัศนศิลป์ ในการถ่ายภาพเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมได้ C 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

รหัสวิชา  2011205 
ชื่อรายวิชา      วาดเส้นพ้ืนฐาน         

3(2-2-5)  

CLO1 เพื่อสืบค้นข้อมลูวิชาวาดเสน้เพื่อการพัฒนาตนเองและเรยีนรู้
ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ Ap 
CLO2 เพื่อบอกความหมายของวาดเส้นพ้ืนฐานได้ U 
CLO3 เพือ่สามารถระบุใจความส าคัญของการออกแบบแต่ละ
ประเภทได้ An 

รหัสวิชา . 2011206 
ชื่อรายวิชา    วาดเส้นศิลปะการออกแบบ  

3(2-2-5)  

CLO1 สามารถวางแผนการบริหารจัดการภาระงานวาดเส้นร่วมกับ
ผู้อื่นได้ Ap 
CLO2 สามารถปฏิบตัิงานวาดเส้นเสมือนได้อย่างชัดเจนและ
คล่องแคล่ว R, U 
CLO3 สามารถปฏิบตัิงานวาดเส้นเสมือน ได้อย่างชัดเจนและ
คล่องแคล่ว R, U 
รหัสวิชา 2013313  
ชื่อรายวิชา  พื้นฐานทัศนศิลป์ 

3 (2-2-5)  

CLO1 สามารถบอกความหมายของพื้นฐานทัศนศิลป์ได้ U 
CLO2 สามารถระบุใจความส าคญัของการศึกษาข้อมูลปฏิบตัิพื้นฐาน
ทัศนศิลป์ได้ An 
CLO3สามารถต่อยอดประเด็นส าคญัของพื้นฐานทัศนศิลป์ไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม C 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

รหัสวิชา 2013314 
ชื่อรายวิชา      ทัศนศิลป์ปฏิบัติ        

3 (2-2-5)  

CLO1 สามารถบอกความหมายของทัศนศิลป์ในทางปฏิบีติงาน
ทัศนศิลป์ได้ U 
CLO2 สามารถระบุใจความส าคญัของข้อมูลหรือทัศนศิลป์ปฏิบัตไิด้ 
An 
CLO3สามารถตอบสนองต่อใจความและประเด็นส าคัญของทัศนศิลป์
ในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมได้ C 
รหัสวิชา 2013415  
ชื่อรายวิชา  พื้นฐานการออกแบบ 

3 (2-2-5)  

CLO1 สามารถบอกความหมายของพื้นฐานการออกแบบได้ U 
CLO2 สามารถระบุใจความส าคญัของการศึกษาข้อมูลปฏิบตัิการ
ออกแบบได้ An 
CLO3สามารถต่อยอดประเด็นส าคญัของการออกแบบไปสู่การ
ปฏิบัติการออกแบบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม C 

รหัสวิชา 2013416 
ชื่อรายวิชา    ปฏิบัติการออกแบบ  

3(2-2-5)  

CLO1 สามารถปฏิบตัิและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ตาม
กระบวนการขั้นตอนการออกแบบ โดยใช้แนวความคิดรวบยอดใน
การออกแบบที่แตกต่างกัน Ap 
CLO2 สามารถปฏิบตัิการออกแบบน าเสนอผลงานการออกแบบด้วย
แนวความคิดให้มีความทันสมยั สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน C 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

รหัสวิชา       2013417 
ชื่อรายวิชา    ศิลปะการออกแบบประยุกต์   

3(2-2-5)   

CLO1 สามารถปฏิบตัิการสร้างสรรค์การออกแบบประยุกตด์้วย
ศิลปะการออกแบบด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ โดยเน้นความคิด
สร้างสรรคไ์ด้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม C 
CLO2 สามารถน าเสนอผลงานการออกแบบประยุกต์ได้ R, U 

รหัสวิชา  2011302 
ชื่อรายวิชา      ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  

3(2-2-5)  

CLO1 สามารถปฏิบตัิเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบได ้
Ap 
CLO2 สามารถปฏิบตัิเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบได้
อย่างถูกต้องตามหลักการและทฤษฎีเบื้องต้น C 
CLO3 สามารถการน าความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นพ้ืนฐานการน าโปรแกรมไปประยุกต์ใช้กับวิชาที่
เกี่ยวข้องได้ R, U 
ชื่อรายวิชา    สัมมนาทางศิลปะการออกแบบ  

รหัสวิชา       2012401       

3(2-2-5)  

CLO1 สามารถเผยแพรผ่ลงานหรอืผลการปฏิบัติงานท่ีเกดิจากการ
สัมมนาทางศลิปะออกแบบสูส่าธารณะโดยการใช้เทคโนโลยีได้ C 
CLO2 สามารถสมัมนาศลิปะออกแบบเพื่อการประยุกต์ศลิป์ได้ Ap 
CLO3 สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมมนาได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับกาลเวลา C 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

รหัสวิชา  2015101 
ชื่อรายวิชา ความถนัดทางศิลปะการออกแบบ 1 

3 (2-2-5)   

CLO1สามารถบอกความหมาย หลักและกระบวนการทางศิลปะการ
ออกแบบได้ U 
CLO2สามารถปฏบิัติงานตามความถนัดของผู้เรยีนศิลปะการ
ออกแบบ ได้อย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว R,U 
CLO3สามารถอธิบายลักษณะและโครงสร้างการประยุกต์ใช้ศิลปะ
การออกแบบเพื่อการสื่อสาร น าเสนอ แสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
R, U 

รหัสวิชา   2015102 
ชื่อรายวิชา   ความถนัดทางศิลปะการออกแบบ 2 

3 (2-2-5)   

CLO1 สามารถบอกความหมาย หลักการและกระบวนตามความ
ถนัดของผู้เรียนได้ U 
CLO2 สามารถปฏิบตัิงานตามความถนัดของผู้เรยีนศิลปะการ
ออกแบบได้อย่างถูกต้อง Ap 
CLO3สามารถเลือกใช้ทักษะ เพื่อการประยุกต์ศลิป์ตามความถนัด
ของผู้เรียนได้ Ap 

รหัสวิชา   2015103 
ชื่อรายวิชา  เตรียมความพร้อมศลิปะนิพนธ์ 

3(2-2-5)  

CLO 1 สามารถตอบใจความส าคญัและเนื้อหาท่ีส าคญัของศิลปะการ
ออกแบบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม C 
CLO 2 สามารถปฏิบัติงานศลิปะการออกแบบเพื่อการพัฒนาตนเอง 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

และสังคมได้ C 

CLO 3 สามารถประยุกต์ใช้ศิลปะการออกแบบได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมตามกาลเวลา C 
รหัสวิชา 2013901 
ชื่อรายวิชา     การวิจัยทางศิลปะการออกแบบ 

3(2-2-5)   

CLO1 สามารถบอกความหมายและประเภทของงานสร้างสรรค์งาน
ศิลปะโดยใช้หลักการวิจัย และระเบียบ วิธีการวิจัยได้อย่างถูกต้อง R, 
U 
CLO2 สามารถเขียนโครงร่างการวิจัย การด าเนินการวิจัย วิธีการ
สร้างสรรคผ์ลงาน หรือการค้นคว้า ทดลอง รวบรวม วิเคราะห์ข้อมล
ได้ C 
CLO3 สามารถเขียนโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการท าศิลปนิพนธ์
ได้ Ap 
CLO4 สามารถประเมินประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบคน้
ความหมายในการแปลได้ (E) 

รหัสวิชา       2015201   
ชื่อรายวิชา    ศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการออกแบบ 

5(3-4-8)     

CLO1 สามารถบอกความหมายและประเภทของงานสร้างสรรค์งาน
ศิลปะโดยใช้หลักการสร้างสรรคืศลิปนิพนธ์ และระเบียบ วิธีการวิจยั
ได้อย่างถูกต้อง R, U 
CLO2 สามารถเขียนโครงร่างการวิจัย การด าเนินการวิจัย วิธีการ
สร้างสรรคผ์ลงาน หรือการค้นคว้า ทดลอง รวบรวม วิเคราะห์ข้อมล 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

ศิลปนิพนธ์ ได้ C 
CLO3 สามารถเขียนโครงการศิลปนิพนธไ์ด้ Ap 
รหัสวิชา 1554702  

ชื่อรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1 (60)  

CLO1 สามารถแสดงบทบาทสมมตุิในสถานการณ์จ าลองต่าง ๆ (Ap) 
CLO2 สามารถประยุกต์ใช้ความรูเ้พื่อใช้ในการท างานหน่วยงานต่าง 
ๆ (Ap) 
รหัสวิชา 1554703  
ชื่อรายวิชา การฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 

6 (560)  

CLO1 สามารถปฏิบตัิการศลิปะการออกแบบในหน่วยงานภาครัฐ
และ/หรือเอกชนท่ีใช้ศิลปะการออกแบบในการท างาน (Ap) 
CLO2 สามารถศิลปะการออกแบบท่ีตนเองสนใจได้ (C) 



ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders’ needs/Input) 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ภายในปี 2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านอาหาร 
การท่องเที่ยว และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชา 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 
พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม
น าความรู้ เป็นพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตโดยค านึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
3. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ 
4. น้อมน าแนวพระราชด าริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นและให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเผยแพร่สู่สากล 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการน้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

2 ปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

“คุณธรรมน าความรู้ มุ่งสู่สากล” ส านั ก ส่ ง เส ริ ม วิ ช าก ารและ งาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

3 วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
คณะ 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรชั้นน าด้านการท่องเที่ยว ภาษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พันธกิจ 

1. สร้างเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
นานาชาติ 

2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัด
การศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพทางวิชาการและมาตรฐานสากล 

3. พัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารต่างประเทศเพ่ือความเป็นสากล 
4. พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพระดับชาติและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ

พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น 
5. พัฒนาการให้บริการวิชาการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ส่งเสริม

โครงการอันเนื่องมากพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม พร้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

4 มาตรฐานสากล TQF 5 – 6 
ด้าน /มคอ. 1 (ถ้ามี) 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1.1 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ และปฏิบัติงานอย่างมี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.2 เขา้ชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติงานตามเวลาที่ก าหนด และส่งงานตรงเวลา 
1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และช่วยเหลือผู้อื่น 
1.4 ประพฤติตนตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
2. ด้านความรู้ 
2.1 มีทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 มีความเข้าใจ เข้าถึงในศิลปะการออกแบบ เพ่ือการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.3 มีความรอบรู้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้
เพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณต์่าง ๆ   
2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา แก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผลและเป็นระบบ  
3.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสู่การฝึกประสบการณ์ 
ภาคสนามและการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม   
3.3 สามารถใช้ความรู้ทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบ บูรณาการกับศาสตร์อื่น
เพ่ือพัฒนาทักษะการท างานให้เกิดประสิทธิผล 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

4 (ต่อ) มาตรฐานสากล TQF 5 – 6 
ด้าน /มคอ. 1 (ถ้ามี) 

 4. ด้านทักษะความความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถท างานเป็นกลุ่มและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
4.2 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ระบบการท างาน และวัฒนธรรมองค์กรที่
เข้าไปปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานและบุคคลทั่วไป 
4.3 แสดงภาวะผู้น าและผู้ตามอย่างเหมาะสม   
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 สืบค้น รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและยังตระหนักถึง
ประเด็นความปลอดภัยออนไลน์ การปกป้องข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน 
5.2 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงแบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิดเห็นและน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารผ่านการประชุมทางไกล (video-conferencing) โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือแอพพลิเคชั่นที่เป็นประโยชน์บนอุปกรณ์ส่วนตัว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3 สื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท้ังการพูด การฟัง การเขียนได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ 
5.4 น าความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

5 ข้อก าหนดสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) -  
6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ได้ให้
ความส าคัญกับการการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ และการท าการค้า
ระหว่างประเทศ ประกอบกับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) และธุรกิจการท่องเที่ยวและการให้บริการ
นักท่องเที่ยวต่างชาติในยุคปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษธุรกิจซึ่งถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสารเพ่ือการค้าขาย
และการให้บริการในระดับสากล ดังนั้นการวางแผนพัฒนาหลักสูตรต้องท าให้ผู้เรียน
มีความพร้อมและทันต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก 

ประกาศฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
– 2564) 

7 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 - 2579 

วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ระบุไว้ว่า “คนไทยทุกคน
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลก
ศตวรรษท่ี 21” จึงได้มีการก าหนดเป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) 
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3Rs8Cs) ประกอบด้วยคุณลักษณะผู้เรียน 3 ด้าน (3Rs) ได้แก่ การอ่านออก การ
เขียนได้ และการคิดเลขเป็น และทักษะการเรียนรู้ 8 ประการ (8Cs) ได้แก่ ทักษะ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์ 
  

ประกาศฯ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 



 

 

198 

ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

7  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 – 2579 (ต่อ) 

และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้าน
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ
และการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ ความมีเมตตากรุณา มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ทั้งนี้ ยังได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์หลัก 6 ประการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยยุทธศาสตร์ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของ
หลักสูตร ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้  
   1. เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ
คุณลักษณะที่ จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
   2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
   3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน      
   4. แหล่งเรียนรู้ สื่อ ต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที ่ 
   5. ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
   6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
   7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

ประกาศฯ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุร ีเร่ือง มาตรฐาน
การศึกษา  

ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
   1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมา
อาชีพ ความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม ความเพียรและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   2. เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 และความคิดสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหา มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 
   3. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 
ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองโลก 

เว็บไซตม์หาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

9 ทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (8Cs) ประกอบด้วย ทักษะต่อไปนี้  
1. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 

2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

3. ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  

4. ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 

5. ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ 

6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

7. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 

8. ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

แหล่งข้อมูลบทความวิชาการด้าน
การศึกษา 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

10 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาประกอบด้วย 3 
ทักษะหลัก ได้แก่  
1. ทักษะการคิด ประกอบด้วย 4 ทักษะย่อย ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ทักษะการคิด

ค านวณ และทักษะการคิดแก้ปัญหา 

2. ทักษะการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ทักษะย่อย ได้แก่ ทักษะ การรู้สารสนเทศ 

ทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ทักษะการท างานเป็นทีมและการมีมนุษย

สัมพันธ์ และทักษะการวิจัย  

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ประกอบด้วย 2 ทักษะย่อย 

ได้แก่ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการสื่อสาร  

แหล่งข้อมูลบทความวิชาการด้าน
การศึกษา 

11 คุณ ลั กษณ ะบัณ ฑิ ตที่ พึ ง
ประสงค ์

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะต้องมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ดังต่อไปนี้   

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 
2. มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
3. คิดเป็นท าเป็น 
4. มีความรับผิดชอบ 
5. มีความสามารถในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

 
 
 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

12 อัตลักษณ์นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

 “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้” 
 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

13 ความต้องการจ าเป็นของ
นายจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่ส ารวจความคิดเห็นได้แก่ กลุ่มงานด้านศิลปะ การ
ออกแบบ ทั้งภาครัฐและบริษัทเอกชน เมื่อพิจารณาความต้องการจ าเป็นของ
นายจ้างตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีแล้ว สรุปได้ดังต่อไปนี้   

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 การประพฤติและปฏิบัติตนที่ดี ร้อยละ 4.81 

 การเสียสละเพ่ือส่วนรวม ร้อยละ 4.50 

 ความซื่อสัตย์ ร้อยละ 4.63 

 ความอดทน ร้อยละ 4.50 

 ความมีวินัย ร้อยละ 4.56            
2. ด้านความรู้ 

 มีความทักษะความสามารถ มีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค ์รอ้ยละ 4.64 

 มีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงในศิลปะการออกแบบ เพ่ือการต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 4.82 

 มีความความรอบรู้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ร้อยละ 4.46 
 
 

แบบสอบถามความต้องการการใช้
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
จัดท าโดยสาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

13 ความต้องการจ าเป็นของ
นายจ้าง (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ร้อยละ 4.58 

 มีความรู้ทางด้านการสื่อสารทั่วไปและเชิงพานิชย์ ร้อยละ 4.75 
มีความรู้ในการท างานวิชาชีพพ้ืนฐานด้านศิลปะการออกแบบในภาพรวม ร้อยละ 

4.212. ด้านความรู้ (ต่อ) 

 มีความรู้และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 4.41 

 มีความรู้ที่จะพัฒนาสู่ความช านาญในการปฏิบัติงานศิลปะการออกแบบ ร้อยละ 
4.42 

 มีความรู้ในการศึกษาและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 4.35 

 มีความเข้าใจตนเอง ลักษณะงาน และการรับมอบหมายงาน ร้อยละ 4.41         
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 มีความสามารถในการน าเสนอข้อมูลและแนวคิดเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ ร้อยละ 
4.67 

 มีความสามารถในการตรวจสอบและประเมินผลงานเพ่ือการพัฒนา ร้อยละ 
4.54 

 มีความสามารถในการวางแผนงานและด าเนินงานเป็นระบบ ร้อยละ 4.73 
 
 
 

แบบสอบถามความต้องการการใช้
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
จัดท าโดยสาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

13 ความต้องการจ าเป็นของ
นายจ้าง (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ ร้อยละ 4.59 
มีความสามารถในการคิดและประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพธุรกิจ ร้อยละ 4.24 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 มีบุคลิกภาพดีเป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ร้อยละ 4.22 

 มีความรับผิดชอบและทักษะการจัดการงานให้บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 4.54 

 มีทักษะการฟังและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ร้อยละ 4.67 

 มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับคนและระบบการท างาน ร้อยละ 4.78 

 มีทักษะภาวะผู้น าและความสามารถในการท างานเป็นทีม ร้อยละ 4.45 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 4.83 

 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ร้อยละ 4.23 

 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสาร ร้อยละ 4.76 

 ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ร้อยละ 4.14 

 ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้หลักเหตุผล ร้อยละ 4.36 
 
 

 

แบบสอบถามความต้องการการใช้
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
จัดท าโดยสาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

14 ความต้องการจ าเป็นของ
ศิษย์เก่า 

เมื่อพิจารณาความต้องการจ าเป็นของศิษย์เก่าตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคข์องบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแล้ว สรุปไดด้ังต่อไปนี้   

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 การประพฤติและปฏิบัติตนที่ดี ร้อยละ 4.43 

 การเสียสละเพ่ือส่วนรวม ร้อยละ 4.52 

 ความซื่อสัตย์ ร้อยละ 4.63 

 ความอดทน ร้อยละ 4.50 

 ความมีวินัย ร้อยละ 4.47         

2. ด้านความรู้ 

 มีทักษะความสามารถ มีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค ์ร้อยละ 4.65 

 มีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงในศิลปะการออกแบบ เพ่ือการต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ร้อยละ 4.73 

 มีความความรอบรู้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ร้อยละ 4.69 

 มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ร้อยละ 4.28 

 มีความรู้ทางด้านการสื่อสารทั้งทั่วไปและเชิงพานิช ร้อยละ 4.41 

 มีความรู้ในการท างานวิชาชีพทางด้านศิลปะการออกแบบพ้ืนฐานในภาพรวม  
ร้อยละ 4.34 

แบบสอบถามความต้องการการใช้
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
จัดท าโดยสาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

 

14 ความต้องการจ าเป็นของ
ศิษย์เก่า (ต่อ) 

 มีความรู้และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 4.59 
มีความรู้ที่จะพัฒนาสู่ความช านาญในการปฏิบัติงานศิลปะการออกแบบ ร้อยละ 

4.32 

 มีความรู้ในการศึกษาและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 4.37 

 มีความเข้าใจตนเอง ลักษณะงาน และการรับมอบหมายงาน ร้อยละ 4.65                
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 มีความสามารถในการน าเสนอข้อมูลและแนวคิดเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ ร้อยละ 

4.56 

 มีความสามารถในการตรวจสอบและประเมินผลงานเพ่ือการพัฒนา ร้อยละ 

4.39 

 มีความสามารถในการวางแผนงานและด าเนินงานเป็นระบบ ร้อยละ 4.65 

 มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ ร้อยละ 4.55 

 มีความสามารถในการคิดและประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพธุรกิจ ร้อยละ 4.25 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 มีบุคลิกภาพดีเป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ร้อยละ 4.36 

 มีความรับผิดชอบและทักษะการจัดการงานให้บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 4.53 

แบบสอบถามความต้องการการใช้
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
จัดท าโดยสาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

206 

ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการได้ข้อมูล 

 
14 ความต้องการจ าเป็นของ

ศิษย์เกา่ (ต่อ) 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (ต่อ) 

 มีทักษะการฟังและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ร้อยละ 4.59 

 มีความสามารถในการปรับตัวใหเ้ข้ากับคนและระบบการท างาน ร้อยละ 4.78 

 มีทักษะภาวะผู้น าและความสามารถในการท างานเป็นทีม ร้อยละ 4.38 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 4.79 

 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ร้อยละ 4.37 

 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสาร ร้อยละ 4.73 

 ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ร้อยละ 4.31 

 ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้หลักเหตุผล ร้อยละ 

4.31 

แบบสอบถามความต้องการการใช้
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
จัดท าโดยสาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 

15 ความต้องการจ าเป็นของ
ศิษย์ปัจจุบัน 
 
 
 
 

เมื่อพิจารณาความต้องการจ าเป็นของศิษย์ปัจจุบันตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคข์องบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแล้ว สรุปไดด้ังต่อไปนี้   

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 การประพฤติและปฏิบัติตนที่ดี ร้อยละ 4.57 

 การเสียสละเพ่ือส่วนรวม ร้อยละ 4.48 

 ความซื่อสัตย์ ร้อยละ 4.50 

แบบสอบถามความต้องการการใช้
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
จัดท าโดยสาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการได้ข้อมูล 

 
15 ความต้องการจ าเป็นของ

ศิษย์ปัจจุบัน (ต่อ) 
 

 ความอดทน ร้อยละ 4.39 

 ความมีวินัย ร้อยละ 4.27            

2. ด้านความรู้ 

 มีความทักษะความสามารถ มีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค ์ร้อยละ 4.77 

 มีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงในศิลปะการออกแบบ เพ่ือการต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ร้อยละ 4.69 

 มีความความรอบรู้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ร้อยละ 4.73 

 มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ร้อยละ 4.21 

 มีความรู้ทางด้านการสื่อสารทั้งทั่วไปและเชิงพานิชย์ ร้อยละ 4.37 

 มีความรู้ในการท างานวิชาชีพทางด้านศิลปะการออกแบบพ้ืนฐานในภาพรวม 
ร้อยละ 4.41 

 มีความรู้และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 4.64 

 มีความรู้ที่จะพัฒนาสู่ความช านาญในการปฏิบัติงานศิลปะการออกแบบ ร้อย
ละ 4.39 

 มีความรู้ในการศึกษาและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 4.40  

 มีความเข้าใจตนเอง ลักษณะงาน และการรับมอบหมายงาน ร้อยละ 4.43 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการได้ข้อมูล 

 
15 ความต้องการจ าเป็นของ

ศิษย์ปัจจุบัน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 มีความสามารถในการน าเสนอข้อมูลและแนวคิดเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ ร้อยละ 

4.53 

 มีความสามารถในการตรวจสอบและประเมินผลงานเพ่ือการพัฒนา ร้อยละ 

4.41 

 มีความสามารถในการวางแผนงานและด าเนินงานเป็นระบบ ร้อยละ 4.67 

 มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ ร้อยละ 4.59 

 มีความสามารถในการคิดและประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพธุรกิจ ร้อยละ 4.32 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 มีบุคลิกภาพดีเป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ร้อยละ 4.36 

 มีความรับผิดชอบและทักษะการจัดการงานให้บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 4.42 

 มีทักษะการฟังและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ร้อยละ 4.67 

 มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับคนและระบบการท างาน ร้อยละ 4.50 

 มีทักษะภาวะผู้น าและความสามารถในการท างานเป็นทีม ร้อยละ 4.48 

 

 

 

 

แบบสอบถามความต้องการการใช้
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
จัดท าโดยสาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการได้ข้อมูล 

 
15 ความต้องการจ าเป็นของ

ศิษย์ปัจจุบัน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 4.71 

 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ร้อยละ 4.37 

 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสาร ร้อยละ 4.69 

 ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ร้อยละ 4.22 

 ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้หลักเหตุผล ร้อยละ 4.37 

แบบสอบถามความต้องการการใช้
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
จัดท าโดยสาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
 

16 ความต้องการจ าเป็นของ
อาจารย์ 

เมื่อพิจารณาความต้องการจ าเป็นของอาจารย์ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคข์องบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแล้ว สรุปไดด้ังต่อไปนี้   

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 การประพฤติและปฏิบัติตนที่ดี ร้อยละ 4.57 

 การเสียสละเพ่ือส่วนรวม ร้อยละ 4.33 

 ความซื่อสัตย์ ร้อยละ 4.75 

 ความอดทน ร้อยละ 4.31 

 ความมีวินัย ร้อยละ 4.50  
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการได้ข้อมูล 

 
16 ความต้องการจ าเป็นของ

อาจารย์ (ต่อ) 
 2. ด้านความรู้  

 มีความทักษะความสามารถ มีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค ์ร้อยละ 4.82 

 มีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงในศิลปะการออกแบบ เพ่ือการต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ร้อยละ 4.64 

 มีความความรอบรู้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ร้อยละ 4.75 

 มีความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ร้อยละ 4.21 

 มีความรู้ทางด้านการสื่อสารทั้งทั่วไปและเชิงพานิช ร้อยละ 4.46 

 มีความรู้ในการท างานวิชาชีพทางด้านศิลปะการออกแบบพ้ืนฐานในภาพรวม 
ร้อยละ 4.58 

 มีความรู้และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 4.41 

 มีความรู้ที่จะพัฒนาสู่ความช านาญในการปฏิบัติงานศิลปะการออกแบบ ร้อยละ 4.42 

 มีความรู้ในการศึกษาและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 4.35 

 มีความเข้าใจตนเอง ลักษณะงาน และการรับมอบหมายงาน ร้อยละ 4.41                  
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 มีความสามารถในการน าเสนอข้อมูลและแนวคิดเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ ร้อยละ 4.41 

 มีความสามารถในการตรวจสอบและประเมินผลงานเพ่ือการพัฒนา ร้อยละ 

4.60  

แบบสอบถามความต้องการการใช้
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ จัดท าโดยสาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการได้ข้อมูล 

 
16 ความต้องการจ าเป็นของ

อาจารย์ (ต่อ) 
3. ด้านทักษะทางปัญญา (ต่อ) 

 มีความสามารถในการวางแผนงานและด าเนินงานเป็นระบบ ร้อยละ 4.58 

 มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ ร้อยละ 4.71 

 มีความสามารถในการคิดและประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพธุรกิจ ร้อยละ 

4.50 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 มีบุคลิกภาพดีเป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ร้อยละ 4.39 

 มีความรับผิดชอบและทักษะการจัดการงานให้บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 4.35 

 มีทักษะการฟังและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ร้อยละ 4.57 

 มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับคนและระบบการท างาน ร้อยละ 

4.65 

 มีทักษะภาวะผู้น าและความสามารถในการท างานเป็นทีม ร้อยละ 4.49 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 4.75 

 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ร้อยละ 4.31 

 

 

แบบสอบถามความต้องการการใช้
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ จัดท าโดยสาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการได้ข้อมูล 

 
16 ความต้องการจ าเป็นของ

อาจารย์ (ต่อ) 
 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสาร ร้อยละ 4.67 

 ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ร้อยละ 4.31 

 ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้หลักเหตุผล ร้อยละ 4.34 

 

...... ความต้องการอ่ืน  ๆ  (ถ้ามี) ความต้องการจ าเป็นด้านอ่ืน ๆ ของนายจ้าง มีดังต่อไปนี้ 
1. ต้องการให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านทักษะฝีมือในระดับท่ีสูงขึ้น 
2. ต้องการให้บัณฑิตมีความคล่องตัว ตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
3. รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และรู้จักบทบาทของผู้อ่ืน รู้จักกาลเทศะ มีสัมมา
คารวะ มีความมั่นใจในตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะในการประกอบวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับโลกยุคใหม่ 
4. ต้องการให้นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารการน าเสนอที่จ าเป็นต่อการ
ให้บริการทางธุรกิจ โดยเน้นที่การฝึกทักษะและปฏิบัติ 
ความต้องการจ าเป็นด้านอ่ืน ๆ ของศิษย์เก่า มีดังต่อไปนี้ 
1. ต้องการให้สถานบันมีอุปกรณ์สนับสนุนด้านเทคโนโลยีมีมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ 

2. ต้องการให้มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากชั้นเรียน เช่น ทัศน

ศึกษา เป็นต้น 

ความต้องการจ าเป็นด้านอ่ืน ๆ ของศิษย์ปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้ 
1. ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ

มากกว่านี้ 

 

แบบสอบถามความต้องการการใช้
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ จัดท าโดยสาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุร ี
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
วิธีการได้ข้อมูล 

 
...... ความต้องการอ่ืน  ๆ  (ถ้ามี) 2. ต้องการให้สาชาวิชามี คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาที่ เพียงพอและมี

ประสิทธิภาพเพ่ือการสืบค้นข้อมูล 

3. ต้องการให้เปิดสอนวิชาเกี่ยวกับองค์ความรู้ในท้องถิ่น และพ้ืนบ้านเสริมแรง

บันดาลใจ 

4. ต้องการให้มีการศึกษาดูงาน 

ความต้องการจ าเป็นด้านอ่ืน ๆ ของอาจารย์ มีดังต่อไปนี้ 
1. ต้องการให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทัศนะทางศิลป์และออกแบบ เพ่ือความ

ได้เปรียบในการปฏิบัติงานฝีมือ 

2. ต้องการให้บัณฑิตได้รับการพัฒนาให้มีทั้ง I.Q. ควบคู่กับ E.Q. และ M.Q.  

3. ต้องการให้บัณฑิตมีทัศนคติในการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย รู้กาลเทศะ

ในการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน มุ่งมั่นการศึกษาหาความรู้ ไม่ติดกิจกรรมบันเทิงและ

สิ่งเสพติด 

4. ควรให้บัณฑิตได้เรียนการปฏิบัติให้มากว่าทฤษฎี 

5. ควรให้บัณฑิตพัฒนาความสามารถในการใช้เทคนิควิธีการการสร้างสรรค์ที่

หลายหลากแปลกใหม่ โดยเสริมคอร์สอบรมให้นักศึกษาในทุก ๆ เทอม โดยใช้

วิทยากรภายนอกที่มีชื่อเสียงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความอยาก

เรียนรู้มากข้ึน  

6. การน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ จากการเรียนการสอนสู่สาธารณะเป็นการเปิด

โลกทัศน์การสื่อสารและมุมมองที่ถ่ายทอดผลงานนอกชั้นเรียน 

แบบสอบถามความต้องการการใช้
บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ จัดท าโดยสาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี 



ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง PLOs  
กับ Stakeholders’ needs / Input / Requirements 
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ล าดับ
ที ่

Stakeholders’ needs/ Input 
/ Requirements 

Level of Learning Corresponding PLOs 

1 มีความรู้และทักษะการใช้และน าเสนอ
ทฤษฎีและปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ 

การแสดงออกทางสื่อที่เป็นรูปภาพหรือรูปทรง 
รับรู้ได้ด้วยการเห็นและสัมผัสได้ด้วยการจับต้อง 
ตลอดจนการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น
ภาพจิตรกรรมประยุกต์  ภาพพิมพ์ประยุกต์ 
ศิลปะไทยประยุกต์ ประติมากรรมประยุกต์ เป็น
ต้น 

PLO5, PLO7 

2 มีความรู้และทักษะการใช้และน าเสนอ
ทฤษฎีและปฏิบัติการทางการออกแบบ 

การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือปรับปรุงดัดแปลงสิ่งที่
มีอยู่ให้ดีขึ้น และมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิม 
การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็น
ผลงาน ตลอดจนการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
เช่น การออกแบบประยุกต์ศิลป์ด้วยผลิตภัณฑ์ 
หรือสิ่งทอ เป็นต้น 

PLO6, PLO8 

3 มีความรู้ในการท างานวิชาชีพศิลปะและ
การออกแบบพ้ืนฐานในภาพรวม ของการ
ประยุ กต์ องค์ความรู้ และภู มิ ปัญ ญ า
ท้องถิ่น 

หลักการต่อยอด พัฒนาหรทอการลงพ้ืนที่ท้องถิ่น
เพ่ือวิเคราะห์องค์ความรู้เบื้องต้นทางการจัดทาง
ศิลปะการออกแบบ การวางแผนการด าเนินงาน
สร้างสรรค ์

PLO4, PLO9, PLO10 
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ล าดับ
ที ่

Stakeholders’ needs/ Input 
/ Requirements 

Level of Learning Corresponding PLOs 

4 มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

การสืบค้นข้อมูลเพ่ือพัฒนาตนเอง การเลือกใช้
แหล่งสืบค้นข้อมูล  

PLO2 

5 มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน หลักการในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การวางแผน
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น การปรับตัวให้เข้ากับระบบการท างาน 

PLO1 

6 มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร การน าเสนองาน 
การให้บริการ การสืบค้นข้อมูล และการเผยแพร่
ข้อมูล 

PLO2, PLO3 

หมายเหตุ :  1. แต่ละ PLO อาจตอบความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้หลายกลุ่ม 
2. ความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม อาจน าไปจัดท าเป็น PLOs ได้หลาย PLOs ตามความเหมาะสม


