สารบัญ
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
หมวดที่ 8
ภาคผนวก

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
การประกันคุณภาพหลักสูตร
กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร

หน้า
1
6
8
30
57
59
60
66

ก
ข
ค
ง
จ
ฉ

68
99
112
115
122
127

คาอธิบายรายวิชา
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
หลักการจัดรหัสวิชา
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

1

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25491791168226
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
Program in Art and Design

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: ศศ.บ. (ศิลปะและการออกแบบ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Art and Design)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Art and Design)
3. วิชาเอก
-ไม่มี4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
138 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย สาหรับเอกสารและตาราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ปรับปรุงจาก พ.ศ.2554
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะ/มหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ (รอบพิเศษ) เมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร้อมในการเผยแพร่ หลั กสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications Register :
TQR) ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปีการศึกษา 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ นอกจาก
จะมีศักดิ์และสิทธิ์ในการเป็น นักศิลปะและนักออกแบบแล้ ว ยังสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่
8.1 ผู้ประกอบการทางศิลปะและการออกแบบ
8.2 ศิลปิน
8.3 นักพัฒนางานออกแบบ
8.4 นักวิจัย สร้างสรรค์และนักวิชาการทางด้านศิลปะและการออกแบบ
8.5 ที่ปรึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ
8.6 นักบริหารจัดการทรัพยากรทางศิลปะและการออกแบบ
8.7 ผู้สอนทางด้านศิลปะและการออกแบบ ในสถานศึกษา (โดยเรียนวิชาชีพครูเพิ่มเติม)
8.8 นักเขียน/ นักวิจารณ์ศิลปะ
8.9 อาชีพอิสระ
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9. ชื่อ - นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
นายเขมา แฉ่งฉายา
นายตรีวิทย์ แพทย์เพียร

2
นางสาวกาญจนี บุพพัณหสมัย

ตาแหน่ง
อาจารย์

ศม. (ออกแบบประยุกต์ศิลปศึกษา)
ศบ. (ออกแบบประยุกต์ศิลปศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
ศษ.บ. (ออกแบบพานิชศิลป์)
อาจารย์

3
4
5

คุณวุฒิ/สาขาวิชา**

นางสาวนันทิยา ดอนเกิด

อาจารย์

นางสาวภัทรา อัตตะวิริยะสกุล

อาจารย์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน ***

มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขต
เพาะช่าง, ประเทศไทย
ศม. (สาขาวิจิตรศิลป์, ประติมากรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย
ศบ. (สาขาวิจิตรศิลป์, จิตรกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย
ศป.ม. (ศิลปะและการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย
ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ประเทศไทย
M.A. (Fashion and Living
Bunka Gakuen University, Japan
Environment Studies)
B.A. (Fashion Technology,
Bunka Gakuen University, Japan
Program in Creative Design)

ปี พ.ศ.
2551
2546
2545
2524
2552
2549
2556
2554
2557
2555
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความคิดสร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์ในการสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจ การพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้องการรากฐานทางศิลปะและการออกแบบที่เข้มข้น เนื่องจากวิชาการทางศิลปะเป็น
จุดเริ่มต้นสาคัญอย่างหนึ่งในการริเริ่มสร้างกระบวนการและถ่ายทอด ความรู้ทางประยุกต์ศิลป์ที่ก้าวหน้าจะ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับบริบทที่แตกต่างทางเศรษฐกิจต่างๆ อย่างกว้างขวาง วิชาการด้านประยุกต์ศิลป์
เป็นศาสตร์แขนงที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่ง เพราะเป็นศาสตร์ซึ่งผสมผสานระหว่างความรู้ ความเข้าใจในศิลปะ
และการออกแบบแขนงต่างๆ ไว้ร่วมกัน อีกทั้งยังสามารถผลักดันความคิดด้านอัตลักษณ์ของชนชาติออกมา
ได้อย่างเด่นชัด ดังนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรนี้ให้ก้าวหน้าและสอดคล้องกับสถานการณ์
และการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ
11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่ประกอบไปด้วยศิลปวัฒนธรรม พื้นถิ่นเพชรบุรี หรือในระดับภูมิภาค
และระดับชาติ ซึ่งมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นยากที่จะมีแหล่งใดเสมอเหมือน อันเป็นรากแห่ง
นวัตกรรมทางศิลปะและการออกแบบ อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วัสดุ มิติทางสังคมที่พลวัตอย่าง
ต่อเนื่องนาผลไปสู่รูปแบบการใช้ชีวิต และบูรณาการทางประยุกต์ศิลป์ในแนวทางร่วมสมัยเพื่อคุณภาพชีวิต
ของผู้คนในสังคม
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1. การพัฒนาหลักสูตร
ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาทางศิลปะและการออกแบบเพื่อท้องถิ่น ที่มีลักษณะเป็นการเรียนรู้
แบบบูรณาการ มีทักษะทางศิลปกรรมและกระบวนการเทคโนโลยีทางการออกแบบเป็นพื้นฐานที่สาคัญยิ่ง
ให้สามารถถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์จากจินตนาการ สู่โลกแห่งความเป็นจริงในการสร้างสรรค์ประยุกต์
ศิลป์ใหม่ๆ โดยอาศัยแนวทางการเรียนรู้ ทางภูมิปัญญา มิติวัฒนธรรม เทคโนโลยีวัสดุการวิเคราะห์วิจัย
ปฏิบัติทดลอง องค์ความรู้ทางศิลปวิทยา สุนทรียภาพและความงาม เพื่อนาไปสู่สังคมแห่งการสร้างสรรค์
มากกว่าเป็นแค่สังคมแห่งการเรียนรู้เท่านั้น
12.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ที่มุ่งสู่การสร้างและพัฒนาบัณฑิตทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการสร้างบัณฑิตที่มีความ
เข้าใจมนุษย์ สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย และมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ใน
ศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผลงานด้านศิลปะและการออกแบบ โดยใส่ใจต่อศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นเพชรบุรี มี
จิตสานึกและการรู้รับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและโลก
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะอื่น ๆ มีดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะพยาบาลศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
บริหารจัดการโดยมีสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางในการทาหน้าที่
ประสานงานกับคณะต่าง ๆ ในการเปิดรายวิชาและจัดอาจารย์ผู้สอน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ศิลปะและการออกแบบ (Art and Design) เป็นนวัตกรรมการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสุนทรียภาพทางศิลปะ ผนวกกับความคิดริเริ่มและทักษะกับกระบวนการเชิงประยุกต์ศิลป์ โดยมี
ฐานจากองค์ความรู้และทักษะที่หลากหลายซึ่งบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์
ตามฐานภูมคิ วามรู้ ความถนัด ไปสู่ผลงานสร้างสรรค์เพื่อสังคม
“ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์สังคมปัจจุบัน ต่อยอดสู่อนาคต”
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรด้าน
ศิลปะและการออกแบบ ดังนี้
1) บัณฑิตที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีฐานความสนใจและแนวความถนัด
ของผู้ศึกษาเป็นส่วนเสริมต่อการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะ รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) บัณฑิตที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบและองค์ความรู้ด้านประยุกต์
ศิลป์ ตลอดจนการวิจัยและสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภค
3) บัณฑิตที่สามารถให้บริการวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบแก่สังคม อันจะทาให้เกิด
การพึ่งตนเองและความเข้มแข็งของชุมชน รวมถึงการยกฐานะความเป็ นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้นตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีฐานจากมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
4) บัณฑิตที่สามารถอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเพชรบุรี
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักศิลปะหรือนักออกแบบที่มีคุณภาพและคุณธรรมทั้งในด้าน
วิชาการและทักษะในวิชาชีพ สามารถออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้านประยุกต์ศิลป์ให้แก่องค์กรที่
เกี่ยวข้องหรือสามารถเป็นผู้ประกอบการที่พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
2) เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการของศิลปะและการออกแบบที่สามารถส่งเสริม
คุณภาพชีวิต และสุนทรียภาพให้แก่ประชาชน โดยอาศัยพื้นฐานแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาพื้นถิ่น
วัตถุดิบในชุมชน และองค์ความรู้ในกระบวนการประยุกต์ศิลป์ประกอบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการคิด สร้างสรรค์ ทั้งตามสมัยนิยมและนาสมัยนิยม
3) เพื่อให้บัณฑิตสามารถนาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาองค์ความรู้ในด้านศิลปะและการออกแบบ
ของไทย ให้เป็นศูนย์กลางของแหล่งความรู้ด้านประยุกต์ศิลป์ของประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคตะวันตก
และภูมิภาคใกล้เคียง
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของ
แผนการพัฒนายุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับ
จากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ ให้มีมาตรฐานไม่ต่ากว่า
ที่ สกอ. กาหนด
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการ ผู้ใช้
บัณฑิต และการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต
พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอน วิจัยและบริการวิชาการ ให้
สอดคล้องกับการนาไปปฏิบัติงาน
จริง
พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์
การเรียนการสอน ให้มีความ
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต

กลยุทธ์
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานระดับชาติ
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการของผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับศิลปะและการ
ออกแบบ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
- เอกสารหลักสูตรที่ผ่านการ
ปรับปรุง
- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อคุณภาพของ
หลักสูตรของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายหรือบัณฑิต
- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน - รายงานผลการปฏิบัติงานของ
การสอน การพัฒนาตนเอง การ
บุคลากร
วิจัย และการบริการวิชาการ
- สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดหาอุปกรณ์ประกอบการสอน
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีความจาเป็น
และต้องการเร่งด่วนตามผลการ
สารวจจากอาจารย์ผู้สอน

- แผนปฏิบัติการงบประมาณ
รายจ่ายคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
- อุปกรณ์ประกอบการสอน วัสดุ
และครุภัณฑ์ที่จัดหา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคเรียน
ที่ 1 หรือภาคต้น และภาคเรียนที่ 2 หรือภาคปลาย โดย 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์ และกรณีที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้กาหนดระยะเวลาการศึกษาและจานวนหน่วยกิต
โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจั ดการเรี ย นการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจา
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2
เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2) สาเร็จการศึกษาได้ ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิ น
8 ปีการศึกษา
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน
ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิต สาหรับ
การศึกษาภาคฤดูร้อน หากต้องลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ช)
2.1.3 การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า จากสถานศึ ก ษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2) มีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และข้อกาหนดในมาตรฐานสาขาวิชา
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) นักศึกษามีความคาดหวัง ความเข้าใจ และการรับรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักสูตร
2) นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ ทักษะส่วนบุคคลทางศิลปะและการออกแบบที่มีพื้นฐานไม่
เพียงพอเมื่อแรกเข้า
3) นักศึกษามีปัญหาการปรับตัวจากการในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นรูปแบบการเรียน
การศึกษาที่แตกต่างไปจากเดิม โดยเป็นการเรียนในหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสอนทักษะเฉพาะทาง ควบคู่ไปกับ
การค้นคว้าทางวิชาการสร้างสรรค์ส่วนบุคคล
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1) จัดแนะนาหลักสูตรของสาขาผ่านระบบสารสนเทศ
2) จัดอบรมเตรียมความพร้อม ปรับพื้นฐานด้านศิลปะและการออกแบบเพิ่มเติม เพื่อให้
เกิดทักษะอย่างพอเพียงในการศึกษาและปฏิบัติงานสร้างสรรค์ในระดับสูงต่อไป
3) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อทาความเข้าใจพร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา
ในหลักสูตร และการปฏิบัติตนในสถานศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ชั้นปีที่
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ชั้นปีที่ 1
45
45
45
45
45
ชั้นปีที่ 2
45
45
45
45
ชั้นปีที่ 3
45
45
45
ชั้นปีที่ 4
45
45
รวม
45
90
135
180
180
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จ
45
การศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปี 2559

ปีงบประมาณ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ปี 2563

ค่าบารุงการศึกษา/
495,000 990,000 1,485,000 1,980,000 2,475,000
ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
54,000 108,000
162000 216,000 216,000
รวมรายรับ
549,000 1,098,000 1,647,000 2,196,000 2,691,000
หมายเหตุ : งบประมาณรายรับกาหนดตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นการเหมา
จ่ายต่อคน
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน

ปี 2559

ปี 2560

งบประมาณ
ปี 2561
ปี 2562

ปี 2563

1. งบดาเนินการ
- เงินเดือน ค่าจ้าง
1,365,000 1,430,000 1,498,000 1,566,000 1,634,000
- ค่าตอบแทน
57,600
60,480
63,504
66,680
70,014
- ค่าใช้สอย
100,000 150,000 300,000
350,000
400,000
- ค่าวัสดุ
50,000
70,000
150,000
200,000
250,000
รวม
1,572,600 1,710,480 2,011,504 2,182,680 2,354,014
2. งบลงทุน( ครุภัณฑ์ ,
ห้องปฏิบัติการ )
รวม
1,572,600 1,710,480 2,011,504 2,182,680 2,182,680
หมายเหตุ : ใช้งบประมาณ หมวดค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และครุภัณฑ์การศึกษาของสาขาวิชา
ศิล ปะและการออกแบบ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ตบั ณ ฑิ ต ตามหลั ก สู ต รนี้
ประมาณ 18,287.8 บาท ต่อคน ต่อปี
2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ ระบุ.....................................................................................................
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา
การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต และรายวิ ช าระหว่ า งหลั ก สู ต รในสถาบั น ฯ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
102 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
83
หน่วยกิต
- วิชาเลือก ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
7
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
หมายเหตุ : 1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 3
หน่วยกิต
2) กรณีที่หลักสูตรมี มคอ.1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่มวิชา ภาษา
และการสื่อสารเป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น
3) ทั้งนี้ ในกรณีข้อ 1) และข้อ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมกันตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
1540201
1540202
1540203
1550101
1550102
1550103
1550104
1550105
1550106

30
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Thai for Communication
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3–0–6)
Thai for Specific Purposes
ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3 (3–0–6)
Thai for Critical Thinking
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3–0–6)
English for Study Skills
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3–0–6)
English for Careers
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3–0–6)
Foundation English
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3–0–6)
English for Business Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
3 (3–0–6)
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รหัสวิชา
1560101
1560102
1570101
1570102
1580101
1580102
1590101
1590102
1610101
1610102
1620101
1620102
1630101
1630102
1640101
1640102

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
Englishfor ASEAN Cultural Communication
ภาษาพม่าเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Burmese
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Burmese for Communication
ภาษาจีนเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Chinese
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Chinese for Communication
ภาษาฮินดีเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Hindi
ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Hindi for Communication
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Japanese
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Japanese for Communication
ภาษาเขมรเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Khmer
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Khmer for Communication
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Korean
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Korean for Communication
ภาษามลายูเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Malay
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Malay for Communication
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Vietnam
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Vietnam for Communication

13

รหัสวิชา
1050101
1050102
1050103
1050213
1510101
1520101
1520102
1520103
2010101
2010102
2050101
2060101

รหัสวิชา
2500100
2500101
2500102

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3–0–6)
Human Behavior and Self Development
ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล
3 (3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3 (3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Psychology of Communication
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3 (3–0–6)
Ethics and Life Skills
ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ
3 (3–0–6)
Information Literacy Skills
ทักษะการคิดเชิงระบบ
3 (3–0–6)
Systemic Thinking Skill
การคิดเชิงสร้างสรรค์
3 (3–0–6)
Creative Thinking
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3 (3–0–6)
Aesthetics of Visual Arts
ช่างเมืองเพชร
3 (3–0–6)
Phetchaburi Artisan
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
3 (3–0–6)
Aesthetics of Drama
สุนทรียภาพทางดนตรี
3 (3–0–6)
Aesthetics of Music
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
การเมืองและการปกครองไทย
3 (3–0–6)
Politics and Thai Government
วิถีไทย
3 (3–0–6)
Thai Living

14

รหัสวิชา
2500103
2500104
2500105
2500106
2500107
2500108
2500109
2500110
2560111
2560101
3560101
3560102
3560503
3560504
3600101

รหัสวิชา
4010701

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ความเป็นพลเมือง
3 (3–0–6)
The Citizenship
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3–0–6)
Human and Environment
เพชรบุรีศึกษา
3 (3–0–6)
Phetchaburi Study
อาเซียนศึกษา
3 (3–0–6)
ASEAN Study
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3 (3–0–6)
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
3 (3–0–6)
Self-Responsibility
สังคมน่าอยู่
3 (3–0–6)
Society Betterment
อัตลักษณ์ไทย
3 (3–0–6)
Thai Identity
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
3 (3–0–6)
Anti-corruption
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Laws in Daily Life
การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Entrepreneurshipfor the Beginner
ทักษะความเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม
3 (3–0–6)
Leadership and Teamwork
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Economics in Daily Life
การบริหารการเงินส่วนบุคคล
3 (3–0–6)
Management Personal Financial
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 (3–0–6)
Introduction of E-Commerce
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3–0–6)
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รหัสวิชา
4010702
4010703
4010704
4020101
4020102
4030001
4030002
4030003
4040101
4040102
4070301
4070302
4080101
4080102
4080103
4080104

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
Our World, Science and Technology
วิทยาศาสตร์กับชีวิต
3 (3–0–6)
Science and Life
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3–0–6)
Environment and Sustainable Development
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3–0–6)
Natural Disasters
เคมีในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Chemistry in Daily Life
เคมีและภูมิปัญญาไทย
3 (3–0–6)
Chemistry and Thai Wisdom
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
3 (3–0–6)
Conservation Biology
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3–0–6)
Plants for Life
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Mathematics in Daily Life
การคิดและการตัดสินใจ
3 (3–0–6)
Thinking and Decision Making
การสร้างเสริมสุขภาวะ
2 (1–2–3)
Health Promotion
สุขภาพครอบครัว
2 (1–2–3)
Family Health
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2 (1–2–3)
Sports for Health Development
นันทนาการเพื่อชีวิต
2 (1–2–3)
Recreation for Life
รูปร่างและการควบคุมน้าหนัก
2 (1–2–3)
Figure and Weight Control
วิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (1–2–3)
Sports Science
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รหัสวิชา
4080105
4090101
4100904
4120101
5000101
5040606
5060609
5070311
5070613
5070614
5070615
5540602
5540603
5570103
5580704
5590101

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะการว่ายน้า
2 (1–2–3)
Swimming Skill
อาหารนานาชาติเบื้องต้น
3 (2–2–5)
Introduction of International Cookery
การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (2–2–5)
Information Technology and Communication
เกษตรในชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
Agriculture in Daily Life
การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ
3 (2–2–5)
Pet Care for Recreation
ทรัพยากรทางน้าและการอนุรักษ์
3 (2–2–5)
Aquatic Resources and Conservation
การถนอมอาหารในชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
ขนมอบเบื้องต้นเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Introduction of Bakery for Business
อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3–0–6)
Food for Health
เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Beverage for Business
พลังงานทดแทน
3 (3–0–6)
Renewable Energy
การประหยัดพลังงาน
3 (3–0–6)
EnergySaving
ไฟฟ้าสาหรับชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
Electrical Technology for Daily Life
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (2–2–5)
Intelligent Technology
การขับขี่ปลอดภัย
3 (2–2–5)
Safety Driving
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รหัสวิชา
5800101

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เทคโนโลยีท้องถิ่น
3 (3–0–6)
Technology in Locality
7130401
การใช้ซอฟต์แวร์จัดทาเอกสารงานคานวณ
3 (2–2–5)
Spreadsheet Software Application
7130402
การใช้เทคโนโลยีเพื่อนาเสนองาน
3 (2–2–5)
Technology for Presentations
7130403
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู
3 (2–2–5)
Information Technology for Teachers
8010801
การช่วยฟื้นคืนชีพ
2 (1–2–3)
Resuscitation
8010802
การจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ
2 (1–2–3)
Care for Disaster Victims
8010804
ชีวิตและสุขภาพ
2 (1–2–3)
Life and Health
8010805
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทย
2 (1–2–3)
National Health Security of Thai People
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
102
หน่วยกิต
1) วิชาเอก บังคับเรียน
83 หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต/คาบเรียน
2000101
ภาษาอังกฤษเพื่องานศิลปะและการออกแบบ
3 (3-0-6)
English for Arts and Design
2011101
องค์ประกอบศิลป์
3 (2-2-5)
Art Composition
2011102
ประวัติศาสตร์ศิลป์
3 (2-2-5)
History of Art
2011201
วาดเส้น 1
3 (2-2-5)
Drawing 1
2011202
วาดเส้น 2
3 (2-2-5)
Drawing 2
2011203
จิตรกรรมพื้นฐาน
3 (2-2-5)
Basic Painting
2011204
ประติมากรรมพื้นฐาน
3 (2-2-5)
Basic Sculpture
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รหัสวิชา
2011301
2011302
2012101
2012102
2012103
2012201
2012305
2012302
2012303
2013312
2013201
2013315
2013302
2013401
2013402
2013403

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เขียนแบบพื้นฐาน
3 (2-2-5)
Basic Drafting
ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1
3 (2-2-5)
Computer-aided Design 1
วัสดุและเทคนิคศิลปะ
3 (2-2-5)
Materials and Techniques in Art
ศิลปะไทย
3 (2-2-5)
Thai Art
ศิลปกรรมไทยเพชรบุรี
3 (2-2-5)
Thai Art in Phetchaburi
ภาพพิมพ์พื้นฐาน
3 (2-2-5)
Basic Printing
พื้นฐานการออกแบบแฟชั่น
3 (2-2-5)
Basic Fashion Design
หลักการออกแบบ
3 (2-2-5)
Principles of Design
ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2
3 (2-2-5)
Computer-aided Design 2
ศิลปะภาพถ่าย
3 (2-2-5)
Art of Photography
ธุรกิจและจรรยาบรรณทางการออกแบบ
3 (2-2-5)
Business and ethic in Design
การเขียนภาพประกอบ
3 (2-2-5)
Illustration
ออกแบบสิ่งพิมพ์
3 (2-2-5)
Printing Graphic Design
ออกแบบบรรจุภัณฑ
3 (2-2-5)
Package Design
ออกแบบผลิตภัณฑ์
3 (2-2-5)
Product Design
ออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
3 (2-2-5)
Folk Product Design
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รหัสวิชา
2012306
2012307
2013901
2014901

รหัสวิชา
2013303
2013304
2013305
2013306
2013307
2013308
2013309
2013310
2013311
2012304

ชือ่ วิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ความถนัดทางศิลปะและการออกแบบ 1
3 (2-2-5)
Specific Skills in Art and Design 1
ความถนัดทางศิลปะและการออกแบบ 2
3 (2-2-5)
Specific Skills in Art and Design 2
การวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ
3 (2-2-5)
Arts and Design Research
โครงการพิเศษทางศิลปะและการออกแบบ
5 (3-4-8)
Special Project in Arts and Design
2) วิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
โดยเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มต่อไปนี้
2.1) กลุ่มวิชาออกแบบ 2 มิติ
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
จิตวิทยาการออกแบบ
3 (2-2-5)
Psychological Design
ศิลปะภาพพิมพ์
3 (2-2-5)
Art in Print
ภาพทิวทัศน์
3 (2-2-5)
Views
หุ่นนิ่ง
3 (2-2-5)
Still Life Drawing
คนเหมือน
3 (2-2-5)
Portrait
การระบายสีน้า
3 (2-2-5)
Water Color Painting
วาดเส้นสร้างสรรค์
3 (2-2-5)
Creative Drawing
จิตรกรรมประยุกต์
3 (2-2-5)
Applied Painting
การพิมพ์ซิลค์สกรีน
3 (2-2-5)
Silkscreen
การถ่ายภาพ
3 (2-2-5)
Photography
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รหัสวิชา
2013313
2013314
2013301
2013317

รหัสวิชา
2013404
2013406
2013407
2013408
2013409
2013410
2013411
2013412
2013413
2013414
2012501

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ออกแบบตัวอักษร
3 (2-2-5)
Lettering Design
ออกแบบสัญลักษณ์และเครื่องหมาย
3 (2-2-5)
Logo and Trademark Design
ออกแบบโฆษณา1
3 (2-2-5)
Advertising 1
ออกแบบโฆษณา 2
3 (2-2-5)
Advertising 2
2.2) กลุ่มวิชาออกแบบ 3 มิติ
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ประติมากรรมประยุกต์
3 (2-2-5)
Applied Sculpture
เทคนิคการทาหุ่นจาลอง
3 (2-2-5)
Technical method of Model
ปูนปั้นเพชรบุรี
3 (2-2-5)
Plaster Modeling in Phetchaburi
ออกแบบตกแต่งภายนอก
3 (2-2-5)
Exterior Design
ออกแบบตกแต่งภายใน
3 (2-2-5)
Interior Design
ออกแบบเครื่องปั้นดินเผา
3 (2-2-5)
Ceramic
ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้
3 (2-2-5)
Wood Product Design
ออกแบบของที่ระลึก
3 (2-2-5)
Souvenir Design
ออกแบบสิ่งทอ
3 (2-2-5)
Textile Design
ออกแบบเครื่องประดับ
3 (2-2-5)
Jewelry Design
ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3
3 (2-2-5)
Computer-aided Design 3
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รหัสวิชา
2012501
2013501
2013502

2.3) กลุ่มวิชาออกแบบ 4 มิติ
ชื่อวิชา
ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3
Computer-aided Design 3
ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 4
Computer-aided Design 4
ศิลปะแสงสีเสียง
lighting and sound

2013503

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

ออกแบบนิทรรศการ
3 (2-2-5)
Exhibition Design
2013504
ออกแบบตกแต่งสถานที่
3 (2-2-5)
Display Design
2013505
ศิลปะการจัดวาง
3 (2-2-5)
Installation Art
2013506
แนวคิดการออกแบบ
3 (2-2-5)
Concept of design
2013507
ศิลปะวิจักษ์
3 (2-2-5)
Art Appreciation
3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2014801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1 (60)
Preparation for Field Experiences
2014802
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6 (360)
Field Experiences
2014803
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (60)
Preparation for Cooperative Education
2014804
สหกิจศึกษา
6 (600)
Cooperative Education
หมายเหตุ
นั กศึ กษาฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พให้ ล งทะเบียนเรี ยนวิช า 2014801 และ 2014802
นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนวิชา 2014803 และ 2014804
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่
เคยเรี ยนมาแล้ ว และต้องไม่เป็ นรายวิช าที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฎิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

2011201 วาดเส้น 1

3

2

2

5

2011101 องค์ประกอบศิลป์

3

2

2

5

2011102 ประวัติศาสตร์ศิลป์

3

2

2

5

2012302 หลักการออกแบบ

3

2

2

5

…………

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3

3

0

6

…………

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3

3

0

6

…………

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3

3

0

6

รวม

21

17

8

28

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฎิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

2011202 วาดเส้น 2

3

2

2

5

2011301 เขียนแบบพื้นฐาน

3

2

2

5

2011203 จิตรกรรมพื้นฐาน

3

2

2

5

2011204 ประติมากรรมพื้นฐาน
2012102 ศิลปะไทย

3
3

2
2

2
2

5
5

…………

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3

3

0

6

…………

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3

3

0

6

รวม

21

16

10

37

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์, ไม่น้อยกว่า 25
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์, ไม่น้อยกว่า 26
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ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วย
กิต

ทฤษฎี

ปฎิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

2011302 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1

3

3

0

6

2012103 ศิลปกรรมไทยเพชรบุรี

3

2

2

5

2013315 การเขียนภาพประกอบ

3

2

2

5

2012201 ภาพพิมพ์พื้นฐาน

3

2

2

5

2012305 พื้นฐานการออกแบบแฟชั่น

3

2

2

5

2000101 ภาษาอังกฤษเพื่องานศิลปะ
และการออกแบบ

3

2

2

5

…………

3

3

0

6

21

16

10

37

หน่วย
กิต

ทฤษฎี

ปฎิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

2012303 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2
2012101 วัสดุและเทคนิคศิลปะ

3
3

2
2

2
2

5
5

2013312 ศิลปะภาพถ่าย

3

2

2

5

2012306 ความถนัดทางศิลปะและการออกแบบ 1

3

2

2

5

…………

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3

2

2

5

…………

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3

3

0

6

…………

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3

3

0

6

21

16

8

38

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์, ไม่น้อยกว่า 26
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์, ไม่น้อยกว่า 24
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฎิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง

2013302 ออกแบบสิ่งพิมพ์

3

2

2

5

2013401 ออกแบบบรรจุภัณฑ์

3

2

2

5

2013402 ออกแบบผลิตภัณฑ์

3

2

2

5

2012307 ความถนัดทางศิลปะและการออกแบบ 2

3

2

2

5

2013201 ธุรกิจและจรรยาบรรณทางการออกแบบ

3

2

2

5

…………

หมวดวิชาเอกเลือก

3

2

2

5

…………

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3

3

0

6

รวม

21

15

12

36

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฎิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

2013403 ออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

3

2

2

5

2013901 การวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ

3

2

2

5

…………

หมวดวิชาเอกเลือก

3

2

2

5

…………

หมวดวิชาเอกเลือก

3

2

2

5

…………

หมวดวิชาเอกเลือก

3

2

2

5

…………

หมวดวิชาเลือกเสรี

3

2

2

5

…………

หมวดวิชาเลือกเสรี

3

2

2

5

21

14

14

35

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์, ไม่น้อยกว่า 27
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์, ไม่น้อยกว่า 28
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฎิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

2014801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1

-

60

-

2014803 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
(เฉพาะนักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษา)

1

-

60

-

2014901 โครงการพิ เ ศษทางศิ ล ปะและการ
ออกแบบ

5

3

4

8

รวม -นักศึกษาที่ไม่เรียนสหกิจศึกษา
-นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษา

6

3

64

8

6

3

64

8

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 11
หมายเหตุ เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีจานวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา คิดเป็น 4 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา มีจานวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา คิดเป็น 4 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฎิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

2014802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

6

-

360

-

2014804 สหกิจศึกษาด้าน
(เฉพาะนักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษา)

6

-

600

-

3
6

-

360
600

-

รวม -นักศึกษาที่ไม่เรียนสหกิจศึกษา
-นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษา

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 40
หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 360
นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษา ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 600
* รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา ตามภาคผนวก ก.
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3.2 ชื่อ ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

1. นายเขมา แฉ่งฉายา อาจารย์

คุณวุฒิ สาขาวิชา
ศม. (ออกแบบประยุกตศิลปศึกษา)
ศบ. (ออกแบบประยุกตศิลปศึกษา)

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

2559 2560 2561 2562

2551
2546

24

24

24

24

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิทยาเขตเพาะช่าง

2545
2524

30

30

30

30

ศม. (สาขาวิจิตรศิลป์, ประติมากรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศบ. (สาขาวิจิตรศิลป์, จิตรกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศป.ม. (ศิลปะและการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2552

30

30

30

30

2556
2554

30

30

30

30

M.A. (Fashion and Living
Environment Studies)
B.A. (Fashion Technology,
Program in Creative Design)

Bunka Gakuen University, Japan

2557

30

30

30

30

Bunka Gakuen University, Japan

2555

กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
ผู้ช่วย
ศาสตรา ศษ.บ. (ออกแบบพานิชศิลป์)
จารย์

3.นางสาวกาญจนี
บุพพัณหสมัย

อาจารย์

4. นางสาวนันทิยา
ดอนเกิด

อาจารย์

2549

26

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. นายตรีวิทย์
แพทย์เพียร

5. นางสาวภัทรา อัตตะ อาจารย์
วิริยะสกุล

สถาบันการศึกษา

ภาระงานสอนเฉลี่ย ชั่วโมง/
ปีการศึกษา
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

2559 2560 2561 2562

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2551
2546

24

24

24

24

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิทยาเขตเพาะช่าง

2545
2524

30

30

30

30

2552

30

30

30

30

30

30

30

30

M.A. (Fashion and Living
Bunka Gakuen University, Japan
2557
30
Environment Studies)
B.A. (Fashion Technology,
Bunka Gakuen University, Japan
2555
Program in Creative Design)
หมายเหตุ : ผลงานทางวิชาการระบุในภาคผนวก ง
หมายเหตุ : จานวนหน่วยกิตของภาระงานที่สอนเฉลี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจานวนรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนนั้น ๆ

30

30

30

1. นายเขมา แฉ่งฉายา อาจารย์

ศม. (ออกแบบประยุกตศิลปศึกษา)
ศบ. (ออกแบบประยุกตศิลปศึกษา)

สถาบันการศึกษา

ภาระงานสอนเฉลี่ย ชั่วโมง/
ปีการศึกษา

2. นายตรีวิทย์
แพทย์เพียร

กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
ผู้ช่วย
ศาสตรา ศษ.บ. (ออกแบบพานิชศิลป์)
จารย์

3.นางสาวกาญจนี
บุพพัณหสมัย

อาจารย์

4. นางสาวนันทิยา
ดอนเกิด

อาจารย์

5. นางสาวภัทรา อัตตะ อาจารย์
วิริยะสกุล

ศม. (สาขาวิจิตรศิลป์, ประติมากรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศบ. (สาขาวิจิตรศิลป์, จิตรกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศป.ม. (ศิลปะและการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2549
2556
2554
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา )
44.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบกับงานที่ได้รับมอบหมายในสถานประกอบการได้
4.1.2 มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและการออกแบบ จากการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบ
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
4.2.1 ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 2 และภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3
4.2.2 ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 (รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ
ศึกษาทางศิลปะและการออกแบบ)
4.2.3 ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 (รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะและการ
ออกแบบหรือรายวิชาสหกิจศึกษาทางศิลปะและการออกแบบ)
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ภาคการศึกษา/
(สัปดาห์)

ทักษะ

2/(1-8)
2/(9-16)

วิชา ความถนัดทางศิลปะและการออกแบบ 1
งา น ศิ ล ปะและการออกแบบ ต่ อเ นื่ อ ง ใน ส ถา น

1/(1-8)
1/(9-16)
1/(1-6)

ขั้นปีที่
1

ประกอบการตามความถนัดด้านวิชาชีพ
วิชา ความถนัดทางศิลปะและการออกแบบ 2
งานศิลปะและการออกแบบต่อเนื่อง ในสถาน
ประกอบการตามความถนัดด้านวิชาชีพ
วิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปะและ
การออกแบบ หรือ การเตรียมความพร้อมสหกิจ

2


3

4






ศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ
2/(1-17)
วิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะและการออกแบบ

หรือสหกิจศึกษาวิชาชีพศิลปะและการออกแบบ
หมายเหตุ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นวิ ช า 2014801 และ 2014802
นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนวิชา 2014803 และ 2014804
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาโครงงานหรืองานวิจัยนั้น นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบจะต้องลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา 2014901 โครงงานพิเศษทางศิลปะและการออกแบบ ซึ่งลักษณะของรายวิชาจะเน้นให้
นักศึกษาได้ฝึกทักษะปฏิบัติการวิจัยทางศิลปะ โดยขั้นตอนในการเรียนนั้น นักศึกษาต้องเลือกหัวข้อเรื่อง
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เพื่อปฏิบัติงานศิลปะและการออกแบบที่สมบูรณ์ ซึ่งจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจและ
ตัดสินโครงงาน ส่วนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่คณะกรรมการกาหนดให้ จนกว่าผลงานจะ
แล้วเสร็จและได้รับการประเมินผลจากคณะกรรมการ และต้องจัดนิทรรศการแสดงผลงานต่อสาธารณชน
5.2 ผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย การสร้างสรรค์ผลงานที่ได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นลักษณะของการทาวิจัยเบื้องต้น และนอกจากนี้นักศึกษาจะต้องเขียนรายงาน
ผลการวิจัยเพื่อการสื่อสาร รวมทั้งต้องวางแผนเพื่อดาเนินการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานศิลปะที่
สมบูรณ์ต่อสาธารณชนได้
5.3 ช่วงเวลา ภาคการศึกษาที่...1...ของชั้นปีที่....4......
5.4 จานวนหน่วยกิต ......5......หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล
5.5.2 มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา
5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า
5.5.4 มีตัวอย่างโครงการให้ศึกษา
5.5.5 มีการแนะนาแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย
5.5.6 มีการกาหนดช่วงระยะเวลาการนาเสนอความก้าวหน้าเป็นระยะจนกระทั่งผลงานเสร็จ
สมบูรณ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิ น ผลจากรายงานความก้ า วหน้ า ในการท าโครงงานพิ เ ศษฯ จากสมุ ด บั น ทึ ก การให้
คาปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา รูปเล่มการนาเสนอโครงงานพิเศษฯ และจัดให้มีการประเมินผลจาก
ผลสาเร็จของโครงงานพิเศษฯ ทั้งในรูปแบบของผลงานและกระบวนการนาเสนอผลงานในห้องเรียนและ
การจัดนิทรรศการสู่สาธารณชน ซึ่งต้องมีอาจารย์สอบไม่ต่ากว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและทำหน้ำที่ เป็น ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษำมีจรรยำบรรณ
พลเมื อ งดี รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง วิ ช ำชี พ และ ในวิชำชีพ เคำรพในสิทธิทำงปัญญำและข้อมูลส่วน
สังคม
บุคคล
2) มี ค วำมรู้ พื้ น ฐำนในศำสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง
ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สำมำรถ
ประยุ ก ต์ ไ ด้ อ ย่ ำ งเหมำะสมในกำรประกอบ
วิชำชีพ และศึกษำต่อในระดับสูง

รำยวิ ช ำบั ง คั บ ของหลั ก สู ต รต้ อ งปู พื้ น ฐำนของ
ศำสตร์และสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงภำคทฤษฎี
และปฏิบัติ มีปฏิบัติกำร แบบฝึกหัด โครงงำน และ
กรณี ศึ ก ษำให้ นั ก ศึ ก ษำเข้ ำ ใจกำรประยุ ก ต์ อ งค์
ควำมรู้กับปัญหำจริง

3) มีควำมรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีควำมสำมำรถพัฒนำ รำยวิชำเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดควำมรู้พื้นฐำน
ควำมรู้ เพื่อพัฒนำตนเอง พัฒนำงำนและพัฒนำ ในภำคบังคับ และปรับตำมวิวัฒนำกำรของศำสตร์
สังคม
มี โ จทย์ ปั ญ หำที่ ท้ ำ ทำยให้ นั ก ศึ ก ษำค้ น คว้ ำ หำ
ควำมรู้ในกำรพัฒนำศักยภำพ
4) สร้ำงสรรค์ชิ้นงำน และเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำได้ ทุ ก รำยวิ ช ำต้ อ งมี โ จทย์ ปั ญ หำ แบบฝึ ก หั ด หรื อ
อย่ำงเป็นระบบและเหมำะสม
โครงงำน ให้ นั ก ศึ ก ษำได้ ฝึ ก คิ ด ฝึ ก ปฏิ บั ติ ฝึ ก
แก้ปัญหำ แทนกำรท่องจำ
5) มีควำมสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่น มีทักษะกำร โจทย์ปัญหำและโครงงำนของรำยวิชำต่ำง ๆ ควร
บริหำรจัดกำรและทำงำนเป็นหมู่คณะ
จัดแบบคณะทำงำน แทนที่จะเป็นแบบงำนเดี่ยว
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำได้ฝึกฝนกำรทำงำนเป็นหมู่
คณะ
6) รู้ จั ก แสวงหำควำมรู้ ด้ ว ยตนเองและสำมำรถ ต้องมีกำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำได้สืบค้นข้อมูล
ติดต่อสื่อสำรกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
รวบรวมควำมรู้ที่นอกเหนือจำกที่ได้นำเสนอในชั้น
เรี ย น และเผยแพร่ ค วำมรู้ ที่ ไ ด้ ร ะหว่ ำ งนั ก ศึ ก ษำ
ด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจภำยนอก
7) มี ค วำมสำมำรถในกำรใช้ ภ ำษำและเพื่ อ กำร มีระบบเพื่อสื่อสำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในหมู่
สื่อสำรและใช้เทคโนโลยีได้ดี
นักศึกษำหรือบุคคลภำยนอกที่ส่งเสริมให้เกิดกำร
แสวงหำควำมรู้ ที่ ทั นสมั ย กำรเผยแพร่ กำรถำม
ตอบ และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กำหนดมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552
(TQF : HEd.) ของ 5 ทักษะ มีดังนี้
1. ทักษะคุณธรรม และจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่ำ รู้และเข้ำใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญต่อกำรดำรงตนและ
กำรปฏิบัติงำน มีกำรนำหลักคุณธรรมมำใช้ในกำรดำรงตนและกำรปฏิบัติงำน
2) มีวินัย ตรงต่อเวลำ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง วิชำชีพและสังคม
3) เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์
4) มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทำงกำย ทำงวำจำ และทำงจิตใจ
5) ปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้มีกำรรักษำศีล มีกำรฝึกสมำธิ และมี
กำรฝึกฝนทักษะทำงปัญญำ
2) ให้ควำมสำคัญในวินัย กำรตรงต่อเวลำ กำรส่งงำนภำยในเวลำที่กำหนด
3) เปิดโอกำสให้นักศึกษำมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงกำรมีเมตตำ
กรุณำและควำมเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องควำมซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมกำรพัฒนำคณะ/มหำวิทยำลัย/ชุมชน
6) เน้นเรื่องกำรแต่งกำยและกำรปฏิบัติตนที่เหมำะสม ถูกต้องตำมระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหำวิทยำลัย
7) ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กำรให้คะแนนกำรเข้ำชั้นเรียน กำรตรงต่อเวลำนัดหมำย และกำรส่งงำนตรงเวลำ
2) พิจำรณำจำกผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ
3) ประเมินจำกพฤติกรรมในกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง
5) ประเมินปริมำณกำรทุจริตในกำรสอบ
6) ประเมินจำกกำรแต่งกำย
7) ควำมซื่อสัตย์ทำงวิชำกำร เช่น ไม่นำผลงำนของผู้อื่นมำเป็นของตน ไม่ดัดแปลงข้อค้นพบ
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2. ทักษะทางความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน สำมำรถอธิบำยหลักกำรและทฤษฎีที่
เป็นพื้นฐำนชีวิต
2) มีควำมรอบรู้ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรในวิชำที่ศึกษำ และนำมำประยุกต์ใช้
เพือ่ แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ
3) สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ในวิชำที่ศึกษำกับควำมรู้ในศำสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) รู้ เท่ำทันสถำนกำรณ์ควำมเปลี่ ยนแปลงต่ำงๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และ
ระดับนำนำชำติ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้
1) ใช้กำรสอนหลำยรูปแบบ โดยเน้นหลักทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้
2) มอบหมำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองเพิ่มเติม และกำรนำเสนอผลกำรศึกษำ
3) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นทักษะกำรฟัง กำรพูด
กำรอ่ำน และกำรเขียน
4) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนในกำรบูรณำกำรควำมรู้ในวิชำที่ศึกษำกับควำมรู้ในศำสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) กำรสอนแบบใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem Based Learning) ฝึกกำรแก้ปัญหำจำก
สถำนกำรณ์จริง
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้
1) ประเมินจำกแบบทดสอบด้ำนทฤษฎี สำหรับกำรปฏิบัติประเมินจำกรำยงำน
2) กำรทดสอบย่อย ตลอดภำคกำรศึกษำ
3) ประเมินจำกงำน รำยงำนที่มอบหมำย
4) ประเมินกิจกรรมทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน ได้อย่ำงถูกต้อง
5) ประเมินจำกกำรแก้ปัญหำจำกสถำนกำรณ์จริง
6) ประเมินจำกกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษำด้วยวิธีกำรวัดแบบต่ำง ๆ ตำม
เกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละรำยวิชำ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สำมำรถคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ และคิดอย่ำงเป็นระบบ
2) สำมำรถสืบ ค้น วิเครำะห์ ประมวลและประเมิ นสำรสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหำอย่ำง
สร้ำงสรรค์
3) สำมำรถกำหนดกรอบแนวคิดในกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมสำมำรถเพิ่มมำกขึ้น
4) สำมำรถประยุกต์ใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และสร้ำงนวัตกรรมที่เหมำะสมใน
กำรแก้ปัญหำ
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3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรฝึกปฏิบัติจริง
2) กำรสอนที่เน้นทักษะกระบวนกำรคิด (Thinking Based Learning) มอบหมำยงำนที่
ส่งเสริมกำรคิด วิเครำะห์ และสังเครำะห์
3) กำรศึกษำค้นคว้ำจำกสื่อที่หลำกหลำย จำกสถำนที่จริง และสรุป วิเครำะห์ สังเครำะห์
ทำรำยงำน
4) กำรสอนแบบโครงงำน (Project Based Learning) กำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบ
โดยใช้หลักกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจำกแบบทดสอบด้ำนทฤษฎี สำหรับกำรปฏิบัติประเมินจำกรำยงำน
2)ประเมิ น จำกกำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนและกำรแก้ ปั ญ หำที่ เ กิ ด จำกกำรฝึ ก
ปฏิบัติจริง
3) ประเมินจำกผลงำนที่ได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำและกำรรำยงำน
4) ประเมินจำกโครงงำน (Project Based Learning) ที่มอบหมำยให้ศึกษำค้นคว้ำ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข้ำใจควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
2) สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือและอำนวยควำมสะดวกแก่กำรแก้ไขปัญหำในสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ ของกลุ่ม ทั้งในบทบำทผู้นำหรือผู้ร่วมทีมงำน
3) มีทักษะกระบวนกำรกลุ่มในกำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
4) วำงตัวและแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเหมำะสมกับบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
5) มีทักษะในกำรสร้ ำงเสริมควำมสำมัคคีและจัดกำรควำมขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กร
อย่ำงเหมำะสม
6) มีควำมรับผิดชอบในกำรพัฒนำตนเอง วิชำชีพ องค์กรและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) ส่งเสริมกำรทำงำนกลุ่มโดยให้หมุนเวียนกำรเป็นผู้นำ และกำรเป็นสมำชิกกลุ่ม
2) ให้คำแนะนำในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหำวิทยำลัยฯ เพื่อส่งเสริม
ทักษะกำรอยู่ในสังคม
3) ให้ควำมสำคัญในกำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและกำรให้ควำมร่วมมือ
4) ปลูกฝังให้มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่ได้รับในงำนกลุ่ม
5) ส่ ง เสริ ม ให้ นั กศึ ก ษำกล้ ำ แสดงออกและเสนอควำมคิด เห็ น ภำยในกรอบแห่ งสิ ท ธิ
เสรีภำพของตนเองและผู้อื่น
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6) ใช้วิธีกำรสอนแบบเปิดโอกำสในกำรแสดงควำมคิดเห็ น เพื่อฝึ กกำรยอมรับควำม
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
7) ส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิและกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจำกกำรรำยงำนหน้ำชั้นเรียน โดยอำจำรย์และนักศึกษำ
2) ประเมินพฤติกรรมภำวกำรณ์เป็นผู้นำและผู้ตำมที่ดี
3) พิจำรณำจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตำมกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น
5) ประเมินผลจำกผลกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ หรือกำรออกฝึกภำคสนำม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สำมำรถใช้ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำรได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสมกับ
โอกำส และวำระ
2) สำมำรถเลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรติดต่อสื่อสำรและนำเสนอข้อมูลข่ำวสำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3) สำมำรถใช้ ควำมรู้ พื้ น ฐำนทำงคณิต ศำสตร์ และสถิติ ใ นกำรประมวลผล กำรแปล
ควำมหมำย และกำรวิเครำะห์ข้อมูลนำไปประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินชีวิตและปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสม
4) สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถำนกำรณ์โลกปัจจุบัน
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอนโดยกำรก ำหนดปั ญ หำเป็ น ฐำน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล ใน
กำรตัดสินใจแก้ปัญหำ
2) มอบหมำยงำนค้น คว้ำองค์ควำมรู้ จำกแหล่ ง ข้อมูล ต่ำ งๆ โดยใช้คอมพิว เตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรนำเสนอผลงำนที่ได้รับมอบหมำย
3) กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อกำรสอน
4) กำรจัดกำรเรียนรู้แบบประสบกำรณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้
ทักษะและเชื่อมโยงองค์ควำมรู้นำไปปฏิบัติ นำไปใช้แก้ปัญหำ
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้สารสนเทศ
1) ประเมินจำกผลงำน และกำรนำเสนอผลงำน
2) ประเมินจำกทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรนำเสนอผลงำน
3) ประเมินผลจำกผลงำนที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติกำร
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) เคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ และปรำศจำกกำรครอบงำทำงควำมคิด
และกำรปฏิบัติของมนุษย์
2) เป็นผู้เอื้ออำนวยต่อกำรเสริมสร้ำงพลังชุมชน เพื่อขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็น
ธรรม โดยใช้พลังควำมรู้ ภูมิปัญญำ และหลักกำรมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ
3) เป็นผู้ปฏิบัติงำนที่ตระหนักต่อควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล กลุ่ม และชุมชน
4) เป็นผู้ที่มีควำมรับผิดชอบและตรงต่อเวลำในกำรปฏิบัติงำน
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกำรเรียนสอนทุกวิชำ และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เช่น กำรบรรยำยพิเศษ “จรรยำบรรณของนักศิลปะและนักออกแบบ” เป็นต้น
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ประเมินจำกพฤติกรรมกำรเรียนกำรสอน เช่น กำรตรงต่อเวลำ ควำมรับผิดชอบ
กำรแสดงออก และแนวควำมคิดที่สะท้อนทั้งจำกข้อเขียน กำรอภิปรำยทำงวิชำกำร และกำรฝึก
ภำคปฏิบัติ เป็นต้น โดยกำรประเมินทั้งจำกอำจำรย์ประจำวิชำ ผู้ร่วมชั้นเรียนและอำจำรย์ ที่ปรึกษำ
โครงงำนพิเศษทำงศิลปะและกำรออกแบบ
2. ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ สังคม และ
กำรเมืองที่มีผลต่อกำรพัฒนำ
2) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักกำรในกำรปฏิบัติงำนทำงศิลปะ
และกำรออกแบบ
3) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับแนวทำง กำรวำงแผนกำรพัฒนำกำรสร้ำงสรรค์งำนด้ำน
ศิลปะและกำรออกแบบ ทั้งในระดับท้องถิ่นและภูมิภำค ในประเด็น กำรจัดกำรทรัพยำกรทำงธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรม ทุนทำงสังคม เศรษฐกิจพอเพียง กำรจัดกำรควำม
ขัดแย้ง วิสำหกิจชุมชนและธุรกิจเพื่อสังคม ท่องเที่ยวชุมชน สวัสดิกำรชุมชน กำรปกครองตนเองของ
ชุมชนและท้องถิ่น และกำรเมืองภำคประชำชน
4) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทักษะในกำรดำเนินกำรสร้ำงสรรค์เชิงวิจัยเพื่อกำรพัฒนำ
พัฒนำกำรสร้ำงสรรค์งำนด้ำนศิลปะและกำรออกแบบแห่ง ท้องถิ่น ตำมระเบียบวิธีวิจัย เพื่อขับเคลื่อนใน
กำรเปลี่ยนแปลงชุมชน
5) มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรควำมรู้ทำงกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะและกำรออกแบบ
6) มีควำมรู้ และมีทักษะในกำรใช้เทคนิคกำรทำงำนในรูปแบบต่ำงๆ อำทิ กำรเป็น
วิทยำกรกระบวนกำร สำธิต กำรสัมนำเชิงปฏิบัติกำรอย่ำงมีส่วนร่วม กำรจัดกระบวนกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กำรระดมควำมคิดเห็น กำรวำงแผนอย่ำงมีส่วนร่วม เป็นต้น
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2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จัดกำรเรียนกำรสอนในลักษณะของกำรศึกษำวิจัย ค้นคว้ำ อภิปรำย ถกเถียงทำงวิชำกำร
(Discussion) กำรฝึกปฏิบัติ เพื่อนำควำมรู้ภำคทฤษฎีไปสู่กำรปฏิบัติ และเป็นกำรฝึกจำกประสบกำรณ์
จริง
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
กำรประเมิ น กำรเรี ย นรู้ ด้ ำ นควำมรู้ จ ำกกำรอภิ ป รำยแลกเปลี่ ย นควำมคิ ด เห็ น
ผลจำกกำรฝึกปฏิบัติ กำรสอบรำยวิชำ กำรสอบโครงงำนพิเศษทำงศิลปะและกำรออกแบบ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีทักษะทำงปัญญำในวิเครำะห์ ประเมินผล เพื่อทบทวนและปรับปรุงตนเอง
2) มีทักษะในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ และเห็นถึงควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่ำงมนุษย์กับ
สภำวะแวดล้อมทำงสังคม
3) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ ประเมินปัญหำของชุมชนในประเด็นต่ำง ๆ สู่กำร
พัฒนำงำนด้ำนศิลปะและกำรออกแบบแห่งท้องถิ่น
4) มีสำนึกสำธำรณะในกระบวนกำรปฏิบัติงำนศิลปะและกำรออกแบบ
5) เป็นนักปฏิบัติงำนสร้ำงสรรค์ ที่คิดอย่ำงใคร่ครวญ และไตร่ตรอง
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จัดกำรเรียนกำรสอนในลักษณะของกำรศึกษำวิ จัย ค้นคว้ำ อภิปรำย ถกเถียงทำง
วิชำกำร (Discussion) และกำรฝึกปฏิบัติ
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
กำรประเมิน กำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำจำกกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น กำรสอบรำยวิชำ กำรสอบเค้ำโครงงำนพิเศษทำงศิลปะและกำรออกแบบ กำรฝึกปฏิบัติและ
กำรถอดบทเรียนจำกกำรฝึกภำคปฏิบัติ
3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 ผลกำรเรี ย นรู้ ด้ำนทักษะควำมสั มพันธ์ ระหว่ำ งตัว บุ คคลและควำมสำมำรถใน
กำรรับผิดชอบ
1) มีทักษะในกำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับควำมร่วมมือในกำรพัฒนำท้องถิ่น
2) มีทักษะในกำรสื่อสำรกับชุมชนและภำคีควำมร่วมมือที่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำย
ทำงสังคม ศิลปะและวัฒนธรรม
3) มีควำมตระหนั กและเคำรพในควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของกลุ่ มภำคีกำรพัฒ นำ
ท้องถิ่น
4) มีทักษะและควำมสำมำรถในกำรจัดเวทีเสวนำ นำเสนอผลงำนหรือจัดนิทรรศกำร
เผยแพร่องค์ควำมรู้
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3.4.2 กลยุ ทธ์กำรสอนที่ ใช้ในกำรพัฒ นำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสั มพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบจัดกำรเรียนกำรสอนในลักษณะของกำรศึกษำวิจัย ค้นคว้ำ อภิปรำย ถกเถียง
ทำงวิชำกำร (Discussion) และกำรฝึกปฏิบัติ ทั้งโดยควำมรับผิดชอบของนักศึกษำแต่ละคน และกำร
ทำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม
3.4.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รั บ ผิ ด ชอบกำรประเมิ น กำรเรี ย นรู้ ด้ ำ นทั ก ษะควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งบุ ค คลและควำมรั บ ผิ ด ชอบ
จำกพฤติกรรมกำรแสดงออกของนักศึกษำ เช่น กำรแบ่งงำน/ร่วมงำนในกำรเรียนและกำรค้นคว้ำวิจัย
สร้ำงสรรค์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนักศึกษำกับนักศึกษำ นักศึกษำกับอำจำรย์ นักศึกษำกับบุคคลภำยนอก
และนักศึกษำกับชุมชน กำรประสำนงำนกับบุคคล/หน่วยงำน/ชุมชนภำยนอกในกำรวิจัย กำรเข้ำร่วม
ประชุม/สัมมนำทำงวิชำกำร และกำรฝึกปฏิบัติ เป็นต้น
3.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 ผลกำรเรี ย นรู้ ด้ ำ นทั ก ษะในกำรวิ เ ครำะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข กำรสื่ อ สำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่องำนศิลปะและกำรออกแบบ
1) มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ข้อมูลหรือปัญหำ โดยอำศัยหลักกำรทำงสถิติและ
หลักกำรเชิงคุณภำพ
2) มีควำมสำมำรถในกำรใช้ข้อมูลทำงสถิติ และควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ ในกำรแก้ไข
ปัญหำของท้องถิ่น
3) มีทักษะในกำรสื่อสำรเพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรและชุมชน
3.5.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศจัดกำรเรียนกำรสอนในลักษณะของกำรศึกษำวิ จัย ค้นคว้ำ
อภิปรำย ถกเถียงทำงวิชำกำร (Discussion) กำรฝึกภำคปฏิบัติ กำรนำเสนอสู่สำธำรณะ และกำรจัด
ประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงนักศึกษำกับนักศึกษำ
3.5.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร
และกำรใช้เ ทคโนโลยีสำรสนเทศกำรประเมินกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำรวิเครำะห์และกำรสื่อสำรจำก
กำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น กำรสอบรำยวิชำ กำรฝึกภำคปฏิบัติ และกำรสัมมนำ โดยกำร
ประเมินอำจำรย์ประจำวิชำ และอำจำรย์ที่ปรึกษำ
3.6 ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
3.6.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพ
1) สำมำรถปฏิบัติงำนทำงด้ำนศิลปะและกำรออกแบบได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
2) มีทักษะในกำรให้คำแนะนำควำมรู้และทักษะทำงด้ำนศิลปะและกำรออกแบบได้
3.6.2 กลยุทธ์กำรสอนที่จะใช้ในกำรพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพ
1) กำรสำธิต
2) กำรฝึกปฏิบัติ
3) กำรทำโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม และ/หรือกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
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3.6.3 กลยุทธ์กำรประเมินทักษะกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพของผู้เรียน
1) กำรประเมินทักษะกำรปฏิบัติ
2) กำรประเมินจำกข้อมูลสะท้อนกลับ (feedback) จำกผู้ควบคุมหรือพี่เลี้ยงใน
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพหรือสหกิจศึกษำ
3) ผลกำรดำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม และบำเพ็ญประโยชน์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก ( )ความรับผิดชอบรอง ( )

1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รำยวิชำ\ผลกำรเรียนรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
การสื่อสารและการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

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







































 











































 











































 











































 





1510101 จริยธรรมและทักษะชีวติ







































 





1520101 ทักษะกำรเรียนรูส้ ำรสนเทศ







































 





1520102 พื้นฐำนกำรคิดเชิงระบบ







































 





1520103 กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์







































 





1540201 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร







































 





1050101 พฤติกรรมมนุษย์กับกำรพัฒนำ
ตน
1050102 ทักษะชีวิตเพื่อควำมงอกงำมส่วน
บุคคล
1050103 จิตวิทยำสันติภำพและกำร
ปรองดอง
1050213 จิตวิทยำกำรสื่อสำร

5.2

5.3 5.4
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1.1

40

1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รำยวิชำ\ผลกำรเรียนรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
การสื่อสารและการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

1540202 ภำษำไทยเพื่อกิจธุระ

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
                      

1540203 ภำษำไทยเพื่อกำรคิดวิเครำะห์







































 





                      
1550101 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสือ่ สำร
1550102 ภำษำอังกฤษเพื่อทักษะกำรเรียน                       






































 





1550104 ภำษำอังกฤษพื้นฐำน
1550105 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสือ่ สำรทำง
ธุรกิจ
1550106 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสือ่ สำร ทำง
วัฒนธรรมอำเซียน
1560101 ภำษำพม่ำเบื้องต้น







































 











































 











































 











































 





1560102 ภำษำพม่ำเพื่อกำรสื่อสำร

 



































 





1570101 ภำษำจีนเบื้องต้น

 







 



 





 

 







 





1570102 ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร

 







 



 





 

 







 





1580101 ภำษำฮินดีเบื้องต้น

 







 



 





 

 







 





1580102 ภำษำฮินดีเพื่อกำรสื่อสำร
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1550103 ภำษำอังกฤษเพื่องำนอำชีพ

41

1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รำยวิชำ\ผลกำรเรียนรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
การสื่อสารและการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

1590102 ภำษำญี่ปุ่นเพื่อกำรสื่อสำร

 







 



 





 

 





4.6 5.1 5.2 5.3 5.4
    
    

1610101 ภำษำเขมรเบื้องต้น

 







 



 





 

 







 





1610102 ภำษำเขมรเพื่อกำรสื่อสำร

 







 



 





 

 







 





1620101 ภำษำเกำหลีเบื้องต้น

 







 



 





 

 







 





1620102 ภำษำเกำหลีเพื่อกำรสือ่ สำร

 







 



 





 

 







 





1630101 ภำษำมลำยูเบื้องต้น

 







 



 





 

 







 





1630102 ภำษำมลำยูเพื่อกำรสื่อสำร

 







 



 





 

 







 





1640101 ภำษำเวียดนำมเบื้องต้น

 







 



 





 

 







 





1640102 ภำษำเวียดนำมเพื่อกำรสื่อสำร







 





























 





2010101 สุนทรียภำพทำงทัศนศิลป์
2010102 ช่ำงเมืองเพชร







 





























 











 





























 





2050101 สุนทรียภำพทำงนำฏศิลป์







 





























 





2060101 สุนทรียภำพทำงดนตรี
2500100 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
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1590101 ภำษำญี่ปุ่นเบื้องต้น

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
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1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รำยวิชำ\ผลกำรเรียนรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
การสื่อสารและการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

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







 





























 











 





























 





2500103 ควำมเป็นพลเมือง







 





























 





2500104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม







 





























 





2500105 เพชรบุรีศึกษำ







 





























 





2500106 อำเซียนศึกษำ







 





























 





2500107 ตำมรอยเบื้องพระยุคลบำท







 















 











 





2500108 ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง







 

 











 











 





2500109 สังคมน่ำอยู่







 

 











 











 





2500110 อัตลักษณ์ไทย







 

 











 











 





2560111 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น







 

 











 











 





2560101 กฎหมำยในชีวิตประจำวัน







































 

 

3560101 กำรเป็นผู้ประกอบกำรเบื้องต้น
3560102 ทักษะควำมเป็นผู้นำและกำร
ทำงำนเป็นทีม







































 









































 

 

2500101 กำรเมืองและกำรปกครองของ
ไทย
2500102 วิถีไทย

5.2

5.3 5.4
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1.1

43

1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รำยวิชำ\ผลกำรเรียนรู้

3560503 เศรษฐศำสตร์ในชีวิตประจำวัน

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

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
                      
                      




























 







 











































 











































 





4010703 สิ่งแวดล้อมกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน                       
4010704 ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ







































 



4020101 เคมีในชีวิตประจำวัน











































 

4020102 เคมีและภูมิปัญญำไทย





















 

 















 

4030001 ชีววิทยำเชิงอนุรักษ์

















 





 











  



4030002 พืชพรรณเพื่อชีวิต
4030003 เทคโนโลยีชีวภำพใน
ชีวิตประจำวัน
4040101 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจำวัน

















 





 











  















 









 











  















 



 



 















 

4040102 กำรคิดและกำรตัดสินใจ
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3560504 กำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคล
3600101 กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น
4010701 โลกของเรำกับวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี
4010702 วิทยำศำสตร์กับชีวิต

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
การสื่อสารและการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

44

1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รำยวิชำ\ผลกำรเรียนรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
การสื่อสารและการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4.6 5.1 5.2 5.3 5.4
    

4070302 สุขภำพครอบครัว









 





 

 















 





4080101 กีฬำเพื่อสุขภำพ









 





 



















 





4080102 นันทนำกำรเพื่อชีวิต









 





 



















 





4080103 รูปร่ำงและกำรควบคุมน้ำหนัก









 





 



 













 





4080104 วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ









 





 





 











 





4080105 ทักษะกำรว่ำยน้ำ









 





 



















 

 

4090101 อำหำรนำนำชำติเบื้องต้น
4100904 กำรแพทย์แผนไทยใน
ชีวิตประจำวัน
4120101 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร
5000101 เกษตรในชีวิตประจำวัน









 





 





 











 













 





 





 











 













 





 





 











 

 









 





 





 







 

 

 

5040606 กำรเลี้ยงสัตว์เพื่อกำรนันทนำกำร                       
5060609 ทรัพยำกรทำงน้ำและกำรอนุรักษ์                       
5070311 กำรถนอมอำหำรใน
                      
ชีวิตประจำวัน

44

4070301 กำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ

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
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1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รำยวิชำ\ผลกำรเรียนรู้
1.1

1.2

1.3

1.4

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
1.5

2.1

2.2

2.3

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
การสื่อสารและการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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



5070613 ขนมอบเบื้องต้นเพื่อกำรประกอบ
                    
ธุรกิจ
                      
5070614 อำหำรเพื่อสุขภำพ








 





 















 

 

 

5540602 พลังงำนทดแทน









 





 





 







 

 





5540603 กำรประหยัดพลังงำน









 





 





 







 

 





5570103 ไฟฟ้ำสำหรับชีวิตประจำวัน









 





 















 

 





5580704 เทคโนโลยีอัจฉริยะ









 





 















 

 





5590101 กำรขับขี่ปลอดภัย









 





 













 



 





5800101 เทคโนโลยีท้องถิ่น
7130401 กำรใช้ซอฟต์แวร์จัดทำเอกสำร
งำนคำนวณ
7130402 เทคโนโลยีกำรนำเสนองำน









 





 













 



 





















 













 



 





















 













 



 





7130403 เทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับครู









 





 





 





 



 





8010801 กำรช่วยฟื้นคืนชีพ









 





 





 





 



 





8010802 กำรจัดกำรดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ                       

45

5070615 เครื่องดื่มเพื่อกำรประกอบธุรกิจ

46

1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รำยวิชำ\ผลกำรเรียนรู้

8010804 ชีวิตและสุขภำพ
8010805 หลักประกันสุขภำพแห่งชำติของ
คนไทย

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
การสื่อสารและการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

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
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษำต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สำมำรถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่ นในสังคมอย่ำง
รำบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจำกนั้น ต้องมีสำนึกรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและส่วนรวม ทั้งนี้
อำจำรย์และนักศึกษำต้องมีคุณสมบัติด้ำนคุณธรรม และจริยธรรมอย่ำงน้อย 7 ข้อตำมที่ระบุไว้ ดังนี้
1) ตระหนักในคุณค่ำและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2) มีวินัย ตรงต่อเวลำ และควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) มีภำวะควำมเป็นผู้นำและผู้ตำม สำมำรถทำงำนเป็นทีมและสำมำรถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลำดับควำมสำคัญ
4) เคำรพสิทธิและรั บฟังควำมคิดเห็ นของผู้อื่น รวมทั้งเคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์
5) เคำรพกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ขององค์กรและสังคม
6) สำมำรถวิเครำะห์ ผลกระทบทำงด้ำนศิล ปะและกำรออกแบบต่อบุคคล องค์กรและ
สังคม
7) มีจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
นอกจำกนี้ หลักสูตรศิลปะและกำรออกแบบมีแนวทำงให้อำจำรย์ผู้สอนได้จัดให้มีกำรวัด
มำตรฐำนในด้ำนคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละรำยวิชำทุกภำคกำรศึกษำ โดยใช้กำรประเมินโดยวิธีกำรสังเกต
พฤติกรรมระหว่ำงทำกิจกรรมที่กำหนด และกำหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของ
คะแนนในกำรประเมินผลกำรเรียนแต่ละรำยวิชำ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กำหนดให้ มีวั ฒ นธรรมองค์ก ร เพื่อ เป็ นกำรปลู กฝั งให้ นั กศึก ษำมีร ะเบีย บวิ นัย โดยเน้ น
กำรเข้ ำชั้ น เรี ย นให้ ตรงเวลำตลอดจนกำรแต่ง กำยที่เ ป็น ไปตำมระเบี ยบของสถำบันฯ นั กศึ กษำต้ องมี
ควำมรับผิดชอบโดยในกำรทำงำนกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้ำที่ของกำรเป็นผู้นำกลุ่มและกำรเป็น สมำชิกกลุ่ม
มีควำมซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำกำรทุจริตในกำรสอบหรือกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น นอกจำกนี้อำจำรย์ผู้สอน
ทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริ ยธรรมในกำรสอนทุกรำยวิช ำ รวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมส่ งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เช่น กำรยกย่องนักศึกษำที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจำกกำรตรงเวลำของนักศึกษำในกำรเข้ำชั้นเรียน กำรส่งงำนตำมกำหนดระยะเวลำที่
มอบหมำย และกำรร่วมกิจกรรม
- ประเมินจำกกำรมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษำในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ปริมำณกำรกระทำทุจริตในกำรสอบและกำรปฏิบัติงำน
- ประเมินจำกควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษำต้องมีควำมรู้ เกี่ยวกับสำขำวิช ำที่ศึกษำในสำขำวิชำศิลปะและกำรออกแบบ มี
คุณธรรม จริยธรรม และควำมรู้ เกี่ยวกับสำขำวิชำที่ศึกษำนั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษำต้องรู้เพื่อใช้ประกอบ
อำชีพและช่วยพัฒนำสังคม ดังนั้นมำตรฐำนควำมรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
1) มีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหำวิชำที่ศึกษำ
2) สำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนทำงด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ
3) สำมำรถติ ด ตำมควำมก้ ำ วหน้ ำ ทำงวิ ช ำกำรกำรสร้ ำ งสรรค์ ผ ลงำนทำงศิ ล ปะและ
กำรออกแบบ รวมทั้งกำรนำไปประยุกต์
4) รู้ เข้ำใจและสนใจพัฒนำควำมรู้ ควำมชำนำญทำงศิลปะและกำรออกแบบ
5) มีควำมรู้ในแนวกว้ำงด้ำนศิลปะประยุกต์ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงตำม
ยุคสมัย
6) มีประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำและ /หรือกำรประยุกต์สร้ำงสรรค์ผลงำนทำงศิลปะและ
กำรออกแบบได้ในระดับดี
7) สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ในสำขำวิชำที่ศึกษำกับควำมรู้ในศำสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กำรทดสอบมำตรฐำนนี้สำมำรถทำได้โดยกำรทดสอบจำกข้อสอบและกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
ของแต่ละวิชำในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลำที่นักศึกษำอยู่ในหลักสูตร
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้กำรสอนในหลำกหลำยรูปแบบ โดยเน้นหลักกำรทำงทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทำงปฏิบัติ
ในสภำพแวดล้อมจริง โดยทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี ทั้งนี้ใ ห้เป็นไปตำมลักษณะของรำยวิชำ
ตลอดจนเนื้อหำสำระของรำยวิชำนั้น ๆ นอกจำกนี้ควรจัดให้มีกำรเรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริงโดยกำรศึกษำ
ดูงำนหรือเชิญผู้เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์ตรงมำเป็นวิทยำกรพิเศษเฉพำะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงำนใน
สถำนประกอบกำร
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรปฏิบัติของนักศึกษำ ในด้ำนต่ำง ๆ คือ
1) กำรทดสอบย่อย
2) กำรสอบกลำงภำคเรียนและปลำยภำคเรียน
3) ประเมินจำกรำยงำนที่นักศึกษำจัดทำ
4) ประเมินจำกกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะและกำรออกแบบ
5) ประเมินจำกกำรนำเสนอผลงำนสร้ำงสรรค์ทำงศิลปะและกำรออกแบบ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นั ก ศึ ก ษำต้ อ งสำมำรถพั ฒ นำตนเองและประกอบวิ ช ำชี พ ได้ โ ดยพึ่ ง ตนเองได้ เ มื่ อ จบ
กำรศึกษำแล้ว ดังนั้นนักศึกษำจำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำทักษะทำงปัญญำไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม
และควำมรู้เกี่ยวกับสำขำวิชำที่ศึกษำ อำจำรย์ต้องเน้นให้นักศึกษำคิดหำเหตุผล เข้ำใจที่มำและสำเหตุของ
ปัญหำ วิธีกำรแก้ปัญหำรวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง โดยวิธีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง นักศึกษำต้องมีคุณสมบัติ
ต่ำง ๆ จำกกำรสอนเพื่อให้เกิดทักษะทำงปัญญำดังนี้
1) คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและอย่ำงเป็นระบบ
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2) สำมำรถสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย เพื่อใช้ในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำง
สร้ำงสรรค์
3) สำมำรถรวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ และสรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรได้
4) สำมำรถประยุกต์ควำมรู้และทักษะกับกำรแก้ไขปัญหำประยุกต์ศิลปะและกำรออกแบบ
ได้อย่ำงเหมำะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) กรณีศึกษำด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ
2) กำรอภิปรำยกลุ่มและรำยบุคคล
3) ให้นักศึกษำมีโอกำสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ นี้สำมำรถทำได้โดยกำรออกข้อสอบ
ที่ให้นักศึกษำแก้ปัญหำ อธิบำยแนวคิดของกำรแก้ปัญหำ และวิธีกำรแก้ปัญหำโดยกำรประยุกต์ควำมรู้ที่
เรียนมำ หลีกเลี่ ยงข้อสอบที่เป็น กำรเลือกคำตอบที่ถูกมำคำตอบเดียวจำกกลุ่มคำตอบที่ให้มำ ไม่ควรมี
คำถำมเกี่ยวกับนิยำมต่ำง ๆ ประเมินตำมสภำพจริงจำกผลงำน และกำรปฏิบัติของนักศึกษำ เช่น ประเมิน
จำกกำรนำเสนอรำยงำนในชั้นเรียน กำรทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภำษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ ค คลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ
นักศึกษำต้องออกไปประกอบอำชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมำก่อน คนที่มำ
จำกสถำบันอื่น ๆ และคนที่จะมำเป็นผู้บังคับบัญชำ หรือคนที่จะมำอยู่ใต้บังคับบัญชำ ควำมสำมำรถที่จะ
ปรับตัวให้เข้ำกับกลุ่มคนต่ำง ๆ เป็นเรื่องจำเป็นอย่ำงยิ่ง ดัง นั้นอำจำรย์ต้องสอดแทรกวิธีกำรที่เกี่ยวข้องกับ
คุ ณ สมบั ติ ต่ ำ ง ๆ ต่ อ ไปนี้ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษำระหว่ ำ งที่ ส อนวิ ช ำ หรื อ อำจให้ นั ก ศึ ก ษำไปเรี ย นวิ ช ำทำงด้ ำ น
สังคมศำสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่ำง ๆ ดังนี้
1) สำมำรถสื่ อ สำรกั บ กลุ่ ม คนหลำกหลำยและสำมำรถสนทนำเพื่ อ กำรสื่ อ สำรอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
2) สำมำรถให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ ก ำรแก้ ปั ญ หำสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบำทของผู้นำ หรือในบทบำทของผู้ร่วมทีมทำงำน
3) สำมำรถใช้ควำมรู้ในศำสตร์มำชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมำะสม
4) มีควำมรับผิดชอบในกำรกระทำของตนเองและรับผิดชอบงำนในกลุ่ม
5) สำมำรถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่ำงพอเหมำะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
6) มีควำมรับผิดชอบกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ทั้งของตนเองและทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้กำรสอนที่มีกำรกำหนดกิจกรรมให้มีกำรทำงำนเป็นกลุ่ม กำรทำงำนที่ต้องประสำนงำนกับ
ผู้อื่น ข้ำมหลักสูตร หรือต้องค้นคว้ำหำข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบกำรณ์ โดยมีควำม
คำดหวังในผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวบุคคลและควำมสำมำรถในกำรรับผิดชอบ ดังนี้
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1) สำมำรถทำงำนกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
2) มีควำมรับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย
3) สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงำนได้เป็นอย่ำงดี
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงำนในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
5) มีภำวะผู้นำ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจำกพฤติกรรมและกำรแสดงออกของนักศึกษำในกำรนำเสนอรำยงำนกลุ่มในชั้น
เรียน และสังเกตจำกพฤติกรรมที่แสดงออกในกำรร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
นักศึกษำต้องมีทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ขั้นต่ำดังนี้
1) มี ทั ก ษะในกำรใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ จ ำเป็ น ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ต่ อ กำรท ำงำนที่ เ กี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ เพื่อกำรออกแบบ
2) สำมำรถสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งปำกเปล่ำและกำรเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
ในกำรนำเสนออย่ำงเหมำะสม
3) สำมำรถใช้สำรสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสำรอย่ำงเหมำะสม
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใ ช้ใ นการพัฒ นาการเรี ยนรู้ ด้า นทักษะในการวิเ คราะห์เ ชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำรวิเครำะห์และกำรสื่อสำรนี้
อำจทำได้ในระหว่ำงกำรสอน โดยอำจให้นักศึกษำแก้ปัญหำ วิเครำะห์ประสิทธิภำพของวิธีแก้ปัญหำ และให้
นำเสนอแนวคิดของกำรแก้ปัญหำ ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพ ต่อนักศึกษำในชั้นเรียน มีกำรวิจำรณ์ใน
เชิงวิชำกำรระหว่ำงอำจำรย์และกลุ่มนักศึกษำ
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในรำยวิชำต่ำง ๆ ให้นักศึกษำได้วิเครำะห์สถำนกำรณ์จำลอง และ
สถำนกำรณ์เสมือนจริง และนำเสนอกำรแก้ ปัญหำที่เหมำะสม เรียนรู้เทคนิคกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทำง
คอมพิวเตอร์ในสถำนกำรณ์ที่หลำกหลำย
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมิน จำกเทคนิ คกำรนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี กำรเลื อกใช้เครื่องมื อทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศ หรือคณิตศำสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
2) ประเมินจำกควำมสำมำรถในกำรอธิบำย ถึงข้อจำกัด เหตุผลในกำรเลือกใช้เครื่องมือ
ต่ำงๆ กำรอภิปรำย กรณีศึกษำต่ำงๆที่มีกำรนำเสนอต่อชั้นเรียน

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 ควำมรับผิดชอบหลัก ควำมรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

6

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

7

1

2

3

4

5

6

5. ทักษะ
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การ
และความรับผิดชอบ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3

1

2

3

4

2000101 ภำษำอังกฤษเพื่องำนศิลปะ
             
และกำรออกแบบ







         

2011101 องค์ประกอบศิลป์

            









         

2011102 ประวัติศำสตร์ศลิ ป์



          









         

2011201 วำดเส้น 1

            









         

2011202 วำดเส้น 2

            









         

2011203 จิตรกรรมพื้นฐำน

            









         

2011204 ประติมำกรรมพื้นฐำน

            









         

2011301 เขียนแบบพื้นฐำน
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7

6

7

1

6

7

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การ
บุคคล
ปัญญา
สื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3

2011302 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1

     



     



   





      

2012101 วัสดุและเทคนิคศิลปะ

     



     



   





      

2012102 ศิลปะไทย

     



     



   





      

2012103 ศิลปกรรมไทยเพชรบุรี

     



     



   





      

2012201 ภำพพิมพ์พื้นฐำน

     



     



   





      

2012305 พื้นฐำนกำรออกแบบแฟชั่น

     



     



   





      

2012302 หลักกำรออกแบบ

     



     



   





      

2012303 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2                   



      

2013312 ศิลปะภำพถ่ำย

     



     



   





      

2013201 ธุรกิจและจรรยำบรรณ

     



     



   





     

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

2. ความรู้

2

3

4

5

52


53

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

2. ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การ
บุคคล
ปัญญา
สื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3

6

7

1

2013315 กำรเขียนภำพประกอบ

     



  



    

2013302 ออกแบบสิ่งพิมพ์



   



     



   





      

2013401 ออกแบบบรรจุภัณฑ์

     



     



   





      

2013402 ออกแบบผลิตภัณฑ์

     



     



   





      

2012306 ควำมถนัดทำงศิลปะและ
กำรออกแบบ 1

     



     



   





      

2012307 ควำมถนัดทำงศิลปะและกำร
                  
ออกแบบ 2



      

2013901 กำรวิจัยทำงศิลปะและกำร
ออกแบบ



      

2

3

4

5

6

7

ทำงกำรออกแบบ

     



     



   



2014901 โครงงำนพิเศษทำงศิลปะและ
                  
กำรออกแบบ
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6

7

1

6

7

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การ
บุคคล
ปัญญา
สื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3

2013303 จิตวิทยำกำรออกแบบ

     



     



   





      

2013304 ศิลปะภำพพิมพ์

     



     



   





      

2013305 ภำพทิวทัศน์

     



     



   





      

2013306 หุ่นนิ่ง

     



     



   





      

2013307 คนเหมือน

     



     



   





      

2013308 กำรระบำยสีนำ้

     



     



   





      

2013309 วำดเส้นสร้ำงสรรค์

     



     



   





      

2013310 จิตรกรรมประยุกต์

     



     



   





      

2013311 กำรพิมพ์ซิลค์สกรีน

     



     



   





      

2012304 กำรถ่ำยภำพ

     



     



   





     

2013313 ออกแบบตัวอักษร

     



     



   





      

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

2. ความรู้

2

3

4

5
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6

7

1

6

7

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การ
บุคคล
ปัญญา
สื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3

2013314 ออกแบบสัญลักษณ์และ
เครื่องหมำย

     



     



   





      

2013301 ออกแบบโฆษณำ 1

     



     



   





      

2013317 ออกแบบโฆษณำ 2

     



     



   





      

2013404 ประติมำกรรมประยุกต์

     



     



   





      

2013406 เทคนิคกำรทำหุ่นจำลอง

     



     



   





      

2013407 ปูนปั้นเพชรบุรี

     



     



   





      

2013408 ออกแบบตกแต่งภำยนอก

     



     



   





      

2013409 ออกแบบตกแต่งภำยใน

     



     



   





      

2013410 ออกแบบเครื่องปั้นดินเผำ

     



     



   





      

2013411 ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้

     



     



   





      

2013412 ออกแบบของที่ระลึก

     



     



   





      

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

2. ความรู้

2

3

4

5

6

7

1

6

7

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การ
บุคคล
ปัญญา
สื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3

2013413 ออกแบบสิ่งทอ

     



     



   





      

2013414 ออกแบบเครื่องประดับ

     



     



   





      

2012501 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3

     



     



   





      

2013501 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 4

     



     



   





      

2013502 ศิลปะแสงสีเสียง

     



     



   





      

2013503 ออกแบบนิทรรศกำร

  



  

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

2. ความรู้

2

3

4

5
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2 3

4

5

6

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคล
สื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3

7

1

2

2013504 ออกแบบตกแต่งสถำนที่

      



                 

2013505 ออกแบบศิลปะจัดวำง

      



                  

2013505 แนวคิดกำรออกแบบ

      



                  

2014801 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ

      



                  

2014802 ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ

      



                  

2014803 กำรเตรียมควำมพร้อม
สหกิจศึกษำ

      



                  

2014804 สหกิจศึกษำ

      



                  

3

4

5

6

7

1

2

3

4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัด
การศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ฉ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
ให้ กาหนดระบบการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ก ารเรี ยนรู้ ของนั กศึก ษาเป็ นส่ ว นหนึ่ง ของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถาบั น อุดมศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไป
ดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถท าได้ โ ดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทาวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 ภาวะการณ์ได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
การงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น
2.2.3 การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้า
ศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
2.2.5 การประเมินจากบั ณ ฑิตที่ออกไปประกอบอาชีพ สมรรถนะทางวิชาชีพ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การประกอบอาชีพของบัณฑิตในสาขาวิชา รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดี
ยิ่งขึ้นด้วย
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2.2.6 ความเห็น จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา
2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ จานวนโครงงานวิจัยที่พัฒนาเองจานวน
กิจกรรมเพื่อสังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ฉ)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวความเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่ อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ หรือการ
ลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา
2.1.2 การสนับสนุนด้านการศึกษาต่ อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง
ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.3 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
2.2.2 มี ก ารกระตุ้ น อาจารย์ ท าผลงานทางวิ ช าการสายตรงในสาขาวิ ช าเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
2.2.5 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการและการวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัย
3. การพัฒนาให้อาจารย์เข้าใจในสมรรถนะของสาขาวิชา
3.1 รวบรวมสมรรถนะทางวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ
3.2 การจัดสัมมนาร่วมกับผู้ประกอบการตามกลุ่มสาขาวิชาชีพ เพื่อสังเคราะห์สมรรถนะ
วิชาชีพ
3.3 จัดทาคู่มือสมรรถนะวิชาชีพ

61

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดาเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้
1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 เช่น มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือตาแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ. ขึ้นไปจานวน 3 คน และ
มีอาจารย์ประจาหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นต้น
1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ คือ ประธานสาขาวิชา คณะกรรมการสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชนทาหน้าที่จัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3 มีคณะกรรมการประจาหลักสูตรเป็นผู้กากับดูแลและคอยให้คาแนะนา ตลอดจนแนวปฏิบัติให้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอนติดตามและรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทาทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง
1.5 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
1.6 การดาเนินการบริหารหลักสูตร มีการดาเนินการดังนี้
1.6.1 ระดับรายวิชา
1) ก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื่อยืนยัน
การจัดตารางสอน และวันกาหนดส่ง มคอ.3 และ มคอ. 4 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2) มอบหมายให้สารวจและรายงานความต้องการเพื่อจัดเตรียมความพร้อมในด้าน
เครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน สื่อการสอน และเอกสารประกอบการสอน
3) รายงานแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1.6.2 ระดับคณะ
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน
ในภาคการศึกษาที่ 2
2) จัดให้มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาค
การศึกษา และแจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ผู้สอนทราบเป็นรายบุคคล เพื่อปรับปรุงการสอนต่อไป
3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ. 5 และ มคอ. 6
เพื่อจัดทา มคอ. 7 สาหรับเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ทาหน้าที่ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มีการประมาณการรายจ่ายต่อนักศึกษาหนึ่งคนต่อปี และมีการคานวณรายรับจากงบประมาณแผ่นดิน
และรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้เพียงพอต่อการดาเนินการ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
2.2.1 อาคารและสถานที่
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ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่ออุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ
ห้องปฏิบัติการจิตรกรรม
ห้องปฏิบัติการประติมากรรมและงานช่าง
ห้องปฏิบัติการออกแบบ
ห้องเรียนแบบบรรยายรวมพร้อมสื่อวีดีทัศน์
ห้องเรียนแบบบรรยาย
ห้องเก็บสื่อวัสดุงานศิลปะ /งานออกแบบ
ห้องสานักงาน /ห้องพักอาจารย์
อาคารเอนกประสงค์
ห้องปฏิบัติงานภาพพิมพ์
ห้องปฏิบัติงานเสริมทักษะการออกแบบ

บริหารจัดการ
งานสานักงาน



บริหารจัดการด้าน
หน่วยนับ
การเรียนการสอน
1

1

1

1

2

1

4


1
1
1


1
1


2.2.2 อุปกรณ์การสอนและครุภัณฑ์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่ออุปกรณ์
เครื่องฉายแผ่นใส
จอฉายแผ่นใส
เครื่องฉายสไลด์
ฉากรับภาพสไลด์
เครื่องเล่นวีดีทัศน์(VCD,DVD)
โทรทัศน์ 29 นิ้ว
เครื่องโปรเจ็คเตอร์
เครื่องขยายเสียง
ลาโพงขยายเสียงแบบหิ้ว
คอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกับเครื่องฉาย
สแกนเนอร์
ปริ้นเตอร์
แท่นพิมพ์โลหะเอชชิ่ง

บริหารจัดการ
งานสานักงาน







บริหารจัดการด้าน
หน่วยนับ
การเรียนการสอน
5

5

1

5

1

3

6

1

3

2

1

2

1


2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดซื้อหนังสือ ตารา
และสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง ตามที่อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเสนอแนะรายชื่อ สาหรับ
ให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนห้องกิจกรรมสาหรับ
นั กศึกษา ส่ ว นมากแล้ ว นั ก ศึกษาต้อ งศึกษาค้ นคว้าด้ว ยตัว เอง เพื่อนาผลการค้ นคว้ามาอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถกเถียงทางวิชาการ (Discussion) ในชั้นเรียน ซึ่งปัจจุบัน นักศึกษาต้อง
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ใช้ห้องสมุด/ห้ องค้นคว้าในส่ วนรวมทั้งของคณะ และมหาวิทยาลั ย ซึ่งอาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควร
ดังนั้น คณะจึงมีแผนที่จะจัดห้องค้นคว้าสาหรับนักศึกษาโดยเฉพาะ โดยภายในห้องจะมีคอมพิวเตอร์
และ Internet มีมุมหนังสือวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน มีโต๊ะทางาน และโต๊ะกลมสาหรับเสวนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักศึกษานอกชั้นเรียน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรดาเนินการโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษา
2.4.1 คณะกรรมการหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ประเมินทรัพยากรและจานวนงบประมาณที่
จาเป็น ต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.4.2 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประเมิน
หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์ สื่ออื่น ๆ และการบริหารทางคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และการค้นคว้าต่าง ๆ
ซึ่งเป็นการประเมินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยประสานผลการประเมินจากคณะ/หน่วยงาน
ต่าง ๆ
2.4.3 นักศึกษาประเมิน โดยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการสนับสนุนการเรียน
การสอนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็นในการประชุม/
สัมมนา เช่น การสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ปฐมนิเทศ ปั จฉิมนิเทศนักศึกษา
เป็นต้น
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
3.1.1 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) และความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
(ภาค ข.)
3.1.2 ทดสอบปฏิบัติการสอน
3.1.3 สอบสัมภาษณ์
3.1.4 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของครู ทั้งในด้าน
การสอน การวิจัย การบริการชุมชน และการทานุบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 จัดประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนงานประจาปีของสาขาวิชา
3.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งทาหน้าที่ทบทวนการบริหารหลักสูตรทุกสิ้น
ภาคการศึกษา และประจาปี เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร
3.2.3 สารวจความต้องการจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ (ที่สอนบางเวลา)
3.3.1 มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่
ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง
3.3.2 จัดระบบคัดกรองคณาจารย์ ที่จะเชิญมาบรรยายบางเวลา และสอนพิเศษ โดยกาหนด
หลักเกณฑ์กว้าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือกเช่น ผลงานทางวิชาการ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ยอมรับ
ในวิชาชีพ เป็นต้น
3.3.3 ขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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3.3.4 คณาจารย์ที่สอนบางเวลา และสอนพิเศษต้องมีแผนการสอนตามคาอธิบายรายวิชาที่
หลักสูตรได้จัดทาไว้ประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
4.1.1 มีการกาหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก่อน
การรับเข้าทางาน
4.1.2 ต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์โดยให้
ความสาคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามตาแหน่ง และทัศนคติต่อการให้บริการอาจารย์และ
นักศึกษา
4.1.3 มหาวิทยาลัยออกกฎ ระเบียบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรีย นการ
สอนให้ครบกระบวนการ (รับสมัคร คัดเลือก ต่อรอง บรรจุ ปฐมนิเทศ อบรม และพัฒนาบุคลากร
ระบบการพิจารณาความดีความชอบ)
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดสรรงบประมาณ
เพื่อการฝึกอบรมให้กับบุคลากร
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักึกกาา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆแก่นักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน
โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะ
ทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา
(Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาใน
การจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นั กศึกษามีความสงสั ยเกี่ย วกับผลการประเมินในรายวิช าใดสามารถที่จะยื่นคาร้องได้และ
มหาวิทยาลัยต้องมีการจัดระบบที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาอุทธรณ์ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ
โดยกาหนดเป็นกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาคาอุทธรณ์เหล่านั้น
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพกงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
จากสภาพสังคมปัจจุบันที่มีปัญหาสลับซับซ้อน การกระจายอานาจในการบริหารจัดการภาครัฐลงไป
ในชุมชนและท้องถิ่นมากขึ้น การพึ่งตนเองของชุมชน และการพัฒนาชุมชนไปสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็ง ส่งผล
ให้การผลิตบัณฑิตด้านการพัฒนาชุม ชน มีความจาเป็นมากขึ้น ในส่วนของการติดตามคุณภาพบัณฑิตนั้น มี
การสารวจความพึงพอใจของหน่วยงานต่อคุณภาพของบัณฑิตเป็นประจาทุกปี
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน 
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร









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









3. มี ร า ย ละ เ อี ย ดข อ ง ร าย วิ ช า แ ล ะ ร าย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง 
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา









4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล 
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา









5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 
7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา









6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ 
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา









7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานในมคอ. 7 ปีที่แล้วดาเนินงานที่รายงานใน
ปีก่อน









8. อาจารย์ ใ หม่ (ถ้ า มี ) ทุ ก คน ได้ รั บ การปฐมนิ เ ทศหรื อ 
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน









9. อาจารย์ป ระจาทุกคนได้รับ การพัฒนาทางวิช าการ และ/ 
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง









10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ 
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50ต่อ
ปี
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5


11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0




12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. อื่น ๆ ระบุ
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)
เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ
(ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5) มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมาย และมีจานวนตังบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อย
กว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
* สกอ.แจ้งข้อมูลปีที่ดาเนินงานตามกรอบฯ (เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554) ดังนี้
- กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้ระบุ 3 ช่อง คือ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
- กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ให้ระบุ 5 ช่อง คือ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
- กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ให้ระบุ 5 ช่อง คือ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6
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หมวดที่ 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
จั ดให้ มีคณะกรรมการประเมิน รายวิช า ประเมินการสอนและประเมิ นผลสั มฤทธิ์ของแต่ล ะรายวิช า โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับต้นแบบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาศิลปะและ
การออกแบบ รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ผู้เรียนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุดรายวิชา และส่งตรงต่อฝ่ายวิชาการโดย
ใช้แบบประเมินการสอนตามที่กาหนด
1.2.2 ผลการประเมินส่งตรงต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อดาเนินการปรับปรุงต่อไป
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอนและวางแผน
พัฒนาให้สอดคล้อง และ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา และสถานการณ์ของคณะ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
2.1.1แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลั กสู ตรที่ประกอบด้ว ยตัว แทนทุกกลุ่ มวิชา ตัว แทนผู้ เรียน
ปัจจุบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
2.1.2 คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
2.1.3 ดาเนินการสารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้ เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และ
จากผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ข้อ โดย
คณะกรรมการประเมิ น ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากมหาวิ ท ยาลั ย (คณะกรรมการประเมิ น อย่ า งน้ อ ย 3 คน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน)
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
สาขาวิช าศิล ปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี
มีนโยบายและแผนการประเมินหลักสูตรทุก 4 ปี และพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี โดยปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
ในปี พ.ศ. 2558เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา สังคม
และของประเทศ มี ความทัน สมัย และทั น ต่อการเปลี่ ยนแปลงของโลก มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยการนาผลการสารวจข้อมูลในสถานต่างๆ มาประกอบการพิจารณาพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรดังนี้
1) ความเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ๆ
2) ผลจากการติดตามประเมินหลักสูตรนี้ ดาเนินการในทุก 4 ปี และปรับปรุงหลักสูตรใน ปีที่ 5
3) ผลการติดตามการมีงานทาและความพึงพอใจของผู้จ้างหรือหน่วยงาน สถานประกอบการต่างๆ
ที่ได้รับบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเข้าทางาน
4) ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องของอาจารย์ และการสารวจความเห็นของนักศึกษาในสาขาวิชาศิลปะและ
การออกแบบระหว่างที่ยังศึกษาอยู่

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.
คาอธิบายรายวิชา
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Thai for Communication
การฝึ กและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการฟัง การพูด การอ่า น และ
การเขียนให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถฟังเพื่อจับใจความสาคัญ
การแปลความ การตีความ และการขยายความ ฝึกพูดในสถานการณ์ต่างๆ เขียน
และการใช้ สื่ อ ประสมในทางวิ ช าการในการน าเสนอผลการสื บ ค้ น โดยเน้ น
กระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา จริยธรรมในการใช้ภาษาไทย การสื่อสารใน
สังคมออนไลน์และสถานการณ์จริง
1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3–0–6)
Thai for Business Specific Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพ ต่าง ๆ โดยเน้น
การพูด การเขียนในโอกาสต่าง ๆ การพูดแสดงความคิดเห็ น การเจรจาทาง
ธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าว
ประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ การสื่อสารธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทางธุรกิจ
ในสถานการณ์จริง
1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3 (3–0–6)
Thai for Critical thinking
หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะ
การรับสารจากการฟัง และการอ่านสามารถนาสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิด
วิเ คราะห์ แ ละน าเสนอได้ การฟั ง เพื่ อ จั บ ใจความ การฟั ง เพื่ อ การวิ เ คราะห์
การฟั ง เพื่ อ การตี ค วาม การฟั ง อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ รวมถึ ง การอ่ า นเพื่ อ จั บ
ใจความ การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ การอ่านเพื่อ การตีความ และการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ การสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริง
1540204 ภาษาไทยสาหรับครู
3 (3–0–6)
Thai for Teachers
การฝึกและพัฒ นาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนภาษาไทย ธรรมชาติของภาษา ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย หลักการ
ใช้ ภ าษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สาร สารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาษาไทย โดยเน้ น
กระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
เพื่อพัฒนาสมรรถนะความเป็นครู
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รหัสวิชา
1550101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
English for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการฟัง การพู ด การอ่าน และการเขียนที่
เกี่ยวข้องกับชีวิ ตประจาวัน โดยใช้ศัพ ท์ สานวน และโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่า ง
ถูกต้องเหมาะสม นาเสนอความคิดและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและสากลที่ได้จาก
การฟังและการอ่าน จากสื่อที่หลากหลาย การสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์
จริง

1550102

1550103

1550104

1550105

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3–0–6)
English for Study Skills
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า การฟังและการอ่าน การอนุมาน
ความการจับใจความและรายละเอียดสาคัญ การสรุปความ และนาเสนอข้อมูล
ด้วยการพูดและการเขียนสั้น ๆ ต่อบุคคล ต่อสาธารณะ การแสวงหาความรู้สื่อ
ต่าง ๆ สื่ อ ออนไลน์ส าธารณะ และการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่า งถูก ต้อ ง
เหมาะสม
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3–0–6)
English for Careers
การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ อย่างถูกต้องตามเนื้อหาและบริบท การ
สนทนาในโอกาสต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็น การอ่านสรุปความ การเขียนใน
งานอาชีพต่าง ๆ โดยใช้ศัพท์ สานวน และโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3–0–6)
Foundation English
ความรู้ เบื้ อ งต้นของภาษาอั งกฤษด้านเสี ยงและโครงสร้างทางภาษา ค าศัพ ท์
ความหมายของประโยค การเรียงลาดับคา การออกเสี ยงคา วลี และประโยค
เพิ่มพูนทักษะการสื่อสารระดับพื้นฐาน เรียนรู้คาศัพ ท์อย่างน้อย 1,500 คา ทั้งที่
เกี่ยวข้องกับบริบทของผู้เรียนและสากล
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3–0–6)
English for Business Communication
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขี ย นตามบริ บ ท การสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ ทั้ ง เนื้ อ หาและวิ ธี ก ารตาม
สถานการณ์ พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ การนาเสนอสินค้า
การสื่อสารทางธุรกิจท้องถิ่นและสากลทั่วไป โดยสื่อสารกับบุคคลสื่อสารทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์
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รหัสวิชา
1550106

1550107

1560101

1560102

1570101

1570102

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
3 (3–0–6)
English for ASEAN Cultural Communication
การฝึ ก ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร การฟั ง การพู ด การอ่ า น และ
การเขียนที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนอย่างบูรณาการ ใช้คาศัพท์ สานวน และภาษาที่
ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทในอาเซียน ศึกษาข้อมูลความรู้ ระดับพื้นฐานของประเทศ
สมาชิกอาเซียน พัฒนาทักษะการนาเสนอความคิด ความรู้ การอภิปราย การติดต่อสื่อสาร
ผ่านสื่ อสั งคมออนไลน์และการแสวงหาความรู้ผ่ านสื่ อ ต่าง ๆ และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3 (3–0–6)
English for Teachers
การศึกษาและพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา การสืบค้นข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นาเสนองานทางวิชาการ
และการฝึกสอนในสถานการณ์จริง โดยใช้คาศัพท์สานวนและรูปประโยคที่ถูกต้อง
เหมาะสม
ภาษาพม่าเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Burmese
ฝึ ก ทั ก ษะพื้ น ฐานการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นภาษาพม่ า ในระดั บ ต้ น และศึ ก ษา
โครงสร้างพื้นฐานของภาษาพม่า ระบบเสียง คา ประโยคระดับพื้นฐาน
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Burmese for Communication
เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน โดยใช้คาศัพท์ สานวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคม
และวัฒนธรรม
ภาษาจีนเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Chinese
หลั กและวิ ธีการถอดเสี ยงอ่ านภาษาจีนกลางด้วยระบบสั ทอั กษรจี น (ฮั่ นอวี่ พินอิน)
การอ่านออกเสียงที่ถูกวิธี และเป็นมาตรฐานสากล บูรณาการทักษะ การฟัง การพูด
การอ่ า น และการเขี ย นภาษาจี น ขั้ น พื้ น ฐาน ฝึ ก ท่ อ งจ าบทสนทนาและอ่ า น
ข้อความสั้ น ๆ และเขียนประโยคพื้นฐานโดยใช้รูปแบบโครงสร้าง ไวยากรณ์
พื้นฐาน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Chinese for Communication
เรียนรู้และพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจาวัน โดยใช้คาศัพท์ สานวน และรูปประโยคอย่างถูกต้องเหมาะสม
เชิงสังคมและวัฒนธรรม
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รหัสวิชา
1580101

1580102

1590101

1590102

1610101

1610102

1620101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาฮินดีเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Hindi
เรี ย นรู้ ร ะบบเสี ย งภาษาฮิ น ดี ฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง การพู ด ส านวนภาษาที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน และเรียนตัวอักษรภาษาฮินดี เพื่อสามารถอ่านและเขียนคาศัพท์
และสานวนพื้นฐานได้
ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Hindi for Communication
เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน โดยใช้คาศัพท์ สานวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิง
สังคม และวัฒนธรรม
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Japanese
เรี ย นรู้ ร ะบบเสี ย งภาษาญี่ ปุ่น ฝึ กทั กษะการฟัง การพูด ส านวนภาษาที่ใ ช้ใ น
ชีวิตประจาวัน และเรียนตัวอักษรฮิรากานะและตัวอักษรคาตาคานะ เพื่อสามารถ
อ่านและเขียนคาศัพท์ และรูปประโยคขั้นพื้นฐานได้
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Japanese for Communication
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน สามารถใช้คาศัพท์ สานวนและรูปประโยคอย่างถูกต้องเหมาะสม
เชิงสังคมและวัฒนธรรม
ภาษาเขมรเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Khmer
เรียนรู้ระบบเสียงภาษาเขมร ฝึกทักษะการฟัง การพูด สานวนภาษาที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวันและเรียนตัวอักษรภาษาเขมร เพื่อสามารถอ่านและเขียนคาศัพท์
และสานวนพื้นฐานได้
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Khmer for Communication
เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน โดยใช้คาศัพท์ สานวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิง
สังคม และวัฒนธรรม
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Korean
เรียนรู้ตัวอักษรเกาหลีและรูปแบบการประสมคา ฝึกทักษะพื้นฐานด้านการฟัง
พูด อ่านและเขียน คาศัพท์ สานวน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
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รหัสวิชา
1620102

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Korean for Communication
เรียนรู้ทักษะการอ่านและการออกเสียงอักษรเกาหลีขั้นพื้นฐาน ศึกษาและฝึก
ทัก ษะการสนทนาเรื่อ งทั่ว ๆ ไปเพื่ อ ใช้ ใ นการสื่ อ สารในชี วิ ต ประจาวั น และ
การใช้คาศัพท์ สานวนต่าง ๆ ตามวัฒนธรรมของเกาหลี
1630101 ภาษามลายูเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Malay
ฝึ ก ทั ก ษะด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ภาษามลายู ใ นระดั บ ต้ น และศึ ก ษา
โครงสร้าง พื้นฐานของภาษามลายูระบบเสียง คาและประโยคระดับพื้นฐาน
1630102 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Malay for Communication
เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน โดยใช้คาศัพท์ สานวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคม
และวัฒนธรรม
1640101
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Vietnam
ฝึ ก ทั ก ษะด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ภาษาเวี ย ดนามในระดั บ ต้ น และศึ ก ษา
โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเวียดนามระบบเสียง คาและประโยคระดับพื้นฐาน
1640102
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Vietnam for Communication
เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจาวัน โดยใช้คาศัพท์ สานวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิง
สังคมและวัฒนธรรม
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1050101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3–0–6)
Human Behavior and Self Development
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์
ด้ า นชี ว วิ ท ยาจิ ต วิ ท ยา สั ง คมวิ ท ยา และจริ ย ธรรม ปรั ช ญาในการศึ ก ษาตน
การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และการทางานเป็นทีม ทักษะการจัดการ
ภาวะความขัดแย้ง ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะ
การแสวงหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ และการเสริมสร้างสุขภาวะ
1050102 ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล
3 (3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
ความหมาย แนวคิด การเจริญเติบโตและพัฒนาการ องค์ประกอบ ทักษะชีวิตใน
ด้านส่วนบุคคล ครอบครัว ด้านสังคม การเรียนรู้การพึ่งตนเอง เพื่อให้เกิดความ
สมดุลในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขแบบยั่งยืน

74

รหัสวิชา
1050103

1050213

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3 (3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
ความหมาย ความเป็นมา และความสาคัญของการสร้างสันติภาพใน โลกยุดใหม่
สันติภาพในทัศนะของนักจิตวิทยา แนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจัยเกี่ยวกับความ
รุนแรงจากภัยอันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะผู้นาและการตัดสินใจ ใน
สถานการณ์วิกฤติ การเตรียมชีวิตเพื่อการอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข วิถีทางไปสู่
สั น ติภ าพและการสร้าง ความสมานฉันท์ รวมทั้ง การประยุกต์ ห ลั ก ศาสนาใน
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี
จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Psychology of Communication
แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อน
กลั บ ของการสื่ อ สาร โครงสร้ า งขององค์ ก ารที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพของ
การสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสารต่อผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงาน
และการสร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้ง การประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ เ กิ ด ขึ้ น ในองค์ ก าร ได้ แ ก่
การประชาสั มพันธ์ด้ว ยหลั กจิตวิทยา การบริหารจัดการกับข่าวลื อ การสร้าง
แรงจูงใจเพื่อการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคล

1510101

จริยธรรมและทักษะชีวิต
3 (3–0–6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในมิติปรัชญาศาสนาและวิทยาศาสตร์ จริยธรรม หลักจริยธรรม
เพื่อการดาเนินชีวิตที่ดีงาม การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การแก้ปัญหา การเรียนรู้การพึ่งตนเอง และกระบวนการแสวงหา
ความรู้และพัฒนาปัญญาเพื่อการดารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสันติสุข

1520101

ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ
3 (3–0–6)
Information Literacy Skills
ความหมาย ความสาคัญของการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริหารกล
ยุทธ์และทักษะการแสวงหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ สืบค้นสารสนเทศ ฐานข้อมูล
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์การรวบรวมและประเมินค่ าสารสนเทศ การวิเคราะห์และ
สั ง เคราะห์ ส ารสนเทศ เพื่ อ การน าไปใช้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การน าเสนอ
สารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการ มีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ
และทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
ทักษะการคิดเชิงระบบ
3 (3–0–6)
Systemic Thinking Skill
ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มา และธรรมชาติของการคิดเชิงระบบ
การคิดเชิงระบบกับองค์กรการเรียนรู้ การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหา การนา
หลั ก การคิ ด เชิ ง ระบบไปใช้ กั บ สาขาวิ ช าต่ า ง ๆ ประยุ ก ต์ ก ารคิ ด เชิ ง ระบบ
กับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

1520102
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1520103

ชือ่ และคาอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การคิดเชิงสร้างสรรค์
3 (3–0–6)
Creative Thinking
ความหมายและความส าคั ญ ของการคิ ดเชิง สร้า งสรรค์ หลั ก การ วิ ธี การและ
เทคนิ คในการคิดเชิงสร้างสรรค์ การพั ฒ นาในการคิดเชิงสร้างสรรค์ ฝึ กสร้าง
ต้นแบบที่ได้จากการคิดเชิงสร้างสรรค์

2010101

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3 (3–0–6)
Aesthetics of Visual Arts
ความงาม ตามหลักสูตรสุนทรียศาสตร์ การรับรู้ ความงามทางธรรมชาติ และ
ศิลปะ การพัฒนาประสาทสัมผัสการเห็นทางทัศนศิลป์ รูปแบบ แนวคิด ความ
เชื่ อ และทฤษฏี ของงานทั ศ นศิ ล ป์ ใ นโลกศิ ล ปะ ตั้ ง แต่ อ ดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น เพื่ อ
การพัฒนา อารมณ์ ความรู้สึกและจิตใจของตนเอง ให้เจริญงอกงามไปสู่คุณค่า
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่อก้าวทันโลกในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

2010102

ช่างเมืองเพชร
3 (3–0–6)
Phetchaburi Artisan
ประวัติง านช่างเมืองเพชร เนื้ อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการสร้างงาน
ช่างเมืองเพชร คติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ในการสร้าง
งานช่ า งเมื อ งเพชร ทฤษฏี แ ละการฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะงานช่ า งเมื อ งเพชร
ความซาบซึ้งในงานช่าง และฝึกสร้างสรรค์ผลงานทางช่าง

2050101

สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
3 (3–0–6)
Aesthetics of Drama
สุนทรียศาสตร์ สุนทรียภาพ การรับรู้ความงามทางธรรมชาติ ความสาคัญ ที่มา
ลักษณะและชนิดการแสดงของไทย สากล ที่มีต่อวิถีชีวิตไทย นาฏศิลป์พื้นเมือง
นาฏศิลป์ท้องถิ่น นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน ความแตกต่างกัน
ของวัฒนธรรม และฝึกทักษะทางนาฏศิลป์
สุนทรียภาพทางดนตรี
3 (3–0–6)
Aesthetics of Music
สุนทรียศาสตร์ สุนทรียภาพ มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี
เครื่องดนตรี วงดนตรี ประเภทของบทเพลงดนตรีไทยดนตรีสากล และดนตรี
อาเซี ยน ผ่า นประสบการณ์ตรง เพื่ อ นาไปสู่สุนทรี ยภาพและการนาไปใช้ ให้เกิ ด
ประโยชน์กับการดาเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ ความแตกต่างกันของวัฒนธรรม และ
ฝึกทักษะทางดนตรี
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
ความหมาย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะความสาคัญ แนวคิดทฤษฎีและ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการนาองค์ความรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ในชีวิตประจาวันของตนเองและชุมชน

2060101

2500100
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2500104

2500105

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3–0–6)
Human and Environment
ความหมาย ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์
ห่ ว งโซ่ อาหาร ความสั ม พัน ธ์ เชิ งระบบระหว่า งมนุ ษ ย์กั บสิ่ ง แวดล้ อ ม ความ
หลากหลายทางชี ว ภาพ วิ ก ฤตการณ์ ท างสิ่ ง แวดล้ อ มและภั ย ธรรมชาติ
การเปลี่ ยนแปลงภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน เทคโนโลยีที่ มีผลกระทบต่อมนุษย์
และสิ่ ง แวดล้ อ ม การจั ด การทรั พ ยากรโดยเน้ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม

เพชรบุรีศึกษา
3 (3–0–6)
Phetchaburi Study
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่ าและ ชาติพันธุ์
อิ ท ธิ พ ลของภู มิ ศ าสตร์ และประวั ติ ศ าสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ วั ฒ นธรรม สั ง คม
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร และแหล่งท่องเที่ยวศึกษา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในเพชรบุรี ปัญหาและการแก้ปัญหาทาง
สังคม แนวทางการใช้วิทยาศาสตร์ในการพัฒ นาท้องถิ่น ตลอดจนการสืบทอด
วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2500101 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3–0–6)
Politics and History of Thai Government
ศึกษาพื้นฐานของการเมืองและการปกครองที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ใช้
ในประเทศไทย โดยศึกษาส่ วนสาคัญที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะทางด้านการเมือง
และการปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัย สมัย
สุ โ ขทั ย สมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา กรุ ง ธนบุ รี กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ก่ อ นเปลี่ ย นแปลง
การปกครอง และภายหลั งเปลี่ ยนแปลงการปกครองจนถึงในปัจจุบัน เพื่อได้
เรียนรู้ถึงความเป็นมาของอานาจ และระบบการบริหาราชการไทยในปัจจุบัน
2500102 วิถีไทย
3 (3–0–6)
Thai Living
วิวัฒ นาการและความเปลี่ ยนแปลงของสั ง คมไทยผ่ านลั ก ษณะทางภูมิ ศาสตร์
การตั้งถิ่นฐาน สถาบันทางสังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และ
วัฒ นธรรม ภูมิปัญญาที่ส่ งเสริมการปรับตัว และดาเนินชีวิตแบบไทย สภาพ
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมไทย การวิเคราะห์สถานการณ์ของไทยและ
ของโลกในปัจจุบัน เพื่อความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
ของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก
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ความเป็นพลเมือง
3 (3–0–6)
The Citizenship
การเป็นพลเมืองดี การเป็นพลโลกที่ดี สร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและความ
จาเป็น ของการเป็นบุคคลแห่ งการเรียนรู้และมีความรับผิ ดชอบ ศึกษาเรียนรู้
บทบาทของสถาบันต่างๆ ศึกษาความเป็นประชาธิปไตย หลั กสิ ทธิมนุษยชน
พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ตระหนักและ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีผลกระทบต่อสิ่งต่าง ๆ ของโลก ตระหนักถึง
ความสาคัญของบริบทโลก ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และการตัดสินใจทั้งในระดับ
บุคคลและระดับสั งคม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมเพื่อ
ความสมดุลของโลก
2500106 อาเซียนศึกษา
3 (3–0–6)
ASEAN Study
ประวัติความเป็นมาของประชาคมอาเชียน กลไกและกฏบัตรอาเชียน วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้าเสรี สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของ
ประชาคมอาเซียน การพัฒ นาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ
แนวโน้มและทิศทาง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การปรับตัวภายใน
ชุมชนอาเซียน สร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การรวมตั ว ของชุ ม ชนอาเซี ย น การสื่ อ สารระหว่ า งวั ฒ นธรรม
การเคลื่ อนย้ ายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมั่นคง ปัญหาการค้า
มนุษย์ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนรู้ด้านการ
ปฏิบัติศึกษาข้อมูล การนาเสนอแนวคิด การพัฒนาองค์คงามรู้ ความคิด เจตคติ
ค่านิยมที่เหมาะสม
2500107 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3 (3–0–6)
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
พระราชประวั ติ พระราชอั จ ฉริ ย ภาพ พระราชกรณี ย กิ จ หลั ก การทรงงาน
และการประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
การพั ฒ นา ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม การบริ ห ารจั ด การ
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม พระราชปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ และพระมหากษัตริย์ กับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
2500108 ความรับผิดชอบต่อตนเอง
3 (3–0–6)
Self-Responsibility
เสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติตน ตามสถานภาพและบทบาทของนักศึกษา
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีบุคลิกภาพที่ดี ปฏิบัติ
ตนอย่างมีมารยาททางสังคม เคารพกฎระเบียบ มีวินัยในตนเอง เคารพสิทธิของ
ผู้อื่น มีภูมิคุ้มกัน ดารงชีวิตอย่างไม่ประมาท มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อสังคม
ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาในสภาพที่เป็น จริง วิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา โดยให้นักศึกษาจัดทาโครงการ เพื่อแก้ปัญหาภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัย
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2500109 สังคมน่าอยู่
3 (3–0–6)
Society Betterment
เสริมสร้างความเข้าใจในสถานภาพ บทบาท และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น คุณค่าของ
นักศึกษาที่มีต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสังคม สร้างจิตสานึกต่อส่วนรวม เคารพกฎระเบียบของสังคม ประพฤติตน
ให้ เ หมาะสมต่ อ กาลเทศะ มารยาททางสั ง คม การเสี ย สละ มี จ ริ ย ธรรมใน
การดาเนินชีวิต และจิตอาสาเพื่อสังคม ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาใน
สภาพที่เป็นจริง ทั้งสถานการณ์ ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา โดยให้ นักศึกษา
จัดทาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาภายในมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
2500110 อัตลักษณ์ไทย
3 (3–0–6)
Thai Identity
ชีวิตความเป็นอยู่ตามวิถีไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และค่านิยมที่เกี่ยวข้อง
กับ ชีวิตประจ าวัน ภาษา ศาสนาและการดารงชีวิต วัฒ นธรรมประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น วันสาคัญต่าง ๆ มารยาทไทย นาฏศิลป์ไทย อาหาร
ไทย การเสริมสร้างและอนุรักษ์ความเป็นไทย การอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
2500111 การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
3 (3–0–6)
Anti-corruption
ปัญหา สาเหตุการทุจริต ปัจจัย เงื่อนไข ที่ทาให้เกิดจากการทุจริตและประพฤติ
มิ ช อบ วิ เคราะห์ บู รณาการนโยบาย แนวทาง ตลอดจนเครื่ องมื อระบบและกลไกใน
การตรวจสอบการทุจริตการป้องกันแก้ไขในปัจจุบัน มาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต นโยบาย มาตรการต่างประเทศ นโยบายในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
2560101 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Laws in Daily Life
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กฎหมายที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันตามปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน
ศึกษาหลั กกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ การประยุกต์และบูรณาการใช้
กฎหมาย ให้ได้เป็นผลจริง ในชีวิตประจาวัน
3560101 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Entrepreneurship for the Beginner
บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่
ต่ า ง ๆ ทางด้ านการบริ หาร มนุ ษยสั มพั นธ์ และการปฏิ บั ติ งานในธุ รกิ จขนาดย่ อ ม
การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ การดาเนินการของธุรกิจขนาดย่อมแบบต่าง ๆ การ
แก้ ปั ญ หาและการตั ด สิ น ใจ การมี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการพั ฒ นาองค์ ก รธุ ร กิ จ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลสาเร็จ การเป็นผู้ประกอบการ โดยการ
รวมกลุ่มกันประกอบธุรกิจขนาดเล็ก
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3560102 ทักษะความเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม
3 (3–0–6)
Leadership and Teamwork Skills
ความหมาย ความส าคั ญ ของผู้ น าและภาวะความเป็ น ผู้ น า รู ป แบบของผู้ น า
บทบาทของผู้นาและผู้ตามที่ดี จิ ตวิทยาและเทคนิคการเป็นผู้นา การเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ ทักษะการทางานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน กระบวนการ
กลุ่มและการแก้ไขปัญหาในการทางานร่วมกัน
3560503 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Economics in Daily Life
หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยกาหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า
พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะสาคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ หลักการคานวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบาย
การเงินและการคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการชาระเงิน
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3560504 การบริหารการเงินส่วนบุคคล
3 (3–0–6)
Personal Financial Manament
ความหมายและเป้าหมายของการบริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคล งบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของบุคคล การบริหารเงินรายได้ การเงิน
สาหรั บที่อยู่ อาศัย การบริห ารการเงินด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ที่จาเป็น
การบริหารหนี้ส่วนบุคคล การบริหารความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของ
บุคคล การออมและการลงทุนของบุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงอายุ
3600101 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 (3–0–6)
Introduction of E-Commerce
ความรู้ เบื้ องต้นเกี่ยวกับการพาณิช ย์อิเล็ กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยบนเว็บสาหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบ
ธุรกิจของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชาระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหา
ทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิช ย์อิเล็ กทรอนิกส์ ทดลอง
ประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4010701

โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3–0–6)
Our World, Science and Technology
บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
ด้านพลังงานและภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถ
เข้าใจปัญหาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ได้
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วิทยาศาสตร์กับชีวิต
3 (3–0–6)
Science and Life
การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี การใช้ ส ารเคมี ใ นชี วิ ต ประจ าวั น
ผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสี
เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่
มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิด
วิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา และแก้ปัญหาในชีวิตได้
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3–0–6)
Environment and Sustainable Development
ความส าคั ญ ของสิ่ ง แวดล้ อ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ
การวางแผนการใช้ ท รั พ ยากร เทคโนโลยี ใ นการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม ทักษะการสร้างนวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3–0–6)
Natural Disasters
สถานการณ์ปัจจุบันของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สาเหตุ แ ละบริ เ วณที่ เ สี่ ย งต่ อ การเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ผลกระทบและ
การป้องกันอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เคมีในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Chemistry in Daily Life
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน สบู่ ยาสีฟัน สารทาความ
สะอาด สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสาอาง กระดาษ
กาว เรซิน ซีเมนต์ ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น
รวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น
เคมีและภูมิปัญญาไทย
3 (3–0–6)
Chemistry and Thai Local Wisdom
ความหมายและความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยด้านต่าง ๆ การดื่ม การกินหรือ
การแก้ปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี
ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ใ นภู มิ ปั ญ ญาไทย เคมี แ ละภู มิ ปั ญ ญาการใช้ ส มุ น ไพรไทยเพื่ อ
การเกษตร การแพทย์ ความงามและการดารงชีวิต
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
3 (3–0–6)
Conservation Biology
หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
การเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ จริยธรรมการอนุ รักษ์ การ
รบกวนและโครงสร้างชุมชนของสิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์ การออกแบบ
และการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ การจัดการระบบนิเวศ การอนุรักษ์ รัฐ ศาสตร์
และเศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์
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พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3–0–6)
Plants for Life
ความส าคัญและคุณค่าของพืช พรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อัน เนื่ องมาจากพระราชดาริส มเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์และ
พัฒนาพืชพรรณ
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
ความหมาย ความสาคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ในด้าน ต่าง ๆ ด้านการเกษตร อาหาร และการแพทย์ในชีวิตประจาวัน

4040101

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตร์ พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน สั ดส่ วน ร้อยละ การคานวณอัตรา
ก้าวหน้า ที่ใช้ในการชาระค่าไฟฟ้าและน้าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อน
ชาระ และคณิตศาสตร์ประกันภัย ทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์
สถิติเบื้องต้นในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน

4040102

การคิดและการตัดสินใจ
3 (3–0–6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ตรรกศาสตร์ แ ละการใช้ เ หตุ ผ ล กระบวนการ
ตัดสินใจ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กาหนดการเชิงเส้น และ
การนามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน

4070301

การสร้างเสริมสุขภาวะ
2 (1–2–3)
Health Promotion
เรียนรู้ความสาคัญของสุขภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
อาหาร ยา และสมุนไพร อนามัยส่วนบุคคล การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะ
ส่วนบุคคล และทักษะชีวิตเชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อื่นให้ดารงชีวิตในสังคม
ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข หลั ก การออกก าลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ เห็ น ประโยชน์ ข อง
การออกกาลังกาย ปัจจัยและผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของประชากรในอาเซียน

4070302

สุขภาพครอบครัว
2 (1–2–3)
Family Health
ความหมาย ความส าคัญ ขอบเขตของสุ ขภาพครอบครัว การสร้างครอบครัว
คุ ณ ภาพ การดู แ ลสุ ข ภาพครอบครั ว พั ฒ นาการบุ ค คลวั ย ต่ า ง ๆ การสั ง เกต
พฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัญหาและการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว เพื่อให้สมาชิก
ในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดี
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4080101

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2 (1–2–3)
Sports for Health Development
วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออก
กาลังกายและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัย ข้อควรระวัง
และการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ศึกษาการเล่นและกติกาการแข่งขัน
กีฬา มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาที่ผู้เรียน
สนใจ ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเป็นทีม และทักษะความเป็นผู้นาในทีมกีฬา
นันทนาการเพื่อชีวิต
2 (1–2–3)
Recreation for Life
ความหมาย ความส าคั ญ ประโยชน์ แ ละขอบข่ า ยของกิ จ กรรมนั น ทนาการ
การเลือกกิจกรรมนันทนาการให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและโอกาส การนา
กิจกรรมนันทนาการไปใช้ในชีวิตประจาวัน การเป็นผู้นานันทนาการและการจัด
ค่ า ยนั น ทนาการ มารยาททางสั ง คมในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมนั น ทนาการ
การกิ จ กรรมนั น ทนาการ ส าหรั บ ตนเอง ครอบครั ว และสั ง คม ฝึ ก ทั ก ษะ
การทางานเป็นทีม และทักษะความเป็นผู้นากิจกรรมนันทนาการ
รูปร่างและการควบคุมน้าหนัก
2 (1–2–3)
Figure and Weight Control
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ รู ป ร่ า งของมนุ ษ ย์ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ น้ าหนั ก ที่ เ หมาะสม
ความสัมพันธ์ระหว่างน้าหนักตัวที่เหมาะสมกับสุขภาพ บทบาทและผลกระทบ
ของสารอาหารให้ พลั งงานต่อการควบคุมน้าหนักตัว การคานวณน้าหนักตัว ที่
เหมาะสม การคานวนพลังงานที่ร่างกายต้องการ การกาหนดอาหารที่ให้พลังงาน
และสารอาหารเพื่ อ การลดน้ าหนั ก การก าหนดโปรแกรมการออกก าลั ง กาย
การออกกาลังกายเพื่อการควบคุมน้าหนัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (1–2–3)
Sports Science
มโนทัศน์ของวิทยาศาสตร์การกีฬา บทบาทที่สาคัญของการใช้หลักวิทยาศาสตร์
ในการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา รวมไปถึงความรู้เบื้องต้นขององค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาในแต่ละสาขา ได้แก่ สรีรวิทยาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา ชีวกล
ศาสตร์การกีฬา โภชนาการกีฬา สังคมวิทยาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา วิทยวิธี
ทางการกีฬา และการจัดการการกีฬา ฝึกทักษะการเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทักษะการว่ายน้า
2 (1-2-3)
Swimming Skill
ฝึ ก ทั ก ษะการว่ า ยน้ า การช่ ว ยเหลื อ คนจมน้ า การเอาตั ว รอดจากภั ย ทางน้ า
และเทคนิคของกีฬาว่ายน้า การว่ายน้าท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กายเพื่ อ การเล่ น กี ฬ าว่ า ยน้ า อุ ป กรณ์ การเก็ บ รั ก ษาอุ ป กรณ์ กติ ก าระเบี ย บ
มารยาท ในการแข่งขัน การเป็นผู้ชมที่ดีและความปลอดภัย

4080102

4080103

4080104

4080105

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
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อาหารนานาชาติเบื้องต้น
3 (2–2–5)
Introduction of International Cookery
ความส าคั ญ ของอาหารกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นและอาหารยุ โ รป คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการของอาหารอาเซียนและอาหารยุโรป อาหารประจาชาติอาเซียน วิธีการ
ประกอบอาหารขั้นพื้นฐานสาหรับอาหารที่เป็นที่นิยม ฝึกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน
การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารแพทย์ แ ผนไทยในชี วิ ต ประจ าวั น หลั ก การดู แ ลสุ ข ภาพ
การป้องกันโรคและความเจ็บป่วยด้วยการแพทย์แผนไทย การใช้สมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน เพื่อรักษาโรคหรืออาการเบื้องต้นที่พบได้บ่อย ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้านความงาม โดยประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทยและสุคนธบาบัด
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (2–2–5)
Information Technology and Communication
ศึกษาองค์ป ระกอบที่ส าคัญ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เพื่ อ การสื บค้ น ข้ อ มู ล การท ารายงาน
การสร้างตารางคานวณ การนาเสนอผลงาน การสื่อสารบนระบบเครือข่าย และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมี
วิจารณญาญ และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
เกษตรในชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
Agriculture in Daily Life
เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชและเลี้ยง
สัตว์เพื่อนันทนาการและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ทักษะทาง
การเกษตรไปใช้ดารงชีวิต สามารถนาไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้
การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ
3 (2–2–5)
Pets Care for Recreation
ความสาคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ ประเภทและ
พัน ธ์ ข องสั ต ว์ หลั ก การและวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กสั ต ว์ เ ลี้ ย ง การออกแบบวั ส ดุ แ ละ
อุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ อาหารและการให้อาหาร การสุขาภิบาลและการควบคุม
โรค เพื่อการเลี้ยงสัตว์ที่ปลอดภัยและความเพลิดเพลิน รวมถึงการบาบัดโรคของ
มนุษย์ด้วยสัตว์เลี้ยง
ทรัพยากรทางน้าและการอนุรักษ์
3 (2–2–5)
Aquatic Resources and Conservation
ทรัพยากรแหล่งน้า ชายฝั่ง และนิเวศวิทยาของแหล่งน้า บทบาทความสาคัญของ
ทรัพยากรแหล่งน้าต่อสภาพแวดล้อมของโลก ปัญหามลพิษทางน้า และแนวทาง
การป้องกันแก้ไข และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้า
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การถนอมอาหารในชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
ความรู้ แ ละทั ก ษะเบื้ อ งต้ น ในการถนอมอาหาร การเน่ า เสี ย ของวั ต ถุ ดิ บ
การป้องกันการเน่าเสียโดยใช้วิธีการถนอมอาหารต่าง ๆ การถนอมอาหารโดย
การหมักดอง การถนอมอาหารโดยการใช้ความร้อน การถนอมอาหารโดยใช้ความ
เย็นการเลือกใช้ภาชนะบรรจุเพื่อถนอมอาหาร วิธีการบรรจุเพื่อรักษาคุณภาพของ
อาหาร การเรียนรู้ทักษะทางการถนอมอาหารในชีวิตประจาวัน
ขนมอบเบื้องต้นเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Introduction of Bakery for Business
ความรู้ เ บื้ อ งต้น ของขนมอบ วั ตถุ ดิบที่ ใช้ใ นผลิ ตภั ณฑ์ ขนมอบ เครื่อ งมือ และ
อุป กรณ์ที่ ใช้ ในการท าผลิ ต ภัณ ฑ์ข นมอบ กรรมวิ ธีก ารผลิ ตผลิ ต ภัณ ฑ์ข นมอบ
พื้นฐานการบรรจุ การตลาดและการจัดการธุรกิจขนมอบ การเรียนรู้ทักษะ
ทางการขนมอบไปใช้ดารงชีวิต สามารถนาไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้
อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3–0–6)
Food for Health
อาหารหลัก 5 หมู่ และน้าดื่ม การอ่านฉลากโภชนาการ พิษของอาหารทาง
กายภาพ เคมีและจุลินทรีย์อาหารที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดี อาหารป้องกันโรคและ
ก่อให้เกิดโรค ความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร อาหารสุขภาพในท้องถิ่น การ
สืบค้นข้อมูลด้านอาหารเพื่อสุขภาพ
เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Beverage for Business
ความรู้เบื้องต้นของเครื่องดื่ม ส่วนประกอบของเครื่องดื่ม เครื่องมือและอุปกรณ์ที่
ใช้ ใ นการท าเครื่ อ งดื่ ม หลั ก การและเทคโนโลยี ก ารผลิ ต เครื่ อ งดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ ประโยชน์และโทษของเครื่องดื่ม
การตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม การเรียนรู้ทักษะทางการทาเครื่องดื่มไป
ใช้ดารงชีวิต สามารถนาไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้
พลังงานทดแทน
3 (3–0–6)
Renewable Energy
ความรู้ พื้น ฐานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ พลั ง งานหมุ นเวี ยน ได้ แ ก่ พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังน้าและพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม่ เพื่อการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน รวมถึงพลังงานทดแทนในภาคขนส่ง
ได้แก่ เอทานอล ไบโอดีเซล เป็นต้น ศึกษาเทคโนโลยีพลังงานชุมชนท้องถิ่น และ
โครงการพระราชดาริ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืน
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การประหยัดพลังงาน
3 (3–0–6)
Energy Saving
ความรู้เบื้องต้นเรื่องการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า การคิดค่าไฟฟ้าเบื้องต้น
การประหยั ด พลั ง งนส าหรั บ บ้ า นพั ก อาศั ย และอาคารโรงงานอุ ต สาหกรรม
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ความสาคัญของการประหยัดพลังงาน ความตระหนัก
ในการประหยัดพลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าสาหรับชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
Electrical Technology for Daily Life
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ค่าพารามิเตอร์ต่างๆทางไฟฟ้า เครื่องมือวัดและการวั ดค่า
ทางไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานไฟฟ้า ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
การฝึ กปฏิบั ติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคาร การบารุงและตรวจซ่อม
อุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐานภายในบ้าน
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (2–2–5)
Intelligent Technology
หลั ก การพื้ น ฐาน การท างานและการใช้ ง านเทคโนโลยี อั จ ฉริ ย ะ ได้ แ ก่
โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล เครื่องเล่ นเกมส์ หุ่นยนต์ เครื่องดูดฝุ่ น
มัล ติมีเดีย ระบบมัล ติทัช และทัช สกรีนรูปแบบต่าง ๆ การอ่านข้อมูล ทางด้าน
เทคนิคจากคู่มือ การเลือกซื้อ การดูแลบารุงรักษา และการซ่อมบารุงเบื้อ งต้น
การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม พฤติกรรมและ
ทัศนคติที่เกี่ยวข้อง
การขับขี่ปลอดภัย
3 (2–2–5)
Safety Driving
กฎระเบียบและวินัยการจราจร ทัศนคติและพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย ความรู้
เบื้องต้นการตรวจสอบยานยนต์ก่อนการขับขี่ การขับขี่ที่เกี่ยวข้องกับประหยัด
พลังงาน การปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การขับขี่
ปลอดภัย และ การประเมินพฤติกรรมการขับขี่
เทคโนโลยีท้องถิ่น
3 (3–0–6)
Technology in Locality
ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่ เ ชื่ อ งโยงกั บ ภู มิ ปั ญ ญหาท้ อ งถิ่ น ได้ เทคโนโลยี ท้ อ งถิ่ น
ด้านเกษตร พื้นบ้าน ด้านอาหารและสุขภาพ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านวัสดุและเทคโนโลยีพื้นบ้าน ด้านการบริหารจัดการสังคม
และการหาแนวทางปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญาด้านเทคโนโลยีท้องถิ่น
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การใช้ซอฟต์แวร์จัดทาเอกสารงานคานวณ
3 (2–2–5)
Spreadsheet Software Application
การใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ต ารางท าการ รู ป แบบเอกสารและแบบฟอร์ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ
การคานวณ ทั้งในราชการและธุรกิจ การใช้ซอฟแวร์แผ่นตารางทาการเบื้องต้นใน
การจัดทาเอกสาร การคานวณเชิงอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ การสร้างกราฟ
อย่ า งง่ า ย และการน าเสนอเอกสารงานค านวณที่ จั ด ท าขึ้ น การพั ฒ นาและ
การจั ดเก็บ เอกสารงานคานวณให้มีประสิ ทธิภาพ ง่ายต่อาการค้นหา และการ
รักษาปลอดภัยของข้อมูล
การใช้เทคโนโลยีเพื่อนาเสนองาน
3 (2–2–5)
Use Technology for Presentations.
การใช้ซ อฟต์แ วร์ การน าเสนองาน การจัด รู ป แบบอั กษร การแทรกข้ อความ
การค้นหาคา การสะกดและตรวจไวยากรณ์ของคา การแทรกรูปภาพ การวาดรูป
จากเครื่ องมือที่กาหนดให้ การทารูปร่างอัตโนมัติ การทาอักษรข้อความศิล ป์
การสร้างแผนภูมิ การสร้างตาราง การทาภาพนิ่ง การทาพื้นหลั งของเอกสาร
การนาเสนองาน การนาเสนอเอกสาร การตั้งเวลาในการนาเสนอ การบันทึกเสียง
ผู้บรรยาย การทาเสียงเอกสารนาเสนองาน และการสร้างเอกสารการนาเสนองาน
แบบเคลื่อนไหว
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู
3 (2–2–5)
Information Technology for Teachers
คอมพิ วเตอร์ ขั้นพื้นฐาน องค์ประกอบที่สาคั ญ ของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
การทารายงาน การสร้างตารางคานวณ การนาเสนอผลงาน การสื่อสารบนระบบ
เครื อข่ า ย และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารสมัยใหม่ในการสอน
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คอมพิ ว เตอร์ จรรยาบรรณ และสุ ข ภาวะของการใช้
คอมพิวเตอร์ การผลิตสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
การช่วยฟื้นคืนชีพ
2 (1–2–3)
Resuscitation
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดปัญหาสุขภาพใน
บ้านและชุมชน และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน แนวคิด หลักการ
ความหมาย และความสาคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
การจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ
2 (1–2–3)
Care for Disaster Victims
ความรู้ เกี่ย วกับภัยพิบัติ แนวคิดและหลั กการทางการพยาบาลเพื่อช่ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบั ติ ระบบบริการทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน การวางแผนและ
การจัดการกับ ภัยพิบัติต่างๆ การช่ว ยเหลื อและฟื้นฟูผู้ ประสบภัยพิบัติทั้งด้าน
ร่างกายและจิตสังคม ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
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ชีวิตและสุขภาพ
2 (1–2–3)
Life and Health
ก าเนิด และพั ฒ นาการของชี วิ ต การคุ ม ก าเนิด เพศศึ ก ษา ยา สมุ นไพร อาหาร
โภชนาการ ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหาร
อย่างสมดุล การสุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อม
และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ การดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทย
2 (1–2–3)
National Health Security of Thai People
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการระบบหลักประกันสุขภาพไทย การปฏิรูป
และการพัฒ นาคุณ ภาพระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิแ ละหน้าที่ของ
ประชาชน การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารจัดการ
กองทุน บทบาทของประชาชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วม
พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1) วิชาเอก บังคับเรียน
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
201010

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาษาอังกฤษเพื่องานศิลปะและการออกแบบ

3 (3–0–6)

English for Arts and Design
การใช้ภาษาอังกฤษจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพด้าน
ศิลปะและการออกแบบ โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อ
การสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามเนื้อหาและวัฒนธรรม รวมทั้งการสนทนา การ
นัดหมาย การพูดโทรศัพท์ การสัมภาษณ์งาน การอ่านและการเขียนเพื่อสมัคร
งาน และการนาเสนอข้อมูลด้านศิลปะและการออกแบบ
2011101

องค์ประกอบศิลป์
Art Composition

3 (2–2–5)

หลักองค์ประกอบศิลป์ และการจัดองค์ประกอบศิลป์ ในรูปแบบร่วมสมัย และ
น่ า สนใจตามหลั ก การศิ ล ปะ เพื่อ นาไปใช้ใ นงานศิล ปะและงานออกแบบทั้ ง
ประเภท 2 มิติ และ 3 มิติ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการแสดงความคิดเห็นต่อผลงาน
2011102

ประวัติศาสตร์ศิลป์
3 (2–2–5)
History of Art
ประวัติศาสตร์ศิลป์โดยสังเขป เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับ การ
ออกแบบ ทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นความเชื่อ
และรูปแบบงานศิลปะที่สาคัญของไทย กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และสากล
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2011201

วาดเส้น 1
3 (2–2–5)
Drawing 1
ปฏิบัติการวาดเส้น โดยการศึกษาวิธีการร่างภาพที่ถูกต้อง การถ่ายทอดรูปแบบ
จากต้นแบบลักษณะ 2 มิติและ 3 มิติ ด้วยลายเส้นชนิดต่าง ๆ รวมไปถึง รูปทรง
แสง-เงา พื้นผิว ระยะใกล้ -ไกล ตลอดจนการแก้ปัญหาทางด้านเทคนิค วัส ดุ
อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับเรื่องราว
วาดเส้น 2
3 (2–2–5)
Drawing 2
ปฏิบั ติการวาดเส้ น โดยถ่ายทอดรูปแบบจากต้นแบบลั กษณะ 3 มิติและจาก
ธรรมชาติแวดล้อมด้วยเทคนิคและกรรมวิธีต่า งๆ ตามความมุ่งหมายและเนื้อหา
โดยเน้นความถูกต้องและความงาม เพื่อให้ได้ผลสอดคล้องกับ การนาไปใช้
จิตรกรรมพื้นฐาน
3 (2–2–5)
Basic Painting
หลักในการเขียนภาพ ฝึกปฏิบัติงานเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุและสื่อชนิดต่าง ๆ
กรรมวิธี กระบวนการ ตลอดจนเทคนิคที่ใช้สร้างสรรค์งานจิตรกรรม
ประติมากรรมพื้นฐาน
3 (2–2–5)
Basic Sculpture
กรรมวิธีของงานประติมากรรม เทคนิควิธีการในการปฏิบัติงาน เน้นความรู้
เกี่ยวกับประติมากรรมเบื้องต้น ลักษณะและคุณค่าของวัสดุแต่ละชนิดที่นามา
สร้างงานประติมากรรม ตลอดจนการเตรียมการใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับ
ประเภทของงานประติมากรรม การออกแบบทางประติมากรรม การปั้น การ
ทาแม่พิมพ์ การหล่อ การปั้นนูนสูง นูนต่า และลอยตัว
เขียนแบบพื้นฐาน
3 (2–2–5)
Basic Drafting
ปฏิบัติงานเขียนแบบตามหลักการเขียนแบบ โดยเน้นให้รู้จักวิธีการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ และหลักปฏิบัติการเขียนแบบเบื้องต้น เพื่อการออกแบบต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง
ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1
3 (2–2–5)
Computer-aided Design 1
พื้นฐานของทฤษฎีและหลักการใช้งานคอมพิวเตอร์และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ
ในโปรแกรมคอมพิว เตอร์ประยุกต์เพื่อการออกแบบกราฟิกในขั้นพื้นฐาน เช่น
การปรับตกแต่ง ตัดต่อภาพ อันเป็นประโยชน์ด้านศิลปประยุกต์ต่อไป

2011202

2011203

2011204

2011301

2011302

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
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วัสดุและเทคนิคศิลปะ

2012102

2012103

2012201

2012305

2012302

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (2–2–5)

Materials and Techniques in Art
การทาความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุที่นามาใช้ในงาน
ศิ ล ปะโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง วั ส ดุ ใ นท้ อ งถิ่ น เน้ น การทดลองเทคนิ ค และฝึ ก
ปฏิบัติการใช้ให้เกิดทักษะ เพื่อการเลือกนาไปใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะและ
การออกแบบอย่างมีคุณค่า
ศิลปะไทย
3 (2–2–5)
Thai Art
จากความหมาย ความเป็นมาของศิลปะไทย และลักษณะของลายไทยและภาพ
ไทย สามารถจาแนกแบบและชนิด ตามรูปแบบของไทยได้ ฝึกฝนและปฏิบัติ
เกี่ยวกับ การเขียนและการออกแบบลายไทยและภาพไทย โดยเน้ นแนวอนุรักษ์
และการประยุกต์
ศิลปกรรมไทยเพชรบุรี
3 (2–2–5)
Thai Art in Phetchaburi
วิวัฒ นาการ รู ปแบบศิล ปกรรมไทยเพชรบุรีอันเป็ นมรดกหรือเอกลั กษณ์ของ
เพชรบุ รี โดยศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะไทยเพชรบุ รี รวมทั้ ง ศึ ก ษาวั ส ดุ วิ ธี ก าร
ประโยชน์ที่ได้รับ และแนวคิดในการสร้างสรรค์งานของช่างหรือศิลปิน รวมไปถึง
สุ น ทรี ย ภาพ อิ ท ธิ พ ลของสั ง คมและวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และการอนุ รั ก ษ์ การ
พัฒนาการส่งเสริมศิลปกรรมไทยในเพชรบุรีแต่ละประเภท
ภาพพิมพ์พื้นฐาน
3 (2–2–5)
Basic Printing
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของภาพพิ ม พ์ ประเภท รู ป แบบ กรรมวิ ธี เทคนิ ค
กระบวนการทางานพิมพ์แบบต่างๆ ปฏิบัติการพิมพ์ด้วยกรรมวิธีที่หลากหลาย
เพื่อเป็นพื้นฐานของการสร้างงานศิลปะและการออกแบบ
พื้นฐานการออกแบบแฟชั่น
3 (2-2-5)
Basic Fashion Design
พื้นฐานและฝึกปฏิบัติการออกแบบทางด้านแฟชั่น เช่น การออกแบบเครื่องแต่งกาย
การออกแบบลวดลายสิ่งทอ การออกแบบเครื่องประดับ และสรีระศึกษาในงาน
ออกแบบแฟชั่น เป็นต้น เรียนรู้และออกแบบด้วยเทคนิคจากวัสดุที่หลากหลาย
ศึกษาผลงานการออกแบบทางแฟชั่นต่างๆ ทั้งของไทย ตะวันออกและตะวันตก
หลักการออกแบบ
3 (2-2-5)
Principles of Design
ด้วยกระบวนการออกแบบ และทฤษฎีทางองค์ประกอบศิลป์ กับการออกแบบ
รวมทั้งสรีระศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานออกแบบต่างๆ การ
กาหนดแนวความคิดและฝึกปฏิบัติการออกแบบทั้งประเภทงาน 2 มิติ และ 3 มิติ
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2012303 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2
3 (2-2-5)
Computer-aided Design 2
ทฤษฎี หลั ก การใช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ เ พื่อ ปฏิ บั ติ ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาหรับการสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบ พื้นฐานสู่
การสร้างสรรค์งาน 2 มิติ และ 3 มิติ เป็นต้น
2013312 ศิลปะภาพถ่าย
3 (2-2-5)
Art of Photography
ด้วยหลักการทางองค์ประกอบศิลปะ และพื้นฐานด้านกรรมวิธี ในการถ่ายภาพ
ประเภทต่าง ๆ เพื่อ สุ นทรียภาพของภาพถ่า ย ตลอดจนเรียนรู้เทคนิควิธีการ
ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สู่การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายเพื่องานศิลปะ
และการออกแบบ
2013201 ธุรกิจและจรรยาบรรณทางการออกแบบ
3 (2–2–5)
Business and ethic in Design
ศึ ก ษาหลั ก การ ล าดั บ ขั้ น ตอนการประกอบวิ ช าชี พ การออกแบบ การติ ด ต่ อ
สั มพัน ธ์ จรรยาบรรณวิช าชีพ ของนักออกแบบ การพัฒ นางานออกแบบ การ
บริห ารจัดการการผลิ ต การประเมินราคา การทาสั ญญาในการออกแบบและ
แนวโน้มธุรกิจด้านศิลปะการออกแบบของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจน
นักศึกษาสามารถจัดการองค์ความรู้เฉพาะด้าน สู่การสร้างอาชีพได้จริง
2013315 การเขียนภาพประกอบ
3 (2–2–5)
Illustration
ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นภาพในลั ก ษณะเหมื อ นจริ ง และจากจิ น ตนาการเพื่ อ น ามา
ประกอบเรื่ องประเภทต่า ง ๆ เช่น นวนิยาย สารคดี หนังสื อ ภาพประกอบ
โฆษณา และภาพประกอบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้จะต้องศึกษาถึงลักษณะและวิธีการ
แสดงออก เพื่อให้สอดคล้องหรือส่งเสริมในเรื่องดังกล่าว
2013302 ออกแบบสิ่งพิมพ์
3 (2–2–5)
Printing Graphic Design
ด้ ว ยกระบวนการออกแบบ เทคนิ ค ในการผลิ ต และออกแบบสิ่ ง พิ ม พ์ ฝึ ก
ปฏิบัติการออกแบบสิ่งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ และสื่อที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่มีขนาดเล็ ก
รวมทั้งคานึงถึงแนวโน้มของรูปแบบงานออกแบบสิ่งพิมพ์ของประเทศกลุ่มสมาชิก
อาเซียน
2013401 ออกแบบบรรจุภัณฑ์
3 (2–2–5)
Package Design
ทฤษฎีและวิวัฒนาการของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทั้งในประเทศต่างประเทศ
และประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ที่ใช้สาหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ทุกประเภท
ด้วยวัสดุชนิดต่างๆตามความเหมาะสม และฝึกปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์
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โดยคานึงถึงขนาด น้าหนัก รูปทรง และชนิดของผลิตภัณฑ์รวมทั้งบรรจุภัณฑ์เพื่อ
การขนส่ง พร้อมทั้งการทาบรรจุภัณฑ์จาลองเพื่อการทดสอบ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
3 (2–2–5)
Product Design
ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติงานทั้งด้านเขียนแบบและการสร้างผลงาน
จริง ศึกษาในเรื่องกระบวนการ รูปแบบ รูปทรง หรือความงามให้เหมาะสมกับ
คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ และรูปแบบด้านการนาไปใช้งาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
3 (2–2–5)
Folk Product Design
วิธีการคิด ออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น ด้วยความคิดสร้างสรรค์เฉพาะ
ตนและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น สู่ความเป็นสากล เน้น ศึกษากระบวนการ เขียน
แบบ รูปแบบ รูปทรง หรือความงามให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ และ
รูปแบบด้านการสร้างผลงานจริงและนาไปใช้งาน
ความถนัดทางศิลปะและการออกแบบ 1
3 (2-2-5)
Specific Skills in Art and Design 1
สร้างสรรค์งานศิลปะและการออกแบบแห่งท้องถิ่น การค้นคว้าและเก็บข้อมูล
ท้ อ งถิ่ น เป็ น แนวทางวิ เ คราะห์ ภู มิ ปั ญ ญา สั ง คมวั ฒ นธรรม ศิ ล ปะพื้ น ถิ่ น
ปรับปรุงพัฒนาและสร้างสรรค์ เพิ่มคุณค่าและมูลค่า ให้ท้องถิ่นในอนาคต การ
เรียนการสอนมีลักษณะเป็นโครงงานตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียน
เป็นสาคัญ และมีการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับการทางาน(Wil)
ความถนัดทางศิลปะและการออกแบบ 2
3 (2-2-5)
Specific Skills in Art and Design 2
สร้ า งสรรค์ ง านศิ ล ปะและการออกแบบแห่ ง ท้ อ งถิ่ น โดยมี ก ารผสมผสาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือการวิจัยเพื่องานออกแบบ เป็นแนวทางวิเคราะห์
ภูมิปัญญา สังคมวัฒนธรรม ศิลปะพื้นถิ่น ปรับปรุงพัฒนาและสร้างสรรค์ เพิ่ม
คุณค่าและมูลค่าให้ท้องถิ่นในอนาคต การเรียนการสอนมีลักษณะเป็นโครงงาน
ตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีการบูรณาการการ
เรียนการสอนร่วมกับการทางาน(Wil)
การวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ
3 (2–2–5)
Arts and Design Research
สาหรับการวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปะและการออกแบบ ศึกษาถึงความหมาย
บทบาท ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการของการวิจัยและสร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติการ
เขี ย นโครงการวิ จั ย และสร้ า งสรรค์ ทฤษฎี เทคนิ ค ที่ จ าเป็ น ต่ อ งานวิ จั ย และ
สร้างสรรค์ ด้านศิลปะและการออกแบบ
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โครงงานพิเศษทางศิลปะและการออกแบบ
5 (3–4–8)
ชือ่ และคาอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
Special Project in Arts and Design
การสร้างสรรค์รายบุคคล นักศึกษาต้องเลือกหัวข้อเรื่องเพื่อปฏิบัติงานศิลปะและ
การออกแบบที่ส มบูรณ์ และเกี่ยวข้องกับการพัฒ นาท้องถิ่น เป็นสาคัญ ซึ่งจะ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตรและตัดสินโครงงานฯ ส่วน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่คณะกรรมการกาหนดให้ จนกว่าผลงาน
จะแล้วเสร็จและได้รับการประเมินผลจากคณะกรรมการ และมีกระบวนการ
นาเสนอผลงานต่อสาธารณะ

2.2) วิชาเลือก
2.2.1) กลุ่มวิชาออกแบบ 2 มิติ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
2013303

2013304

2013305

2013306

2013307

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

จิตวิทยาการออกแบบ
3 (2–2–5)
Psychological Design
ลักษณะองค์ความรู้ของการออกแบบในเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับการมองเห็น การรับรู้
และฝึกปฏิบัติการออกแบบโดยมุ่งเน้นให้เนื้อหาและรูปแบบเป็นตัวแปรที่จะทาให้
เกิดค่าเชิงพฤติกรรมต่อการรับรู้เชิงการเห็น
ศิลปะภาพพิมพ์
3 (2–2–5)
Art in Print
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคศิลปะภาพพิมพ์ประเภทต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การพิมพ์แต่ละประเภท เพื่อแสดงผลทางความรู้สึก
ภาพทิวทัศน์
3 (2–2–5)
Views
ปฏิบัติงานด้านทัศนียภาพ การแก้ปัญหาทางด้านองค์ประกอบของภาพทิวทัศน์
โดยศึกษาทิวทัศน์หลายรูปแบบ เช่น ทิวทัศน์ป่า ทะเล สิ่งก่อสร้าง รวมไปถึงการ
ผสมผสาน เช่น ดอกไม้ นก ฯลฯ ศึกษาส่วนประกอบ เช่น สี บรรยากาศ แสง เงา
พื้นผิว ระยะใกล้-ไกล ด้วยความคิด เทคนิค เนื้อหาด้วยวัสดุเครื่องมือต่าง ๆ
หุ่นนิ่ง
3 (2–2–5)
Still Life Drawing
ปฏิบัติการวาดเส้นเกี่ยวกับรูปทรง แสงเงา พื้นผิว ระยะใกล้ -ไกลของวัสดุ เน้น
บรรยากาศ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบของหุ่นนิ่งด้วย
วัส ดุ อุ ป กรณ์ แ บบ ต่ าง ๆ โดยเน้ นความถู ก ต้ อ งและความงาม เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ล
สอดคล้องกับการนาไปใช้
คนเหมือน
3 (2–2–5)
Portrait
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2013308

2013309

2013310

2013311

2012304

2013313

2013314

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ปฏิ บั ติ ก ารวาดภาพคน โดยศึ ก ษาในลั ก ษณะความถู ก ต้ อ งของกายวิ ภ าค
(Anatomy) เน้ นส่ ว นประกอบที่ ส าคั ญ เช่ นความใกล้ เ คี ย งกั บ หุ่ น การแสดง
อารมณ์ บรรยากาศ แสงเงา ท่าทางของคน พื้นผิว เสื้อผ้าชนิดต่าง ๆ ของการจัด
องค์ประกอบในภาพ รวมไปถึง การแก้ปัญหาเรื่องวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ดินสอ
เครยอง สีชอล์ค และเน้นทักษะ การประสานกันระหว่างมือกับสายตา
การระบายสีน้า
3 (2–2–5)
Water Color Painting
วัส ดุ เครื่ องมือและการเตรี ยมอุปกรณ์ส าหรับเขียนสี น้า ตลอดจนศึกษาและ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนสีน้า โดยผ่านสื่อถ่ายทอดที่เป็นสิ่งของ คน
สัตว์ และธรรมชาติแวดล้อม
วาดเส้นสร้างสรรค์
3 (2–2–5)
Creative Drawing
ปฏิบั ติ การเขียนภาพด้ว ยเทคนิคและกรรมวิธีต่ าง ๆ ตามความมุ่งหมายและ
เนื้อหาอย่างพิเศษ การสร้างสรรค์ตามความสนใจ เฉพาะบุคคล เพื่อให้ได้ผล
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและการนาไปประยุกตใช้เพื่องานสิลปะและการ
ออกแบบ
จิตรกรรมประยุกต์
3 (2–2–5)
Applied Painting
การรวบรวมพื้ นฐานทางด้า นการถ่า ยทอดรู ปแบบต่า ง ๆ จากวิช าจิ ตรกรรม
พื้น ฐานมาประยุ ก ต์ ใ ช้ เพื่ อ ให้ ไ ด้ รู ป แบบของการสร้ า งสรรค์ ต ามความสนใจ
เฉพาะบุคคล เพือ่ ให้ได้ผลสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ด้วยความทราบซึ้ง
การพิมพ์ซิลค์สกรีน
3 (2–2–5)
Silkscreen
กรรมวิ ธี ก ารใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการพิ ม พ์ ผ่ า นตะแกรง เพื่ อ น าไปใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน สร้างแม่พิมพ์และพิมพ์ผ่านตะแกรง
การถ่ายภาพ
3 (2-2-5)
Photography
เรียนรู้กล้องถ่ายภาพ หลักการจัดภาพ และกรรมวิธีในการถ่ายภาพประเภทต่าง
ๆ ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ใน
การออกแบบสิ่งพิมพ์
ออกแบบตัวอักษร
3 (2–2–5)
Lettering Design
ประวัติและความเป็นมาของตัวอักษร รูปแบบตัวอักษรทั้งไทยและสากล และ
ปฏิบัติการจัดตัว อักษรและการออกแบบตัว อักษร การสร้างสรรค์ตัว อักษรใน
ลักษณะต่าง ๆ ด้วยวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้งานในปัจจุบัน
ออกแบบสัญลักษณ์และเครื่องหมาย
3 (2–2–5)
Logo and Trademark Design
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ปฏิบัติการออกแบบเกี่ยวกับรูปแบบสัญลักษณ์ เครื่องหมาย อันเป็นเรื่องราว
เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งหมายการค้ า ตราประจ าประจ าหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ โดยเน้ น
ความสัมพันธ์ของเรื่องราวและรูปแบบ ตลอดทั้งการจัดองค์ประกอบทางศิลป์
ให้เกิดคุณค่าตามวัตถุประสงค์และความสวยงาม
2013301 ออกแบบโฆษณา 1
3 (2–2–5)
Advertising 1
ศึกษาวิเคราะห์แบบตัวอักษรประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งปฏิบัติการนาตัวอักษรมา
จัดในขอบเขตที่กาหนดให้เกิดความงาม ความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ตาม
จุดประสงค์ที่วางไว้ รวมทั้งคานึงถึงแนวโน้มของรูปแบบงานออกแบบโฆษณาของ
ประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน เช่น งานออกแบบแผ่นปลิว ป้ายโฆษณา ปก
หนังสือ และงานกราฟิกต่าง ๆ
2013317 ออกแบบโฆษณา 2
3 (2–2–5)
Advertising 2
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับชุดโครงงานการออกแบบโฆษณา เน้นการวางแผนกลยุทธ์
การสร้างสรรค์ชุดงานโฆษณาตามวัตถุประสงค์ และการนาเสนอชุดโครงงานโฆษณา
2.2.2) กลุ่มวิชาออกแบบ 3 มิติ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2013404 ประติมากรรมประยุกต์
3 (2–2–5)
Applied Sculpture
การรวบรวมพื้ นฐานทางด้า นการถ่า ยทอดรู ปแบบต่า ง ๆ จากวิ ช าจิ ตรกรรม
พื้น ฐานมาประยุ ก ต์ ใ ช้ เพื่ อ ให้ ไ ด้ รู ป แบบของการสร้ า งสรรค์ ต ามความสนใจ
เฉพาะบุคคล เพือ่ ให้ได้ผลสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ด้วยความทราบซึ้ง
2013405 การปั้น-การหล่อ
3 (2–2–5)
Molding and Casting
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการ การจัดองค์ประกอบ ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการ
ทางานปั้น การหล่อพิมพ์แบบนูนสูง นูนต่า ลอยตัว ทั้งไทยและสากล ประสาน
กับสรรหาเรื่องราวที่สอดคล้องกับการดาเนินชีวิต และความต้องการของท้องถิ่น
2013406 เทคนิคการทาหุ่นจาลอง
3 (2–2–5)
Technical method of Model
วิธีการทาหุ่นจาลองวัสดุประเภทต่าง ๆ เช่น ทาจากปูนพลาสเตอร์ พลาสติก ไม้
ไฟเบอร์กลาส โลหะผสม กระดาษ ฯลฯ ตลอดจนการผลิตหุ่นจาลองชนิดสามารถ
ถอดออกได้และประกอบได้ และฝึกปฏิบัติการออกแบบหุ่นจาลอง
2013407 ปูนปั้นเพชรบุรี
3 (2–2–5)
Plaster Modeling in Phetchaburi
ศิลปะงานปูนปั้นของจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนกรรมวิธีและเทคนิคของงานปูน
ประเภทต่าง ๆ เช่น การหล่อปูนปลาสเตอร์ การหล่อปูนซีเมนต์ การผสมปูน
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2013409

2013410

2013411

2013412

2013413

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
โขลกเพื่อใช้ในงานปั้น โดยเน้นส่วนผสม ขั้นตอนการผสม การขึ้นรูป ตลอดจน
การปั้นลวดลายต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติการออกแบบงานปูน
ออกแบบตกแต่งภายนอก
3 (2–2–5)
Exterior Design
ทฤษฎีและปฏิบัติการตกแต่ง ภายนอกสถานที่ ตลอดทั้งการออกแบบตกแต่ ง
บริเวณให้เหมาะสมกับความจาเป็นของการใช้งานต่าง ๆ
ออกแบบตกแต่งภายใน
3 (2–2–5)
Interior Design
หลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายใน การจัดวางกลุ่มสีวัสดุครุภัณฑ์ให้
เหมาะสมกับลักษณะของห้อง รวมทั้งการตกแต่งในโอกาสพิเศษ เช่น การตกแต่ง
เวทีภายในอาคาร ปฏิบัติการออกแบบตกแต่งภายใน โดยคานึงถึงความเหมาะสม
กับสังคมปัจจุบัน และรูปแบบการออกแบบของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน
ออกแบบเครื่องปั้นดินเผา
3 (2–2–5)
Ceramic
ประวัติเครื่องปั้นดินเผาสมัยต่าง ๆ ที่สาคัญในเอเชียและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานดิน
เบื้องต้น เช่น การคัดเลือกดิน การเตรียมดิน และการปั้นด้วยวิธีการพื้นฐาน โดย
เน้นความงามและความเหมาะสมกลมกลืนตามหลักการทางศิลปะ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้
3 (2–2–5)
Wood Product Design
ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม้ โดยเน้ น ที่ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ เ ฉพาะตน
ปฏิบั ติงานทั้งด้านเขียนแบบ และการสร้างผลงานจริง ศึกษาในเรื่องรูปแบบ
รูปทรง สี ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของเนื้อไม้ที่ใช้ และรูปแบบของการนาไปใช้
งาน
ออกแบบของที่ระลึก
3 (2–2–5)
Souvenir Design
ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น หรือ
วัสดุที่เหลือใช้ โดยนามาสร้างสรรค์ประกอบกันเข้าเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่
เน้นการใช้วัสดุให้เกิดคุณค่ามากกว่าเดิม เช่น การประดิษฐ์ตุ๊กตาจากเศษผ้า การ
ประดิษฐ์หน้ากากแฟนซีจากทางมะพร้าว ฯลฯ เป็นต้น
ออกแบบสิ่งทอ
3 (2-2-5)
Textile Design
หลักการและกระบวนการออกแบบสิ่งทอเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านสิ่งทอ
และเพื่อสร้างอัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น โดยการศึกษาข้อมูลวัสดุ รวมถึงกรรมวิธี
การสร้างสรรค์สิ่งทอในรูปแบบต่างๆเพื่อนามาใช้ในการออกแบบ ฝึกทดลองและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบอย่างเป็นระบบ สู่การออกแบบสิ่งทอที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถออกแบบทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ได้อย่างมีคุณภาพ
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ออกแบบเครื่องประดับ
3 (2-2-5)
Jewelry Design
ขั้นตอนและเทคนิคการออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น เรียนรู้วิธีการในการสร้าง
ต้นแบบและกระบวนการผลิตเครื่องประดับ เรียนรู้วัสดุชนิดต่าง ๆ ที่นามาใช้ใน
การทาตัวเรือน และอัญมณีเบื้องต้น

2.3) กลุ่มวิชาออกแบบ 4 มิติ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2012501 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3
3 (2-2-5)
Computer-aided Design 3
การใช้งานและฝึ กปฏิบัติการออกแบบโดยใช้โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ประยุกต์
ทางด้านกราฟิกสาหรับการสร้างงานวีดิทัศน์
2013501 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 4
3 (2-2-5)
Computer-aided Design 4
การใช้งานและฝึ กปฏิบัติการออกแบบโดยใช้โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ประยุกต์
ทางด้านกราฟิก สาหรับสร้างงานเว็บไซต์และการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ
2013502 ศิลปะแสงสีเสียง
3 (2–2–5)
lighting and sound

2013503

2013504

การใช้งานและฝึกปฏิบัติการออกแบบโดยใช้ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และงาน
กราฟิกประกอบกับ แสงสีเสียง สาหรับการสร้างงานที่มากกว่า 3 มิติ ทั้งการสร้าง
รู ป หุ่ น จ าลอง การสร้า งภาพเคลื่ อ นไหว ในลั ก ษณะของการจั ดวางและผู้ ช ม
สามารถมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผลงานได้
ออกแบบนิทรรศการ
3 (2–2–5)
Exhibition Design
ศึกษาทฤษฎีและหลั กการออกแบบการจัดนิทรรศการประเภทต่างๆ โดยเน้น
การก าหนดรู ป แบบ แผนผั ง บริ เ วณ ต าแหน่ ง ทิ ศ ทาง ฯลฯ และปฏิ บั ติ ก าร
ออกแบบการจัดและตกแต่งนิทรรศการ รวมทั้งการจัดการแกลเลอรี่เพื่อการจัด
นิทรรศการตามความมุ่งหมายต่างๆ
ออกแบบตกแต่งสถานที่
3 (2–2–5)
Display Design
ทฤษฎีและหลักการออกแบบตกแต่งสถานที่ในพิธีการต่าง ๆ โดยเน้น การกาหนด
รูปแบบ แผนผังบริเวณ ตาแหน่ง ทิศทาง ความสวยงาม และรายละเอียดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบตกแต่งสถานที่ รวมทั้งศึกษารูปแบบการออกแบบ
ของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน เช่น การจัดดอกไม้ การจัดฉาก การจัดวาง
ตัวอักษร เป็นต้น เพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติการออกแบบและตกแต่งสถานที่ตาม
ความมุ่งหมายต่าง ๆ
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ศิลปะการจัดวาง
3 (2-2-5)
Installation Art
หลักการ วิวัฒนาการและรูปแบบผลงาน ยุคหลังศิลปะสมัยใหม่ (Post Modern)
สู่การนาเสนอองค์ประกอบที่หลากหลาย ของการจัดวางผลงาน ที่มีความสัมพันธ์
กับ พื้นที่ มุ่งหมายในการสร้างกายภาพ หรือใช้แนวความคิดเป็นตัวนา เพื่อสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลงาน พื้นที่ และผู้ชม
แนวคิดการออกแบบ
3 (2-2-5)
Concept of design
กระบวนการและแนวคิดในการออกแบบเบื้องต้น ฝึกทักษะการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ (Creative Thinking) ด้วยวิธีการแทนค่าและแปรความของรูปทรง
เรี ย นรู้ ก ารพั ฒ นาความคิ ด โดยศึ ก ษาจากธรรมชาติ
ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ
การสังเคราะห์โดยการเชื่อมโยง จินตภาพและประเด็นปัญหา สู่แนวคิดรวบยอด
(Concept) ความคิด (Idea) แนวงาน (Theme) และสื่อความหมายเพื่อให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการออกแบบ ฝึกวิเคราะห์ตัวอย่างผลงานออกแบบที่
มีคุณภาพทั้งในแง่ของประโยชน์ใช้สอยและความงาม
ศิลปะวิจักษ์
3 (2-2-5)
Art Appreciation
ลักษณะและรูปแบบของทัศนศิลป์ โดยมุ่งสร้างรสนิยม ความสานึกในคุณค่า และ
ความทราบซึ้ง ของงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและการออกแบบ จากตัวอย่างของ
ศิล ปกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน บทบาทของทัศนศิลป์ในวัฒ นธรรม ของ
มนุษยชาติ ทั้งตะวันออกและตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแสดงออก ทั้งนี้
ให้เห็นอิทธิพลโดยตรง ของศิลปะและการออกแบบที่มีต่อการดารงชีวิตของคนไทย
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปะและการออกแบบ
1 (60)
Preparation for Arts and Design Field Experiences
ปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เพื่อการเรียนรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวเองของ
ผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
ทางศิลปะและการออกแบบ โดยปฎิบัติกิจกรรมในสถานการณ์หรือรูปแบบต่ าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปะและการออกแบบ
6 (360)
Arts and Design Field Experiences
นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานตามแขนงและสาขาที่นักศึกษามีความถนัดและสนใจ
เป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถ
นาผลของประสบการณ์ไปใช้ประกอบอาชีพได้
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เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ
1 (60)
Preparation for Arts and Design Cooperative Education
การเตรี ย มความพร้ อ มของผู้ เ รี ย นก่ อ นออก ฝึ ก สหกิ จ ศึ ก ษาด้ า นศิ ล ปะและ
การออกแบบ เพื่อการเรียนรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวเองของผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณ ลักษณะที่
เหมาะสมกั บ วิ ช าชี พ ทางศิ ล ปะและการออกแบบ โดยปฎิ บั ติ กิ จ กรรมใน
สถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
สหกิจศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ
6 (600)
Arts and Design Cooperative Education
นักศึกษาออกฝึกสหกิจศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบตามแขนงและสาขาที่
นักศึกษามีความถนัดและสนใจเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพให้มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนาผลของประสบการณ์ไปใช้ประกอบอาชีพได้
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ภาคผนวก ข.
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ พ.ศ. 2554
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
พ.ศ. 2559
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

เหตุผล
ไม่มีการเปลี่ยนชื่อหลั กสูตร แต่มีการเพิ่ม
รายวิ ช าที่ มี ค ว ามจ าเป็ น ในการเพิ่ ม
ศักยภาพของบัณฑิตในการพัฒนาตนเองให้
เข้ า กั บ ลั ก ษณะงานทั้ ง ด้ า นวิ ช าการและ
วิชาชีพด้านศิลปะและการออกแบบ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Arts ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Arts and รวมทั้งลดรายวิชาที่มีความซ้าซ้อนทางด้าน
and Design
Design
เนื้อหา
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย)

: ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศิลปะและการออกแบบ)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ศศ.บ. (ศิลปะและการออกแบบ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts Program in Arts
and Design

ชื่อเต็ม (ไทย)

: ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศิลปะและการออกแบบ)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ศศ.บ. (ศิลปะและการออกแบบ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts Program in Arts
and Design

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

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Arts and Design)
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ชื่อปริญญา
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ พ.ศ. 2554

เหตุผล

โครงสร้างของหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
หน่วยกิตทีเ่ หลือให้เลือกเรียนรายวิชาที่สนใจในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปรวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

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 หน่วยกิต
หน่วยกิตที่เหลือให้เลือกเรียนรายวิชาที่สนใจในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปรวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
103 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา ไม่น้อยกว่า
98 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
86 หน่วยกิต
- วิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
102
2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา ไม่น้อยกว่า
95
- วิชาบังคับ
83
- วิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12
2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ไม่น้อยกว่า
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงตามหลักสูตร
ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและ สิ่งแวดล้อม และให้
นักศึกษามีโอกาสเลือกเรียนในสิ่งที่เหมาะสมและ
ตรงตามความต้องการมากขึ้น
2. ลดและเพิ่มวิชาในกลุ่มวิชาเนื้อหา- บังคับ
เรียน
โดยลดจ านวนรายวิ ช าที่ มี เ นื้ อ หาใกล้ เ คี ย งกั น
หรือซ้าซ้อนกันให้เหลือจานวนน้อยลง และเพิ่ม
จ านวนรายวิ ช าและหน่ ว ยกิ ต กลุ่ ม วิ ช าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ที่มีความจาเป็นต่อการเพิ่ม
ศั ก ยภาพของบั ณ ฑิ ต ทางด้ า นศิ ล ปะและการ
ออกแบบ
3. เพิ่ มวิช าในกลุ่ ม วิช าเนื้ อหา- วิชาเลื อ ก
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ยุคสมัย รวมทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้ในอนาคต
เพื่อประโยชน์ด้านการสร้างสรรค์งานอื่นๆ
4. ปรั บ ปรุ ง ค าอธิ บ ายรายวิช าเพื่ อ ให้ มี ค วาม
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
5. มีการจัดหมวดหมู่กลุ่มวิชาตามลักษณะทัศน
มิติ เช่น กลุ่มวิชาออกแบบ 2 มิติ 3 มิติ และ 4
มิติเป็นต้น ตามหลักสูตรเดิม

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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วิชาเอก – บังคับเรียน จานวน 86 หน่วยกิต

เหตุผล

ปรับลดจานวนวิชาเพื่อลดความ
วิชาเอก – บังคับเรียน จานวน 83 หน่วยกิต
ซ้าซ้อนของเนื้อหาวิชาที่มีความใกล้เคียง
กัน รวมทั้งปรับเพิ่มและย้ายรายวิชาเพื่อ
1. 2000101 ภาษาอังกฤษเพื่องานศิลปะและการออกแบบ
ปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับ
3(3-0-6) สภาพการณ์ปัจจุบันมากขึ้น
2. 2011101 องค์ประกอบศิลป์
3(2-2-5) 1. รายวิชาที่ปรับลดจากหลักสูตรเดิม
3. 2011102 ประวัติศาสตร์ศิลป์
3(2-2-5) จานวน 2 วิชา ดังนี้
4. 2011201 วาดเส้น 1
3(2-2-5) 2012301 กระบวนการออกแบบ
5. 2011202 วาดเส้น 2
3(2-2-5) 2014902 การนาเสนอผลงานตาม
6. 2011203 จิตรกรรมพื้นฐาน
3(2-2-5) โครงการพิเศษทางศิลปะและการ
7. 2011204 ประติมากรรมพื้นฐาน
3(2-2-5) ออกแบบ
8. 2011301 เขียนแบบพื้นฐาน
3(2-2-5)
ปรับลดเนื่องจากเนื้อหาและ
9. 2011302 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์1
3(2-2-5) จุดมุ่งหมายของรายวิชามีความซ้าซ้อน
10. 2012101 วัสดุและเทคนิคศิลปะ
3(2-2-5) กัน
11. 2012102 ศิลปะไทย
3(2-2-5) 2. รายวิชาที่ปรับย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชา
12. 2012103 ศิลปกรรมไทยเพชรบุรี
3(2-2-5) เลือก จานวน 4 วิชา ดังนี้
13. 2012201 ภาพพิมพ์พื้นฐาน
3(2-2-5) 2012304 การถ่ายภาพ
14 2012305 พื้นฐานการออกแบบแฟชั่น
3(2-2-5) 2012501 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3
15. 2012302 หลักการออกแบบ
3(2-2-5) 2013501 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 4
16. 2012303 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2
3(2-2-5) 2013301 ออกแบบโฆษณา 1
17. 2013312 ศิลปะภาพถ่าย
3(2-2-5)
ปรับย้ายเพื่อความเหมาะสม
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1. 2000101 ภาษาอังกฤษเพื่องานศิลปะและการออกแบบ
3(3-0-6)
2. 2011101 องค์ประกอบศิลป์
3(2-2-5)
3. 2011102 ประวัติศาสตร์ศิลป์
3(2-2-5)
4. 2011201 วาดเส้น 1
3(2-2-5)
5. 2011202 วาดเส้น 2
3(2-2-5)
6. 2011203 จิตรกรรมพื้นฐาน
3(2-2-5)
7. 2011204 ประติมากรรมพื้นฐาน
3(2-2-5)
8. 2011301 เขียนแบบพื้นฐาน
3(2-2-5)
9. 2011302 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์1
3(2-2-5)
10. 2012101 วัสดุและเทคนิคศิลปะ
3(2-2-5)
11. 2012102 ศิลปะไทย
3(2-2-5)
12. 2012103 ศิลปกรรมไทยเพชรบุรี
3(2-2-5)
13. 2012201 ภาพพิมพ์พื้นฐาน
3(2-2-5)
14. 2012301 กระบวนการออกแบบ
3(2-2-5)
15. 2012302 หลักการออกแบบ
3(2-2-5)
16. 2012303 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
17. 2012304 การถ่ายภาพ
3(2-2-5)
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18. 2012501
19. 2013201
3(2-2-5)
20. 2013301
21. 2013302
22. 2013401
23. 2013402
24. 2013403
25. 2013501
26. 2013901

ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3 3(2-2-5)
ธุรกิจและจรรยาบรรณทางการออกแบบ
ออกแบบโฆษณา1
ออกแบบสิ่งพิมพ์
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ออกแบบผลิตภัณฑ์
ออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 4

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

การวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ

18. 2012306
19. 2013201
20. 2013315
21. 2013302
22. 2013401
23. 2013402
24. 2013403
25. 2012307
26. 2013901
27. 2014901

ความถนัดทางศิลปะและการออกแบบ1 3(2-2-5)
ธุรกิจและจรรยาบรรณทางการออกแบบ 3(2-2-5)
การเขียนภาพประกอบ
3(2-2-5)
ออกแบบสิ่งพิมพ์
3(2-2-5)
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
3(2-2-5)
ออกแบบผลิตภัณฑ์
3(2-2-5)
ออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
3(2-2-5)
ความถนัดทางศิลปะและการออกแบบ2 3(2-2-5)
การวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ 3(2-2-5)
โครงการพิเศษทางศิลปะและการออกแบบ
5(3-4-8)

กลุ่มวิชาเนื้อหา – วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า จานวน 12 หน่วยกิต
กลุ่มออกแบบ 2 มิติ
1. 2013303 จิตวิทยาการออกแบบ
3(2-2-5)
2. 2013304 ศิลปะภาพพิมพ์
3(2-2-5)
3. 2013305 ภาพทิวทัศน์
3(2-2-5)
4. 2013306 หุ่นนิ่ง
3(2-2-5)
5. 2013307 คนเหมือน
3(2-2-5)
6. 2013308 การระบายสีน้า
3(2-2-5)
7. 2013309 วาดเส้นสร้างสรรค์
3(2-2-5)
8. 2013310 จิตรกรรมประยุกต์
3(2-2-5)
9. 2013311 การพิมพ์ซิลค์สกรีน
3(2-2-5)
10. 2012304 การถ่ายภาพ
3(2-2-5)
11. 2013313 ออกแบบตัวอักษร
3(2-2-5)

เหตุผล

ตามลาดับความสาคัญและความจาเป็น
ในสถานการณ์ปัจจุบัน
3. รายวิชาที่ปรับเพิ่มจากหลักสูตรเดิม
จานวน 3 วิชา และเปลี่ยนชื่อรายวิชา
ใหม่ จานวน 1 วิชา ดังนี้
2012305 แฟชั่นพื้นฐาน
2012306 ความถนัดทางศิลปะและการ
ออกแบบ1
2012307 ความถนัดทางศิลปะและการ
ออกแบบ2
เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหม่ จานวน 1 วิชา
2013502 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 5
เป็น
2013502 ศิลปะแสงสีเสียง
ปรับเพิ่มรายวิชาที่มีความจาเป็นต่อ
การเพิ่ ม ศั ก ยภาพของบั ณ ฑิ ต ในการ
เสริมสร้างทักษะและความถนัดส่วนตัว
รวมทั้งมีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
เทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมไปถึงการนาการบูรณาการ
การเรี ย นการสอนร่ ว มกั บ การท างาน
(Wil)
4. รายวิชาที่ปรับย้ายมาจากกลุ่มวิชา
เลือก จานวน 2 วิชา ดังนี้
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3(2-2-5)
27. 2014901 โครงการพิเศษทางศิลปะและการออกแบบ
5(3-4-8)
28. 2014902 การนาเสนอผลงานตามโครงการพิเศษทาง
ศิลปะและการออกแบบ
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเนื้อหา – วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า จานวน 12
หน่วยกิต
กลุ่มออกแบบ 2 มิติ
1. 2013303 จิตวิทยาการออกแบบ
3(2-2-5)
2. 2013304 ศิลปะภาพพิมพ์
3(2-2-5)
3. 2013305 ภาพทิวทัศน์
3(2-2-5)
4. 2013306 หุ่นนิ่ง
3(2-2-5)
5. 2013307 คนเหมือน
3(2-2-5)
6. 2013308 การระบายสีน้า
3(2-2-5)
7. 2013309 วาดเส้นสร้างสรรค์
3(2-2-5)
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8. 2013310
9. 2013311
10. 2013313
11. 2013314

จิตรกรรมประยุกต์
3(2-2-5)
การพิมพ์ซิลค์สกรีน
3(2-2-5)
ออกแบบตัวอักษร
3(2-2-5)
ออกแบบสัญลักษณ์และเครื่องหมาย
3(2-2-5)
12. 2013315 การเขียนภาพประกอบ
3(2-2-5)
13. 2013316 ออกแบบสื่อโฆษณากลางแจ้ง 3(2-2-5)
14. 2013317 ออกแบบโฆษณา 2
3(2-2-5)
15. 2013318 บาติก
3(2-2-5)
กลุ่มออกแบบ 3 มิติ
16. 2013404 ประติมากรรมประยุกต์
3(2-2-5)
17. 2013405 การปั้น-การหล่อ
3(2-2-5)
18. 2013406 เทคนิคการทาหุ่นจาลอง
3(2-2-5)
19. 2013407 ปูนปั้นเพชรบุรี
3(2-2-5)
20. 2013408 ออกแบบตกแต่งภายนอก
3(2-2-5)
21. 2013409 ออกแบบตกแต่งภายใน
3(2-2-5)
22. 2013410 ออกแบบเครื่องปั้นดินเผา
3(2-2-5)
23. 2013411 ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้
3(2-2-5)
24. 2013412 ออกแบบของที่ระลึก
3(2-2-5)
กลุ่มออกแบบ 4 มิติ
25. 2013502 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 5 3(2-2-5)
26. 2013503 ออกแบบนิทรรศการ
3(2-2-5)
27. 2013504 ออกแบบตกแต่งสถานที่
3(2-2-5)
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12. 2013314 ออกแบบสัญลักษณ์และเครื่องหมาย
13. 2013301 ออกแบบโฆษณา 1
14. 2013317 ออกแบบโฆษณา 2
กลุ่มออกแบบ 3 มิติ
15. 2013404 ประติมากรรมประยุกต์
16. 2013406 เทคนิคการทาหุ่นจาลอง
17. 2013407 ปูนปั้นเพชรบุรี
18. 2013408 ออกแบบตกแต่งภายนอก
19. 2013409 ออกแบบตกแต่งภายใน
20. 2013410 ออกแบบเครื่องปั้นดินเผา
21. 2013411 ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้
22. 2013412 ออกแบบของที่ระลึก
23. 2013413 ออกแบบสิ่งทอ
24. 2013414 ออกแบบเครื
3(2-2-5) ่องประดับ
กลุ่มออกแบบ 4 มิติ
25. 2012501 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3
26. 2013501 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 4
27. 2013502 ศิลปะแสงสีเสียง
28. 2013503 ออกแบบนิทรรศการ
29. 2013504 ออกแบบตกแต่งสถานที่
30. 2013505 ศิลปะการจัดวาง
31. 2013506 แนวคิดการออกแบบ
32. 2013507 ศิลปะวิจักษ์

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

เหตุผล

2013312 ศิลปะภาพถ่าย
2013315 การเขียนภาพประกอบ
เนื่อ งจากการพัฒ นางานด้ านศิ ล ปะ
และการออกแบบเทคนิคการสร้างสรรค์
ด้ ว ยมื อ หรื อ องค์ ป ระกอบศิ ล ป์ แ ละ
หลั ก การทางความงาม มี ค วามจ าเป็ น
อย่างยิ่ง 3(2-2-5)
จึงปรับย้ายมาเป็นวิชาบังคับ
มีการปรับลดและเพิ่มวิชาเลือกเพื่อ
เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักศึกษา ให้
สามารถเลื อกลงทะเบี ย นได้ ตามความ
ถนัดและความสนใจได้อย่างหลากหลาย
มากขึ้น โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของนักศึกษาจึงได้เพิ่มและลดรายวิช า
เลื อ กให้ มี ค ว ามสอดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ ยนแปลงของยุคสมัย รวมทั้งความ
ต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษา
สามารถนาความรู้และประสบการณ์ ที่
ได้รับในห้องเรียนไปใช้ในการประกอบ
อาชีพได้อย่างมั่นคงในอนาคต
1. รายวิชาที่ปรับลดจากหลักสูตรเดิม
จานวน 2 วิชา ดังนี้
2013316 ออกแบบสื่อโฆษณา
กลางแจ้ง
2013318 บาติก
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หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ พ.ศ. 2554

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
1. 2014801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1(60)
2. 2014802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6(360)
3. 2014803 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(60)
4. 2014804 สหกิจศึกษาด้าน
6(600)

เหตุผล

2013405 การปั้น-การหล่อ
2. รายวิชาที่ปรับย้ายมาจากวิชาเอกบังคับเรียน จานวน 3 วิชา ดังนี้
2012304 การถ่ายภาพ
2012501 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3
2013501 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 4
3. รายวิชาที่ปรับเพิ่มขึ้นจากหลักสูตร
เดิม จานวน 8 วิชา ดังนี้
2012306 ความถนัดทางศิลปะและการ
ออกแบบ1
2012307 ความถนัดทางศิลปะและการ
ออกแบบ2
2013413 ออกแบบสิ่งทอ
2013414 ออกแบบเครื่องประดับ
2013502 ศิลปะแสงสีเสียง
2013505 ออกแบบศิลปะจัดวาง
2013505 แนวคิดการออกแบบ
2013506 ศิลปะวิจักษ์
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กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
1. 2014801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปะ
และการออกแบบ
2(90)
2. 2014802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปะและ
การออกแบบ
3(280)
3. 2014803 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้าน
ศิลปะและการออกแบบ
2(90)
4. 2014804 สหกิจศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ
5(600)

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ พ.ศ. 2559

120

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาเอก- บังคับเรียน ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ พ.ศ. 2554
-

เหตุผล
เพื่ อความยื ด หยุ3่ น(2ในการจั
- 2 - 5)ด การ
เรี ยน ก าร สอน จึ ง ไม่ ได้ ร ะ บุ ชื่ อ
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ ใ นการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ เ พื่ อ ค ว า ม
หลากหลาย พื้นฐานในการสร้างสรรค์
งานของนักศึกษา
รายวิ ชาใหม่ เพื่ อให้เข้า สู่การเรียนรู้
ศตวรรษที่21
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
เพื่อเพิ่มเนื้อหาในเรื่อง กระบวนการ
ออกแบบ สรี ร ะศึ ก ษา การก าหนด
แ น ว ค ว า ม คิ ด ที่ ใ ช้ ส า ห รั บ ก า ร
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ง า น ศิ ล ป ะ แ ล ะ ก า ร
ออกแบบ
เพื่อความยืดหยุ่นในการจัดการเรียน
การสอน จึ ง ไม่ ไ ด้ ร ะบุ ชื่ อ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
และเพื่ อความหลากหลาย
3 (2 - 2 ของการ
- 5)
สร้างสรรค์งานของนักศึกษา
รายวิ ชาใหม่ เพื่ อให้เข้า สู่การเรียนรู้
ศตวรรษที่21 และความก้าวหน้าด้าน
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ พ.ศ. 2559
2011302 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-5)
Computer-aided Design 1
ศึกษาพื้นฐานของทฤษฎี หลักการใช้งานคอมพิวเตอร์และ
ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการ
ออกแบบกราฟิกในขั้นพื้นฐาน เช่น การปรับตกแต่ง ตัดต่อภาพ อันเป็น
ประโยชน์ดา้ นศิลปประยุกต์ต่อไป
2012305 พื้นฐานการออกแบบแฟชั่น
3(2-2-5)
Basic Fashion Design
พื้นฐานและฝึกปฏิบัติการออกแบบทางด้านแฟชัน่ เช่น
การออกแบบเครื่องแต่งกาย การออกแบบลวดลายสิ่งทอ การออกแบบ
เครื่องประดับ และสรีระศึกษาในงานออกแบบแฟชัน่ เป็นต้น เรียนรู้
และออกแบบด้วยเทคนิคจากวัสดุที่หลากหลาย ศึกษาผลงานการ
ออกแบบทางแฟชัน่ ต่างๆ ทั้งของไทย ตะวันออกและตะวันตก
2012302 หลักการออกแบบ
3(2-2-5)
Principles of Design
ศึกษากระบวนการออกแบบ ทฤษฎีทางองค์ประกอบศิลป์
และการออกแบบ รวมทั้งสรีระศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างสรรค์งานออกแบบ การกาหนดแนวความคิดและฝึกปฏิบัตกิ าร
ออกแบบทั้งประเภทงาน 2 มิติ และ 3 มิติ
2012303 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2
3(2-2-5)
Computer-aided Design 2
ศึกษาทฤษฎี หลักการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติการใช้
เครื่องมือในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาหรับการสร้างสรรค์
ศิลปะและการออกแบบ ทั้งประเภทงาน 2 มิติ และ 3 มิติ เป็นต้น
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เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
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2012306 ความถนัดทางศิลปะและการออกแบบ 1
3(2-2-5)
Specific Skills in Art and Design 1
สร้างสรรค์งานศิลปะและการออกแบบแห่งท้องถิ่น การ
ค้นคว้าและเก็บข้อมูลเชิงลึกของชุมชน จากวัตถุดบิ วัฒนธรรม ศิลปะ
พื้นถิ่น วิเคราะห์ปัญหาสู่การหาแนวทาง (Approach) ปรับปรุงพัฒนา
และสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าโดยคานึงถึงปัจจัยต่างๆ อาทิ
ประโยชน์ใช้สอย ความงาม การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคและบริบท
ทางวัฒนธรรม เป็นต้น การเรียนการสอนมีลักษณะเป็นโครงงานตาม
ความถนัดและความสามารถของผู้เรียนเป็นสาคัญและมีการบูรณาการ รายวิ ชาใหม่ เพื่ อให้เข้า สู่การเรียนรู้
ศตวรรษที่21 และความก้าวหน้าด้าน
การเรียนการสอนร่วมกับการทางาน(Wil)อีกด้วย
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
2012307 ความถนัดทางศิลปะและการออกแบบ 2 3(2-2-5)
Specific Skills in Art and Design 2
สร้างสรรค์งานศิลปะและการออกแบบแห่งท้องถิ่น โดยมี
การผสมผสานเทคโนโลยีและ/หรือหลักการสร้างนวัตกรรม การ
ประยุกต์วิธีวิจัยเพื่อการออกแบบมาใช้ในการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
และสังเคราะห์งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ นาไปสู่การออกแบบทีส่ ามารถ
รายวิ ชาใหม่ เพื่ อให้เข้า สู่การเรียนรู้
ผลิตได้จริง การเรียนการสอนมีลักษณะเป็นโครงงาน ตามความถนัด
และเน้นความสามารถของผู้เรียนเป็นสาคัญและมีการบูรณาการการ ศตวรรษที่21 และความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
เรียนการสอนร่วมกับการทางาน(Wil)อีกด้วย
2013413 ออกแบบสิ่งทอ
3(2-2-5)
Textile Design
หลักการและกระบวนการออกแบบสิ่งทอเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะความรู้ด้านสิ่งทอ และเพื่อสร้างอัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น โดย
การศึกษาข้อมูลวัสดุ รวมถึงกรรมวิธีการสร้างสรรค์สิ่งทอในรูปแบบ
ต่างๆเพื่อนามาใช้ในการออกแบบ ฝึกทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
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การออกแบบอย่ า งเป็ น ระบบ สู่ ก ารออกแบบสิ่ ง ทอที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม โดยสามารถออกแบบทั้งในรูปแบบ2 มิติ และ3 มิติ ได้ รายวิ ชาใหม่ เพื่ อให้เข้า สู่การเรียนรู้
ศตวรรษที่21 และความก้าวหน้าด้าน
อย่างมีคุณภาพ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
2013414 ออกแบบเครื่องประดับ
3(2-2-5)
Jewelry Design
ขั้นตอนและเทคนิคการออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น
เรียนรู้วิธีการในการสร้างต้นแบบและกระบวนการผลิตเครื่องประดับ รายวิ ชาใหม่ เพื่ อให้เข้า สู่การเรียนรู้
เรียนรู้วัสดุชนิดต่างๆ ที่นามาใช้ในการทาตัวเรือน และอัญมณีเบื้องต้น ศตวรรษที่21 และความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
โดยมีการศึกษานอกสถานทีป่ ระกอบด้วย
2013505 ออกแบบศิลปะจัดวาง
3(2-2-5)
Installation Art Design
หลั ก การ วิ วั ฒ นาการและรู ป แบบงานศิ ล ปะและการ
ออกแบบ ยุคหลังสมัยใหม่ (Post Modern) สู่การจัดการเรียนรู้งาน
จัดการวัตถุภัณฑ์ องค์ประกอบศิลป์ รวมถึ งการจัดระเบียบพื้นที่ของ
ผลงาน ในรูปลักษณ์ต่างๆ การนาเสนอและจัดแสดงนิทัศน์เผยแพร่
ผลงานและดู แ ลรั กษา โดยมี การศึ กษาและสร้า งสรรค์ ผ ลงานนอก
รายวิ ชาใหม่ เพื่ อให้เข้า สู่การเรียนรู้
สถานที่ประกอบด้วย
ศตวรรษที่21 และความก้าวหน้าด้าน
2013506 แนวคิดการออกแบบ
3(2-2-5)
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
Concept of design
กระบวนการและแนวคิดในการออกแบบเบื้องต้น ฝึกทักษะ
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ด้วยวิธีการแทน
ค่าและแปรความของรูปทรง เรียนรู้การพัฒนาความคิดโดยศึกษาจาก
ธรรมชาติ ให้ความสาคัญต่อการสังเคราะห์โดยการเชื่อมโยง จินตภาพ
และประเด็นปัญหา สู่แนวคิดรวบยอด (Concept) ความคิด (Idea)
แนวงาน (Theme) และสื่อความหมายเพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
ในการออกแบบ ฝึกวิเคราะห์ตัวอย่างผลงานออกแบบที่มีคุณภาพทั้งใน เพิ่มเนื้อหาในคาอธิบายรายวิชา เพื่อ
การก าหนดแนวความคิ ด และการ
แง่ของประโยชน์ใช้สอยและความงาม
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2013506 ศิลปะวิจักษ์
3(2-2-5)
Art Appreciation
ศึกษาความรู้เบื่องต้นเกีย่ วกับผลงานทางด้านศิลปะที่
เกีย่ วข้องกับสุนทรียศาสตร์ การรับรู้ วาทกรรมทางศิลปะ เนื้อหา
รูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึงการตีความ สื่อความหมาย และสัญญะที่
ศิลปินสร้างสรรคขึน้ ในผลงานแขนงต่างๆ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ใน
แง่ความหมาย คำจำกัดความ หน้าทีข่ องศิลปะในแต่ละยุคแต่ล่ะ
สมัย ในหลักทฤษฎีของศิลปะทัง้ ในอดีตและร่วมสมัย

ออกแบบของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และนักศึกษาสามารถ
จัดการองค์ความรู้เฉพาะด้าน สู่การสร้างอาชีพได้จริง
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2011301 เขียนแบบพื้นฐาน
3 (2–2–5)
Basic Drafting
ปฏิบัติงานตามหลักการเขียนแบบ โดยเน้นให้รู้จั กวิธีการใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ หลักปฏิบัติการเขียนแบบเบื้องต้น และวิธีเขียนภาพ
ต่างๆ เช่น วิธีการเขียนภาพฉาย วิธีการเขียนภาพสามมิติการเขียนภาพ
ทัศนียภาพ ฯลฯ เพื่อสามารถเขียนรูปลงระนาบแทนรูป 3 มิติเพื่อสื่อ
ความหมายให้เข้าใจในแบบได้
2013201 ธุรกิจและจรรยาบรรณทางการออกแบบ 3(2–2–5)
Business and ethic in Design
หลั กการประกอบธุ รกิจ การออกแบบผลิ ตภั ณ ฑ์การติด ต่ อ
สัมพันธ์ผู้ว่าจ้าง จรรยาบรรณ วิชาชีพของนั กออกแบบ ศึกษาลาดั บ
ขั้นตอนการประกอบวิชาชีพการออกแบบ ผลิตภัณฑ์การพัฒนางาน
แบบ การบริหารจัดการการผลิต การประเมินราคา ตลอดจนการทา
สัญญาในการออกแบบและแนวโน้มของรูปแบบธุรกิจด้านศิลปะการ

น าเสนอส าหรั บ การสร้ า งสรรค์ ง าน
ศิลปะและการออกแบบ
จานวน 7 วิชา ดังนี้
2011301 เขียนแบบพื้นฐาน
2013201 ธุ ร กิ จ และจรรยาบรรณ
ทางการออกแบบ
2013402 ออกแบบผลิตภัณฑ์
2014902 การนาเสนอผลงานตาม
โครงงานพิเศษทางศิลปะและการ
2011201 วาดเส้น 1
2011202 วาดเส้น 2
2013309 วาดเส้นสร้างสรรค์
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2013402 ออกแบบผลิตภัณฑ์
3 (2–2–5)
Product Design
ฝึกฝนการใช้ทฤษฎีการออกแบบมาสร้างกรอบความคิด มี
การกาหนด กลุ่ม เป้าหมาย การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน
ด้านกลไกในรูปแบบต่างๆ ศึกษาขนาด สัดส่วน และความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กบั ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ คานึงถึงปัจจัยทางตลาด
พฤติกรรม ผู้อุปโภคและผู้บริโภค ผลิต และเทคนิคอันเป็นภูมปิ ญ
ั ญาใน
การผลิต โดยการต่อยอดหรือประยุกต์ ผลิตภัณฑ์พนื้ ถิ่นของไทยเพื่อ
การออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย
2011201 วาดเส้น 1
3 (2–2–5)
Drawing 1
ปฏิบัติการวาดเส้น โดยการศึกษาวิธีการร่างภาพที่ถกู ต้อง
เทคนิคและกรรมวิธีต่างๆ ตามความมุ่งหมายและเนื้อหา โดยเน้นความ
ถูกต้องและความงาม การถ่ายทอดรูปแบบจากต้นแบบลักษณะ 2 มิติ
และ 3 มิติ ด้วยลายเส้นชนิดต่างๆ รวมไปถึง รูปทรง แสง-เงา พื้นผิว
ระยะใกล้ -ไกล วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับเรื่องราว
2011202 วาดเส้น 2
3 (2–2–5)
Drawing 2
ปฏิบัติการเขียนภาพด้วยเทคนิคและกรรมวิธีต่าง ๆ ตาม
ความมุ่งหมายและเนื้อหา โดยนาเทคนิคผสมผสานกับความคิด เพื่อให้
ได้ผลสอดคล้องกับสาขาศิลปะและการออกแบบได้อย่างสูงสุด
2013309 วาดเส้นสร้างสรรค์
3 (2–2–5)
Creative Drawing
ปฏิบัติการวาดเส้น โดยถ่ายทอดรูปแบบจากต้นแบบ
ลักษณะ 3 มิติและจากธรรมชาติแวดล้อมด้วย ตลอดจนการแก้ปัญหา
ทางด้านเทคนิค ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ผลสอดคล้องกับสาขา
ศิลปะและการออกแบบ กับการนาเทคนิควาดเส้นออกแบบผสมผสาน
กับความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้อง
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2013502 ศิลปะแสงสีเสียง

3(2-2-5)

lighting and sound
การใช้ง านและฝึกปฏิบัติ การออกแบบโดยใช้ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และงานกราฟิกประกอบกับ แสงสีเสียง สาหรับการสร้าง
งานที่ ม ากกว่ า 3 มิ ติ ทั้ ง การสร้ า งรู ป หุ่ น จ าลอง การสร้ า ง
ภาพเคลื่ อ นไหว ในลั ก ษณะของการจั ด วางและผู้ ช มสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผลงานได้
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ภาคผนวก ค.
การกาหนดรหัสวิชา
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การกาหนดรหัสวิชา
1. ระบบรหัสวิชายึดหลักพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจัดหมวดวิชา และหมู่วิชา ยึดสาระสาคัญของคาอธิบายรายวิชา
3. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว
เลข 3 ตัวแรก เป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 7 ,6 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลัง

1

2

หมวดวิชาและหมู่วิชา

3

4

ระดับความยากง่าย
หรือชั้นปี

5

6

7

ลาดับวิชา

ลักษณะเนื้อหา
201_ _ _ _ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จัดลักษณะเนื้อหา ดังนี้
หมู่วิชา 200 ของหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใด ๆ ได้
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หมู่วิชา 201 ใช้กับ หมู่วชิ าศิลปะและการออกแบบ
(หมวดวิชา ศิลปกรรมศาสตร์)
หมู่วิชา 201 ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ลักษณะเนื้อหาวิชา
ทฤษฎีหลักการและความเข้าใจทางศิลปกรรม
ทฤษฎีและหลักปฏิบัติการทางศิลปกรรม
ทฤษฎีและหลักปฏิบัติการออกแบบประยุกต์ศิลป์ 2 มิติ
ทฤษฎีและหลักปฏิบัติการออกแบบประยุกต์ศิลป์ 3 มิติ
ทฤษฎีและหลักปฏิบัติการออกแบบประยุกต์ศิลป์ 4 มิติ
_
_
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, สหกิจศึกษา
โครงการพิเศษ วิทยานิพนธ์ การสัมมนาและการวิจัย

รหัสวิชา
(201_1_ _ )
(201_2_ _ )
(201_3_ _ )
(201_4_ _ )
(201_5_ _ )
(201_6_ _ )
(201_7_ _ )
(201_8_ _ )
(201_9_ _ )
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ภาคผนวก ง.
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่
1.

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
นายเขมา แฉ่งฉายา
ตาแหน่ง อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ศม.(ประยุกตศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศบ.(ประยุกตศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจยั และประสบการณ์
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1. ตารา /เอกสารประกอบการสอน
1.1 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
1.2 จิตรกรรมพื้นฐาน
1.3 การระบายสีน้า
1.4 ศิลปกรรมไทยเพชรบุรี
1.5 ศิลปะพื้นบ้านเพชรบุรี
1.6 ช่างเมืองเพชร
2. ผลงานวิจัย
2.1 เขมา แฉ่งฉายา.(2546). การสร้างสรรค์จิตรกรรม ชุด “ธรรมชาติ...ความงาม...ความสุขใจ”.
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.2 เขมา แฉ่งฉายา.(2550). “โครงการภูมิปัญญาชาวบ้าน สู่การสร้างสรรค์ใหม่”. มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
2.3 เขมา แฉ่งฉายา. (2551). การสร้างสรรค์จิตรกรรม ชุด “วิถแี ห่งจิต...พอเพียง”. มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
2.4 เขมา แฉ่งฉายา. (2552). การสร้างสรรค์จิตรกรรม ชุด “ความงามของแม่น้าเพชรบุรี”. มนุษยสังคม
ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.5 เขมา แฉ่งฉายา. (2553). “สมุดภาพศิลปกรรมไทยเพชรบุรี”. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.6 เขมา แฉ่งฉายา. (2557).“เส้น สี และรูปทรง ของภาพสัตตมหาสถานและภาพอัฎฎมหาสถาน ใน
จิตรกรรมฝาผนัง วัดเกาะ จังหวัดเพชรบุรี”. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 การอบรม
- การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (Active Learning) โดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
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มหาวิทยาลัยมหิดล
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ
- การอบรมผู้ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- การอบรมผู้ประเมินคุณภาพของสกอ. โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ ง “การวิจัยในชั้นเรียน”
- การอบรมเรื่อง “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3.2 การทางาน
- อาจารย์ปฏิบตั ิการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- ศิลปินและนักออกแบบอิสระ
- อาจารย์ประจาสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
- ประธานสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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2.

อาจารย์ตรีวิทย์ แพทย์เพียร
ตาแหน่ง อาจารย์ ระดับ 7
กศ.ม.(ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.บ.ศิลปกรรม(ออกแบบพานิชศิลป์)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิทยาเขตเพาะช่าง
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1. ตารา /เอกสารประกอบการสอน
1.1 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
1.2 การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
1.3 การออกแบบโฆษณา 1
1.4 การวาดภาพแสดงเรื่องราว
2. ผลงานวิจัย
2.1 ตรีวิทย์ แพทย์เพียร. (2545). “การศึกษาวิเคราะห์ศิลปะ งานสลักกระดาษประดับโกศสกุลช่าง
เพชรบุรี”
3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 การอบรม
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ ง “การวิจัยในชั้นเรียน”
- การอบรมเรื่อง “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552”
3.2 การทางาน
- อาจารย์ประจาโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพฯ
- อาจารย์ประจาคณะวิชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
- อาจารย์ประจาแผนกออกแบบประยุกต์ศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
- อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาศิลปกรรม สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
- ประธานสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- อาจารย์ประจาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
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3.

อาจารย์กาญจนี บุพพัณหสมัย
ศม. สาขาทัศนศิลป์
(เอกประติมากรรม)
ศบ. สาขาวิจิตรศิลป์
(เอกจิตรกรรม)

1. ตารา /เอกสารประกอบการสอน
1.1 หลักการออกแบบ
1.2 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
1.3 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์1
2. ผลงานวิจัย
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3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 การอบรม
- อบรมหลักสูตรพัฒนาอาจารย์มอื อาชีพ (หลักสูตร1)
- อบรม “ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา”
- อบรม “Action Learning and Action Research”
- อบรม “การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการวิพากษ์ทวนสอบผลสัมฤทธิ์”
3.2 การทางาน
- ศิลปินอิสระ
- อาจารย์ประจาสาขาศิลปะและการออกแบบ

120
4.

อาจารย์นันทิยา ดอนเกิด
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาสาขาศิลปะและการออกแบบ
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศิลปะกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยอบลราชธานี

1.ตารา /เอกสารประกอบการสอน
1.1 เขียนแบบพื้นฐาน
1.2 สุนทียภาพทางทัศนศิลป์
1.3 ออกแบบผลิตภัณฑ์
2. ผลงานวิจัย

120

3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 การอบรม
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริการวิชาการเรื่อง “การออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สาหรับชุมชุน”
- อบรม “โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา”
- อบรม “ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา”
- อบรม “Action Learning and Action Research”
- อบรม “การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการวิพากษ์ทวนสอบผลสัมฤทธิ์”
3.2 การทางาน
- อาจารย์ประจาสาขาศิลปะและการออกแบบ
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5.

อาจารย์ภัทรา อัตตวิริยะสกุล
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาสาขาศิลปะและการออกแบบ
Fashion and Living Environment Studies
Bunka Gakuen University, Japan
Fashion Technology, Program in Creative Design
Bunka Gakuen University, Japan
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1. ตารา /เอกสารประกอบการสอน
1.1 หลักการออกแบบ
1.2 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
1.3 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์1
2. ผลงานวิจัย
2.1 ภัทรา อัตตวิริยะสกุล. (2551). “วิเคราะห์ลักษณะเครื่องแต่งกายและเอกลักษณ์ของตัวละครหลักจาก
วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ และออกแบบเครื่องแต่งกาย”. BUNKA GAKUEN UNIVERSITY. JAPAN
2.2 ภัทรา อัตตวิริยะสกุล. (2556). “ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพื้นผิวของเส้นไหมที่เกิดจากการซัก”. BUNKA
GAKUEN UNIVERSITY. JAPAN
3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 การอบรม
- อบรมหลักสูตรพัฒนาอาจารย์มอื อาชีพ (หลักสูตร1)
- อบรม “ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา”
- อบรม “Action Learning and Action Research”
- อบรม “การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการวิพากษ์ทวนสอบผลสัมฤทธิ์”
3.2 การทางาน
- นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบตั ิการ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- อาจารย์ประจาสาขาศิลปะและการออกแบบ

ภาคผนวก จ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี

123

124

125

126

ภาคผนวก ฉ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
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