หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาหัตถศิลป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
วิทยาลัยเพาะชาง

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาหัตถศิลป
Bachelor of Fine Arts Program in Delicate Handicrafts

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

ศิลปบัณฑิต (หัตถศิลป)
ศ.บ. (หัตถศิลป)
Bachelor of Fine Arts (Delicate Handicrafts)
B.F.A. (Delicate Handicrafts)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
128 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรปริญญาตรี (4) ป
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
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5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 /2556
ไดรับการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ ............/............... เมื่อวันที่............................เดือน.............................พ.ศ.........................
ไดรับการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่............/................ เมื่อวันที่............................เดือน.............................พ.ศ.........................
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา พ.ศ. 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ศิลปนอิสระ
8.2 นักจัดการศิลปะ
8.3 นักวิชาการศิลปะ
8.4 นักอนุรักษหัตถศิลป
8.5 พนักงานของรัฐทางดานศิลปะ
8.6 นักวิเคราะหงานหัตถศิลป
8.7 นักออกแบบงานหัตถศิลป

มคอ.02

3

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและ คุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
รหัส

ตําแหนง
ทางวิชาการ

3102001791678

อาจารย

นางสุดวดี สุวรรณ

3449900232497

อาจารย

วาที่ ร.ต.อนุโรจน
จันทรโพธิ์ศรี

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

สําเร็จการ
ศึกษาจาก

ป
พ.ศ.

ศ.ม.
ศป.บ.
ศม.
ศ.ศ.ป.

ประยุกตศิลปศึกษา
ทัศนศิลป – จิตรกรรม
จิตรกรรม
นฤมิตรศิลป

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2548
2541
2551
2536

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
โดยเนนแนวทางสําคัญของการใชองคความรูท ีเ่ ชือ่ มโยงในเรือ่ งมรดกทางวัฒนธรรมศิลปะภูมิปญญาทองถิ่น
เพือ่ การสรางสรรคงานศิลปกรรมไทย สาขางานหัตถศิลป โดยมุง เนนดานการอนุรักษการสืบสานสรางสรรค
และการสรางมูลคาเพิ่มที่เปนแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตร ไดคํานึงถึงการพัฒนาการทางสังคม และวัฒนธรรม งานศิลปะไทยเปนมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติ มีการพัฒนารูปแบบ แนวคิด วิธีการสรางสรรคผลงานใหสอดคลองกับสภาพสังคมใน
ปจจุบัน ขณะเดียวกันการอนุรักษ ถือเปนแนวทางการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเปนการสราง
ความภาคภูมิใจ และสรางคุณคาในดานตาง ๆ ที่สงผลตอการพัฒนาประเทศ

มคอ.02

4

12. ผลกระทบจากขอ 11.1และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลั ก สู ต รจํ า เป น ต อ งพั ฒ นาในเชิ ง รุ ก ให ทั น ต อ การปรั บ เปลี่ ย นตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย
โดยมุงเนนผลิตนักศึกษาใหเปนผูสรางสรรคผลงานศิลปกรรมใหมีลักษณะโดดเดน ทั้งดา นอนุรักษ และพัฒนา
สร า งสรรค ใ นวิ ช าชี พ รวมถึ ง การปฏิ บั ติ ต นอย า งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ที เ่ ป น นโยบายและวิ สั ย ทั ศ น ข อง
มหาวิทยาลัย
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณ ห รื อ การพั ฒ นาทั้ ง ทางด า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ มี ต อ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานวิชาชีพ บนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของประเทศ มุงสรางบัณฑิตทีม่ ีความชํานาญในสาขาวิชาชีพสามารถบูรณาการแนวความคิดดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีกับงานวิชาชีพ มีเอกลักษณ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ทํางานทั้งในและตางประเทศได
มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาหาความรูในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจทําใหเกิดการ
สื่อสารทางดานการถายทอดวัฒนธรรมตางชาติเขามามีอิทธิพลตอพฤติกรรมและคานิยมของนักศึกษาดังนั้นการ
พัฒนาหลักสูตรจึงมีความจําเปนทีจ่ ะตอ งเนนและสงเสริมใหผูเรียน มีความรูความสามารถในวิชาชีพอยาง
ชํ า นาญ เกิ ด ความเชี ย่ วชาญ มี ค วามคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห ส ร า งสรรค พั ฒ นางาน มี ค วามสํ า นึ ก ในคุ ณ ค า ของ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนใหดํารงชีพอยางเทาทัน และมี
ความสุขทามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของกระแสโลกาภิวัตน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาที่ตองเรียนจากคณะ / สาขาวิชาอื่น
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
13.2 รายวิชาที่เปดสอนเพื่อบริการคณะ / สาขาวิชาอื่น
รายวิชา กลุมวิชาชีพเลือก
THC 2301
หัตถศิลปไทย
สาขาวิชาจิตรกรรมไทยและประติมากรรมไทย
THC 2302
งานประดับลวดลาย
สาขาวิชาจิตรกรรมไทยและประติมากรรมไทย
THC 1212
ลายรดน้ํา
สาขาวิชาจิตรกรรมไทยและประติมากรรมไทย
THC 3304
หัตถศิลปประยุกต
สาขาวิชาจิตรกรรมไทยและประติมากรรมไทย
13.3 การบริหารจัดการ
ไมมี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
บัณฑิตมีความรูความสามารถทางดานการสรางสรรคงานหัตถศิลป สามารถประยุกตงานในเชิงชางตาง ๆ
ทั้งการอนุรักษสืบสานและพัฒนาศิลปกรรมของชาติ
1.2 ความสําคัญ
สาขาวิชาหัตถศิลปไดเปดสอนเพื่ออนุรักษ สืบทอด สรางสรรคและพัฒนางานหัตถศิลปมีทัศนคติ ที่ดี
สามารถแสดงเอกลักษณของความเปนไทยไดอยางชัดเจนโดยมุงเนน ใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และทักษะใน
การ ปฏิบัติงานดวยหลักวิชาการที่มีการคนควาวิจัย การวางแผน บริหารการจัดการอยางเปนระบบ กอใหเกิด
ประสิทธิภาพ ผลสั มฤทธิ์ตามเป าหมายปลู กฝ งบัณ ฑิต ให มีคุณ ธรรมจริ ยธรรม มี ระเบีย บวิ นัย ตรงต อ เวลา
ซื่อสัตย ขยันหมัน่ เพียรและอดทน สํานึกในจรรยาบรรณของชาง รับผิดชอบตอหนาที่และสังคม เพื่อสนอง
นโยบายการพัฒนาประเทศทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.3.1 ผลิตบัณฑิตสาขาหัตถศิล ป ทีม่ ีความรู ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติงาน ในหนาทีช่ าง
ศิล ปกรรม เพื่อ การประกอบอาชีพ สรา งสรรค งานศิล ปะหั ตถศิล ป และทั ก ษะการปฏิ บัติ ง านในหนา ที่ช า ง
ศิล ปกรรม เพื่อ การประกอบอาชี พ เนนทัก ษะใหมีค วามชํานาญในสาขาหัต ถศิล ป โดยผูสํา เร็จ การศึกษา
จะไดรับวุฒิตามสาขาวิชา
1.3.2 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาหัตถศิลปใหเขาใจในการอนุรักษ สืบทอด สรางสรรคและพัฒนาหัตถศิลปมี
ทัศนคติที่ดี สามารถแสดงเอกลักษณของความเปนไทยไดอยางชัดเจน
1.3.3 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาหัตถศิลปใหมีความคิดริเริม่ สรางสรรค และทักษะในการปฏิบัติงานทางดาน
ศิลปะประจําชาติ ดวยหลักวิชาการทีม่ ีการคนควาวิจัย การวางแผน บริหารการจัดการอยางเปนระบบกอใหเกิด
ประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
1.3.4 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาหัตถศิล ปใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ตรงตอ เวลา ซื่อ สัตย
ขยันหมั่นเพียรและอดทน สํานึกในจรรยาบรรณของชาง รับผิดชอบตอหนาที่และสังคม
1.3.5 จัดการศึกษาดานหั ตถศิล ป สนองนโยบายการพัฒนาประเทศทางดา นเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ไดอยางเหมาะสม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา / เปลีย่ นแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรหัตถศิลป ใหมี
มาตรฐานไมต่ํากวาที่ สกอ.กําหนด

กลยุทธ
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
- หลักสูตรที่ไดรับอนุมัติแลว
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่าํ เสมอ

หลักฐาน / ตัวบงชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ - ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ - รายงานการประเมินความพึงพอใจใน
ความตองการของสังคมและเศรษฐกิจ
การใชบณ
ั ฑิตของสถาน
ตองการของสังคมและเศรษฐกิจ
ประกอบการ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เปน หลั กสูต รปริญ ญาตรี 4 ป ใช ระบบทวิภ าค โดยแบง เวลาศึ กษาในปก ารศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเป น
2 ภาคการศึกษาภาคปกติซึ่งเปนภาคการศึกษาบังคับ คือ
ภาคการศึกษาที่ 1 (First Semester) เริม่ ตัง้ แตเดือนมิถนุ ายน เปนตนไป มีระยะเวลาศึกษา
ไมนอยกวา 15 สัปดาห
ภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester) เริ่มตั้ งแต เดือ นพฤศจิ กายน เปนต นไป มี ระยะเวลาศึ กษา
ไมนอยกวา 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มหาวิทยาลัยอาจเปดภาคฤดูรอน (Summer Semester) ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ ใชเวลา
การศึกษา 6-9 สัปดาห โดยเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
(First Semester)
เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
(Second Semester)
เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม
ภาคฤดูรอน
(Summer Semester)
เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
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2.1.2 การลงทะเบียน
1. จํานวนหนวยกิตการลงทะเบียน
ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา ใหล งทะเบียนไดไ มเกิน 9 หนวยกิต สวนสําหรับ
การลงทะเบียนภาคฤดูรอน ใหลงทะเบียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต หากลงทะเบียนเรียนทีม่ ีหนวยกิตแตกตางไป
จากขางตน ใหเปนไปตามขอ บังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2552
2. ระยะเวลาการลงทะเบียน
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2552
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 รับผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายศิลปกรรม หรือเทียบเทา
2.2.2 การคัดเลือ กผูเข าศึกษาตามระเบีย บการคัดเลือ กเพื่อ ศึกษาต อ ระดั บปริญ ญาตรี มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร และ/หรือ ระเบียบการสอบคัดเลือกเพือ่ เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2.3 คุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรกําหนด
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาที่สมัครเขาเรียน ยังขาดทักษะ พื้นฐานดานงานสาขาวิชาหัตถศิล ป จําเปนตอ งปลูกฝง และ
สรางความซาบซึง้ เพือ่ ใหเกิดความรัก ความหวงแหน และสุนทรียภาพในงานหัตถศิลปประเภทตาง ๆ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
ปรั บ พื ้น ฐาน ด ว ยการเน น ปลู ก ฝ ง สร า งความซาบซึ ้ง จากงานศิ ล ปกรรมไทยโบราณ ทั ง้ ในห อ ง
ปฏิบัติงาน หรือศึกษาดูงานจากสถานที่จริง
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2556
2557
2558
2559
30
30
30
30
ชั้นปที่ 1
30
30
30
ชั้นปที่ 2
30
30
ชั้นปที่ 3
30
ชั้นปที่ 4
รวม
30
60
90
120
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
30
2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณ ดังนี้
(1)งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
หมวดคาจางประจํา
(2)งบดําเนินการ
หมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
หมวดคาสาธารณูปโภค
(3)งบลงทุน
หมวดครุภณ
ั ฑ
รวมทั้งสิ้น
(4) คาใชจายตอหัวนักศึกษา

998,000
944,000
54,000
329,200
100,000
159,200
100,000
20,000
100,000
100,000
1,427,200
14,272

2560
30
30
30
30
120
30

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท ตอป

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยฯ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วาดวยหลักเกณฑการเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2552 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
มคอ.02
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
ระยะเวลาการสําเร็จการศึกษา
สําหรับผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 แบบศึกษาเต็มเวลา
ใหศึกษาไดไมเกิน…...8..…. ปการศึกษา
สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ……6….. ภาคการศึกษา
 แบบศึกษาบางเวลา
ใหศึกษาไดไมเกิน......12........ปการศึกษา
สําเร็จการศึกษาไดไมกอน.....14.........ภาคการศึกษา
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.2 กลุม วิชาสังคมศาสตร
1.3 กลุมวิชาภาษา
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
2.3.1 แผนการศึกษา (ฝกงาน)
กลุมวิชาการฝกงาน
กลุมวิชาชีพเลือกทั่วไป
2.3.2 แผนการศึกษา (สหกิจศึกษา)
กลุมวิชาการฝกงาน
- กลุมวิชาชีพเลือกทั่วไป
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

128

หนวยกิต

31
3
3
15
9
1
91
36
39
16

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

7
9

หนวยกิต
หนวยกิต

7
9
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
HUM 1001 การเขียนรายงานและการใชหองสมุด
3(3-0-6)
Report Writing and Library Usage
HUM 1002 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
HUM 1007 พื้นฐานอารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Foundations of Thai Civilization
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
SOC 1004
มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
SOC 1008
การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
SOC 1017
กฎหมายการคา
3(3-0-6)
Commercial Law
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.3 กลุมวิชาภาษา 15 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
THA 1001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
THA 1002
วรรณคดีศกึ ษา
Literature Studies
THA 1003
การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ
Speaking and Writing for Career
ENL 1001
ภาษาอังกฤษทั่วไป*
General English
ENL 1002
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ENL 2003

สนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
ENL 2006
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3(3-0-6)
English for Public Speaking
ENL 2007
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
3(3-0-6)
English for Communication
ENL 2008
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
English for Everyday Use
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ * เปนวิชาบังคับ
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
SCI 1003
เคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Chemistry in Daily Use
SCI 1012
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resources Management
SCI 1014
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Use
SCI 1015
มนุษยและวิทยาศาสตรกายภาพ
3(3-0-6)
Human and Physical Science
MTH 1011
คอมพิวเตอรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Computer
MTH 1015
อินเทอรเน็ตและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals of the Internet and E-Commerce
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 1 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
PED 1027
ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
REC 1001
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
1(0-2-1)
Recreation for Quality of Life
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มคอ.02
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 91 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
2.1.1 กลุมวิชาชีพพื้นฐาน 12 หนวยกิต
ART 1101
วาดเสน
Drawing
ART 1102
องคประกอบศิลปะ
Composition
ART 1103
กายวิภาค
Anatomy
ART 1105
ประวัติและแบบอยางศิลปะ
History and Style of Arts
ART 2106
ประวัติและแบบอยางศิลปะไทย
History and Style of Thai Arts
ART 3107
สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ
Aesthetics and Art Criticism
2.1.2 กลุมวิชาชีพศิลปะประจําชาติ 24 หนวยกิต
ART 1108
ลวดลายไทย 1
Thai Ornament 1
ART 1109
ลวดลายไทย 2
Thai Ornament 2
ART 1110
วาดเสนไทย
Thai Drawing
ART 2111
สถาปตยกรรมไทย
Thai Architecture
ART 2112
องคประกอบศิลปะไทย
Thai Art Composition
ART 2113
การอนุรักษงานศิลปะไทย
Thai Art Conservation
ART 3114
หลักการวิจัยศิลปะไทย
Research in Thai Art

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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ART 4115
ART 3116

สัมมนาศิลปะไทย
Thai Art Seminar
ปุราณวิทยา
Thai Mythology

2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ 39 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
THC 1211
พื้นฐานงานหัตถศิลป
Feudatories of Delicate Handicrafts
THC 1212
ลายรดน้ํา
Lacquer Work
THC 2213
ลวดลายเพือ่ การตกแตง
Ornament for Decoration
THC 2214
เครือ่ งมุก
Pearl Decoration work
THC 3215
หัวโขน
Khon Mask
THC 3216
เทคนิคงานหัตถศิลป
Techniques craftsmanship
THC 3217
หุน ไทย
Thai puppet
THC 4218
หุน จําลอง
Model
THC 4219
โครงงานหัตถศิลป
Thai Craft Project
THC 4220
ศิลปนิพนธ
Art Thesis

2(2-0-4)
3(3-0-6)

4(1-9-2)
4(1-9-2)
4(1-9-2)
4(1-9-2)
4(1-9-2)
2(2-0-4)
4(1-9-5)
3(1-6-5)
4(1-9-2)
6(0-18-6)
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2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 16 หนวยกิต โดยแยกเปนเลือกรายวิชาในกลุมวิชาชีพเลือกทั่วไป
จํานวน 8 หนวยกิต และ เลือกกลุมวิชาการฝกงาน หรือกลุมวิชาสหกิจศึกษา 7 หนวยกิต
2.3.1 กลุมวิชาชีพเลือกทั่วไป 9 หนวยกิต
THP 2308
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
3(1-4-4)
Traditional Thai Painting
THP 3309
จิตรกรรมไทยประยุกต
3(1-4-4)
Applied Thai Painting
THP 3310
จิตรกรรมไทยรวมสมัย
3(1-4-4)
Contemporary Thai Painting
THS 2301 เทคนิคประติมากรรมไทย
3(1-4-4)
Technique in Thai Sculpture
THS 3302
ประติมากรรมไทยดินเผา
3(1-4-4)
Terracotta Thai Sculpture
THS 3303
ประติมากรรมไทยรูปเคารพ
3(1-4-4)
Sculpture for Religions Image
THC 2301
หัตถศิลปไทย
3(1-4-4)
Thai Art Crafts
THC 2302
งานประดับลวดลาย
3(1-4-4)
Ornament Inlay
THC 3303
ลายกํามะลอ
3(1-4-4)
Gilded Lacquer
THC 3304
หัตถศิลปประยุกต
3(1-4-4)
Applied Thai Art Crafts
ART 4324
การเปนผูประกอบการเพื่อสรางธุรกิจใหม *
3(2-3-5)
Entrepreneurship for New Venture Creation
2.3.2 กลุมวิชาการฝกงาน 7 หนวยกิต
THC 2305
การเตรียมการฝกงาน
Preparation On The Job Training
THC 2306
การฝกงานทางหัตถศิลป
On The Job Training

1(0-2-1)
4(0-30-0)
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THC 4307

การจัดการงานหัตถศิลป
Delicate Handicrafts Seminar

2(2-0-4)

2.3.3 กลุมวิชาสหกิจศึกษา 7 หนวยกิต
THC 3308
การเตรียมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation Co-operative Education
THC 4309
สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Co-operative Education
หมายเหตุ * เปนวิชาบังคับ
วิชาชีพเลือก 16 หนวยกิต ใหเลือกโดย
1. ถาเลือกกลุม วิชาการฝกงาน จํานวน 7 หนวยกิต และวิชาบังคับเรียนจํานวน 3 หนวยกิต สําหรับ
หนวยกิตที่เหลือใหเลือกศึกษาจากกลุม วิชาชีพเลือกทั่วไป โดยเมื่อนับรวมหนวยกิตแลวตองไมนอ ยกวา 16
หนวยกิต ใหลงทะเบียนเรียนปการศึกษาที่ 2 (ภาคฤดูรอน) โดยมีเวลาในการฝกงานไมนอยกวา 200 ชั่วโมง
2. ถาเลือกกลุม วิชาสหกิจศึกษา จํานวน 7 หนวยกิต และวิชาบังคับเรียนจํานวน 3 หนวยกิต สําหรับ
หนวยกิตที่เหลือใหเลือกศึกษาจากกลุม วิชาชีพเลือกทั่วไป โดยเมื่อนับรวมหนวยกิตแลวตองไมนอ ยกวา 16
หนวยกิต ใหลงทะเบียนเรียนปการศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 หรือ ปการศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในสาขาวิชาหัตถศิลป แตตองไมซ้ํากับ
รายวิชาในแผนการศึกษาของสาขานั้น หรือนักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต โดยความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และ/หรือหัวหนาสาขาวิชา
ART 3117
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบศิลปะ
3(1-4-4)
Computer Aided Design
THC 3310
ดนตรีไทย
3(1-4-4)
Thai Music
THC 3311
สังคีตไทยนิยม
3(1-4-4)
Thai Music Appreciation
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษาสําหรับการเลือกวิชาการฝกงาน
ปการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
HUM 1001 การเขียนรายงานและการใชหองสมุด
ENL 1001
ภาษาอังกฤษทั่วไป
SCI 1012
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
ART 1101
วาดเสน
ART 1102
องคประกอบศิลปะ
ART 1108
ลวดลายไทย 1
THC 1211
พื้นฐานงานหัตถศิลป

ภาคการศึกษาที่ 2
ENL 2008
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
SCI 1014
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
REC 1001
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
ART 1105
ประวัติและแบบอยางศิลปะ
ART 1109
ลวดลายไทย 2
ART 1110
วาดเสนไทย
THC 1212
ลายรดน้ํา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
4(1-9-2)
รวม 20 หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
4(1-9-2)
รวม 19 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ENL 2003
สนทนาภาษาอังกฤษ
ART 2111
สถาปตยกรรมไทย
ART 2106
ประวัติและแบบอยางศิลปะไทย
ART 2112
องคประกอบศิลปะไทย
THC 2213
ลวดลายเพื่อการตกแตง
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 1

ภาคการศึกษาที่ 2
ENL 1002
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
MTH 1011
คอมพิวเตอรพื้นฐาน
ART 1103
กายวิภาค
ART 2113
การอนุรักษงานศิลปะไทย
THC 2214
เครื่องมุก
XXX xxxx วิชาชีพเลือก 2
THC 2305
การเตรียมการฝกงาน

ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูรอ น)
THC 2306
การฝกงานทางหัตถศิลป

3(3-0-6)
3(1-4-4)
2(2-0-4)
3(1-4-4)
4(1-9-2)
3(x-x-x)
รวม 18 หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
4(1-9-2)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
รวม 18 หนวยกิต

4(0-30-0)
รวม 4 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
SOC 1008
การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
ART 3107
สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ
THC 3215
หัวโขน
THC 3216
เทคนิคงานหัตถศิลป
XXX xxxx วิชาเลือกเสรี 1

ภาคการศึกษาที่ 2
THA 1003
การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ
ART 3114
หลักการวิจัยศิลปะไทย
ART 3116
ปุราณวิทยา
THC 3217
หุนไทย
XXX xxxx วิชาเลือกเสรี 2

3(3-0-6)
2(2-0-4)
4(1-9-2)
2(2-0-4)
3(x-x-x)
รวม 14 หนวยกิต

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
4(1-9-2)
3(x-x-x)
รวม 15 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
THC 4218
หุนจําลอง
THC 4219
โครงงานหัตถศิลป
THC 4307
การจัดการงานหัตถศิลป

ภาคการศึกษาที่ 2
ART 4115
สัมมนาศิลปะไทย
THC 4220
ศิลปนิพนธ
ART 4324
การเปนผูประกอบการเพือ่ สรางธุรกิจใหม

3(1-6-5)
4(1-9-2)
2(2-0-4)
รวม 9 หนวยกิต

2(2-0-4)
6(0-18-6)
3(2-3-5)
รวม 11 หนวยกิต
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3.1.4.2 แผนการศึกษาสําหรับการเลือกวิชาสหกิจศึกษา
ปการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
HUM 1001
ENL 1001
SCI 1012
ART 1101
ART 1102
ART 1108
THC 1211

การเขียนรายงานและการใชหองสมุด
ภาษาอังกฤษทั่วไป
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
วาดเสน
องคประกอบศิลปะ
ลวดลายไทย 1
พื้นฐานงานหัตถศิลป

ภาคการศึกษาที่ 2
ENL 2008
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
SCI 1014
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
REC 1001
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
ART 1105
ประวัติและแบบอยางศิลปะ
ART 1109
ลวดลายไทย 2
ART 1110
วาดเสนไทย
THC 1212
ลายรดน้ํา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
4(1-9-2)
รวม 20 หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
4(1-9-2)
รวม 19 หนวยกิต

มคอ.02

21

ปการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ENL 2003
สนทนาภาษาอังกฤษ
ART 2111
สถาปตยกรรมไทย
ART 2106
ประวัติและแบบอยางศิลปะไทย
ART 2112
องคประกอบศิลปะไทย
THC 2213
ลวดลายเพื่อการตกแตง
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 1

ภาคการศึกษาที่ 2
ENL 1002
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
MTH 1015
อินเทอรเน็ตและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
ART 1103
กายวิภาค
ART 2113
การอนุรักษงานศิลปะไทย
THC 2214
เครื่องมุก
XXX xxxx วิชาชีพเลือก 2
XXX xxxx วิชาเลือกเสรี 1

3(3-0-6)
3(1-4-4)
2(2-0-4)
3(1-4-4)
4(1-9-2)
3(x-x-x)
รวม 18 หนวยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
4(1-9-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม 20 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
SOC 1008
การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
ART 3107
สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ
THC 3215
หัวโขน
THC 3216
เทคนิคงานหัตถศิลป
THC 4218
หุนจําลอง
XXX xxxx วิชาเลือกเสรี 2

ภาคการศึกษาที่ 2
THA 1003
การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ
ART 3114
หลักการวิจัยศิลปะไทย
ART 3116
ปุราณวิทยา
THC 3217
หุนไทย
THC 4219
โครงงานหัตถศิลป
THC 3308
การเตรียมสหกิจศึกษา

3(3-0-6)
2(2-0-4)
4(1-9-2)
2(2-0-4)
3(1-6-5)
3(x-x-x)
รวม 17 หนวยกิต

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
4(1-9-2)
4(1-9-2)
1(0-2-1)
รวม 17 หนวยกิต

มคอ.02

23

ปการศึกษาที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
THC 4309
สหกิจศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2
ART 4115
สัมมนาศิลปะไทย
THC 4220
ศิลปนิพนธ
ART 4324
การเปนผูป ระกอบการเพือ่ สรางธุรกิจใหม

6(0-40-0)
รวม 6 หนวยกิต

2(2-0-4)
6(0-18-6)
3(2-3-5)
รวม 11 หนวยกิต
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3.1.5 การจัดรหัสและหนวยกิตรายวิชา
ความหมายของรหัสรายวิชา การจัดรหัสรายวิชา กําหนดดวยอักษรยอเปนภาษาอังกฤษ 3 ตัว นําหนาตามดวย
รหัสตัวเลข 4 หลัก ดังนี้
อักษรยอภาษาอังกฤษสําหรับคณะหรือสาขาวิชา หรือ
กลุมวิชาศึกษาทั่วไป
ปที่ควรศึกษา
หมวดวิชาหรือกลุม วิชา
ลําดับวิชาในกลุมวิชา
X X X

X X X X

ปที่ควรศึกษา
1 – ปที่ 1
2 – ปที่ 2
ป .ตรี
3 – ปที่ 3
4 – ปที่ 4
5 – ปที่ 5
6 – 7 – บัณฑิตศึกษา

หมวดวิชา/กลุมวิชา
(ระดับปริญญาตรี)
0 – หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 – กลุมวิชาชีพพื้นฐาน
2 – กลุมวิชาชีพบังคับ
3 – กลุมวิชาชีพเลือก

หมวดวิชา/กลุมวิชา
(ระดับบัณฑิตศึกษา)
0 – กลุมวิชาปรับพื้นฐาน
1 – กลุมวิชาบังคับ
2 – กลุมวิชาเอก
3 – กลุมวิชาเลือก
4 – กลุมวิทยานิพนธ

หนวยกิตและชั่วโมงเรียน
การกําหนดหนวยกิตและชัว่ โมงเรียน จะกําหนดเปนตัวเลขตามรหัส ที่มีความหมายดังนี้
หนวยกิต
ชั่วโมงเรียนทฤษฎี
ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
ชัว่ โมงศึกษานอกเวลา
X ( X - X - X)
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับกอน
หมายความวา นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชานี้ จะตองผานการเรียนในรายวิชาที่ระบุไวกอน เพื่อให
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้นโดยจะตองผานการเรียน และ การประเมินผลวิชาบังคับกอนมาแลว
โดยไดรับคะแนน A, B+, B, C+, C, D +,D หรือ S

กลุม วิชามนุษยศาสตร
HUM 1001

การเขียนรายงานและการใชหองสมุด
Report Writing and Library Usage
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับหองสมุดทั่วไป หองสมุดของเรา วัสดุสารนิเทศ หนังสืออางอิง การจัดหมวด
หมูหนังสือ การจัดเรียงวัสดุสารนิเทศ เครื่องมือชวยคนวัสดุสารนิเทศ สวนตาง ๆ ของ
หนังสือและการระวังรักษา รายงานทางวิชาการ ขั้นตอนการเขียนรายงาน และรูปแบบของ
รายงาน หลักเกณฑการเขียนบรรณานุกรมและเชิงอรรถ
Prerequisite : None

A study of general knowledge of library usage including university library, information
materials, reference books, book classification, information materials filing, information
material search devices, books layouts, book maintenance, academic report, report writing
process, report forms, bibliography, and footnote writing.
HUM 1002

จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยา อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม พัฒนาการของ
มนุษย สรีระวิทยามนุษย การรับรูแ ละการเรียนรู เชาวนปญญา อารมณ การจูงใจ บุค ลิกภาพ
และการปรับตัว สุขภาพจิต
Prerequisite : None

A study of general knowledge of psychology including influence of hereditary and environment,
development of human beings, physiology, acknowledgement and learning, intelligence,
inducement, personality, adaptation, and mentality.
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HUM 1007

พืน้ ฐานอารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Foundations of Thai Civilization
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความหมายของอารยธรรมและวัฒนธรรม พืน้ ฐานทางประวัติศาสตรไทย พืน้ ฐานอารย
ธรรมไทยดานสังคม เอกลักษณ คานิยม ประเพณีและการปกครอง ดานเศรษฐกิจ ดานลัทธิ
ความเชื่อ และศาสนา ดานภาษาและวรรณคดีไ ทย ดานศิลปกรรม และ การอนุรักษสงเสริม
วัฒนธรรมและ อารยธรรมไทย
Prerequisite : None

A study of meaning of civilization and culture. Foundations of Thai History. Foundations of
Thai civilization in terms of social, uniqueness, values, traditions and government, economy,
creed, beliefs and religions ,.Thai language and literature ,fine arts including conservation of
Thai culture and civilization.

กลุม วิชาสังคมศาสตร
SOC 1004

มนุษยสั มพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกี่ย วกับ ความสําคั ญ ธรรมชาติแ ละพฤติกรรมของมนุษย หลัก จิตวิ ทยาและทฤษฎี ที่
เกี่ยวของกับวิชามนุษยสัมพันธ แรงจูงใจสําหรับมนุษยสัมพันธในหนวยงาน มนุษยสัมพันธใน
หนว ยงานและครอบครัว ผูนํา กับมนุษยสัม พันธ มนุ ษยสั มพัน ธในหนว ยงานตามพื้น ฐาน
วัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ การฝกอบรมเพื่อมนุษยสัมพันธ
Prerequisite : None
A study of importance, nature and behaviors of human beings, principles of philosophy and
human relations theories, job motivation and human relations for career and daily life,
leadership and human relation, basic human relations in Thai culture, religious principles and
human relation, and training for human relations.
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SOC 1008

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสั งคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกีย่ วกับปรัชญาและหลักธรรมในการดํารงชีวิตและการทํางานของบุคคล การสรางแนวคิด และ
เจตคติตอตนเอง ธรรมะกับการสรางคุณภาพชีวิต บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตอตนเองและ
ผูอื่น การบริหารตนใหเขากับชีวิตและสังคม และการปรับตนเพือ่ รวมกิจกรรมทางสังคม เทคนิคการ
ครองใจคน และการสรางผลผลิตในการทํางานใหมปี ระสิทธิภาพ
Prerequisite : None
A study of doctrines and philosophy for working and daily life .Self-creative attitude for
lives. Dhamma and quality of life. Roles , duties and responsibilities towards oneself and
others. Self-management and adjustment for social activities . Human relation techniques.
Work productivity and efficiency.

SOC 1017

กฎหมายการค้า
3(3-0-6)
Commercial Law
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความหมาย ประเภท ทีม่ า และหลักทัว่ ไปของกฎหมาย ประเภทของสัญญา สัญญาจาง
แรงงาน สัญญาจางทําของ กฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรกฎหมายเกีย่ วกับการจัดตัง้ บริษัท หาง
หุน สวน กฎหมายคุม ครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายโรงงาน เช็ค ตั๋วแลกเงิน
และตั๋วสัญญาใชเงิน
Prerequisite : None
A study of definitions ,origins, types, orisons and general principles of law which are
regarding types of contract. Employment agreement. Hire of labor agreement. Hire of goods
agreement. Copy right and patent law. Company and partnership establishment. Labor
protection law. Social security law. Factory act. Check. Bill of exchange. Promissory note.
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กลุมวิชาภาษา
THA 1001

ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาพื น้ ฐานการใช ภ าษาไทยเพื ่อ การสื อ่ สาร หลั ก การฟ ง การจั บ ใจความจากการฟ ง
หลักการอาน การจับใจความจากการอาน วิเคราะหความจากการฟงและการอาน หลักการพูด
ในทีช่ ุมชน การพูดในสถานการณตาง ๆ หลักการเขียนขอความ การเขียนรายงาน หนังสือ
ราชการ การเขียนสรุปความและการเขียนประเภทตางๆ การพัฒนาทักษะการสือ่ สารโดยใช
ภาษาเปนเครื่องมือ
Prerequisite : None
A study of fundamental Thai for communication, a practice of listening, speaking,
reading and writing skill in several situations, and a development of communication
skills by using language as a tool.

THA 1002

วรรณคดีศึกษา
3(3-0-6)
Literature Studies
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาวรรณคดีไทยในดานความหมาย ประวัติ บอเกิด คุณคาของวรรณคดีไทย ทีม่ ีอิทธิพล
ตอศิลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตไทย อานและวิเคราะห ประเมินคาวรรณคดีไทยเรื่องตาง ๆ
เชน รามเกียรติ์ ขุนชางขุนแผน นิทานพื้นบาน
Prerequisite : None
A study of thai literature, in terns of meanings, histories, values. Read, analyses and
assess Thai literature.
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THA 1003

การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Speaking and Writing for Career
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาหลักและขั้นตอนการพูด ฝกทักษะการพูดจากสถานการณจําลองที่กําหนดให รวมทั้งฝก
มารยาท และบุคลิกภาพที่ดีของผูพูด หลักและขั้นตอนการเขียน ฝกทักษะการเขียนประเภท
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมกับงานวิชาชีพ ฝกทักษะการใชภาษาในการพูดและการเขียนที่
เกี่ยวของกับงานอาชีพ
Prerequisite : None
A study of principles and steps of speaking Practice speaking skill in several situation
including manners and personalities. Study principles and steps of writing. Practice writing in
different styles for future careers properly.

ENL 1001

ภาษาอังกฤษทั่วไป
3(3-0-6)
General English
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาศัพท โครงสรางไวยากรณ และสํานวนภาษาอังกฤษ ฝกทักษะ การฟง การพูด การอาน
และการเขียนภาษาอังกฤษที่ใชในสถานการณตาง ๆ
Prerequisite : None
A study of English vocabulary, structures and idioms as well as a practice of listening,
speaking, reading and writing skills in several situations.

ENL 1002

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Career
วิชาบังคับก่ อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทั่วไป
ศึกษาศัพท โครงสรางไวยากรณ และสํานวนภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะการฟง การพูด
การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษที่ใชในการประกอบอาชีพ
Prerequisite: ENL 1001 General English
A study of English vocabulary, structures and idioms as well as develop listening, speaking,
reading and writing skills to serve needs of learners in their future careers.
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ENL 2003

สนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
วิชาบังคับก่ อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทั่วไป
ศึ ก ษาศั พ ท รู ป แบบภาษาอั ง กฤษที ่ใ ช ใ นการสนทนา ฝ ก ทั ก ษะ การฟ ง และการพู ด ใน
สถานการณตา ง ๆ การสนทนาทางโทรศัพท การเชือ้ เชิญและการนัดหมาย การบอกทีต่ ัง้ และ
ทิศทาง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในสังคม การบรรยายเหตุการณในอดีต ปจจุบัน
และแผนการอนาคต
Prerequisite: ENL 1001 General English
A study of English vocabulary and phrases in everyday conversations. Practice listening and
speaking skills in several situations such as telephoning, making invitations and appointment,
and telling location and directions. How to describe past, present and future events.

ENL 2006

การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3(3-0-6)
English for Public Speaking
วิชาบังคับก่ อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทั่วไป
ศึกษารูปแบบ คําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษที่ใชสําหรับการพูดในที่ชุมชน
พัฒนาทักษะการพูดในสถานการณตาง ๆ การพูดประกาศ การกลาวสุนทรพจน การกลาวไว
อาลัย และการกลาวแสดงความยินดี
Prerequisite: ENL 1001 General English
A study of english vocabularies, idioms and structures for public speaking. Develop
speaking skill in several situations: announcement, speech, and congratulations.

ENL 2007

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
วิชาบังคับก่ อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทั่วไป
ศึกษารูปแบบของภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน
และการเขียน เพื่อใชในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
Prerequisite: ENL 1001 General English
A study of English vocabulary, idioms and structures as well as a practice of listening,
speaking, reading and writing for everyday uses.
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ENL 2008

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
English for Everyday Use
วิชาบังคับก่ อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทั่วไป
ศึกษาศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษ ฝกทักษะการฟง การพูด การอาน
และการเขียน เพื่อใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Prerequisite: ENL 1001 General English
A study english vocabularies, idioms and structures as well as practice listening,
speaking, reading and writing for everyday use

กลุม วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
SCI 1003

เคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Chemistry in Daily Use
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกี่ยวกับ สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน สารเติมแตงอาหาร ยาที่ใชในชีวิตประจําวัน
เครื่องสําอาง สารซักลาง น้ําดื่ม น้ําใช สารสังเคราะห ยาง และสารที่ทําใหเกิดพิษภัยตาง ๆ
Prerequisite:None
A study of chemicals substances, chemicals additives in food, medicines in daily use,
cosmetics, detergents, processing drinking water, rubber and others synthetic poisoning
substance.
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SCI 1012

สิ่ งแวดล้ อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resources Management
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและ
สมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษสิ่งแวดลอม วิธีการกําจัดสารปนเปอนใน
สิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอมแบบ
ผสมผสาน
Prerequisite: None
A study of the environment knowledge of ecology and administration of ecology and
administration of the balance of life in the environment, natural resources, conservation ,
ways to remove environmental contamination, human impacts on the environment and
evaluation of environmental, administration and management methods.

SCI 1014

วิทยาศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Use
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายของวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร การวัดและหนวยวัด ทฤษฎี
วิวฒั นาการและพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต คลื่นแมเหล็กไฟฟา การใชประโยชน จากพลังงานไฟฟา
และนิวเคลียร สารเคมีในชีวิตประจําวัน
Prerequisite: None
Scientific meanings and procedures, standard units Of measurement, evolution and
phylogeny of living things, electro-magnetic spectrum, the use of electrical and nuclear
energy and the chemicals for everyday use.
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SCI 1015

มนุษย์ และวิทยาศาสตร์ กายภาพ
3(3-0-6)
Human and Physical Science
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมๆ การวัดและหนวยวัดทาง
วิทยาศาสตร โลก ระบบจักรวาล พลังงานและเชือ้ เพลิง คลืน่ และสเปกตรัมของคลืน่
แมเหล็กไฟฟา แสง สีและเสียง สารเคมีในชีวติ ประจําวัน ไฟฟาและเครือ่ งใชไฟฟา
ในบาน
Prerequisite: None
A study of scientific method and innovation measurement and Unit World Cosmos Energy
and Fuel Wave, Electromagnetic Spectrum Light Colour and Sound Chemistry in-Life
Electric and Home Appliances.

MTH 1011

คอมพิวเตอรพนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Computer
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับ วิวฒ
ั นาการของคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรขนาดตางๆ ระบบการประมวลผล
ดวยคอมพิวเตอร ตรรกศาสตรภายในเครือ่ งคอมพิวเตอร ขัน้ ตอนการทํางานของโปรแกรม
การใชภาษาคอมพิวเตอรที่เหมาะสมและการใชคอมพิวเตอร ที่เหมาะสม
กับงาน
Prerequisite : None
A study of innovation of computer, computer’s sizes, computer processing system, logic in
computer, processes of programs, use of suitable computer language and use suitable
computer for work.
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MTH 1015

อินเทอรเน็ตและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals of the Internet and E- Commerce
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอินเตอรเน็ตและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เทค นิ ค แล ะเค รื อ่ งมื อ
สําหรับอินเตอรเน็ต เวิลดไวดเว็บ การออกแบบ และพัฒนาเว็บไซด พาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
อิ น เตอร เ น็ ต ความปลอดภั ย ในอิ น เตอร เ น็ ต โปรแกรมประยุ ก ต ด า นอิ น เตอร เ น็ ต และ
เวิลดไวดเว็บ
Prerequisite : None
A study of fundamentals of internet and e-commerce, techniques and instruments for internet,
world wide web, design and development of website, e-commerce on internet, applied
programs on internet and world wide web.

กลุม วิชาพลศึกษาและนันทนาการ

PED 1027

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความรูทั่วไป ปฏิบัติทักษะพื้นฐานการลีลาศจังหวะตาง ๆ สรางเสริมสมรรถภาพทางกาย
และกฎระเบียบ กติกา มารยาทของการลีลาศ
Prerequisite : None
Acquiring general knowledge and basic skills for the various forms of dance. Striving for
physical excellence, adhering to the rules of the dance.

REC 1001

นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
1(0-2-1)
Recreation for Quality of Life
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความรูและทักษะทั่วไป เกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพกายและจิตใจ ฝกการ
จัดกิจกรรมนันทนาการที่ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและความมีน้ําใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Prerequisite : None
A study of general knowledge and skills about recreation activities to strengthen the physical
and mental health. A training of recreation activities organization to instill morale, ethics and
compassion to improve the quality of life.
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หมวดวิชาเฉพาะ

กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ART 1101
วาดเสน
2(1-2-3)
Drawing
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุ และอุปกรณในการวาดเสน ขั้นตอนการวาดเสน การวัด
ระยะ การวาดเสนจากหุนปลาสเตอรรูปเรขาคณิต รูปคน การวาดเสนจากหุน จริง รูปคน รูป
สัตว และสิง่ ของตางๆ เนนการแสดงออกดวยเสน คาน้ําหนัก
Prerequisite: None
Study and train in the drawing materials and equipment, the drawing procedure, the
measurement, the drawing from plaster models, geometrical models, figures, animals and
things, focusing on the expressions with lines and values.
ART 1102

องคประกอบศิลปะ
2(1-2-3)
Composition
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึ ก ษาและฝ ก ปฏิ บั ติ เ กี ่ย วกั บ องค ป ระกอบของศิ ล ปะ (Visual Elements) หลั ก การจั ด
องคประกอบศิลปะ (Principal of Design in Visual Arts) หลักการจัดองคประกอบศิลปะ ตาม
หัวขอที่กําหนดให
Prerequisite: None
Study and train in the composition of visual elements, principles of design in visual art .
Practise in the subject with a visual element .
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ART 1103

กายวิภาค
2(1-2-3)
Anatomy
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกปฏิบัติเรื่อ งกระดูก และกลามเนื้อ ของคนและสัตว การทํางานของกระดูกและ
กลามเนื้อ สัดสวนและรูปลักษณะรางกายคน และสัตว กริยาทาทางและการเคลื่อนไหวของ
คนและสัตว
Prerequisite: None
Study and train in the humans and animal bones and the muscles, the working of the bones
and muscles, proportion and body of human figure and animals, the manner and the
movement of humans and animals.

ART 1105

ประวัติและแบบอยางศิลปะ
2(2-0-4)
History and Style of Arts
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความเปนมาของศิลปะสมัยกอนประวัตศิ าสตร สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยฟนฟูศิลปะ
วิทยา และสมัยใหม เนนการศึกษารูปแบบเนื้อหาและวิธีการทางศิลปกรรม
Prerequisite: None
Study the art history of the ancient, medieveal and modern art, neurology and
rehabilitation of the modern emphasis on forms, content and methods of art.

ART 2106

ประวัติและแบบอยางศิลปะไทย
2(2-0-4)
History and Style of Thai Arts
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความเปนมาของศิลปะไทยสมัยกอนประวัติศาสตร สมัยกอนศิลปะไทย สมัยศิลปะไทย
เนนการศึกษารูปแบบ เนื้อหา และวิวัฒนาการทางศิลปะไทย
Prerequisite: None
Study the prehistoric art of Thailand, Ancient Thai Contemporary Art with a focus on form,
content and evolution of the Thai art.
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ART 3107

สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ
2(2-0-4)
Aesthetics and Art Criticism
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความหมายและความสําคัญของสุนทรียศาสตร แนวคิดเกีย่ วกับความงามของนักปรัชญา
สมัยตาง ๆ ความหมายและความสําคัญของการวิจารณศิลปะ ทฤษฎีการวิจารณศิลปะแบบตาง ๆ
Prerequisite: None
Study the meaning and importance of aesthetics, ideas about the beauty of various modern
Philosophers, the meaning and importance of art criticism, different the aiffesent theory of
art criticism.

กลุมวิชาชีพศิลปะประจําชาติ
ART 1108
ลวดลายไทย 1
3(1-4-4)
Thai Ornament 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับที่มาแนวคิด ประเภท รูปแบบ วิวัฒนาการของลวดลายไทยจากงาน
ศิลปกรรมไทยโบราณ การเขียนลวดลายไทยแมบท ดวยเสนและสี การจัดวางองคประกอบ
ลวดลายไทย กลวิธีการผูกลาย เดินเถาลายเบื้องตน
Prerequisite: None
Study and practice how to get the ideas, types and evolution of Thai patterns from Thai
traditional art designs. Practice how draw master Thai patterns with lines and colors. Study
how to set the composition of Thai designs, bind Thai design pattern strategies and draw
basic of Vine Thai design patterns
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ART 1109

ลวดลายไทย 2
3(1-4-4)
Thai Ornament 2
วิชาบังคับกอน : ART 1108 ลวดลายไทย 1
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกีย่ วกับการผูกลวดลายไทยทีซ่ ับซอน ประกอบภาพ หรือ เรือ่ ง และการ
ออกแบบเพื่องานศิลปกรรมสาขาตาง ๆ โดยใหสอดคลองเหมาะสมกับเนื้อเทคนิคกรรมวิธีขอ
งานชางไทยและการนําไปใช
Prerequisite: ART 1108 Thai Ornament 1
Study and practice how to bind the complexity of Thai designs for image or story composing.
Practise the design for various fields of Fine Arts in accordance with and suitable for
contents, Thai Art and Crafts process and how to apply the knowledge.

ART 1110

วาดเสนไทย
3(1-4-4)
Thai Drawing
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกีย่ วกับคติ ความเชือ่ แนวคิด รูปแบบการแสดงออกดวยจังหวะ สัดสวน
และน้ าํ หนัก ตามวิ ธีก ารของชา งไทยสมั ยต างๆ การวาดเสน แบบอุ ด มคติ การเปรี ยบเที ย บ
รูปแบบศิลปะไทยกับสากลจากรูปทรงตางๆ และการสรางสรรคประดิษฐรูปแบบขึ้นใหม การ
วาดเสนสรางสรรคโดยการจัดองคประกอบใหเกิดเนือ้ หาตามทัศนะคติสวนตัว ในลักษณะ
ศิลปะไทยแบบประเพณีและรวมสมัยในปจจุบัน
Prerequisite: None
Study and practice about Moral precepts, Beliefs, Concepts, Patterns. Practise drawing with
Rhythms, Portion and Weigh ratio by methods of Ancient Thai Arts & Crafts in various
periods. Study ideal Drawing, how to compare Thai Art with International Art from different
forms and shapes and how to create and invent new Designs, Artificial Drawing by
composing the content through Personal Attitude dealing with Traditional and contemporary
Thai Art Characteristics.
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ART 2111

สถาปตยกรรมไทย
3(1-4-4)
Thai Architecture
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกีย่ วกับรูปแบบ คติการสราง วัสดุ เทคนิค วิธีการของสถาปตยกรรมไทย
การเขี ย นสถาป ต ยกรรมไทยตามระบบสากล เน น ในเรื อ่ งองค ป ระกอบโครงสร า ง
เครื่องประดับ ตกแตง สถาปตยกรรมทั้งภายในและภายนอก
Prerequisite: None
Study and practice styles, motto, methods, materials, techniques of how to build and draw
Thai architecture based on international system focusing on composition, structure furnishing
and decoration both inside and outside.

ART 2112

องคประกอบศิลปะไทย
3(1-4-4)
Thai Art Composition
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชทัศนธาตุ การจัดวางองคประกอบงานศิลปกรรมไทยแบบ
ประเพณี และแบบรวมสมัยศิลปะไทยสาขาตาง ๆและสิ่งแวดลอมดานวัฒนธรรมดานกายภาพ
ที่สัมพันธกัน เปรียบเทียบกับหลักองคประกอบศิลปแบบตะวันตก การสรางงานองคประกอบ
ศิลปตามแบบแผนโบราณและแบบรวมสมัยในปจจุบัน
Prerequisite: None
Study and practice how to use visual elements. Practise composing Thai Traditional Art and
Contemporary Thai Art in various fields dealing with related cultural and physical
environment compared with composition and structure of Western Art. Practise and create
ancient art and today contemporary Art composition.
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ART 2113

การอนุรักษงานศิลปะไทย
2(2-0-4)
Thai Art Conservation
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ วิธีการอนุรักษงานศิลปกรรม ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม หัตถศิลป
และสถาปตยกรรม ศึกษาอนุรักษงานศิลปะไทยในสถานที่จริง
Prerequisite: None
Study about the principles and how to conserve Thai Art Architecture of Painting, Sculpture
and Handicrafts. Study and conserve Thai art in real place.

ART 3114

หลักการวิจัยศิลปะไทย
2(2-0-4)
Research in Thai Art
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึ ก ษาและฝ ก ปฏิ บั ติ เ กี ย่ วกั บ หลั ก และวิ ธี ก ารวิ จั ย ประเภทของการวิ จั ย การเขี ย น
โครงการวิจัย และการเขียนรายงานวิจัย ดําเนินการวิจัยศิลปะไทยและสาขาที่เกี่ยวของ
Prerequisite: None
Study and practice the principles, methodology, type, project writing and report writing of
the research. Study and do the research of Thai Art Design and related fields.

ART 4115

สัมมนาศิลปะไทย
2(2-0-4)
Thai Art Seminar
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกีย่ วกับการแสดงความคิดเห็นและแกปญหาทางทัศนศิลป แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น รวมถึงสัมมนาทางวิชาการ โดยเชิญนักวิชาการศิล ปะ ศิล ปน ภัณฑารักษ และ
บุคลากรในวงการศิลปะ แสดงความคิดเห็น เพือ่ พัฒนาสรางสรรคผลงาน
Prerequisite: None
Study and practice giving and exchanging opinions and solving problems about visual arts as
well as invite scholars, artists, art works collectors and experts to express their opinions to
create and develop art works in an academic seminar.
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ART 3116

ปุราณวิทยา
3(3-0-6)
Thai Mythology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาแบบอยาง เนื้อหา กลวิธี ของงานศิลปะไทยโบราณ เพื่อใหรูและเขาใจในขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม ตามแนวคิดอยางโบราณ เนนการเคราะห คนควาและการรายงานผลเปนกลุมและ
รายบุคคล
Prerequisite: None
Study educational content, techniques of the ancient Thai art. Know and understand the
cultural traditions of the ancient concept. Focus on the victims. Conduct researches and
report the results in groups or individually.

กลุมวิชาชีพบังคับ 39 หนวยกิต

THC 1211

พื้นฐานงานหัตถศิลป
4(1-9-2)
Feudatories of Delicate Handicrafts
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ วัสดุ อุปกรณ ประเภท ลักษณะ
รูปแบบและเทคนิควิธีการทํางาน งานหัตถศิลปประเภทตาง ๆ
Prerequisite: None
Study the meaning, importance, types, characteristics, forms of Thai handicrafts. Practice
how to use the materials and equipments. Study and practice the methods of work in various
types of Thai handicrafts.
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THC 1212

ลายรดน้าํ
4(1-9-2)
Lacquer Work
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ย วความเปนมา เนื้อ หา รูปแบบวิธีการแสดงออก การแกปญหาทาง
องคป ระกอบของงานลายรดน้าํ ลายกํา มะลอในสกุ ล ชา งแต ล ะยุ ค สมั ย วั สดุ อุ ปกรณก าร
ออกแบบ ขั ้น ตอนและเทคนิ ค การทํ า ลายรดน้ ํา กํ า มะลอ ปฏิ บั ติ ง านตามกระบวนการ
สรางสรรคดวยวัสดุเทคนิควิธีการอยางโบราณและประยุกต
Prerequisite: None
Study the history, contents, forms of expression, problems solving of compositions of gilded
lacquer, patterns of gilded lacquer in different periods, materials and designs. Practice
ancient and applied procedures and techniques of creating gilded lacquer.

THC 2213

ลวดลายเพือ่ การตกแตง
4(1-9-2)
Ornament for Decoration
วิชาบังคับกอน : THC 1211 พื้นฐานงานหัตถศิลป
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบลวดลายทีใ่ ชในงานตกแตงไทย ลวดลายทีใ่ ชกับ
สิ่งของ เครือ่ งใช ทีเ่ กีย่ วกับราชสํานัก สถาบันศาสนา บุคคลระดับตาง ๆ การออกแบบและ
เขียนแบบ และสรางงาน เทคนิควิธีการประดับลวดลาย บนภาชนะรูปทรงตาง ๆ
Prerequisite: THC 1211 Feudatories of Delicate Handicrafts
Study and practice the features of pattern, form and design decorated in Thai Decoration.
Study design, patterns, tools, appliances used in divan, court, religious institution and several
classes of people. Practise designing drawing, creating and decorating techniques on various
shapes of substances.
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THC 2214

เครือ่ งมุก
4(1-9-2)
Pearl Decoration work
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกีย่ วกับรูปแบบ ลวดลาย เทคนิค วัสดุอุปกรณ และขัน้ ตอนวิธีการทํางาน
เครื่องมุกและการประยุกตงานเครื่องมุก
Prerequisite: None
Study and practice patterns, styles and materials designs as well as steps of running machine
pearl.

THC 3215

หัวโขน
4(1-9-2)
Khon Mask
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมา คติความเชือ่ รูปแบบ วัสดุ อุปกรณ ขัน้ ตอน
วิธกี ารในการออกแบบและสรางงานหัวโขน
Prerequisite: None
Study and practice about the history, moral percepts, beliefs, forms, materials, procedures
and methods of designing and creating Khon Mask.

THC 3216

เทคนิคงานหัตถศิลป
2(2-0-4)
Techniques craftsmanship
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึก ษาเกี ย่ วกั บ ความสํ าคั ญ ของ วั สดุ อุ ปกรณ ประเภทตา ง ๆ ที ส่ ามารถนํ า มาใช กับ งาน
หัตถศิลป ในลักษณะรูปแบบของเทคนิค วิธีการ ประยุกตกับงานหัตถศิลป
Prerequisite: None
Learn how to use the variety of equipment and materials which are used in the
the modern techniques of craftsmanship
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THC 3217

หุนไทย
4(1-9-2)
Thai puppet
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมา ประเภท รูปแบบ เทคนิควิธีการ และระบบ
กลไกลของหุนกระบอก หุนละคร หุ น กรมพระราชวั งบวรฯ หุนหลวง โดยเลื อ ก หุน
ประเภทใดประเภทหนึ่งสรางเปนผลงานจริง
Prerequisite: None
Study and practice about the history, type, styles, techniques and mechanism of Thai puppet,
plays puppet, puppet’s Banyumas Krom, Luang puppet, by choosing one type for creating as
a real work.

THC 4218

หุนจําลอง
3(1-6-5)
Model
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกีย่ วกับ รูปแบบ วัสดุ อุปกรณ ขั้นตอนวิธีการในการสรางแบบจําลอง
การนําเทคนิควิธีการมาประยุกตใช ในงานหัตถศิลป การประดับตกแตงตามคติความเชื่อ
ที่สามารถนําเสนอผลงานกอนที่จะปฏิบัติงานจริง
Prerequisite: None
Study and develop work experience with the forms, materials, equipment and steps of
building a model. Using techniques of craftsmanship follow the designs which can be used
for presentation before the actual work begins.
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THC 4219

โครงงานหัตถศิลป
4(1-9-2)
Thai Craft Project
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกับการเขียนโครงงานหัตถศิล ป ตามคุณลักษณะของงานหัตถศิล ป
เฉพาะบุคคล ตามหัวขอและจุดมุง หมายทีไ่ ดรับความเห็นชอบจากอาจารยทีป่ รึกษาโครงงาน
วิจารณแนะนําเปนรายบุคคลและเปนกลุม
Prerequisite: None
Study and practice on writing Thai handicraft project dealing with the characteristics of
individual Thai handicraft as topics and objectives that was approved by the project advisor.
Review and recommend as a individual or in groups.

THC 4220

ศิลปนิพนธ
6(0-18-6)
Art Thesis
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกปฏิบัติงานตามโครงการศิลปนิพนธสาขาหัตถศิลป ทีเ่ ปนลักษณะเฉพาะบุคคล
และไดรับ การอนุมัติ จากคณะกรรมการพิ จารณาหั วขอ ศิล ปนิพนธ ประกอบด วยผลงาน
หัตถศิลป เอกสารอธิบายกระบวนการสรางสรรคงาน ตามระเบียบวาดวยการทําศิลปนิพนธ
และการนําเสนอผลงาน และการจัดนิทรรศการศิลปะ
Prerequisite: None
Study and practice Art Thesis Project in Thai handicraft branches with personalized and get
the work approved by topic thesis committee. Topics consist of handicraft works, documents
explaining created work procedures by the rules of thesis, through to presentation and art
exhibitions.
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กลุม วิชาชีพเลือก

กลุมวิชาชีพเลือกทั่วไป
THP 2308
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
3(1-4-4)
Traditional Thai Painting
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูพื้นฐานงานจิตรกรรมไทย การเขียนภาพ กนก นารี กระบี่ คชะ เทคนิควิธีการเขียนภาพ
ระบายสีงานจิตรกรรมไทยที่มีรูปแบบขององคประกอบตามแบบโบราณ
Prerequisite : None
The basic knowledge of Thai Painting. The process to draw Kanok Nari Krabi and Kasha.
Techniques and process of drawing and painting Thai Painting in Thai ancient painting
composition.

THP 3309

จิตรกรรมไทยประยุกต
3(1-4-4)
Applied Thai Painting
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การออกแบบงานประยุกตศิลปะไทย ผลิตภัณฑประเภทตางๆ อิทธิพล ความเชื่อ แนวคิด
รูปแบบ และเทคนิควิธีการสรางงาน การกําหนดแนวคิดและประยุกตผลงานใหเหมาะสมกับ
สังคมปจจุบัน
Prerequisite : None
The design of applied Thai art and many kinds of products. The influences of the
beliefes,the concept, the style and techniques to creat an art work and adapt it to the
present day society.
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THP 3310

จิตรกรรมไทยรวมสมัย
3(1-4-4)
Contemporary Thai Painting
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เนื้อหา การแสดงออกทางรูปทรง เทคนิควิธีการสรางสรรคผลงานของศิลปนไทยในอดีตถึง
ปจจุบัน การสรางสรรคงานจิตรกรรมไทยที่แสดงออกถึงเนือ้ หา รูปทรง องคประกอบ เทคนิค
วิธีการ และการใชวัสดุที่มีเปาหมายในแนวทางศิลปกรรมไทยรวมสมัย
Prerequisite: None
The content and the representation of the shapes and techinigues. Learn the
way how Thai artists in the past and the present creat a piece of art work. The
creation of Thai painting that representing the content, the shape, the compostion, techniques
and the use of meterial in contemporary Thai art.

THS 2301

เทคนิคประติมากรรมไทย
3(1-4-4)
Technique in Thai Sculpture
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษากลวิธีในการใชสื่อ วัสดุ เทคนิค ของชางสิบหมู เพื่อนําไปพัฒนาสรางสรรคผลงานให
สอดคลองกับเนือ้ หาในงานประติมากรรมไทย
Prerequisite : None
Study methods of using medium, material and techniques of ten traditional groups of expert
artisans (Chang Sib Moo) in order to creating further artworks which are related to contents
in Thai sculptures.

THS 3302

ประติมากรรมไทยดินเผา
3(1-4-4)
Terracotta Thai Sculpture
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ ชนิดของดิน ขั้นตอนการขึ้นรูปและการปน เทคนิค
วิธีการเผา ประติมากรรมไทยดินเผาประเภทเครื่องใช เครื่องประดับตกแตง ภาพเลาเรื่อง
Prerequisite : None
Study materials, tools, kinds of clays, steps of sculpture and burning, terracotta Thai
sculpture, decoration Thai sculpture and storytelling pictures.
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THS 3303

ประติมากรรมไทยรูปเคารพ
3(1-4-4)
Sculpture for Religions Image
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ – วัสดุอุปกรณ รูปแบบทางประติมานวิทยาขั้นตอน
กลวิธใี นการสรางสรรคผลงานประติมากรรมไทยรูปเคารพ พระพุทธรูป เทวรูป
Prerequisite : None
Study and practice using materials and tools of creating sculpture for religions images as well
as steps and methods of creating religions images, Buddha images and graven images.

THC 2301

หัตถศิลปไทย
3(1-4-4)
Thai Art Crafts
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย วัสดุอุปกรณ ลักษณะของงานหัตถศิลปและขั้นตอน
วิธีการในการสรางงานหัตถศิลปแตละแขนง
Prerequisite: None
Study meanings, materials and aspects of Thai art crafts as well as practice creating Thai art
crafts in different fields.

THC 2302

งานประดับลวดลาย
3(1-4-4)
Ornament Inlay
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ ในการประดับลวดลาย ขั้นตอนและวิธีการในการ
ประดับลวดลาย การออกแบบลวดลายประดับ การประดับลวดลายแบบตาง ๆ
Prerequisite: None
Study and practice ornament inlay: equipment and supplies, ornamental patterns procedures
and methods of ornamental patterns.
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THC 3303

ลายกํามะลอ
3(1-4-4)
Gilded Lacquer
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวความเปนมา เนื้อหา รูปแบบวิธีการแสดงออก การแกปญหาทาง
องคประกอบของงานลายรดน้ํา ลายกํามะลอในสกุลชางแตละยุคสมัย วัสดุอุปกรณการ
ออกแบบ ขั้นตอนและเทคนิคการทําลายรดน้ํากํามะลอ ปฏิบัติงานตามกระบวนการ
สรางสรรคดวยวัสดุเทคนิควิธีการอยางโบราณและประยุกต
Prerequisite: None
Study and develop work experience in the history and details of the forms of Gilded Lacquer.
Learn to solve the problems of Gilded Lacquer in different eras. Study the materials,
equipments and techniques to create a Gilded Lacquer in old and modern styles.

THC 3304

หัตถศิลปประยุกต
3(1-4-4)
Applied Thai Art Crafts
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ การประยุกตรูปแบบ เทคนิควิธีการ
หัตถศิลปมาใชกับงานผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ การเลือกใชวัสดุ และนําเทคโนโลยีสมัยใหม
เขามาประยุกตตามแนวคิด
Prerequisite: None
Study and practice product designs, applications, and techniques of Thai art crafts applied on
different kinds of products as well as selection of materials and application of modern
technology.
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ART 4324

การเปนผูป ระกอบการเพื่อสรางธุรกิจใหม
3(2-3-5)
Entrepreneurship for New Venture Creation
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาถึงคุณลักษณะ ทักษะ บทบาทและความรับผิดชอบของการเปนผูประกอบการ รูปแบบ
ของการประกอบธุรกิจ กฎหมายหรือระเบียบที่ควรทราบในการประกอบธุรกิจ ความ
รับผิดชอบตอสังคมและจริยธรรมของผูประกอบการ การจัดทําแผนธุรกิจ ประกอบดวย
การวิเคราะหสภาพแวดลอม การวางแผนเชิงกลยุทธ แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการ
บริหารจัดการ และแผนการเงิน โดยศึกษาคนควาและนําเสนอแผนงานหรือโครงการ เพือ่
เตรียมความพรอมในการสรางธุรกิจและการเปนผูประกอบการดานศิลปะ
Prerequisite: None
Study qualifications, skills, roles, social responsibilities and vocational ethics of
entrepreneurs, forms, laws or regulations relevant to doing business, doing business
planning while analyzing the environment, doing strategic planning, market plan,
production plan, management plan and financial plan. Study and present the plans and or
projects for creating new ventures and becoming new arts entrepreneurs.
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กลุมวิชาการฝกงาน
THC 2305

การเตรียมการฝกงาน
1(0-2-1)
Preparation On The Job Training
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ และเตรียมความพรอมเพื่อสังคมการทํางาน
Prerequisite: None
Study the basic knowledge required to work for establishing a Personality development and
preparing for social work.

THC 2212

การฝกงานทางหัตถศิลป
4(0-30-0)
On The Job Training
วิชาบังคับกอน : THC 2305 การเตรียมการฝกงาน
การศึกษาทีเ่ นนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ นักศึกษาจะตองเขาฝกปฏิบัติงาน เต็ม
เวลาในหนวยงานนั้น โดยมีพนักงานทีป่ รึกษาทีอ่ งคกรมอบหมายใหทําหนาทีด่ ูแลรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการกําหนดลักษณะงาน แผนการปฏิบัติงานใหนักศึกษา
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาการฝกงานไมนอยกวา 200 ชัว่ โมง หรือ
1 ภาคการศึกษาฤดูรอน
2. การประเมินผลนักศึกษา ใหคาระดับคะแนนเปน
พ.จ.หรือ S – พอใจ (Satisfactory) และ
ม.จ. หรือ U – ไมพอใจ (Unsatisfactory)
Prerequisite: THC 2305 Preparation On The Job Training
The study focuses on workers in the workplace. Students will need to practice full time in the
agency with a staff advisor organization. Students will get commission based on their
performance. The characterization and action plan for students is as follows:
Notation
1. Period of training at least 200 hours or a summer semester.
2. Assessment scores for students to be S - (Satisfactory) and U - Unsatisfactory)
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THC 4307

การจัดการงานหัตถศิลป
Delicate Handicrafts Seminar
วิชาบังคับกอน : ไมมี
1. ศึกษาหลักการบริหารและการจัดการเบื้องตน
2. ศึกษาหลักการวางแผนและงบประมาณ
3. ศึกษากระบวนการทางหัตถศิลปและการประเมินราคา
4. ศึกษาวิธีการจัดการขั้นตอนการปฏิบัติงานหัตถศิลป
5. ศึกษากฎหมายแรงงานและการจดลิขสิทธิ์
Prerequisite: None
Previous study requirements: No requirements
1. Study the management and priority of craft works
2. Study how to plan and budget
3. Study how the craft should be done and estimate the cost.
4. Study the detailed steps of the making of the craft
5. Study the Labor laws and the Copyright law

2(2-0-4)
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กลุมวิชาสหกิจศึกษา
THC 3308

การเตรียมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation Co-operative Education
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการและแนวคิดเกีย่ วกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขัน้ ตอนของสหกิจศึกษาระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เชน การ
เลือ กสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณงานอาชีพความรู
พื้ น ฐานที จ่ ํ า เป น สํ า หรั บ การไปปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ การเขี ย นรายงานการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทํางาน การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
Prerequisite: None
Study the guiding principles of cooperative education and its processes and progression,
as well as its regulations. Acquire basic knowledge and skills for the process of applying
for a job, such as choosing a suitable place of work, methods of writing letters of
application and preparing for job interviews. Acquire the basic working skills, such as
report writing, to start a job at as specific place of work. Enhance one’s personality to
blend into a working environment and get ready for this type of education.
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THC 4309

สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Co-operative Education
วิชาบังคับกอน : THC 3308 การเตรียมสหกิจศึกษา
การศึกษาที่มุงเนนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยมีการวางแผนรวมกันระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการนักศึกษาจะตองเขาไปปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเปน
พนักงานของหนวยงานนั้นโดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมายใหทําหนาที่
ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการกําหนดลักษณะงาน แผนการปฏิบัติงาน
ใหกับนักศึกษา นักศึกษาจะตองจัดทํารายงานภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาการฝกงานไมนอยกวา 16 สัปดาห หรือ 1 ภาคการศึกษาปกติ
2. การประเมินผลนักศึกษา ใหคาระดับคะแนนเปน
พ.จ. หรือ S – พอใจ (Satisfactory) และ
ม.จ. หรือ U – ไมพอใจ (Unsatisfactory)
Prerequisite: THC 3308 Preparation Co-operative Education
The study focuses on workers in the workplace. It should be established by a joint planning
between the institutions and establishments. Students will need to work full time as an
employee of the agency with a staff advisor at the establishment. Students will be given
commission on the basis of their performance. Characterization and action plan for students
is as follows. Students must prepare a report after the completion of work.
Notation
1. Period of training at least one semester.
2. Assessment scores for students to be S - (Satisfactory)and
U – (Unsatisfactory)
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หมวดวิชาเลือกเสรี
ART 3317

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบศิลปะ
3(1-4-4)
Computer Aided Design
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับระบบการทํางานของเครื่องคอมพิ วเตอรการออกแบบและการเขียนแบบ โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟฟคแบบตางๆ เพื่อมาประยุกตใชในการสรางสรรคงานศิลปะ
Prerequisite: None
Study computer system design and drawing by using various kinds of computer graphics
programs in order to apply them for creating art works.

THC 3310

ดนตรีไทย
3(1-4-4)
Thai Music
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเนื้อหาสาระดนตรีทางดานคีตกวี และผลงานการประพันธเพลงไทย
ศิลปะการแสดงตาง ๆ ดนตรีพื้นบาน การบรรเลงหมู ปฏิบัติการเลนเครื่องดนตรีไทยอยางนอย
1 เครื่องมือ สําหรับเขารวมบรรเลงดนตรีไทยและความสัมพันธระหวางศิลปวิทยาการดนตรี
ไทยกับศิลปกรรมแขนงอื่น
Prerequisite: None
Study contents of music in the aspect of songs and melodies. Learn about composing Thai
songs besides various kinds of Thai shows, folk music. Band composing is also studied as
well as playing at least one musical instrument is practiced in order to join Thai musical band
and combine Thai music with other fields of arts.
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THC 3311

สังคีตไทยนิยม
3(1-4-4)
Thai Music Appreciation
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติของดนตรี ประวัติ และวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีไทย
ประเภทเพลงไทย ศั พท สั งคี ต องค ป ระกอบและการผสมวงดนตรีไ ทย ปฏิบั ติ การฟง และ
บรรเลงดนตรีไทย
Prerequisite: None
Study mature of music, history and evolution of Thai musical instruments as well as kinds of
Thai music and musical vocabularies. Study compositions and band mixing and practice
listening to and playing Thai musical instruments.

มคอ.02

57

3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ตําแหนง
ทาง
วิชาการ

ชื่อ - นามสกุล

3120600359208
3100902273071
3102001791678

อาจารย
อาจารย
อาจารย

นายสุรัฐ บุญทรง
นายนริศ เหมวิจิตร
นางสุดวดี สุวรรณ

3180400485544

อาจารย

3449900232497

อาจารย

นายภัทรไชย
แสงดอกไม
วาที่ รต.อนุโรจน
จันทรโพธิ์ศรี

รหัส

ภาระการสอน ชม./
ปการศึกษา

คุณ
วุฒิ

สาขาวิชาเอก

ศษ.บ.
ศษ.บ.
ศ.ม.
ศป.บ.
ศษ.บ.

หัตถศิลป
หัตถศิลป
ประยุกตศิลป
ทัศนศิลป
ศิลปกรรม

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2556 2557 2558 2559
2529 300 300 300 300
2528 300 300 300 300
2548 300 300 300 300
2541
2537 300 300 300 300

ศม.
ศ.ศ.ป.

จิตรกรรม
นฤมิตรศิลป

มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2551
2536

สําเร็จ
การศึกษาจาก

ป
พ.ศ.

300

300

300

300

3.2.2 อาจารยประจํา
รหัส

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ

3101701595404

อาจารย

3120600359208
3100902273071
3180400485544

อาจารย
อาจารย
อาจารย

3110400858812

อาจารย

ชื่อ - นามสกุล
นายวรวินยั
หิรัญมาศ
นายสุรัฐ บุญทรง
นายนริศ เหมวิจิตร
นายภัทรไชย
แสงดอกไม
นายสุขสันต
พวงกลัด

3102001791678

อาจารย

นางสุดวดี สุวรรณ

3449900232497

อาจารย

วาที่ รต.อนุโรจน
จันทรโพธิ์ศรี

คุณ
วุฒิ

สาขาวิชาเอก

ศษ.บ.

ศิลปกรรม

ศษ.บ.
ศษ.บ.
ศษ.บ.

หัตถศิลป
หัตถศิลป
ศิลปกรรม

คบ.
คม.
ศ.ม.
ศป.บ.
ศม.
ศ.ศ.ป.

การสอนวิชา
เฉพาะดนตรี
พื้นฐาน
การศึกษา
ประยุกตศิลป
ทัศนศิลป
จิตรกรรม
นฤมิตรศิลป

สําเร็จ
การศึกษาจาก

ป
พ.ศ.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ภาระการสอน ชม./
ปการศึกษา
2556

2557

2558

2559

2518

300

-

-

-

2529
2528
2537

300
300
300

300
300
300

300
300
300

300
300
300

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2536

300

300

300

300

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2540

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2548
2541
2551
2536

300

300

300

300

300

300

300

300
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
รหัส
3102001791660
3101600448490
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

ตําแหนง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย
ศิลปนแหงชาติ
ผอ. ชางสิบหมู
กรมศิลปากร
บานตติย

ชื่อ - นามสกุล

คุณวุฒิ

ร.ศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ
ผูเชี่ยวชาญ
นายนนทิวรรธน
ศิลปนแหงชาติ
จันทนะผะลิน
(2549)
นางสาวนริมล
ผูเชี่ยวชาญ
เรืองสม
คุณญาณิศา
ผูเชี่ยวชาญ
ตติยวัฒนสิริ

สาขาวิชาเอก

สําเร็จ
ป
การศึกษาจาก
พ.ศ.
ศิลปะไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2524
ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 2522
ศิลปะไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปกรรม

สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล

2541

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
จากความตอ งการที่บั ณฑิต ควรมีประสบการณในวิชาชีพก อ นเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นหลั กสูต รได
กําหนดใหฝกประสบการณภาคสนาม ซึ่งจะจัดอยูในกลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพโดยเปนการฝก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือ ในหนวยงานราชการ เอกชนดานงานหัตถศิลป ภายใตการดูแลของ
อาจารย ในระยะเวลาของการฝกงานทีก่ าํ หนดไวในหลักสูตรหรือในระยะเวลาในการใชหลักสูตรสหกิจศึกษา 1
ภาคการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการความจําเปนใน
การเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาในการฝกประสบการณภาคสนามโดยใชขอมูลจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมองคกรและสามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการได
(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูรอ น
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาฤดูรอน
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับงานหัตถศิลป โดยจะทําเปนสวนบุคคล
5.1 คําอธิบายโดยยอ
โครงงานหั ต ถศิ ล ป ที่ นั ก ศึ ก ษาสนใจ สามารถสร า งสรรค ใ นลั ก ษณะงานไทยแบบประเพณี
แนวประเพณีหรือไทยรวมสมัย ไมจํากัดเทคนิค
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นั ก ศึ ก ษาต อ งสร า งสรรค ผ ลงานที่ มี เ อกลั ก ษณ เ ฉพาะบุ ค คลโดยอยู บ นพื้ น ฐานความรู ข อง
งานหัตถศิลป
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
6 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา มีตัวอยางโครงงานใหศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําศิ ลปนิพนธโดยคณะกรรมการอาจารยผูสอนและอาจารยที่
ปรึกษาประเมินจากผลงานสรางสรรคและประเมินผลจากรายงานทีก่ ําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา
นําเสนอในรูปแบบการสรางสรรคเปนงานหัตถศิลป ดวยเทคนิค รูปแบบ ที่แสดงเอกลักษณเฉพาะตน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
ดานการเปน
กําหนดใหมีรายวิชาที่เกี่ยวของกับการเปนผูประกอบการ เพื่อเตรียมความพรอมในการ
ผูประกอบการ
สรางธุรกิจ การบริหารจัดการ และ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในองคกร
ดานบุคลิกภาพ

ดานคุณธรรม
จริยธรรม
ดานภาวะผูนํา และ
ความรับผิดชอบ

ดานทักษะพิสัย

มีการสอดแทรก เรื่องการแตงกาย การเขาสังคม เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษย
สัมพันธที่ดี และการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวของ สําหรับใชในการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และ ใชในกิจกรรมปจฉิมนิเทศ กอนที่นักศึกษาจะสําเร็จ
การศึกษา
มีการสอดแทรกในแตละวิชา โดยสอนใหมีจิตสํานึก มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และ
ศีลธรรมอันดีงาม
- นักศึกษาตองทํางานเปนกลุม มีการกําหนดหัวหนากลุม แสดงภาวะเปนผูนําและเปน
สมาชิกกลุมที่ดี
- มีการสงเสริมใหหมุนเวียนเปลี่ยนหนาที่รับผิดชอบการทํางานเปนกลุม
- มีกติกาที่จะสรางวินัยใหตนเอง เชน เขาเรียนตรง
เวลา มาเรียนสม่ําเสมอเสริมความกลาในการแสดงความคิดเห็น
-มีการสงเสริมแนะนําใหคนควาอยางมีระบบ
-มีการศึกษาดูงานศิลปกรรมทัง้ ศิลปกรรมโบราณ
และศิลปกรรมรวมสมัย
-มีการสงเสริมการฝกการสรางสรรคผลงาน
ศิลปะอยางมีระบบ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมเปนพื้นฐานที่สําคัญของมนุษยทุกคนและทุกวิชาชีพ หากบุคคลใดหรือวิชาชีพ
ใดไมมีจริยธรรมเปนหลักยึดเบื้องตนแลวก็ยากที่จะกาวไปสูความสําเร็จแหงตนและวิชาชีพนั้น ๆ ที่ยิ่งกวานั้นก็
คือ การขาดจริยธรรมทั้งในสวนบุคคลและในวิชาชีพ อาจมีผลรายตอตนเอง สังคมและวงการวิชาชีพในอนาคต
อีกดวย ดังจะพบเห็นไดจากวิกฤตศรัทธาในวิชาชีพหลายแขนงปจจุบัน ทัง้ ในวงการวิชาชีพครู แพทย ตํารวจ
ทหาร นักการเมืองเปนตน จึงมีคํากลาววาเราไมสามารถสรางครูดีบนพื้นฐานของคนไมดี และไมสามารถสราง
แพทย ตํารวจ ทหาร นักการเมือง และนักธุรกิจที่ดี ถาบุคคลเหลานั้นมีพื้นฐานทางนิสัยและความประพฤติที่ไมดี
นักศึกษาก็เชนเดียวกันจําเปนอยางยิง่ ตองมีคุณธรรม จริยธรรม เพือ่ ใหสามารถดํารงตนไดอยางเหมาะสม ใช
ชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางราบรื่น และเปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม เปนการชวยจรรโลงสังคม
ใหนา อยูม ากยิ่ งขึ้น อาจารยผูสอนในแต ล ะรายวิ ชาจึง ตอ งพยายามสอดแทรกคุณธรรม จริย ธรรม เพื่อ ให
นัก ศึ ก ษาสามารถพัฒ นาตนเองทั ้ง ด านคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมพร อ มๆ กั บ วิท ยาการสมัย ใหม อาจารยต อ งมี
คุณสมบัติของความเปนอาจารย ประพฤติตนเปนแบบอยาง มีคุณธรรม จริยธรรมอยางนอยตามที่ระบุไว ดังนี้
1. มีวินัย ซื่อสัตย ตอตนเองและสังคม
2. มีความเสียสละ เพือ่ ประโยชนของสังคมและสวนรวม
3. สามารถนําหลักคุณธรรม จริยธรรมไปปฏิบัติในการคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางมี
เหตุมผี ล
4. ดํารงวัฒนธรรมไทย เขาใจวัฒนธรรมนานาชาติ สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสม
5. รับฟงความคิดเห็น และเคารพสิทธิของผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน
นอกจากนี้ยังตองมีการสอดแทรกเนือ้ หาคุณธรรม จริยธรรมในทุกกลุม รายวิชาใหนักศึกษาไดศึกษา
ผูส อนต อ งจั ด ให มี ก ารวั ด มาตรฐานในด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมทุ ก ภาคการศึ ก ษา ซึ ง่ การวั ด มาตรฐานไม
จําเปนตองเปนขอ สอบ อาจใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมระหวางทํากิจกรรมของนักศึกษาตามทีก่ ําหนดให เชน
การทํากิจกรรมกลุมรวมกับบุคคลอื่น เปนตน
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2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตรมีการปลูกฝงใหนักศึกษาเรียนรูร ะเบียบวินัย มีหลักในการ
ประพฤติปฏิบัติ มุงเนนใหมีความเสียสละเพื่อประโยชนของสวนรวม มีความซื่อสัตยทั้งตอตนเองและสังคม
นักศึกษาตอ งปฏิบัติตามระเบียบวินัยขัน้ พืน้ ฐาน เชน การเขาเรียนตามเวลาทีก่ ําหนด การทํางานตามที่ไดรับ
มอบหมายดวยความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนเปนสมาชิกของกลุมที่ดีสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของตนเอง การ
ยอมรับฟงความคิดเห็น และเคารพสิทธิของบุคคลอืน่ มีความซือ่ สัตยสุจริตทัง้ ตอตนเองและบุคคลอืน่ ไมทํา
การทุจริตในการสอบ ไมทําการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่นโดยปราศจากการอา งอิง ดังนั้น อาจารย
ผูส อนทุกคนตองสอดแทรกเรือ่ งคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชาใหมีความเหมาะสมกลมกลืนกับ
เนื อ้ หาทีส่ อน รวมถึ ง การประพฤติต นเป นแบบอย างทีด่ ี อาจารย อ าจมี การจัด กิจ กรรมสง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรม เชน การประกาศเกียรติคุณยกยองนักศึกษาทีท่ ําความดี มีความเสียสละ และสรางคุณประโยชนแก
สังคม
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากพฤติกรรมความมีวนิ ยั และความพรอมเพรียงในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ
2. ประเมินจากพฤติกรรมการตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามที่ไดรับมอบหมายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
3. ประเมินจากการกระทําการทุจริตในการสอบ
4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ดานความรู
2.2.1 ผลการเรียนรู ดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวาง และเปนระบบ ตระหนัก รูหลักการและทฤษฎี
ในองคความรูที่เกี่ยวของ ดังนั้นมาตรฐานความรูจึงตองครอบคลุมในสิ่งตอไปนี้
1. สามารถนําความรูในวิชาศึกษาทั่วไปมาบูรณาการกับศาสตรที่เกี่ยวของได
2. มีความรอบรู ใฝรูเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและตระหนักในการเรียน
รูตลอดชีวิต
3. มีความรูที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละรายวิชาในแตละภาค
การศึกษา
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2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู
การจัดกิจกรรมเรียนการสอนทีม่ คี วามหลากหลาย มีกจิ กรรมสงเสริมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ และเนนหลักการทางทฤษฎี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของแตละรายวิชาตลอดจนเนือ้ หาสาระของ
รายวิชานั้น ๆ โดยอาจใชวิธีการสอนแบบบรรยาย การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ การสอนแบบตั้งคําถาม การ
มอบหมายงานใหคิดวิเคราะหแกไขปญหา การแนะนําใหบทเรียนชัน้ ปแรกผสมผสานกับการเน นย้ําในชั้นปที่
สูงขึ้น เปนตน นอกจากนีค้ วรจัดใหมีการเรียนรูจ ากสถานการณจริง เชน เชิญผูเ ชีย่ วชาญทีม่ ีประสบการณตรง
เปนวิทยากรบรรยายพิเศษเฉพาะเรื่อง เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูที่หลากหลายเปนการตอยอดจากองคความรู
เดิม
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติในดานตาง ๆ เชน
1. การทดสอบยอย
2. การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
4. ประเมินจากรายงาน/บันทึกการเรียนรูของนักศึกษา/โครงการ/อื่น ๆ ที่นักศึกษาจัดทํา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู ดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองใหมีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและ
สามารถประเมินขอ มูลแนวคิดและหลักฐานใหม ๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอ มูลที่ไดในการ
แกปญหาและงานอื่น ๆ ดวยตนเอง สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไข
ไดอยางเหมาะสมและสรางสรรค โดยคํานึงความรูจากภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ ดังนั้นอาจารยผูส อนตองเนนใหนักศึกษาสามารถคิดเปน ทําเปน และหาแนวทางใหมในการ
แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ซึ่งนักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญา ดังนี้
1. สามารถคิดวิเคราะหและมีวิจารณญาณในการตัดสินใจอยางเปนระบบ
2. สามารถสืบคน ตีความ ประเมิน วิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ เพือ่ ใชในการแกปญหา
อยางเหมาะสมและสรางสรรค
การวัดมาตรฐานในขอ นีส้ ามารถทําไดในชัน้ เรียน เชน การมอบหมายงาน ใหคิดวิเคราะหแกไ ข
ปญหา การตั้งคําถาม การใหขอมูลปอนกลับ การมีสวนรวมในชัน้ เรียน หรือการสอบประจํารายวิชาในแตละ
ภาคการศึกษา เปนตน
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2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะทางปญญา
1. กรณีศึกษา
2. สอนแบบตั้งคําถาม และอาจารยใหขอมูลปอนกลับ
3. มอบหมายงานใหคนควา เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
4. จัดกิจกรรม อภิปรายกลุม แสดงความคิดเห็น โดยใหนักศึกษาไดมีสวนรวม
ในการคิดวิเคราะหและสังเคราะหในองคความรูใหมเพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสปฏิบัติจริง
5. ทบทวนบทเรียนเดิม เชื่อมโยงสูบทเรียนใหม
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามความเปนจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เชน แบบฝกหัด รายงานการ
วิเคราะหแกไขปญหา ตรวจเนื้อหาของรายงานการคนควา และการอางอิงเอกสารในรายงานการคนควา การใช
ภาษาในเอกสารรายงาน การใชสือ่ อิเล็กทรอนิกสในการนําเสนอผลงาน สังเกตการอภิปราย การแสดงความ
คิดเห็น การตอบคําถาม หรือการใชแบบทดสอบ เปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
หลักสูตรของศึกษาทั่วไปคณะศิลปศาสตรเปนการศึกษาในลักษณะแบบบูรณาการจากหลากหลาย
สาขาวิชา เพือ่ ใหนักศึกษาไดมีความรูอยางกวางขวาง และสามารถนําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต เชน มี
สวนตอการแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนําหรือสมาชิกของกลุม สามารถแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูนํา เรียนรูจักการใชนวัตกรรมใหม ๆ ในการแกปญหา มีความคิดริเริม่ ในการวิเคราะหปญหาไดอ ยาง
เหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม อาจารยผูส อนจึงตองสอดแทรกความรู ทัง้ ดานความสัม พันธ
ระหวางบุคคล ความรับผิดชอบ ความเปนผูนําและการเปนสมาชิกของกลุมที่ดี รูจักหลักในการพัฒนาตนเอง
ซึ่งผูศึกษาจะไดรับ ดังนี้
1. มีมนุษยสัมพันธ และทักษะการอยูรวมกันในสังคม
2. มีภาวะผูนํา และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
3. มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม
4. มีทักษะการวางแผน และการจัดการในการดําเนินชีวิต
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2.4.2 กลยุทธการสอนทีใ่ ชในการพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใชในการสอนทีม่ ีการกําหนดกิจกรรมทีม่ ีการทํางานเปนทีม การทํางานทีต่ องอาศัยความรวมมือ
จากบุ ค คลหลาย ๆ ฝ า ย หรื อ ต อ งค นคว า หาข อ มู ล จากบุค คลอื น่ ๆ ตลอดจนมี ก ารสอดแทรกเรื อ่ งความ
รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองและสวนรวม การมีมนุษยสัมพันธ การมีบทบาทของผูนําและบทบาทของผูรวม
ทีมทํางาน กลยุทธในการสอนใชหลัก ดังนี้
1. มอบหมายงานกลุม
2. จัดใหมีกิจกรรม การอภิปราย และแสดงความคิดเห็น
3. การมอบหมายงานใหนักศึกษาอานบทเรียนลวงหนาแลวนํามาถายทอด
ใหเพื่อนฟงในชั้นเรียน
4. จัดใหมีภาคปฏิบัติในรายวิชา
5. การแนะนําหรือใหบทเรียนในชั้นปแรกที่เนนย้ําในชั้นปที่สูงขึ้น
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรม การอภิปราย การแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุม ใน
ชั้นเรียน การสอบปฏิบัติ หรือนักศึกษาประเมินเพื่อนรวมกลุมกิจกรรม เปนตน
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิค
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลขาวสารอยางสม่าํ เสมอ
สามารถใชภาษาในการสื่อสาร การนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได ดังนี้
1. สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม และทันตอสถานการณปจจุบัน
3. สามารถคิด วิเคราะห ตีความ จําแนกขอมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
เพื่อการแกปญหาและการตัดสินใจ
การวั ดมาตรฐานนี้อ าจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจให นักศึ กษาแกป ญหาวิเคราะหหรื อ
สังเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหาตอนักศึกษาในชั้นเรียน อาจ
มีการวิพากษวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษาเพื่อใหเกิดองคความรูใหม
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2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใชจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหและสังเคราะหจากสถานการณ
ตาง ๆ และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม โดยพัฒนาใหนักศึกษาไดเรียนรูเทคนิควิธี การประยุกตใชทฤษฎี
ที่หลากหลาย และการนําแนวความคิดไปสรางองคความรูเพื่อพัฒ นาองคความรูเ ดิมใหทันสมัยยิง่ ขึน้ ตอไป กล
ยุทธที่ใช เชน
1. การใชสื่อเคลื่อนไหว
2. การมอบหมายงานเดี่ยว/กลุม
3. การจัดใหมรี ายวิชาโครงการ
4. การมอบหมายใหคนควา เขียนรายงานและนําเสนองานกลุม
2.5.3 กลยุทธ การประเมิ นผลการเรีย นรู ดานทัก ษะการวิ เคราะห เชิง ตัวเลข การสื่อ สาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการนําเสนอผลงาน หรือการนําเสนอ
โดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศสตรและสถิติศาสตรที่เกี่ยวของ
2. ประเมินจากความสามารถในการใชภาษาในการสื่อสาร ในเอกสารรายงาน
และการนําเสนอผลงานปากเปลา
3. ประเมินจากการสังเกต การอภิปราย การรวมแสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม
อธิบายขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน เปนตน
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3. การพัฒนาผลการเรียนรู หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาพื้นฐาน แกน)
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
3.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2. มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
3.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ใหความสําคัญในวินัย การตรงตอเวลา การสงงานภายในเวลาที่กําหนด
2. สอดแทรกความซือ่ สัตยตอ ตนเองและสังคม
3. ปลูกฝงจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมทางศาสนา
5. ผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
3.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดา นคุณธรรม จริยธรรม
1. การขานชื่อ การใหคะแนนการเขาชั้นเรียนและการสงงานตรงเวลา
2. พิจารณาจากผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
3. สรางแบบประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม
3.2 ดานความรู
3.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญทางจิตรกรรม
2. สามารถวิเคราะหปญ
 หา เขาใจและอธิบายกระบวนการสรางสรรคผลงาน
3. สามารถวิเคราะห ปรับปรุงรูปแบบการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม
4. รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางจิตรกรรมอยางตอเนื่อง
5. มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาสามารถประยุกตรูปแบบ เนื้อหาเทคนิคใหรวมสมัยอยูเสมอ
6. สามารถบูรณาการความรูในสาขากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานความรู
1. เนนหลักการทางทฤษฎีดานจิตรกรรมและประยุกตทางปฏิบัติดานทัศนศิลป
2. จัดใหมีการเรียนรูจากสถานที่จริงโดยการศึกษาดูงานดานทัศนศิลป
3. เชิญผูเชี่ยวชาญผูมีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษดานทัศนศิลป
4. มีการเสนอโครงการสวนบุคคลเพื่อหาแนวทางการสรางสรรคผลงานดานทัศนศิลป
5. มีการปฎิบัติในสถานประกอบการดานทัศนศิลป
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3.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดา นความรู
1. การทดสอบยอย
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4. ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ
5. ประเมินจากการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน
6. ประเมินจากรายวิชาฝกงาน
3.3 ทักษะทางปญญา
3.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
2. สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสถานการณปจจุบันเพื่อใชในการออกแบบและแกปญหางาน
อยางสรางสรรค
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาความตองการ
4. สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการออกแบบผลงานทางดานทัศนศิลปไดอยางเหมาะสม
3.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. สงเสริมการเรียนรูจากการแกปญหา (Problem Based Instruction)
2. ใหนักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณจริง
3. มอบหมายงานที่สงเสริมการคิด วิเคราะหและสังเคราะห
4. การศึกษา คนควา และรายงานทางเอกสารหรือรายงานหนาชั้นเรียน
3.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดา นทักษะทางปญญา
1. ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแกปญหา
2. ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณจริง
3. ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
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3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่อสารกับกลุมบุคคลที่หลากหลาย
2. สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญ
 หาสถานการณตาง ๆ ในกลุมทั้งใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
3. สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4. มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและมีความรับผิดชอบการกระทําของตนเอง
และรับผิดชอบงานกลุม
5. สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดง
จุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
3.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
3. สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
4. มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
5. สงเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
3.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดา นทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ประเมินพฤติกรรมภาวะการเปนผูนําและผูตามที่ดี
2. พิจารณาจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานทีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
2. สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
3. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อในการ
นําเสนออยางเหมาะสม
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3.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สงเสริมใหมีการตัดสินใจบนฐานขอมูลและขอมูลเชิงตัวเลข
2. สงเสริมการคนควา เรียบเรียงขอมูลและนําเสนอใหผูอื่นเขาใจไดถูกตอง และให ความสําคัญในการ
อางอิงแหลงที่มาของขอมูล
3.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดา นทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงาน
3.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
3.6.1 ผลการเรียนรูดานการปฏิบัติทางวิชาชีพ
1. มีทักษะในการใชวัสดุ อุปกรณ ในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ความปลอดภัย
2. มีทักษะในการรางและทําตนแบบผลงานตามที่แตละบุคคลถนัด
3. สามารถสรางสรรคผลงาน โดยใชเทคนิคตางๆไดอยางเหมาะสม
4. สามารถวิเคราะหปญ
 หาในการสรางสรรคผลงาน
5. มีทักษะในการสรางสรรคที่แสดงเอกลักษณเฉพาะตนไดอยางชัดเจน
3.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนดานการปฏิบัติทางวิชาชีพ
1. สรางเจตคติที่ดีตอการฝกปฏิบัติ
2. จัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาในที่สาธารณะเพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิด
ความคิดสรางสรรคและฝกปฏิบัติงานดวยใจ
3.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดา นการปฏิบัติทางวิชาชีพ
1. ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา
2. ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณเปนตน
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4. การพัฒนาผลการเรียนรู หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพบังคับ/เลือก เฉพาะดาน)
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1. ผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตยสุจริต
2. มีวินัยตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
3. มีภาวะความเปนผูนํา และผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ
4. เคารพสิทธิและรับฟงความเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4.1.2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูด านคุณธรรมและจริยธรรม
1. สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2. มีความรับผิดชอบตองานทีไ่ ดรับมอบหมาย
3. สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
4. มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
5. มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
4.1.3. กลยุทธการประเมินผลเรียนรูด านคุณธรรมและจริยธรรม
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุม ในชั้นเรียน
2. สังเกตจากพฤติกรรมทีแ่ สดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
3. มีความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นที่นําเสนอของขอมูล
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4.2 ดานความรู
4.2.1. ผลการเรียนรูดานความรู
1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
2. สามารถวิเคราะหปญ
 หา เขาใจ และอธิบายกระบวนการสรางสรรคผลงาน
3. สามารถวิเคราะห ปรับปรุงรูปแบบของผลงาน
4. รู เขาใจ สนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางดานงานศิลปะได
5. มีความรอบรู สามารถประยุกตรูปแบบ เนื้อหา เทคนิคใหเกิดความเหมาะสม
4.2.2. กลยุทธการสอนทีใ่ ชพัฒนาการเรียนรูด านความรู
1. ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนทั้งหลักทฤษฎีเพื่อใหเกิดองคความรู
2. ปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความชํานาญมีการเรียนรูจากประสบการณตรงจากสถานที่จริงและผูชํานาญ
เฉพาะดาน
4.2.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดา นความรู
1. การทดสอบยอย
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4. ประเมินจากโครงการหรือผลงานสรางสรรค
5. ประเมินจากการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน
6. ประเมินจากรายวิชาฝกงาน
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4.3 ทักษะทางปญญา
4.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. คิดอยางมีวิจารณญาณและเปนระบบ
2. สามารถสืบคน ตีความ และประเมินลักษณะทางศิลปะ นําไปใชในการสรางผลงานได
3. สามารถศึกษา รวบรวม วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา
4. สามารถประยุกตความรู และทักษะกับการแกปญหา การสรางผลงานไดอยางเหมาะสม
4.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. กรณีศึกษาการสรางสรรคผลงานศิลปะไทย
2. นําเสนอแนวคิดอยางเปนกระบวนการ
3. นักศึกษาฝกปฏิบัติจริง
4.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดา นทักษะทางปญญา
1. ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา
2. ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
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4.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
1. สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลาย
2. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานกลุม
3. สามารถเปนผูริ เริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณ แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุม
4. มีความรับผิดชอบ พัฒนาการเรียนรูทั้งตนเองและทางวิชาชีพ
4.4.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2. มีความรับผิดชอบตองานทีไ่ ดรับมอบหมาย
3. สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
4. มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
5. มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
4.4.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดา นทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุม ในชั้นเรียน
2. สังเกตจากพฤติกรรมทีแ่ สดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
3. มีความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นที่นําเสนอของขอมูล
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4.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1. ผลลัพธการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร
1. มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
2. สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของ
3. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
4. สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสอ่ื สาร หรือสืบคนขอมูลอยางเหมาะสม
4.5.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร
1. จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณเสมือนจริง
2. นําเสนอการแกปญ
 หาทีเ่ หมาะสม เรียนรูเ ทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ
4.5.3. กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรูดา นทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร
1. ประเมินจากความสามารถในอธิบาย ถึงขอจํากัดเหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ
2. การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอเรียนตอชั้นเรียน
4.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
4.6.1 ผลการเรียนรูดานการปฏิบัติทางวิชาชีพ
1. มีทักษะในการใชและบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือที่เหมาะสม ปลอดภัยกับลักษณะงาน
2. มีทักษะในการออกแบบผลงานและสรางสรรคผลงานตามขั้นตอนการทํางาน
3. สามารถปฏิบัติสรางสรรคผลงานในเชิงอนุรักษและพัฒนาได
4. มีทักษะในการวิเคราะหปญหาและแกไขปญหาในการสรางสรรคผลงาน
5. มีทักษะในการพัฒนาองคความรูของผลงานใหสอดคลองกับสภาวะการณปจจุบัน
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping) ผลการเรียนรูใ นตารางมีความหมายดังนี้
5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ดานที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมเปนพื้นฐานที่สําคัญของมนุษยทุกคนและทุกวิชาชีพ หากบุคคลใดหรือวิชาชีพ
ใดไมมีจริยธรรมเปนหลักยึดเบื้องตนแลวก็ยากที่จะกาวไปสูความสําเร็จแหงตนและวิชาชีพนั้น ๆ ที่ยิ่งกวานั้นก็
คือ การขาดจริยธรรมทั้งในสวนบุคคลและในวิชาชีพ อาจมีผลรายตอตนเอง สังคมและวงการวิชาชีพในอนาคต
อีกดวย ดังจะพบเห็นไดจากวิกฤตศรัทธาในวิชาชีพหลายแขนงปจจุบัน ทัง้ ในวงการวิชาชีพครู แพทย ตํารวจ
ทหาร นักการเมืองเปนตน จึงมีคํากลาววาเราไมสามารถสรางครูดีบนพื้นฐานของคนไมดี และไมสามารถสราง
แพทย ตํารวจ ทหาร นักการเมือง และนักธุรกิจที่ดี ถาบุคคลเหลานั้นมีพื้นฐานทางนิสัยและความประพฤติที่ไมดี
นักศึกษาก็เชนเดียวกันจําเปนอยางยิง่ ตองมีคุณธรรม จริยธรรม เพือ่ ใหสามารถดํารงตนไดอยางเหมาะสม ใช
ชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางราบรื่น และเปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม เปนการชวยจรรโลงสังคม
ใหนา อยูม ากยิ่งขึ้น อาจารยผูสอนในแต ละรายวิ ชาจึง ตอ งพยายามสอดแทรกคุณธรรม จริย ธรรม เพื่อ ให
นัก ศึ ก ษาสามารถพัฒ นาตนเองทั ้ง ด านคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมพร อ มๆ กั บ วิท ยาการสมัย ใหม อาจารยต อ งมี
คุณสมบัติของความเปนอาจารย ประพฤติตนเปนแบบอยาง มีคุณธรรม จริยธรรมอยางนอยตามที่ระบุไว ดังนี้
1. มีวินัย ซื่อสัตย ตอตนเองและสังคม
2. มีความเสียสละ เพือ่ ประโยชนของสังคมและสวนรวม
3. สามารถนําหลักคุณธรรม จริยธรรมไปปฏิบัติในการคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาได
อยางมีเหตุมผี ล
4. ดํารงวัฒนธรรมไทย เขาใจวัฒนธรรมนานาชาติ สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสม
5. รับฟงความคิดเห็น และเคารพสิทธิของผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน
นอกจากนี้ยังตองมีการสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมในทุกกลุมรายวิชาใหนักศึกษาไดศึกษา
ผูส อนต อ งจั ด ให มี ก ารวั ด มาตรฐานในด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมทุ ก ภาคการศึ ก ษา ซึ ง่ การวั ด มาตรฐานไม
จําเปนตองเปนขอ สอบ อาจใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมระหวางทํากิจกรรมของนักศึกษาตามทีก่ ําหนดให เชน
การทํากิจกรรมกลุมรวมกับบุคคลอื่น เปนตน
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ดานที่ 2 ความรู
1. นักศึกษาตองมีความรูใ นสาขาวิชาอยางกวางขวาง และเปนระบบ ตระหนัก รูห ลักการและ
ทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของ ดังนั้นมาตรฐานความรูจึงตองครอบคลุมในสิ่งตอไปนี้
2. สามารถนําความรูในวิชาศึกษาทั่วไปมาบูรณาการกับศาสตรที่เกี่ยวของได
3. มีความรอบรู ใฝรูเ พือ่ ใหทันตอ การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและตระหนักในการเรียนรู
ตลอดชีวิต
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละรายวิชาในแตละภาค
การศึกษา
ดานที่ 3 ทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองใหมีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและ
สามารถประเมินขอ มูลแนวคิดและหลักฐานใหม ๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอ มูลที่ไดในการ
แกปญหาและงานอื่น ๆ ดวยตนเอง สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไข
ไดอยางเหมาะสมและสรางสรรค โดยคํานึงความรูจากภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ ดังนั้นอาจารยผูส อนตองเนนใหนักศึกษาสามารถคิดเปน ทําเปน และหาแนวทางใหมในการ
แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ซึ่งนักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญา ดังนี้
1. สามารถคิดวิเคราะหและมีวิจารณญาณในการตัดสินใจอยางเปนระบบ
2.สามารถสืบคน ตีความ ประเมิน วิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ เพือ่ ใชในการแกปญหา
อยางเหมาะสมและสรางสรรค
การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถทําไดในชั้นเรียน เชน การมอบหมายงาน ใหคิดวิเคราะหแกไข
ปญหา การตั้งคําถาม การใหขอมูลปอนกลับ การมีสวนรวมในชัน้ เรียน หรือการสอบประจํารายวิชาในแตละ
ภาคการศึกษา เปนตน

มคอ.02

78

ดานที่ 4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
หลั ก สู ต รของศึ ก ษาทั ่ว ไปคณะศิ ล ปศาสตร เ ป น การศึ ก ษาในลั ก ษณะแบบบู ร ณาการจาก
หลากหลายสาขาวิ ช า เพือ่ ใหนั ก ศึก ษาได มีค วามรูอ ย า งกว างขวาง และสามารถนํ าไปประยุก ต ใช ใ นการ
ดํา รงชีวิ ต เช น มี สว นต อ การแก ป ญหาในกลุม ได อ ย างสร างสรรค ไม วา จะเป นผู น ํา หรื อ สมาชิก ของกลุ ม
สามารถแสดงออกซึ่ง ภาวะผูนํา เรียนรูจัก การใชนวัตกรรมใหม ๆ ในการแกปญหา มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพืน้ ฐานของตนเองและของกลุม อาจารยผูส อนจึงตองสอดแทรกความรู
ทั้งดานความสัมพันธระหวางบุคคล ความรับผิดชอบ ความเปนผูนําและการเปนสมาชิกของกลุมที่ดี รูจักหลัก
ในการพัฒนาตนเอง ซึ่งผูศึกษาจะไดรับ ดังนี้
1. มีมนุษยสัมพันธ และทักษะการอยูรวมกันในสังคม
2. มีภาวะผูนํา และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
3. มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม
4. มีทักษะการวางแผน และการจัดการในการดําเนินชีวิต
ดานที่ 5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิค
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลขาวสารอยางสม่าํ เสมอ
สามารถใชภาษาในการสื่อสาร การนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได ดังนี้
1. สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม และทันตอสถานการณปจจุบัน
3. สามารถคิด วิเคราะห ตีความ จําแนกขอมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
เพื่อการแกปญหาและการตัดสินใจ
การวั ดมาตรฐานนี้อ าจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจให นักศึ กษาแกป ญหาวิเคราะหหรื อ
สังเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหาตอนักศึกษาในชั้นเรียน อาจ
มีการวิพากษวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษาเพื่อใหเกิดองคความรูใหม
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5.2 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาพื้นฐาน แกน)
ดานที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2. มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
ดานที่ 2 ความรู
1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ
2. เขาใจและอธิบายกระบวนการสรางสรรคผลงาน
3.สามารถปรับปรุงรูปแบบการสรางสรรคผลงาน
4. รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญอยางตอเนื่อง
5. สามารถประยุกตรูปแบบ เนื้อหาเทคนิคใหรวมสมัยอยูเสมอ
6. สามารถบูรณาการความรูในสาขากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ดานที่ 3 ทักษะทางปญญา
1. สามารถคิดทํางานอยางมีขั้นตอนและเปนระบบ
2. สามารถสืบคน ขอมูล และประเมินสถานการณปจจุบันเพื่อใชในการสรางสรรคและแกปญ
 หางานได
3. สามารถรวบรวม ศึกษา ขอมูล และสรุปประเด็นปญหาความตองการ
4. สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการออกแบบผลงานทางดานทัศนศิลปไดอยางเหมาะสม
ดานที่ 4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่อสารกับกลุมบุคคลที่หลากหลาย
2. สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตา ง ๆ ได
3. สามารถใชความรูในศาสตรมาประยุกตใชกับสังคมอยางเหมาะสม
4. มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและมีความรับผิดชอบการกระทําของตนเองและ
รับผิดชอบงานกลุม
5. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
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ดานที่ 5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการปรับใชเครื่องมือและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม
2. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อในการ
นําเสนออยางเหมาะสม
3. สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสอ่ื สารอยางเหมาะสม
ดานที่ 6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
1. มีทักษะในการใชวัสดุ อุปกรณ ในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ความปลอดภัย
2. มีทักษะในการรางและทําตนแบบผลงานตามที่แตละบุคคลถนัด
3. สามารถสรางสรรคผลงาน โดยใชเทคนิคตางๆไดอยางเหมาะสม
4. สามารถวิเคราะหปญหาในการสรางสรรคผลงาน
5. มีทักษะในการสรางสรรคที่แสดงเอกลักษณเฉพาะตนไดอยางชัดเจน
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5.3 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพบังคับ/เลือก เฉพาะดาน)
ดานที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตยสุจริต
2. มีวินัยตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
3. มีภาวะความเปนผูน ํา และผูต าม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ ขัด แยงตามลําดับ
ความสําคัญ
4. เคารพสิทธิและรับฟงความเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
ดานที่ 2 ความรู
1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
2. สามารถวิเคราะหปญ
 หา เขาใจและอธิบายกระบวนการสรางสรรคผลงาน
3. สามารถวิเคราะห ปรับปรุงรูปแบบของการสรางสรรคผลงาน
4. รู เขาใจ สนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางดานงานศิลปะได
5. มีความรอบรู สามารถประยุกตรูปแบบ เนื้อหา เทคนิคใหเกิดความเหมาะสม
ดานที่ 3 ทักษะทางปญญา
1. คิดอยางมีวิจารณญาณและเปนระบบ
2. สามารถสืบคน ตีความและประเมินลักษณะทางศิลปะ นําไปใชในการสรางผลงานได
3. สามารถศึกษา รวบรวม วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา
4. สามารถประยุกตความรู และทักษะ กับการแกปญหา การสรางผลงานไดอยางเหมาะสม
ดานที่ 4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลาย
2. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
3. สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณ พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้ง
ของตนเองและของกลุม
4. มีความรับผิดชอบ พัฒนาการเรียนรูทั้งตนเองและทางวิชาชีพ

มคอ.02

82

ดานที่ 5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
2. สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของ
3. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชสื่อสารในการนําเสนออยาง
เหมาะสม
4. สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสอ่ื สารหรือสืบคนขอมูลอยางเหมาะสม
ดานที่ 6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
1. มีทักษะในการใชและบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือที่เหมาะสม ปลอดภัยกับลักษณะงาน
2. มีทักษะในการออกแบบผลงานและสรางสรรคผลงานตามขั้นตอนการทํางาน
3. สามารถปฏิบัติสรางสรรคผลงานในเชิงอนุรักษและพัฒนาได
4. มีทักษะในการวิเคราะหปญหาและแกไขปญหาในการสรางสรรคผลงาน
5. มีทักษะในการพัฒนาองคความรูของผลงานใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) **
วิทยาลัย เพาะชาง
สาขาวิชา หัตถศิลป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

รายวิชา

HUM 1001 การเขียนรายงานและการใชหองสมุด
HUM 1002 จิตวิทยาทั่วไป
HUM 1007 พื้นฐานอารยธรรมไทย
SOC 1004 มนุษยสัมพันธ
SOC 1008 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
SOC 1017 กฎหมายการคา
THA 1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
THA 1002 วรรณคดีศึกษา
THA 1003 การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ
ENL 1001 ภาษาอังกฤษทั่วไป
ENL 1002 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ENL 2003 สนทนาภาษาอังกฤษ
ENL 2006 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
ENL 2007 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ENL 2008 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
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ทักษะทาง
ปญญา

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

รายวิชา

SCI 1003 เคมีในชีวิตประจําวัน
SCI 1012 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
SCI 1014 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
SCI 1015 มนุษยและวิทยาศาสตรกายภาพ
MTH 1011 คอมพิวเตอรพื้นฐาน
MTH1015 อินเทอรเน็ตและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสพนื้ ฐาน
PED 1027 ลีลาศ
REC 1001 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
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ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) **
วิทยาลัย เพาะชาง
สาขาวิชา หัตถศิลป
• ความรับผิดชอบหลัก
ο ความรับผิดชอบรอง
5.2 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาพื้นฐาน แกน)
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

รายวิชา

ART 1101
ART 1102
ART 1103
ART 1105
ART 2106
ART 3107

วาดเสน
องคประกอบศิลปะ
กายวิภาค
ประวัติและแบบอยางศิลปะ
ประวัติและแบบอยางศิลปะไทย
สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ
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ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) **
วิทยาลัย เพาะชาง
สาขาวิชา หัตถศิลป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
5.3 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพบังคับ/เลือก เฉพาะดาน)
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

ART 1108
ART 1109
ART 1110
ART 2111
ART 2112
ศิลปะไทย
ART 2113
ART 3114
ศิลปะไทย
ART 4115
ART 3116

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
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การอนุรักษงานศิลปะไทย  
หลักการวิจัย
 







    

 









 

   

   







    

 









 

   

   

สัมมนาศิลปะไทย
ปุราณวิทยา










    
    

 
 













 
 

   
   

   
   

ลวดลายไทย 1
ลวดลายไทย 2
วาดเสนไทย
สถาปตยกรรมไทย
องคประกอบ
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คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

THC 1211 พื้นฐานงานหัตถศิลป
THC 1212 ลายรดน้ํา
THC 2213 ลวดลายเพื่อการตกแตง
THC 2214 เครื่องมุก
THC 3215 หัวโขน
THC 3216 เทคนิคงานหัตถศิลป
THC 3217 หุนไทย
THC 4218 หุนจําลอง
THC 4219 โครงงานหัตถศิลป
THC 4220 ศิลปนิพนธ
THP 2308 จิตรกรรมไทยแบบ
ประเพณี
THP 3309 จิตรกรรมไทยประยุกต
THP 3310 จิตรกรรมไทยรวมสมัย
THS 2301 เทคนิคประติมากรรมไทย
THS 3302 ประติมากรรมไทยดินเผา

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ

1
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คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

1
THS 3303 ประติมากรรมไทยรูป
เคารพ
THC 2301 หัตถศิลปไทย
THC 2302 งานประดับลวดลาย
THC 3303 ลายกํามะลอ
THC 3304 หัตถศิลปประยุกต
ART 4324 การเปนผูประกอบการ
เพื่อธุรกิจใหม
THC 2305 การเตรียมการฝกงาน
THC 2306 การฝกงานทางหัตถศิลป
THC 4307 การจัดการงานหัตถศิลป
THC 3308 การเตรียมสหกิจศึกษา
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ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
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คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

1
THC 4309 สหกิจศึกษา
ART 3117 คอมพิวเตอรเพื่อการ
ออกแบบศิลปะ
THC 3310 ดนตรีไทย
THC 3311 สังคีตไทยนิยม

2
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ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
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หมายเหตุ ** สอดคลองกับ หมวดที่ 4 ขอ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัด และประเมิ นผลการศึกษาในแตล ะรายวิช าใหกํา หนดเปนระดับคะแนนตา งๆ ซึ่งมีค าระดั บ
คะแนนตอหนวยกิต และผลการศึกษาดังนี้ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วา
ดวยเกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ภาคผนวก ข )
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
(1)ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูข องนักศึกษาเปนสวนหนึง่ ของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกัน
(2) การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
(3) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
(1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การแบบสงแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
(3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่
เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปด
โอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรและลงทะเบียน
เรียนรายวิชาตางๆ ครบตามจํานวนหนวยกิต ทีก่ ําหนดไวในหลักสูตร ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน และไมมีรายวิชาใดๆ ในภาคการศึกษา สุดทายได
คาระดับคะแนน F หรือ I หรือ W หรือ U จึงถือวาเรียนจบหลักสูตร (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรั ต นโกสิ น ทร ว า ด ว ยเกณฑ ก ารวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2552)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอ เนือ่ งโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ / หรือ
ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทําผลงานวิชาการสายตรงในสาขาวิชาชีพ
2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เปนรอง
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
2.2.5 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ
2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตรจะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตรรับผิดชอบหลักสูตร วางแผนจัดการเรียน
การสอนรวมกับผูบริหารของคณะและอาจารยผูสอนติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง
เปาหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
โดยอาจารยและนักศึกษา
สามารถกาวทันหรือเปนผูนํา
ในการสรางองคความรูใ หมๆ
2. กระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
ใฝรู มีแนวทางการเรียนที่สราง
ทั้งความรูความสามารถใน
ในวิชาการวิชาชีพ ที่ทันสมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ

การดําเนินการ
การประเมินผล
1. จั ด ให ห ลั ก สู ต รสอดคล อ งกั บ 1. หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานที่กําหนดความทันสมัย
และมีการปรับปรุงสม่ําเสมอ
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย 2. จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
โดยมี ก า รพิ จารณ า ป รั บ ป รุ ง และวิชาเรียนที่มีแนวทางให
นักศึกษาไดศึกษาคนควาความรู
หลักสูตรในระยะ 5 ป
ใหมไดดวยตนเอง
3. จั ด แนวทางการเรีย นในวิ ช า 3. จํานวนและรายชื่อคณาจารย
เรี ย น ให มี ทั ้ง ภา คท ฤษฎี แ ล ะ ประจํา ประวัติอาจารย คุณวุฒิ
ภาคปฏิ บั ติ และมี แนวทางการ ประสบการณ และการพัฒนาอบรม
เรียนหรือ กิจกรรมประจําวิชาให ของอาจารย
นักศึ กษาได ศึกษาความรูไ ด ดว ย
ตนเอง
4. จัดให มีผูสนับ สนุนการเรียนรู 4. จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ
และหรือ ผูชวยสอน เพื่อกระตุน เรียนรู และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู
ใหนักศึกษาเกิดความใฝรู
5. กํ า หนดให อ าจารย ที ส่ อนมี 5. ผลการประเมินการเรียนการสอน
คุณวุฒิไ มต่ํากวาปริญญาโทหรือ อาจารยผูสอนและการสนับสนุน
เป น ผู ม ี ป ระสบการณ ห ลายป มี การเรียนรูของผูสนับสนุนการ
จํา นวนคณาจารย ป ระจํา ไมน อ ย เรียนรูโดยนักศึกษาเปนผูนําในทาง
วิชาการและหรือเปนผูเชี่ยวชาญทาง
กวาเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพดานหัตถศิลปหรือในดานที่
เกี่ยวของ
มคอ.02

92

เปาหมาย

การดําเนินการ
6. สนั บ สนุ น ให อ าจารย ผู ส อน
เปนผูน ําในทางวิชาการและหรือ
เป น ผู เ ชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ ด า น
หัตถศิลปหรือในดานที่เกี่ยวของ
7. มี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รโดย
ค ณ ะ ก รร ม ก า รผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายในทุกป และภายนอกในระยะ
5 ป
8. ประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
หลั กสู ตรและการเรี ยนการสอน
โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

การประเมินผล
6. มี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน
ทุกป และภายนอกในระยะ 5 ป
7. ประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอนโดย
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการ
สอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางที่
มีหนังสือดานการบริหารจัดการและดานอืน่ ๆ รวมถึงฐานขอมูลทีจ่ ะใหสืบคน สวนระดับคณะก็มีหนังสือ
ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ
เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซือ้
หนังสือนั้น อาจารยผูส อนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชือ่ หนังสือ ตลอดจนสือ่ อืน่ ๆ ที่
จําเปน นอกจากนีอ้ าจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือดวย
ในสวนของคณะจะมีหอ งสมุดยอ ย เพือ่ บริการหนังสือ ตํารา หรือ วารสารเฉพาะทาง และคณะ
จะต อ งจั ด สื ่อ การสอนอื ่น เพื ่อ ใช ป ระกอบการสอนของอาจารย เช น เครื ่อ งมั ล ติ มี เ ดี ย โปรเจคเตอร
คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด เปนตน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
จัดใหมีหองเรียนหองปฏิบัติงาน 1. จัดใหมีหองเรียนเทคโนโลยี
1. รวบรวมจัดทําสถิติจํานวน
ที ม่ ี ค วามพร อ มใช ง านอย า งมี เครื่องมืออุปกรณ ตอหัวนักศึกษา
อุปกรณ ทรัพยากร สือ่ และ
ชองทางการเรียนรู ที่เพียบพรอม ประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน การ ชัว่ โมงการใชงานหองปฏิบัติการ
บั น ทึ ก เพื ่อ เตรี ย มจั ด สร า งสื ่อ และเครื่องมือ
เพื่อสนับสนุนทั้งการศึกษาใน
หองเรียน นอกหองเรียน และเพือ่ สําหรับการทบทวนการเรียน
2. จํานวนนักศึกษาลงเรียนในวิชา
การเรียนรูไดดวยตนเอง อยาง
2. จั ด เต รี ย ม ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร เรี ย นที ่มี ก ารฝ ก ปฏิ บั ติ อุ ป กรณ
ทดลองที ม่ ี เ ครื อ่ งมื อ เพื อ่ ให ตาง ๆ
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ
นักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติ สราง 3. สถิ ติของจํานวนหนังสือ ตํารา
ความพรอมในการปฏิบัติ
สื่อดิจิตอล ที่มีใหบริการ และการ
งานในวิชาชีพ
ใชงานหนังสือตํารา สื่อดิจิตอล
3 . จั ด ใ ห มี เ ค รื อ ข า ย แ ล ะ 4. ผ ล สํ า รว จ ค ว า ม พึ ง พอ ใ จ
หองปฏิบัติการทดลองเปด ที่มีทั้ง นั ก ศึ ก ษ า ต อ ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ ละพื้ น ที่ ที่ ทรั พ ยากรเพื ่อ การเรี ย นรู แ ละ
นักศึกษาสามารถศึกษาทดลองหา ปฏิบัติการ
ความรูเพิ่ม เติม ไดดวยตนเองดวย
จํานวนและประสิทธิภาพที่
เหมาะสมเพียงพอ
4. จั ด ห อ งสมุ ด ให มี บ ริ ก ารทั ้ง
ห นั ง สื อ ตํ า ร า แ ล ะ สื ่อ อิ เ ล็ ก
ทรอนิกสเพื่อการเรียนรู
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยฯ โดยอาจารยใหมตองมีวุฒิ
ปริญญาโทขึ้นไป ในที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูร ับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอนประเมินผลและ เก็บรวบรวมขอมูลเพือ่ เตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ
แนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรและไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3. การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีคามสําคัญระดับหนึง่ เพราะเปนผูถ ายทอดประสบการณตรง ดังนั้น
สาขาวิชาจึงกําหนดนโยบายการเชิญอาจารยพิเศษมาบรรยาย คุณวุฒิของอาจารยพิเศษจะตองเปนผูเชี่ยวชาญ
เปนที่ยอมรับ มีประสบการณตรง หรือมีคุณวุฒิอยางต่ําปริญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีทีเ่ กีย่ วของกับภาระงานทีร่ ับผิดชอบ และมีความรูด าน
หัตถศิลป
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพือ่ การปฏิบัติงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตรและตองบริการเพื่อจัดสื่อการสอนไดอยาง
สะดวก มีการเตรียมวัสดุอุปกรณทั้งในวิชาทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อสะดวกตอการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
มีการแตงตัง้ อาจารยทีป่ รึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน อาจารยทุกคนตองทําหนาที่เปนที่
ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา โดยตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพือ่ ใหนักศึกษาเขา
ปรึกษาได
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสงสั ย เกี ่ย วกั บ การประเมิ น ผลในรายวิ ช าใดสามารถยื ่น คํ า ร อ งขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ การตรวจงาน ตลอดจนดูคะแนนและวิธี การประเมินของอาจารย ในแตล ะ
รายวิชาได
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6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ความตองการกําลังคนสาขาหัตถศิลป คาดวามีความตองการสูงขึ้นตามลําดับ เพราะกระแสการอนุรักษ
มรดกทางวัฒนธรรม การเสพงานศิลปะ มีเพิ่ม ขึ้นอยางตอ เนื่อ ง หนวยงานทั้งของรัฐ และเอกชนที่รับ
บัณฑิตเขาทํางานมีความพึงพอใจในเรือ่ งทักษะฝมือ ความอดทน ขยัน ซือ่ สัตย สามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ( Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ป การศึกษาเพื่อติดตาม
การดําเนินการตาม TQF ตอไป ทัง้ นีเ้ กณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอย
รอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ( Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่5
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม X
X
X
X
X
ในการประชุ ม เพื ่อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ X
X
X
X
X
สอดคล อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห ง ชาติ หรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา /สาขาวิชา (ถามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ X
X
X
X
X
ประสบการณภาคสนาม(ถามี)ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4 อยางนอยกอนการเปดสอน ในแตละภาคการศึกษาให
ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และ X
X
X
X
X
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถา
มี ) ตอบแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วั น หลั ง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ X
X
X
X
X
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
6. มีการทวนสอบสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยาง
น อ ยร อ ยละ 25 ของรายวิ ช าที ่เ ป ด สอนในแต ล ะป
การศึกษา
7. มีการพัฒนาหลักสูตร / ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจาก
ผลการประเมินการดําเนิ นงานทีร่ ายงานใน มคอ.7 ป ที่
แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)
ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอย
ละ 50 ตอป

ปที่1
X

ปที่2
X

ปที่3
X

ปที่4
X

ปที่5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1-5

1-5

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย / บัณฑิต
ใหม ที ่มี คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร น อ ยเฉลี ่ย ไม ก ว า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ใ ชบั ณ ฑิต ที ม่ ีต อ บัณ ฑิ ต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จการศึกษาไม
ต่ํากวารอยละ 80
14. บัณฑิตที่ไดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม ก.พ.
กําหนดไมนอยกวารอยละ 80
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)

1-5

1-5

1-5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
ช ว งก อ นการสอนจะมี ก ารประเมิ น กลยุ ท ธ ก ารสอนโดยที ม ผู ส อนหรื อ ระดั บ ภาควิ ช า และ/ หรื อ
การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนจะมีการวิเคราะหผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา
ดานกระบวนการนําผลการประเมิ นไปปรั บปรุ ง สามารถทํ าโดยรวบรวมปญ หา/ขอ เสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงและกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชาการสังเกตการณของ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตรและ/หรือทีมผูส อนภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
เมื่อ สิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตล ะรายวิชาและ
ประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูส อนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชาซึง่ รวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพรอ มปญหา/
อุปสรรคและขอเสนอแนะและจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึก ษา
เมื่อสิ้นปการศึกษา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชีผ้ ลการดําเนินงานทีร่ ะบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 7 ขอ
มีการดําเนินการครบ 9 ขอ
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
รวบรวมขอเสนอแนะ ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใ ชบัณฑิต ผูท รงคุณวุฒิ วิเคราะหทบทวน
ขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรประธานหลักสูตรเสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ
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เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
1. ตารางสรุปรายวิชาตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
2. ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
3. รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
ภาคผนวก ข
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เรื่อง เกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
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ภาคผนวก ก
1. ตารางสรุปรายวิชาตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
2. ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
3. รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
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ตารางสรุปรายวิชาตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
กลุมวิชา
รหัสวิชาและชื่อวิชา
กลุมวิชาชีพบังคับ
THC 3216 เทคนิคงานหัตถศิลป
Techniques craftsmanship
THC 4219 โครงงานหัตถศิลป
Thai Craft Project
THC 4220 ศิลปนิพนธ
Art Thesis
กลุมวิชาชีพเลือก
THC 2305 การเตรียมการฝกงาน
Preparation On The Job Training
THC 2306 การฝกงานทางหัตถศิลป
On The Job Training
THC 4307 การจัดการงานหัตถศิลป
Delicate Handicrafts Seminar
THC 3308 การเตรียมสหกิจศึกษา
Preparation Co-operative Education
THC 4309 สหกิจศึกษา
Co-operative Education
ART 4324 การเปนผูประกอบการเพื่อสรางธุรกิจใหม
Entrepreneurship for New Venture Creation
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ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หัวขอ
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2550)
1.ชื่อหลักสูตร

2.ชื่อปริญญา

3.หนวยงานรับผิดชอบ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาหัตถศิลป
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550)
ศิลปบัณฑิต (หัตถศิลป)
ศ.บ. (หัตถศิลป)
Bachelor of Fine Arts Program
in Thai Handicrafts.
B.F.A. (Thai Handicrafts)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
วิทยาลัยเพาะชาง

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2555)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาหัตถศิลป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ศิลปบัณฑิต (หัตถศิลป)
ศ.บ. (หัตถศิลป)
Bachelor of Fine Arts Program
in Delicate Handicrafts.
B.F.A. (Delicate Handicrafts)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
วิทยาลัยเพาะชาง

4.คุณสมบัติของผูเขาศึกษา รับผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 2.2.1 รับผูสําเร็จการศึกษาไม ต่ํากวามัธยมศึกษาตอน
ม.6หรือเทียบเทา หรือหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปลาย (ม.6) หรื อเที ยบเท า หรื อหลั กสู ตรระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายศิลปกรรม
วิชาชีพ (ปวช.) สายศิลปกรรม หรือเทียบเทา
หรือเทียบเทา
2.2.2 การคัดเลือ กผูเ ขาศึก ษาตามระเบียบการ
คั ด เ ลื อ ก เ พื ่อ ศึ ก ษ า ต อ ร ะ ดั บป ริ ญ ญ า ต รี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
และ/หรือระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษา
ต อ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ข อ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. 2. 3 คุ ณ ส ม บั ติ อื ่น ตา ม ที ม่ ห า วิ ท ยา ลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรกําหนด
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หัวขอ
5.โครงสรางหลักสูตร

6.รายวิชา

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2550)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2555)

โครงสรางหลักสูตร
รวม 136 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
32 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร
3 หนวยกิต
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
3 หนวยกิต
1.3 กลุมวิชาภาษา
15 หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9 หนวยกิต
1.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
98 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
36 หนวยกิต
2.1.1 กลุมวิชาชีพพื้นฐาน
14 หนวยกิต
2.1.2 กลุมวิชาชีพศิลปะประจําชาติ 22 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
44 หนวยกิต
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
18 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
รวม 128 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร
3 หนวยกิต
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
3 หนวยกิต
1.3 กลุมวิชาภาษา
15 หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9 หนวยกิต
1.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 1 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
91 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
36 หนวยกิต
2.1.1 กลุมวิชาชีพพื้นฐาน
12 หนวยกิต
2.1.2 กลุมวิชาชีพศิลปะประจําชาติ 24 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
39 หนวยกิต
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
16 หนวยกิต
2.3.1 แผนการศึกษา (ฝกงาน)
- กลุมวิชาการฝกงาน
7 หนวยกิต
- กลุมวิชาชีพเลือกทั่วไป 9 หนวยกิต
2.3.2 แผนการศึกษา (สหกิจศึกษา)
- กลุมวิชาสหกิจศึกษา
7 หนวยกิต
- กลุมวิชาชีพเลือกทั่วไป
9 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.1.1 กลุมวิชาชีพพื้นฐาน
ART 1101 วาดเสน
ART 1102 องคประกอบศิลปะ
ART 1103 กายวิภาค
ART 1105 ประวัติและแบบอยางศิลปะ
ART 2106 ประวัติและแบบอยางศิลปะไทย
ART 3107 สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.1.1 กลุมวิชาชีพพื้นฐาน
ART 1101 วาดเสน
ART 1102 องคประกอบศิลปะ
ART 1103 กายวิภาค
ART 1104 ทฤษฎีสี
ART 1105 ประวัติและแบบอยางศิลปะ
ART 2106 ประวัติและแบบอยางศิลปะไทย
ART 3107 สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ
2.1.2 กลุมวิชาชีพศิลปะประจําชาติ
ART 1108 ลวดลายไทย 1
ART 1109 ลวดลายไทย 2
ART 1110 วาดเสนไทย
ART 2111 สถาปตยกรรมไทย
ART 2112 องคประกอบศิลปะไทย
ART 2113 การอนุรักษงานศิลปะไทย
ART 3114 หลักการวิจัยศิลปะไทย
ART 4115 สัมมนาศิลปะไทย

2.1.2 กลุมวิชาชีพศิลปะประจําชาติ
ART 1108 ลวดลายไทย 1
ART 1109 ลวดลายไทย 2
ART 1110 วาดเสนไทย
ART 2111 สถาปตยกรรมไทย
ART 2112 องคประกอบศิลปะไทย
ART 2113 การอนุรักษงานศิลปะไทย
ART 3114 หลักการวิจัยศิลปะไทย
ART 4115 สัมมนาศิลปะไทย
ART 3116 ปุราณวิทยา
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หัวขอ

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2550)
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
THC 1201 พื้นฐานงานหัตถศิลป
THC 1202 ลวดลายเพื่อการตกแตง
THC 2203 เครือ่ งพัสตราภรณ
THC 2204 เครื่องศิราภรณ
THC 2205 ลายรดน้ํากํามะลอ
THC 3206 หัวโขน
THC 3207 หุนไทย
THC 3208 หุนจําลองไทย
THC 4219 โครงงานหัตถศิลป
THC 4220 ศิลปนิพนธ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
THP 1301 จิตรกรรมไทยพืน้ ฐาน
THP 1302 จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
THP 2302 จิตรกรรมไทยทางพุทธศาสนา
THP 2304 จิตรกรรมไทยวรรณคดี
THP 3305 จิตรกรรมไทยเพือ่ การตกแตง
THP 3306 จิตรกรรมไทยรวมสมัย
THP 3307 การจัดการงานอาชีพศิลปะไทย
THS 1308 ประติมากรรมไทยพื้นฐาน
THS 2309 เทคนิคประติมากรรมไทย
THS 2310 ประติมากรรมไทยดินเผา
THS 3311 การทําพิมพและการหลอ
THS 3312 ประติมากรรมไทยเพื่อการตกแตง
THS 4313 ประติมากรรมไทยรูปเคารพ
THS 4314 การฉลุและแกะสลัก
THC 1315 หัตถศิลปไทย
THC 2316 ลายรดน้ํา
THC 2317 งานประดับลวดลาย
THC 3318 หัตถศิลปเพื่อการตกแตง
THC 3319 หัตถศิลปประยุกต
THC 4320 เครื่องมุกประยุกต
THC 3321 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบศิลปะ
THC 3322 ดนตรีไทย
THC 4323 สังคีตไทยนิยม

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2555)
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
THC 1211 พื้นฐานงานหัตถศิลป
THC 1212 ลายรดน้ํา
THC 2213 ลวดลายเพื่อการตกแตง
THC 2214 เครือ่ งมุก
THC 3215 หัวโขน
THC 3216 เทคนิคงานหัตถศิลป
THC 3217 หุนไทย
THC 4218 หุนจําลอง
THC 4219 โครงงานหัตถศิลป
THC 4220 ศิลปนิพนธ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
2.3.1 กลุมวิชาชีพเลือกทั่วไป
THP 2308 จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
THP 3309 จิตรกรรมไทยประยุกต
THP 3310 จิตรกรรมไทยรวมสมัย
THS 2301 เทคนิคประติมากรรมไทย
THS 3302 ประติมากรรมไทยดินเผา
THS 3303 ประติมากรรมไทยรูปเคารพ
THC 2301 หัตถศิลปไทย
THC 2302 งานประดับลวดลาย
THC 3303 ลายกํามะลอ
THC 3304 หัตถศิลปประยุกต
ART 4324 การเปนผูประกอบการเพื่อสรางธุรกิจใหม
2.3.2 กลุมวิชาการฝกงาน
THC 2305 การเตรียมการฝกงาน
THC 2306 การฝกงานทางหัตถศิลป
THC 4307 การจัดการงานหัตถศิลป
2.3.3 กลุมวิชาสหกิจศึกษา
THC 3308 การเตรียมสหกิจศึกษา
THC 4309 สหกิจศึกษา
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หัวขอ

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2550)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2555)

3.หมวดวิชาเลือกเสรี
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปดสอนใน
สาขาวิชาหัตถศิลป แตตองไมซ้ํากับรายวิชาในแผนการศึกษา
ของสาขานั้น หรือนักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปด
สอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร และ
ตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต โดย
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และ/หรือหัวหนา
สาขาวิชา

3.หมวดวิชาเลือกเสรี
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปดสอนใน
สาขาวิชาหัตถศิลป แตตองไมซ้ํากับรายวิชาในแผนการ
ศึกษาของสาขานั้น หรือนักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชา
อื่นๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน
โดยไมนับหนวยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารยที่
ปรึกษา และ/หรือหัวหนาสาขาวิชา
ART 3117 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบศิลปะ
THC 3310 ดนตรีไทย
THC 3311 สังคีตไทยนิยม
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รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาหัตถศิลป
1. ที่ปรึกษาหลักสูตร
1. รศ.ดร.อิสรีย หรรษาจรูญโรจน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
2. ผูชว ยศาสตรจารยศวิ ะ วสุนธราภิวฒ
ั ก รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
3. ดร.อนันต เตียวตอย
ผูอาํ นวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
1. นายมงคล ไชยวงศ
2. วาที่รอยตรีศรัทธา สินสาธิตสุกุล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

3. อาจารยสุรฐั
4. นายสุรกิจ

รองประธานกรรมการ
กรรมการ

5. อาจารยวรวินยั
6. อาจารยนริศ
7. อาจารยภทั รไชย
8. อาจารยสุขสันต
9. วาที่ ร.ต.อนุโรจน
10. อาจารยสุดวดี

ผูอํานวยการวิทยาลัยเพาะชาง
รองผูอ าํ นวยการฝายวิชาการและ
กิจการนักศึกษาวิทยาลัยเพาะชาง
บุญทรง
หัวหนาสาขาวิชาหัตถศิลป
ปรางสร
รองผูอ าํ นวยการฝายวิชาการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หิรญ
ั มาศ
วิทยาลัยเพาะชาง
เหมวิจติ ร
วิทยาลัยเพาะชาง
แสงดอกไม วิทยาลัยเพาะชาง
พวงกลัด
วิทยาลัยเพาะชาง
จันทรโพธิ์ศรี วิทยาลัยเพาะชาง
สุวรรณ
วิทยาลัยเพาะชาง

3. ผูทรงคุณวุฒิ
1. ร.ศ.สุรศักดิ์
2. นายนนทิวรรธน
3. นางสาวนริมล
4. คุณญาณิศา

เจริญวงศ
จันทนะผะลิน
เรืองสม
ตติยวัฒนสิริ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อาจารยประจําภาควิชาศิลปะไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปนแหงชาติสาขาทัศนศิลป(ประติมากรรม)
ผูอํานวยการสํานักงานชางสิบหมู กรมศิลปากร
บานตติย
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ภาคผนวก ข
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เรื่อง เกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
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