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หลักสู ตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการถ่ ายภาพ
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื" อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
วิทยาลัยเพาะช่าง

หมวดที" 1 ข้ อมูลทัว" ไป
1. รหัสและชื" อหลักสู ตร
ชือภาษาไทย
ชือภาษาอังกฤษ

ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
Bachelor of Fine Arts Program in Art of Photograph

2. ชื" อปริญญา
ชือเต็มภาษาไทย
ชือย่อภาษาไทย
ชือเต็มภาษาอังกฤษ
ชือย่อภาษาอังกฤษ

ศิลปบัณฑิต (ศิลปะการถ่ายภาพ)
ศ.บ. (ศิลปะการถ่ายภาพ)
Bachelor of Fine Arts (Art of Photography)
B.F.A. (Art of Photography)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ" รียนตลอดหลักสู ตร
134 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสู ตรปริ ญญาตรี (4) ปี
5.2 ภาษาทีใช้
จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรื อนักศึกษาต่างชาติทีสามารถใช้ภาษาไทยได้
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5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
สถาบันการศึกษาจัดการเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 เปิ ดสอน ภาคการศึกษาที 1 /2556
ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสู ตรโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุม
ครัSงที ............/............... เมือวันที............................เดือน.............................พ.ศ.........................
ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสู ตร โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครัSงที............/................ เมือวันที............................เดือน.............................พ.ศ.........................
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ในปี การศึกษา 2558
8. อาชี พทีส" ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 ช่างภาพอิสระ/ ประกอบอาชีพส่ วนตัว
8.2 ช่างภาพประจําหน่วยงานรัฐบาล
8.3 ช่างภาพประจําหน่วยงานรัฐวิสหกิจ
8.4 ช่างภาพประจําองค์กรเอกชน
8.5 นักตัดต่อ – ลําดับภาพ
8.6 นักตกแต่งภาพ
8.7 นักวิชาการทางการถ่ายภาพ
8.8 นักผลิตสื อเทคโนโลยี
8.9 นักสร้างสรรค์สือโฆษณาภาพนิง ภาพเคลือนไหว
8.10 ผูช้ ่วยผูก้ าํ กับภาพ
8.11 นักผลิตสารคดี
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9. ชื" อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและ คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
รหัส
3102600006429

6711011112475

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

ชื"อ – สกุล
นายสุภกิจ หุตะสิ งห์

นางสาวชลิดา ทรงประสิ ทธิ]

สําเร็จการ
ศึกษาจาก
ศษ.บ. ออกแบบศิลปะประยุกต์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา
ค.อ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเก้ลา
พระนครเหนือ
คอ.บ. ครุ ศาสตร์เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
ค.อ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเก้ลา
พระนครเหนือ

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

10. สถานทีจ" ัดการเรียนการสอน
พืSนทีวิทยาเขตเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
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2546
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11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ" ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกทีเริ มเข้าสู่ ภาวะหดตัวตัSงแต่ปลายปี 2551 ได้สะท้อนถึงโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
ทีมีความเปราะบาง เนืองจากต้องพึงพิงเศรษฐกิจภายนอกประเทศในสัดส่ วนทีสู ง ดังนัSน รัฐจึงจําเป็ นต้อง
มีการปรับโครงสร้ างเศรษฐกิ จของประเทศอย่างจริ งจัง โดยจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที 11 (2555-2559) เพือสร้างความพร้อมของคนและระบบให้สามารถปรับตัวทันต่อการเปลียนแปลงใน
อนาคตและแสวงหาประโยชน์อย่างรู ้ เท่าทันโลกาภิวตั น์สร้ างภูมิคุม้ กันให้กบั ทุกภาคส่ วนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพียง
โดยมี พSืน ฐานของการใช้องค์ค วามรู ้ (Knowledge) การศึ กษา (Education) การ
สร้างสรรค์งาน (Creative) และการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญา (Intellectual Property) ทีเชื อมโยงกับรากฐานทาง
วัฒนธรรม โดยแบ่ ง ประเภทสร้ า งสรรค์ออกเป็ น 4 กลุ่ ม หลัก ได้แ ก่ มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural
Hetitage) ศิลปะ (Art) สื อ(Media) งานสร้างสรรค์ตามลักษณะงาน (Functional Creation) โดยกลุ่มงาน
สร้างสรรค์ตามลักษณะงาน กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรม และกลุ่มสื อ เป็ นกลุ่มทีมีมูลค่าสู งสุ ด ซึ งหากพิจาณา
แยกรายสาขาย่อ ยจะพบว่า การออกแบบเป็ นสาขาที มี มู ล ค่ า สู ง ที สุ ด รองลงมาคื อ สาขางานฝี มื อ และ
หัตถกรรม และสาขาแฟชัน โดยทัSง 3 สาขา มีมูลค่ารวมกันประมาณร้อยละ 9.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ ปั จจัยทีเป็ นจุดอ่อนของประเทศทีเกียวข้องประการหนึงก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ซึ งถึงแม้จะ
มีการพัฒนาไปบ้างแล้วบางส่ วน แต่ยงั ขาดการบูรณาการและเชื อมโยงให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศทีจะต้องมีการแข่งขันในเศรษฐกิ จโลก จําเป็ นจะต้องได้กาํ ลังคนทีมีความรู ้ ความสามารถด้านการ
ออกแบบทัSงในด้านภาษาทีเป็ นสากล และความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
สังคมไทยในปั จจุบนั ทัSงระดับปั จเจกบุคคล ครอบครัว และสังคมโดยรวมต่างได้รับผลกระทบ
จากกระแสโลกาภิวตั น์การเคลือนไหวของวัฒนธรรมอย่างไร้พรมแดนโดยขาดความรอบรู ้ทีจะเป็ นภูมิคุม้ กัน
ในการกลันกรองทีดี ได้ส่งผลกระทบต่อระบบคุณค่ ความเชื อ พฤติกรรมการดํารงชี วิตและการปฏิสัมพันธ์
ในสังคมไทยให้ปรับเปลี ยนไปจากเดิ ม ในอนาคต ภาวะความเป็ นเมืองจะเพิมสู งขึSน ด้วยปั จจัยสนับสนุ น
จากความก้าวหน้าของระบบโครงสร้างพืSนฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมในอนาคตจะเป็ นสังคมของ
ความร่ วมมื อที เกิ ดจากการแข่ งขัน และเป็ นสัง คมภู มิ ปัญญามากขึS น ในลัก ษณะสัง คมฐานความรู ้ แต่ ใ น
ขณะเดี ยวกันก็แสวงหาความเป็ นท้องถินมากขึSนโดยเฉพาะทางออกแบบทุกแขนงของไทยทีจะต้องทําภูมิ
ปั ญญาของไทยมาประยุกต์ให้ผสานกับความเป็ นสากลและนําเสนอให้เป็ นทีรู ้จกั และยอมรับในตลาดการค้า
โลก
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12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย" วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกซึ งเป็ นทัSงข้อจํากัดและเป็ นโอกาสในการนําประเทศเข้าสู่ การแข่งขัน
กับโลกเศรษฐกิ จในอนาคตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึงเป็ นสถาบันการศึกษาทีมุ่งมันผลิ ตบัณฑิตเพือเป็ นช่าง
ของแผ่นดิ น และจรรโลงศิ ลปวัฒนธรรมของชาติ โดยมี วิสัยทัศน์เพือกําหนดบทบาทในการเป็ นผูน้ าํ จัด
การศึ ก ษา วิ จ ัย งานอนุ รั ก ษ์ และสร้ า งสรรค์ว ฒ
ั นธรรม โดยใช้เ ทคโนโลยี เ ชิ ง บู ร ณาการสู่ ส ากล จึ ง
จําเป็ นต้องพัฒนาหลักสู ตรในเชิงรุ กทีมีศกั ยภาพ เพือสร้างบัณฑิตทีมีความรู ้ ความสามารถในงานสร้างสรรค์
ทีเป็ นมืออาชี พสู่ สากล บนฐานความเข้าใจในบริ บทของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของความเป็ นชาติไทย
มีความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทัSงด้านวิชาชี พและวิชาการ มีคุณธรรม
จริ ยธรรม
12.2 ความเกีย" วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณ์หรื อการพัฒนาทัSงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทีมีต่อพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยทีมุ่งสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยชัSนนําด้านวิชาชี พ บนพืSนฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของ
ประเทศ มุ่งสร้ างบัณฑิ ตทีมีความชํานาญในสาขาวิชาชี พ สามารถบูรณาการแนวความคิดด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกบั งานวิชาชี พ มีเอกลักษณ์ ยึดมันในคุ ณธรรม จริ ยธรรม ทํางานทัSงในและต่างประเทศได้
มหาวิทยาลัยส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้นกั ศึกษาหาความรู ้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ งอาจทําให้เกิ ด
การสื อสารทางด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมและค่านิ ยมของนักศึกษา
ดังนัSนการพัฒนาหลักสู ตร จึงมี ความจําเป็ นที จะต้องเน้นและส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ ความสามารถใน
วิชาชีพอย่างชํานาญเกิดความเชียวชาญ มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์พฒั นางาน มีความสํานึ กในคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนให้ดาํ รงชี พอย่างเท่าทัน
และมีความสุ ขท่ามกลางความเปลียนแปลงทีรวดเร็ วของกระแสโลกาภิวตั น์
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน" ทีเ" ปิ ดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน" ของสถาบัน
13.1 รายวิชาทีต" ้ องเรียนจากคณะ / สาขาวิชาอืน"
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
13.2 รายวิชาทีเ" ปิ ดสอนเพือ" บริการคณะ / สาขาวิชาอืน"
ไม่มี
13.3 การบริ หารจัดการ
ไม่มี
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หมวดที" 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ เป็ นผูร้ อบรู ้
มี ท ัศ นคติ อ ัน ดี ง าม รู ้ จ ัก คิ ด วิ นิ จ ฉัย มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ สามารถพัฒ นาตนเอง มี คุ ณ ธรรม และนํา
คุณประโยชน์มาสู่ สังคม
1.2 ความสํ าคัญ
สาขาวิชาศิ ลปะการถ่ ายภาพ วิทยาลัยเพาะช่ าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์
เปิ ดการเรี ยนการสอนในระดับประกาศนัยบัตรวิชีพชี พชัSนสู ง (ปวส.) มาตัSงแต่ปีการศึ กษา 2530 จนถึ ง
ปั จจุ บ นั รวมเป็ นระยะเวลากว่า 20 ปี สามารถผลิ ตนักศึ ก ษาที มี คุณภาพเป็ นที ยอมรั บ ในวงการศึ กษา
และตลาดแรงงานโดยทัวไป จากแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมฉบับที 9 การพัฒนาสติปัญา ทักษะฝี มือ
แรงงาน ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาให้มีทางเลือกหลากหลาย ตามความเหมาะสม สําหรับกลุ่มเป้ าหมายต่างๆ
ประกอบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ มีนโยบายส่ งเสริ มการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
ดังนัSนในปี พุทธศักราช 2550 สาขาวิชาศิ ลปะการถ่ ายภาพ จึ งได้สร้ างหลักสู ตร “ ศิ ลปบัณฑิ ต
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ” ฉบับนีSขS ึน
การสร้างหลักสู ตรฉบับนีSได้ดาํ เนินการโดย คณาจารย์ในสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ และผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านการถ่ายภาพจากสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ตลอดจนผูแ้ ทนสถานประกอบการ ทางคณะผูส้ ร้ า งหลัก สู ตร “ ศิ ลปบัณฑิ ต สาขาวิช าศิ ลปะ
การถ่ายภาพ” ฉบับนีS สามารถนําไปใช้ในสถาบันการศึกษาเพือผลิ ตบัณฑิ ต สาขาวิชาศิ ลปะการถ่ายภาพ
ออกสู่ ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.3.1 ปฏิบตั ิการเชิงวิชาการในงานออกแบบเกียวกับการถ่ายภาพ ให้มีความรู ้ ความเข้าใจ การรู ้
คุณค่า การค้นคว้าวิจยั การอนุรักษ์ และการพัฒนางานถ่ายภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
1.3.2 ปฏิบตั ิงานในหน้าทีช่างภาพหรื อประกอบธุ รกิจขนาดย่อมเกียวกับศิลปะการถ่ายภาพ
1.3.3 มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ มีกิจนิสัยในการค้นคว้า ปรับปรุ งตนเองให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ
สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบตั ิงานด้วยหลักวิชาการทีมีการวางแผนและการควบคุมอย่าง
รอบคอบ ซึ งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ] ตามเป้ าหมาย อย่างประหยัดรวดเร็ วตรงต่อเวลาและมีประสิ ทธิ ภาพ
1.3.4 มีระเบียบวินยั คุณธรรม ความซื อสัตย์ ความขยันหมันเพียร ความสํานึกในศิลปวัฒนธรรมอัน
เป็ นเอกลักษณ์ของชาติ จรรยาอาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าทีและสังคม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
กลยุทธ์
แผนการพัฒนา / เปลี"ยนแปลง
- ปรับปรุ งหลักสู ตรออกแบบ
- พัฒนาหลักสู ตรโดยมีพSนื ฐานจาก
นิเทศศิลป์ ให้มีมาตรฐาน
หลักสู ตรทีได้รับอนุมตั ิ แล้ว
ไม่ ตํากว่าที สกอ. กําหนด
- ติดตามประเมินหลักสู ตรอย่างสมําเสมอ
- ปรับปรุ งหลักสู ตรให้
- ติดตามความเปลียนแปลง
สอดคล้องกับความต้องการ
ในความต้องการของ
ของอุตสาหกรรมและสถาน
อุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการ
ประกอบการ

หลักฐาน / ตัวบ่ งชีE
- เอกสารปรับปรุ งหลักสู ตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสู ตร
- รายงานการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บณั ฑิตของ
ประกอบการอุตสาหกรรมและ
สถานประกอบการ

หมวดที" 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็ นหลักสู ตรปริ ญญาตรี 4 ปี ใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาศึกษาในปี การศึกษาหนึงๆ ออกเป็ น
2 ภาคการศึกษาภาคปกติซึงเป็ นภาคการศึกษาบังคับ คือ
ภาคการศึกษาที 1 (First Semester) เริ มตัSงแต่เดือนมิถุนายน เป็ นต้นไป มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ย
กว่า 15 สัปดาห์
ภาคการศึกษาที 2 (Second Semester) เริ มตัSงแต่เดื อนพฤศจิกายน เป็ นต้นไป มีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มหาวิทยาลัยอาจเปิ ดภาคฤดูร้อน (Summer Semester) ซึ งเป็ นภาคการศึกษาทีไม่บงั คับ ใช้เวลา
การศึกษา 6-9 สัปดาห์ โดยเพิมชัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรี ยนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
ภาคการศึกษาที 1
(First Semester)
ภาคการศึกษาที 2
(Second Semester)
ภาคฤดูร้อน
(Summer Semester)

เริ มตัSงแต่เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
เริ มตัSงแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม
เริ มตัSงแต่เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
มคอ.02
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2.1.2 การลงทะเบียน
1. จํานวนหน่ วยกิตการลงทะเบียน
ให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นได้ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 9 หน่ ว ยกิ ต และไม่ เ กิ น 22 หน่ ว ยกิ ต สํ า หรั บ การ
ลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และสําหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิ น 9 หน่ วยกิ ต
ส่ วนสําหรับการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต หากลงทะเบียนเรี ยนทีมีหน่วยกิ
ตแตกต่างไปจากข้างต้น ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
2. ระยะเวลาการลงทะเบียน
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ ว่าด้วยการศึ กษา
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 รับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาไม่ตากว่
ํ ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า หรื อหลักสู ตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาศิลปกรรม หรื อเทียบเท่า
2.2.2 การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษาตามระเบียบการคัดเลือกเพือศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ และ/หรื อระเบียบการสอบคัดเลือกเพือเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2.3 คุณสมบัติอืนตามทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ กาํ หนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
2.3.1 นักศึกษามีพSืนฐานความรู ้ทางด้านการถ่ายภาพไม่เท่ากัน
2.3.2 นักศึกษายังไม่สามารถสร้างสรรค์งานการถ่ายภาพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ" แก้ ไขปั ญหา / ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
2.4.1 การจัดทดสอบความสามารถด้านการถ่ายภาพเพือการจัดหลักสู ตรสอนเสริ มนอกเวลาในภาค
การศึกษาแรก
2.4.2 กําหนดตารางเวลาให้นกั ศึกษาได้ฝึกฝนความสามารถด้านการถ่ายภาพ
2.4.3 จัดอาจารย์ทีปรึ กษาให้แก่นกั ศึกษาเพือให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการและด้านสังคมรวมทัSง
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชัE นปี ที" 1
ชัE นปี ที" 2
ชัE นปี ที" 3
ชัE นปี ที" 4
รวม
คาดว่ าจะสํ าเร็จการศึกษา

2556
30

2557
30
30

ปี การศึกษา
2558
30
30
30

30
-

60
-

90
-

2559
30
30
30
30
120
30

2560
30
30
30
30
120
30

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณ ดังนีS
(1)งบบุคลากร
2,580,600
บาท
หมวดเงินเดือน
2,500,600
บาท
หมวดค่าจ้างประจํา
80,000
บาท
(2)งบดําเนินการ
479,200
บาท
หมวดค่าตอบแทน
150,000
บาท
หมวดค่าใช้สอย
159,200
บาท
หมวดค่าวัสดุ
150,000
บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค 20,000
บาท
(3)งบลงทุน
280,000
บาท
หมวดครุ ภณั ฑ์
280,000
บาท
รวมทัSงสิS น
3,339,800
บาท
(4) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
27,831
บาทต่อปี
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชัSนเรี ยน
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัยฯ
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบโอน
ผลการเรี ยนระดับปริ ญญา พ.ศ. 2552 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ว่าการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ระยะเวลาการสํ าเร็จการศึกษา
สําหรับผูจ้ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.)
 แบบศึกษาเต็มเวลา
ให้ศึกษาได้ไม่เกิน…8…. ปี การศึกษา
สําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน …6….. ภาคการศึกษา
 แบบศึกษาบางเวลา
ให้ศึกษาได้ไม่เกิน.....12.....ปี การศึกษา
สําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน......14....ภาคการศึกษา
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว" ไป
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพืSนฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.3.1 แผนการศึกษา (ฝึ กงาน)
- กลุ่มวิชาการฝึ กงาน
- กลุ่มวิชาชีพเลือกทัวไป
2.3.2 แผนการศึกษา (สหกิจศึกษา)
- กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
- กลุ่มวิชาชีพเลือกทัวไป
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

134

หน่ วยกิต

31
3
3
15
9
1
97
12
66
19

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

7
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต

7
12
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว" ไป 31 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีE
HUM 1001 การเขียนรายงานและการใช้หอ้ งสมุด
3(3-0-6)
Report Writing and Library Usage
HUM 1002 จิตวิทยาทัวไป
3(3-0-6)
General Psychology
HUM 1004 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development Techniques
HUM 1005 ปรัชญาเบืSองต้น
3(3-0-6)
Introduction to Philosophy
HUM 1007 พืSนฐานอารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Foundations of Thai Civilization
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอืน ๆ ทีระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัวไป
1.2 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ 3 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีE
SOC 1004
มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
SOC 1005
สังคมกับสิ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Society and Environment
SOC 1008
การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
SOC 1009
สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
SOC 1015
ความรู ้เบืSองต้นเกียวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Law
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอืน ๆ ทีระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัวไป
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1.3 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีE
THA 1001
ภาษาไทยเพือการสื อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ENL 1001
ภาษาอังกฤษทัวไป*
3(3-0-6)
General English
ENL 1002
ภาษาอังกฤษเพืออาชีพ
3(3-0-6)
English for Career
ENL 2003
สนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
ENL 2008
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
English for Everyday Use
หมายเหตุ * เป็ นวิชาบังคับ
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอืน ๆ ทีระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัวไป
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 9 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีE
SCI 1003
เคมีในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Chemistry in Daily Use
SCI 1012
สิ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resources Management
SCI 1014
วิทยาศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Use
SCI 1015
มนุษย์และวิทยาศาสตร์ กายภาพ
3(3-0-6)
Human and Physical Science
MTH 1015
อินเทอร์ เน็ตและพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์พSนื ฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals of the Internet and E-Commerce
MTH 1020
สถิติเบืSองต้น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอืน ๆ ทีระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัวไป
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1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 1 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีE
PED 1001
พลศึกษาเพือคุณภาพชีวติ
1(0-2-1)
Physical Education for Quality of Life
PED 1027
ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
REC 1001
นันทนาการเพือคุณภาพชีวติ
1(0-2-1)
Recreation for Quality of Life
REC 1004
นันทนาการกลางแจ้ง
1(0-2-1)
Outdoor Recreation
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอืนๆ ทีระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัวไป

2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพืนE ฐานวิชาชี พ 12 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีE
ART 1101
วาดเส้น
Drawing
ART 1102
องค์ประกอบศิลปะ
Composition
ART 1103
กายวิภาค
Anatomy
ART 1105
ประวัติและแบบอย่างศิลปะ
History and Style of Arts
ART 2106
ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
History and Style of Thai Arts
ART 3107
สุ นทรี ยศาสตร์ และศิลปวิจารณ์
Aesthetics and Art Criticism

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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2.2 กลุ่มวิชาชี พบังคับ 66 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีE
PHO 1201
ประวัติการถ่ายภาพ
History of Photography
PHO 1221
การถ่ายภาพพืSนฐาน
Basic to Photography
PHO 1222
การถ่ายภาพบุคคล
Portrait Photography
PHO 1223
การจัดแสง
Lighting
PHO 1224
คอมพิวเตอร์ เพือการถ่ายภาพ 1
Computer Aided for Photography 1
PHO 1225
เทคโนโลยีทางการถ่ายภาพ
Technology of Photography
PHO 2226
การถ่ายภาพหุ่นนิง
Still Photography
PHO 2227
คอมพิวเตอร์ เพือการถ่ายภาพ 2
Computer Aided for Photography2
PHO 2228
การถ่ายภาพแฟชัน
Fashion Photography
PHO 2229
การถ่ายภาพโฆษณา
Advertising Photography
PHO 2230
การผลิตรายการโทรทัศน์เบืSองต้น
Introduction to Television Production
PHO 2231
การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์
Product Photography
PHO 3232
รู ปแบบทางการถ่ายภาพ
Photography Styling
PHO 3233
การถ่ายภาพสื อสารมวลชน
Mass Communication Photography
PHO 3234
คอมพิวเตอร์ เพือการผลิตภาพยนตร์ และวีดิทศั น์
Computer For Cinematography and Video Production

2(2-0-4)
4(1-9-5)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
4(1-6-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
4(1-9-5)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
4(1-9-5)
4(1-9-5)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
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PHO 3235
PHO 3336
PHO 4237
PHO 4238
PHO 4239

การถ่ายภาพโดยอิสระ
Independent Study In Photography
การถ่ายภาพประยุกต์
Applied Photography
การถ่ายภาพเพือการพิมพ์
Publication Photography
โครงการศิลปนิพนธ์
Thai Art Project
ศิลปนิพนธ์
Art Thesis

4(1-9-5)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
1(1-0-2)
6(0-18-6)

2.3 กลุ่มวิชาชี พเลือก 19 หน่ วยกิต เลือกกลุ่มวิชาการฝึ กงาน หรื อกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
จํานวน 7 หน่วยกิต และเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกทัวไป เมือนับรวมกัน ต้องไม่นอ้ ยกว่า 19 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาการฝึ กงาน 7 หน่ วยกิต
PHO 3309
การเตรี ยมการฝึ กงาน
1(0-2-1)
Preparation On The Job Training
PHO 3310
การฝึ กงาน
4(0-30-0)
On The Job Training
PHO 4311
สัมมนางานศิลปะการถ่ายภาพ
2(2-0-4)
Art of Photography Seminar
2.3.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 7 หน่ วยกิต
PHO 3312
การเตรี ยมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation Co-operative Education
PHO 4313
สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Co-operative Education
2.3.3 กลุ่มวิชาชี พเลือกทัว" ไป
PHO 2314
เทคโนโลยีทศั นสื อสาร
Visual Communication Technology
PHO 2315
ความรู ้เบืSองต้นเกียวกับการเขียนบท
Introduction to Script

3(2-3-5)
3(1-6-4)
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PHO 2316
PHO 2317
PHO 2318
PHO 2319
PHO 3320
PHO 3321
PHO 3322
PHO 3323
PHO 3324
PHO 4325
PHO 4326
PHO 4327
ART 4324

การถ่ายภาพสถาปั ตยกรรม
Architecture of Photography
วัสดุทางการถ่ายภาพ
Metherial of Photography
มัลติมีเดียเพืองานโฆษณา
Multimedia for Advertising
การถ่ายภาพแต่งงาน
Wedding Photography
การผลิตรายการสารคดี
Documentary Production
การถ่ายภาพสารคดี
Documentary Photography
การผลิตภาพยนตร์ สS นั เบืSองต้น
Introduction to Shortfilm Production
ภาพยนตร์ และวีดิทศั น์เบืSองต้น
Introduction to Cinematography and Video System
การประชาสัมพันธ์และการจัดนิทรรศการ
Public Relation and Exibition Designs
การนําเสนองานทางศิลปะ
Art Presentation
เทคโนโลยีการพิมพ์
Printing Technology
ธุ รกิจทางการถ่ายภาพ*
Business of Photography
การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุ รกิจใหม่*
Entrepreneurs for New Venture Crention

3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(2-3-5)

หมายเหตุ * เป็ นวิชาบังคับ

มคอ.02

17

วิชาชี พเลือก 19 หน่ วยกิต ให้ เลือกโดย
1. ถ้าเลือกกลุ่มวิชาการฝึ กงาน จํานวน 7 หน่วยกิต และวิชาบังคับเรี ยนจํานวน 3 หน่วยกิต สําหรับ
หน่วยกิตทีเหลื อให้เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาชี พเลือกทัวไป โดยเมือนับรวมหน่วยกิตแล้วต้องไม่นอ้ ยกว่า 19
หน่ ว ยกิ ต ให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นปี การศึ ก ษาที 2 ภาคการศึ ก ษาที 3(ภาคฤดู ร้ อ น) หรื อ ปี การศึ ก ษาที 3
ภาคการศึกษาที 3 (ภาคฤดูร้อน)โดยมีเวลาในการฝึ กงานไม่นอ้ ยกว่า 200 ชัวโมง
2. ถ้าเลือกกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา จํานวน 7 หน่วยกิต และวิชาบังคับเรี ยนจํานวน 3 หน่วยกิต สําหรับ
หน่วยกิตทีเหลื อให้เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาชี พเลือกทัวไป โดยเมือนับรวมหน่วยกิตแล้วต้องไม่นอ้ ยกว่า 19
หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนเรี ยนปี การศึกษาที 3 ภาคเรี ยนที 2 หรื อ ปี การศึกษาที 4 ภาคเรี ยนที 1
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลื อกเรี ยนจากรายวิชาใด ๆ ทีเปิ ดสอนในสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพแต่ตอ้ งไม่ซS าํ กับ
รายวิชาในแผนการศึกษาของสาขานัSน หรื อนักศึกษาอาจเลือกเรี ยนรายวิชาอืน ๆ ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ และต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกําหนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต โดยความ
เห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึ กษา และ/หรื อหัวหน้าสาขาวิชา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษาสํ าหรับการเลือกวิชาการฝึ กงาน
ปี การศึกษาที" 1
ภาคการศึกษาที" 1
ENL 1001
ภาษาอังกฤษทัวไป
THA 1001
ภาษาไทยเพือการสื อสาร
ART 1102
องค์ประกอบศิลปะ
ART 1103
กายวิภาค
ART 1105
ประวัติและแบบอย่างศิลปะ
PHO 1201
ประวัติการถ่ายภาพ
PHO 1221
การถ่ายภาพพืSนฐาน

ภาคการศึกษาที" 2
ENL 1002
ภาษาอังกฤษเพืออาชีพ
PED 1027
ลีลาศ
ART 1101
วาดเส้น
PHO 1222
การถ่ายภาพบุคคล
PHO 1223
การจัดแสง
PHO 1224
คอมพิวเตอร์ เพือการถ่ายภาพ 1
PHO 1225
เทคโนโลยีทางการถ่ายภาพ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
4(1-9-5)
รวม 18 หน่ วยกิต

3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
4(1-6-4)
รวม 19 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที" 2
ภาคการศึกษาที" 1
SCI 1012
สิ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
ART 2106
ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
PHO 2226
การถ่ายภาพหุ่นนิง
PHO 2227
คอมพิวเตอร์ เพือการถ่ายภาพ 2
PHO 2228
การถ่ายภาพแฟชัน
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 1

ภาคการศึกษาที" 2
SOC 1015
ความรู ้เบืSองต้นเกียวกับกฎหมาย
MTH 1020 สถิติเบืSองต้น
ART 3107 สุ นทรี ยศาสตร์ และศิลปวิจารณ์
PHO 2231 การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 2
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 3

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
4(1-9-5)
3(x-x-x)
รวม 18 หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
4(1-9-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม 18 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที" 3
ภาคการศึกษาที" 1
ENL 2003
สนทนาภาษาอังกฤษ
SCI 1014
วิทยาศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
PHO 2230 การผลิตรายการโทรทัศน์เบืSองต้น
PHO 3232
รู ปแบบทางการถ่ายภาพ
PHO 3336
การถ่ายภาพประยุกต์
XXX xxxx วิชาเลือกเสรี 1

ภาคการศึกษาที" 2
ENL 2008
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
HUM 1001 การเขียนรายงานและการใช้หอ้ งสมุด
PHO 3233
การถ่ายภาพสื อสารมวลชน
PHO 3234
คอมพิวเตอร์ เพือการผลิตภาพยนตร์ และวีดิทศั น์
PHO 3235
การถ่ายภาพโดยอิสระ
PHO 3309
การเตรี ยมการฝึ กงาน

ภาคศึกษาที" 3 (ภาคฤดูร้อน)
PHO 3310
การฝึ กงาน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
4(1-9-5)
3(1-6-4)
3(x-x-x)
รวม 19 หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
4(1-9-5)
1(0-2-1)
รวม 17 หน่ วยกิต

4(0-30-0)
รวม 4 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที" 4
ภาคการศึกษาที" 1
PHO 2229
การถ่ายภาพโฆษณา
PHO 4237
การถ่ายภาพเพือการพิมพ์
PHO 4238
โครงการศิลปนิพนธ์
PHO 4311
สัมมนางานศิลปะการถ่ายภาพ
XXX xxxx วิชาเลือกเสรี 2

ภาคการศึกษาที" 2
ART 4324
การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุ รกิจใหม่
PHO 4239
ศิลปนิพนธ์

3(1-6-4)
3(1-6-4)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
3(x-x-x)
รวม 12 หน่ วยกิต

3(2-3-5)
6(0-18-6)
รวม 9 หน่ วยกิต
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3.1.4.2 แผนการศึกษาสํ าหรับการเลือกวิชาสหกิจศึกษา
ปี การศึกษาที" 1
ภาคการศึกษาที" 1
ENL 1001
ภาษาอังกฤษทัวไป
THA 1001
ภาษาไทยเพือการสื อสาร
ART 1102
องค์ประกอบศิลปะ
ART 1103
กายวิภาค
ART 1105
ประวัติและแบบอย่างศิลปะ
PHO 1201
ประวัติการถ่ายภาพ
PHO 1221
การถ่ายภาพพืSนฐาน

ภาคการศึกษาที" 2
ENL 1002
ภาษาอังกฤษเพืออาชีพ
PED 1027
ลีลาศ
ART 1101
วาดเส้น
PHO 1222
การถ่ายภาพบุคคล
PHO 1223
การจัดแสง
PHO 1224
คอมพิวเตอร์ เพือการถ่ายภาพ 1
PHO 1225
เทคโนโลยีทางการถ่ายภาพ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
4(1-9-5)
รวม 18 หน่ วยกิต

3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
4(1-6-4)
รวม 19 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที" 2
ภาคการศึกษาที" 1
SCI 1012
สิ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
ART 2106
ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
PHO 2226
การถ่ายภาพหุ่นนิง
PHO 2227
คอมพิวเตอร์ เพือการถ่ายภาพ 2
PHO 2228
การถ่ายภาพแฟชัน
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 1

ภาคการศึกษาที" 2
SOC 1015
ความรู ้เบืSองต้นเกียวกับกฎหมาย
MTH 1020 สถิติเบืSองต้น
ART 3107 สุ นทรี ยศาสตร์ และศิลปวิจารณ์
PHO 2231 การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์
PHO 2229
การถ่ายภาพโฆษณา
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 2

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
4(1-9-5)
3(x-x-x)
รวม 18 หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
4(1-9-5)
3(1-6-4)
3(x-x-x)
รวม 18 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที" 3
ภาคการศึกษาที" 1
ENL 2003
สนทนาภาษาอังกฤษ
SCI 1014
วิทยาศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
PHO 2230 การผลิตรายการโทรทัศน์เบืSองต้น
PHO 3232
รู ปแบบทางการถ่ายภาพ
PHO 3336
การถ่ายภาพประยุกต์
XXX xxxx วิชาเลือกเสรี 1

ภาคการศึกษาที" 2
ENL 2008
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
HUM 1001 การเขียนรายงานและการใช้หอ้ งสมุด
PHO 3233
การถ่ายภาพสื อสารมวลชน
PHO 3234
คอมพิวเตอร์ เพือการผลิตภาพยนตร์ และวีดิทศั น์
PHO 3235
การถ่ายภาพโดยอิสระ
PHO 3312
การเตรี ยมสหกิจศึกษา
XXX xxxx
วิชาชีพเลือก 3

ภาคศึกษาที" 3 (ภาคฤดูร้อน)
PHO 4237
การถ่ายภาพเพือการพิมพ์
PHO 4238
โครงการศิลปนิพนธ์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
4(1-9-5)
3(1-6-4)
3(x-x-x)
รวม 19 หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
4(1-9-5)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
รวม 20 หน่ วยกิต

3(1-6-4)
1(1-0-2)
รวม 4 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที" 4
ภาคการศึกษาที" 1
PHD 4313
สหกิจศึกษา

ภาคการศึกษาที" 2
ART 4324
การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุ รกิจใหม่
PHO 4239
ศิลปนิพนธ์
XXX xxxx วิชาเลือกเสรี 2

6(0-40-0)
รวม 6 หน่ วยกิต

3(2-3-5)
6(0-18-6)
3(x-x-x)
รวม 12 หน่ วยกิต
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3.1.5 การจัดรหัสและหน่ วยกิตรายวิชา
ความหมายของรหัสรายวิชา การจัดรหัสรายวิชา กําหนดด้วยอักษรย่อเป็ นภาษาอังกฤษ 3 ตัว นําหน้าตาม
ด้วยรหัสตัวเลข 4 หลัก ดังนีS
อัก ษรย่อ ภาษาอัง กฤษสํ า หรั บ คณะหรื อ สาขาวิ ช า
หรื อกลุ่มวิชาศึกษาทัวไป
ปี ทีควรศึกษา
หมวดวิชาหรื อกลุ่มวิชา
ลําดับวิชาในกลุ่มวิชา
X X X

X X X X

ปี ทีค" วรศึกษา
1 – ปี ที 1
2 – ปี ที 2
ป .ตรี
3 – ปี ที 3
4 – ปี ที 4
5 – ปี ที 5
6 – 7 – บัณฑิตศึกษา

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา
(ระดับปริญญาตรี)
0 – หมวดวิชาศึกษาทัว ไป
1 – กลุ่มวิชาชีพพืนฐาน
2 – กลุ่มวิชาชีพบังคับ
3 – กลุ่มวิชาชีพเลือก

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา
(ระดับบัณฑิตศึกษา)
0 – กลุ่มวิชาปรับพืนฐาน
1 – กลุ่มวิชาบังคับ
2 – กลุ่มวิชาเอก
3 – กลุ่มวิชาเลือก
4 – กลุ่มวิทยานิพนธ์

หน่ วยกิตและชั" วโมงเรียน
การกําหนดหน่วยกิตและชัวโมงเรี ยน จะกําหนดเป็ นตัวเลขตามรหัส ทีมีความหมายดังนีS
หน่วยกิต
ชัวโมงเรี ยนทฤษฎี
ชัวโมงเรี ยนปฏิบตั ิ
ชัวโมงศึกษานอกเวลา
X ( X - X - X)
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับก่ อน
หมายความว่า นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนวิชานีS จะต้องผ่านการเรี ยนในรายวิชาทีระบุไว้ก่อน
เพือให้เกิดผลสัมฤทธิ] ทางการเรี ยนในรายวิชานัSนโดยจะต้องผ่านการเรี ยน และ การประเมินผลวิชาบังคับ
ก่อนมาแล้วโดยได้รับคะแนน A, B+, B, C+, C, D +,D หรื อ S
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
HUM 1001

การเขียนรายงานและการใช้ ห้องสมุด
3(3-0-6)
Report Writing and Library Usage
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับห้องสมุดทัวไป ห้องสมุดของเรา วัสดุสารนิ เทศ หนังสื ออ้างอิง การจัดหมวด
หมู่หนังสื อ การจัดเรี ยงวัสดุสารนิเทศ เครื องมือช่วยค้นวัสดุสารนิเทศ ส่ วนต่าง ๆ ของ
หนังสื อและการระวังรักษา รายงานทางวิชาการ ขัSนตอนการเขียนรายงาน และรู ปแบบของ
รายงาน หลักเกณฑ์การเขียนบรรณานุกรมและเชิงอรรถ
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

จิตวิทยาทัว" ไป
3(3-0-6)
General Psychology
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความรู ้ เบืSองต้นเกียวกับจิตวิทยา อิทธิ พลของพันธุ กรรมและสิ งแวดล้อม พัฒนาการ
ของมนุ ษ ย์ สรี ระวิท ยามนุ ษ ย์ การรั บ รู ้ แ ละการเรี ย นรู ้ เชาวน์ ปั ญญา อารมณ์ การจู ง ใจ
บุคลิกภาพและการปรับตัว สุ ขภาพจิต
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 1004

เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development Techniques
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความรู ้ พSืนฐานเกียวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อบุคลิ กภาพ
เทคนิ ค วิธี ป รั บ ปรุ ง บุ ค ลิ ก ภาพ การรั บ รู ้ เกี ยวกับ ตนเอง อิ ท ธิ พ ลของมนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ก ับ
บุคลิกภาพ สุ ขภาพจิตและการปรับตัวบุคลิกภาพทีพัฒนาสมบูรณ์แล้ว
Prerequisite : None

A study of basic knowledge regarding personality, personality theories, factors
influencing personality,personality adjustment and development techniques, self
perception, influence of human relations against personality,mental health and intergrated
personality adjustment.
HUM 1005

ปรัชญาเบือE งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Philosophy
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความหมายของปรัชญา โครงสร้ างของปรัชญา ปั ญหาหลัก และแนวคิดทางปรัชญา
ของนักปรัชญา และลัทธิ ปรัชญา การวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาบางเรื องในเชิงปรัชญา
Prerequisite : None

A study of meaning of philosophy, philosophical components , philosophical problems
and concepts of philosophers and philosopher’s creed, And analysis in some
philosophical problems.
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HUM 1007

พืนE ฐานอารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Foundations of Thai Civilization
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความหมายของอารยธรรมและวัฒนธรรม พืSนฐานทางประวัติศาสตร์ ไทย พืSนฐาน
อารยธรรมไทยด้านสังคม เอกลักษณ์ ค่านิยม ประเพณี และการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
ลัทธิ ความเชื อและศาสนา ด้านภาษาและวรรณคดี ไทย ด้านศิลปกรรม และ การอนุ รักษ์
ส่ งเสริ มวัฒนธรรมและ 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.
กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
SOC 1004
มนุษยสั มพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกี ยวกับความสําคัญ ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุ ษย์ หลักจิตวิทยาและทฤษฎี ที
เกี ย วข้อ งกับ วิ ช ามนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ แรงจู ง ใจสํ า หรั บ มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ใ นหน่ ว ยงาน มนุ ษ ย
สัมพันธ์ในหน่ วยงานและครอบครัว ผูน้ าํ กับมนุ ษยสัมพันธ์ มนุ ษยสัมพันธ์ในหน่ วยงาน
ตามพื น ฐานวัฒนธรรมไทย หลัก ธรรมทางศาสนากับ มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ การฝึ กอบรมเพื อ
มนุษยสัมพันธ์
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 1005

สั งคมกับสิ" งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Society and Environment
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาความสํ า คัญ ของสั ง คมกับ สิ งแวดล้อ ม โดยอาศัย แนวคิ ด พืS น ฐานทางนิ เ วศวิ ท ยา
นําไปสู่ การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม รวมถึงมลพิษสิ งแวดล้อมทีเกิดขึSน
ศึกษาการวิเคราะห์ระบบและการประเมิ นผลกระทบสิ งแวดล้อม เพือนําไปสู่ การจัดการ
สิ งแวดล้อมทีเหมาะสม
Prerequisite : None

A study of importance of society and environment according to the basic concepts of
ecology, natural resources and environment, and environmental pollution. An analysis of
environment system and an assessment of the effects on the environment for proper
environment management.
SOC 1008

การพัฒนาคุณภาพชี วติ และสั งคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกี ยวกับปรัชญาและหลักธรรมในการดํารงชี วิตและการทํางานของบุคคล การสร้ าง
แนวคิ ด และเจตคติ ต่อตนเอง ธรรมะกับการสร้ างคุ ณภาพชี วิต บทบาทหน้าที และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ืน การบริ หารตนให้เข้ากับชี วิตและสังคม และการปรับตนเพือ
ร่ วมกิ จกรรมทางสังคม เทคนิ คการครองใจคน และการสร้ างผลผลิ ตในการทํางานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ
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.
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SOC 1009

สั งคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความหมาย ขอบเขต และวิธีวเิ คราะห์ทางสังคมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างสังคม
และเศรษฐกิจ วิวฒั นาการของระบบเศรษฐกิจและความรู ้พSืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ การ
กําหนดราคา ตลาด ทรัพยากรมนุษย์ และสถาบันทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมทีมีผลต่อการเปลียนแปลงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
Prerequisite : None

A study of meaning, scope and analytical methodology in social sciences. The
relationship between society and economy. Evolution of economic systems. Introduction
to economics ; pricing, markets, human resources, and economic institutions. The impact
of social and economic development on economy, society, and culture.
SOC 1015

ความรู้ เบือE งต้ นเกีย" วกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Law
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความหมาย ประเภท ทีมา และหลักทัวไปของกฎหมายต่อบุคคลและสังคม กฎหมาย
ซึ งเกี ยวข้องกับประชาชนในชี วิตประจําวัน ทัSงกฎหมายแพ่งและอาญา และสร้ างพืSนฐาน
การศึกษากฎหมายเฉพาะเรื องต่อไป
Prerequisite : None

A study of definitions origins, types,origins and general principles of law concerning,
everyday life law, civil law , criminal law and foundation for specific law.
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กลุ่มวิชาภาษา
THA 1001

ภาษาไทยเพือ/ การสื/ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ กษาพืน ฐานการใช้ภ าษาไทยเพื อการสื อสาร หลัก การฟั ง การจับใจความจากการฟั ง
หลักการอ่าน การจับใจความจากการอ่าน วิเคราะห์ความจากการฟังและการอ่าน หลักการ
พูดในที ชุมชน การพูดในสถานการณ์ ต่า ง ๆ หลักการเขี ยนข้อความ การเขี ยนรายงาน
หนังสื อราชการ การเขี ยนสรุ ปความและการเขี ยนประเภทต่างๆ การพัฒนาทักษะการ
สื อสารโดยใช้ภาษาเป็ นเครื องมือ
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.

ENL 1001

ภาษาอังกฤษทัว/ ไป
3(3-0-6)
General English
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาศัพท์ โครงสร้ างไวยากรณ์ และสํานวนภาษาอังกฤษ ฝึ กทักษะ การฟั ง การพูด การ
อ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษทีใช้ในสถานการณ์ต่าง 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.
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ENL 1002

ภาษาอังกฤษเพือ/ อาชี พ
3(3-0-6)
English for Career
วิชาบังคับก่ อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัว/ ไป
ศึกษาศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ และสํานวนภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะการฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษทีใช้ในการประกอบอาชีพ
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.

ENL 2003

สนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
วิชาบังคับก่ อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัว/ ไป
ศึ ก ษาศัพ ท์ รู ป แบบภาษาอัง กฤษที ใ ช้ใ นการสนทนา ฝึ กทัก ษะ การฟั ง และการพูดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ การสนทนาทางโทรศัพท์ การเชื อเชิ ญและการนัดหมาย การบอกทีต งั
และทิ ศทาง การสนทนาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ในสังคม การบรรยายเหตุ การณ์ ในอดี ต
ปั จจุบนั 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 2008

ภาษาอังกฤษในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
English for Everyday Use
วิชาบังคับก่ อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัว/ ไป
ศึกษาศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษ ฝึ กทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน เพือใช้สือสารในชีวติ ประจําวัน
Prerequisite: ENL 1001 General English
A study english vocabularies, idioms and structures as well as practice listening,
speaking, reading and writing for everyday use
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
SCI 1003
เคมีในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Chemistry in Daily Use
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับ สารเคมีทีใช้ในชีวติ ประจําวัน สารเติมแต่งอาหาร ยาทีใช้ในชีวิตประจําวัน
เครื องสําอาง สารซักล้าง นําดืม นําใช้ สารสังเคราะห์ ยาง และสารทีทาํ ให้เกิดพิษภัยต่าง 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.

SCI 1012

สิ/ งแวดล้ อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resources Management
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับ ความรู ้พืนฐานทางสิ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยา
และสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุ รักษ์สิ งแวดล้อม วิธีการกําจัดสาร
ปนเปื อนในสิ งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ งแวดล้อม การบริ หารจัดการเพือพัฒนา
สิ งแวดล้อมแบบผสมผสาน
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.
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SCI 1014

วิทยาศาสตร์ ในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Use
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับ ความหมายของวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ การวัดและหน่วยวัด ทฤษฎี
วิวฒั นาการและพันธุ กรรมของสิ งมีชีวติ คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า การใช้ประโยชน์ จากพลังงาน
ไฟฟ้ าและนิวเคลียร์ สารเคมีในชีวติ ประจําวัน
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.

SCI 1015

มนุษย์ และวิทยาศาสตร์ กายภาพ
3(3-0-6)
Human and Physical Science
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ การวัดและหน่วยวัดทาง
วิทยาศาสตร์ โลก ระบบจักรวาล พลังงานและเชือเพลิง คลืนและสเปกตรัมของคลืน
แม่เหล็กไฟฟ้ า แสง สี และเสี ยง สารเคมีในชีวติ ประจําวัน ไฟฟ้ าและเครื องใช้ไฟฟ้ า
ในบ้าน
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.
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MTH 1015

อินเทอร์ เน็ตและพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ พนื7 ฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals of the Internet and E-Commerce
วิชาบังคับก่ อน :ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับ ความรู ้พSืนฐานเกียวกับอินเทอร์ เน็ตและพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคและ
เครื องมือสําหรับอินเทอร์ เน็ต เวิร์ลไวด์เว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในอินเทอร์ เน็ต ความปลอดภัยในอินเทอร์ เน็ต โปรแกรมประยุกต์
ด้านอินเทอร์ เน็ตและเวิร์ลไวด์เว็บ
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.

MTH 1020

สถิติเบือE งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับ ระเบียบวิธีการทางสถิติ มาตราทีใช้วดั ข้อมูล การสุ่ มตัวอย่าง การจัดข้อมูล
เพิอการวิเคราะห์ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจาย คะแนนมาตรฐานและ
พืSนทีภายใต้โค้งปกติ
Prerequisite: none
A study of statistics methodology, level of measurement ,random samplings, data
analysis, measure of central tendency, measure of dispersion, standard score and normal
distribution.
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กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
PED 1001
พลศึกษาเพือ" คุณภาพชี วติ
1(0-2-1)
Physical Education for Quality of Life
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ กษาความรู ้ และทัก ษะทัวไปเกี ยวกับกิ จกรรมพลศึ กษา เพือความแข็ง แรงสมบูรณ์ ของ
สุ ขภาพกายและจิตใจ ฝึ กการจัดกิจกรรมพลศึกษาทีปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมและความมี
นํSาใจเป็ นนักกีฬาเพือคุณภาพชีวติ
Prerequisite: None
A study of general knowledge and skills in physical education to strengthen the physical
and mental health. Training activities that instill morale, ethics and compassion that befits
an athlete and improves the quality of life.
PED 1027

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความรู ้ทวั ไป ปฏิบตั ิทกั ษะพืนฐานการลีลาศจังหวะต่าง ๆ สร้างเสริ มสมรรถภาพทาง
กาย 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

นันทนาการเพือ/ คุณภาพชี วติ
1(0-2-1)
Recreation for Quality of Life
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความรู ้และทักษะทัว ไป เกียวกับกิจกรรมนันทนาการเพือสุ ขภาพกายและจิตใจ ฝึ ก
การจัดกิ จกรรมนัน ทนาการที ป ลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและความมี น าํ ใจ เพื อพัฒนา
คุณภาพชีวติ
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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REC 1004

นันทนาการกลางแจ้ ง
1(0-2-1)
Outdoor Recreation
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความรู ้ทวไป
ั ปฏิบตั ิเกียวกับกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง การจัดหาแหล่งทาง
ธรรมชาติ การศึกษานอกเมือง คุณค่าและประโยชน์จากกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง
Prerequisite : None
A study of general knowledge, outdoor activities, finding a suitable, natural environment,
out of town education, the benefits of outdoor recreation.

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพืนE ฐานวิชาชี พ
ART 1101
วาดเส้ น
2(1-2-3)
Drawing
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับวัสดุ และอุปกรณ์ในการวาดเส้น ขัSนตอนการวาดเส้น การวัด
ระยะ การวาดเส้นจากหุ่ นปลาสเตอร์ รูปเรขาคณิ ต รู ปคน การวาดเส้นจากหุ่ นจริ ง รู ปคน
รู ปสัตว์ และสิ งของต่างๆ เน้นการแสดงออกด้วยเส้น ค่านํSาหนัก
Prerequisite : None
Study and practice on drawing materials and tools, drawing procedure, measurement,
Drawing from plaster models, geometrical models, figures, animals and things, focusing
on the expressions with lines and values.
ART 1102

องค์ ประกอบศิลปะ
2(1-2-3)
Composition
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาและฝึ กปฏิ บ ตั ิ เกี ยวกับ องค์ป ระกอบของศิ ล ปะ (Visual Elements) หลัก การจัด
องค์ประกอบศิลปะ (Principal of Design in Visual Arts) หลักการจัดองค์ประกอบศิลปะ
ตามหัวข้อทีกําหนดให้
Prerequisite: None
Study and practice on the composition of visual elements, principles of design in visual
art and practise on the assigned subject.
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ART 1103

กายวิภาค
2(1-2-3)
Anatomy
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเรื องกระดูก และกล้ามเนืSอของคนและสัตว์ การทํางานของกระดูกและ
กล้ามเนืS อ สัดส่ วนและรู ปลักษณะร่ างกายคน และสัตว์ กริ ยาท่าทางและการเคลื อนไหว
ของคนและสัตว์
Prerequisite: None
Study and practice on bones and muscles, function of bones and muscles , proportion and
body figure, manner and movement of human and animal .

ART 1105

ประวัติและแบบอย่ างศิลปะ
2(2-0-4)
History and Style of Arts
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความเป็ นมาของศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยฟืS นฟู
ศิลปะวิทยา และสมัยใหม่ เน้นการศึกษารู ปแบบเนืSอหาและวิธีการทางศิลปกรรม
Prerequisite: None
Study the history in prehistoric times, ancient times, Middle Ages, restoration of Science
Art times and modernized emphasis on content and procedures of art.

ART 2106

ประวัติและแบบอย่ างศิลปะไทย
2(2-0-4)
History and Style of Thai Arts
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความเป็ นมาของศิลปะไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยก่อนศิลปะไทย สมัยศิลปะ
ไทย เน้นการศึกษารู ปแบบ เนืSอหา และวิวฒั นาการทางศิลปะไทย
Prerequisite: None
Study the Thai art history in prehistoric times, former times of Thai Art and Thai art
Times emphasis on form, content and evolution of Thai art.
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ART 3107

สุ นทรี ยศาสตร์ และศิลปวิจารณ์
2(2-0-4)
Aesthetics and Art Criticism
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความหมายและความสําคัญของสุ นทรี ยศาสตร์ แนวคิ ดเกี ยวกับความงามของนัก
ปรัชญาสมัยต่าง ๆ ความหมายและความสําคัญของการวิจารณ์ ศิลปะ ทฤษฎี การวิจารณ์
ศิลปะแบบต่าง 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 afferent
theory of art criticism.

กลุ่มวิชาชี พบังคับ
PHO 1201

ประวัติการถ่ ายภาพ
2(2-0-4)
History of Photography
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของการถ่ายภาพการเปลี ยนแปลง การพัฒนาและความสัมพันธ์
ของการถ่ายภาพแต่ละชนิด และศิลปิ นภาพถ่ายทีมีความสําคัญ
Prerequisite: None
Study History of Photography, Changes, Development and Relationship among Different
Methods of Photography and Important Photo Artists.
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PHO 1221

การถ่ ายภาพพืนE ฐาน
4(1-9-5)
Basic to Photography
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกี ยวกับการใช้กล้องสะท้อนภาพเลนส์ เดี ยว 35 มม. และกล้องดิจิตอลสะท้อนภาพ
เลนส์ เดียวขนาด 35 มม. ส่ วนประกอบ หลักการทํางาน เลนส์ อุปกรณ์ เสริ มของกล้อง
ถ่ายภาพ ฟิ ล์ม ขาว-ดํา กระบวนการล้างฟิ ล์มขาว-ดํา กระบวนการอัดภาพขาว-ดํา การ
ถ่ายภาพประเภทต่าง ๆโดยการใช้กล้องสะท้อนภาพเลนส์ เดียวขนาด 35 มม. และกล้อง
ดิจิตอลสะท้อนภาพเลนส์เดียวขนาด 35 มม.
Prerequisite: None
Study how to use effective one-Len camera 35 mm. and effective one-Len Digital Camera
35 mm. component, working principle, lens, accessories of camera, black and white Films
and how to process and develop black and white film photographs and how to taking
different kinds of photographs by using one-Len camera 35 mm. and effective one-Len
digital camera 35 mm.

PHO 1222

การถ่ ายภาพบุคคล
3(1-6-4)
Portrait Photography
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษากระบวนการและเทคนิ ค การถ่ า ยภาพบุ ค คลประเภทต่ า ง ๆ เช่ น ภาพเดี ยว ภาพคู่
ภาพหมู่ ภาพเปลือย ทัSงในและนอกห้องปฏิ บตั ิการ การจัดแสง การจัดฉาก การแต่งหน้า
การจัดท่าทาง การเลือกใช้อุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ รวมทัSงการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์
Prerequisite: None
Study process and technique of portrait photography for example single portrait, couple
portrait, public photograph both in and out studio, lighting, scene setting, face make-up,
acting, selecting camera equipment and also retouching with computer.
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PHO 1223

การจัดแสง
3(1-6-4)
Lighting
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ กษาและปฏิ บ ตั ิ เกี ยวกับ คุ ณ สมบัติข องแสงในรู ปแบบต่า งๆวัตถุ ประสงค์แ ละความมุ่ ง
หมายของการจัด แสง รู ป แบบการจัด แสงวิ ธี ก ารกํา หนดตํา แหน่ ง ไฟ การวัด แสง และ
อุปกรณ์ทีใช้ในการจัดแสงทัSงในและนอกห้องปฏิบตั ิการ
Prerequisite: None
Study and practice on properties of lighting in various objects, objectives and purposes of
light setting, model of light setting, how to set position of lighting, lighting measurement
and equipment used in light setting both in and out studio.

PHO 1224

คอมพิวเตอร์ เพือ" การถ่ ายภาพ 1
3(1-6-4)
Computer Aided for Photography 1
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ทีเกี ยวข้องกับกระบวนการตกแต่งภาพ และใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปต่างๆ ทีเหมาะสมกับการตกแต่งภาพขัSนพืSนฐาน
Prerequisite: None
Study how to use computer aided and equipment related to process of photograph
decoration and how to use various applications suitable for basic images decoration.

PHO 1225

เทคโนโลยีทางการถ่ ายภาพ
4(1-6-4)
Technology of Photography
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาเกี ยวกับ นวัต กรรมใหม่ ๆ ที ใช้ใ นการถ่ า ยภาพเทคโนโลยี ที นิ ย มใช้ ใ นปั จ จุ บ ัน
เครื องมือและอุปกรณ์ทีใช้ในการถ่ายภาพใหม่ ๆ
Prerequisite: None
Study about the innovation used currently in photography technology, tools and
equipment used in new photography techniques.

มคอ.02

43
PHO 2226

การถ่ ายภาพหุ่นนิ"ง
3(1-6-4)
Still Photography
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษารู ปแบบและวิธีการถ่ายภาพหุ่ นนิ งประเภทต่างๆ เช่นผักผลไม้ เครื องดื ม ผลิตภัณฑ์
สิ น ค้า เครื องประดับ ด้ว ยกล้องดิ จิตอลเรี ย นรู ้ เรื องการจัด วางหุ่ น การจัดฉากประกอบ
การจัดแสงในห้องปฏิบตั ิการ และแสงธรรมชาติ การเลือกอุปกรณ์ทีเหมาะสม
Prerequisite: None
Study forms and procedures of taking photographs in various figures for example,
vegetables, fruits, beverages, products, goods and accessories etc. with digital camera.
Study about setting puppet position, scenes or background, light setting inside studio and
natural light and how to select the appropriate equipment.

PHO 2227

คอมพิวเตอร์ เพือ" การถ่ ายภาพ 2
3(1-6-4)
Computer Aided for Photography 2
วิชาบังคับก่ อน : PHO 1224 คอมพิวเตอร์ เพือ" การถ่ ายภาพ 1
เลือกใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทีเหมาะสม และสามารถใช้เทคนิ คขัSนสู งโดยใช้เทคนิ คใหม่ ๆ
เพือให้ได้ภาพทีมีแนวทางของงานสร้างสรรค์เฉพาะบุคคล
Prerequisite: PHO 1224 Computer Aided for Photography 1
Study how to select the appropriate application and be able to use new advanced
techniques to obtain creative individual images.

PHO 2228

การถ่ ายภาพแฟชั" น
4(1-9-5)
Fashion Photography
วิชาบังคับก่ อน : PHO 1221 การถ่ ายภาพพืนE ฐาน
ศึกษาเทคนิ คและวิธีการถ่ ายภาพแฟชันในและนอกห้องปฏิ บตั ิ การ โดยใช้กล้องดิ จิตอล
SLR การจัดฉาก วัดแสง การแต่งหน้าแบบ การจัดท่าทางแบบ การหาสถานทีในการถ่าย
แบบ
Prerequisite: PHO 1221 Basic to Photography
Study techniques and methods of fashion photography both in and out studio with digital
SLR cameras, setting scene, lighting measurement, make up, set acting and providing
location for fashion photography.
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PHO 2229

การถ่ ายภาพโฆษณา
3(1-6-4)
Advertising Photography
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาการถ่ ายภาพโฆษณากระบวนการและขัSนตอนการผลิ ต การใช้กล้องดิ จิตอลการจัด
แสง การจัดองค์ประกอบ
Prerequisite: None
Study advertising photography, process and producing process with digital camera, light
setting and composition setting.

PHO 2230

การผลิตรายการโทรทัศน์ เบือE งต้ น
3(1-6-4)
Introduction to Television Production
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับกระบวนการ ขัSนตอนในการผลิ ตรายการโทรทัศน์ การเขียนบท
การเตรี ยมการถ่ ายทํา การตัดต่อลําดับภาพและการทําเทคนิ คพิเศษตลอดจนบทบาทของ
รายการโทรทัศน์ทีมีต่อการศึกษา
Prerequisite: None
Study and practice on process of tale-production, writing script, pre-production, film
editing and making special effects include study about the television role affect to
education.

PHO 2231

การถ่ ายภาพผลิตภัณฑ์
4(1-9-5)
Product Photography
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกี ยวกับการถ่ ายภาพบรรจุ ภณ
ั ฑ์ประเภทต่าง ๆ เช่ น ขวด,กล่ อง,แพ็กเกจ ที ทําด้วย
กระดาษ เป็ นต้น และเฟอร์ นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน ด้วยกล้องขนาด 35 มม. และกล้องขนาด
กลาง
Prerequisite: None
Study about how to take photographs of various packaging such as bottles, boxes,
packages that made of paper and furniture decoration, etc. with 35 mm cameras and
medium format camera.
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PHO 3232

รู ปแบบทางการถ่ ายภาพ
4(1-9-5)
Photography Styling
วิชาบังคับก่ อน : PHO 1221 การถ่ ายภาพพืนE ฐาน
ศึกษาความสําคัญของการถ่ายภาพทางด้านการสร้างสรรค์ เทคนิ คกรรมวิธี และแก่นสําคัญ
ในการถ่ า ยภาพ การถ่ า ยภาพประกอบการถ่ า ยภาพเพื อการตกแต่ ง สถานที การจัด
องค์ประกอบศิลป์ ภาพถ่าย
Prerequisite: PHO 1221 Basic to Photography
Study the importance of creative photography, techniques and essential of photography,
the photograph for location decoration, photography composition.

PHO 3233

การถ่ ายภาพสื" อสารมวลชน
3(1-6-4)
Mass Communication Photography
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ กษาเกี ยวกับการถ่ ายภาพสื อสารมวลชน การถ่ ายภาพข่า ว กฎระเบี ยบข้อบังคับในการ
ถ่ายภาพสื อสารมวลชน
Prerequisite: None
Study about media photography, news photography, rules and regulations in the media
photography.

PHO 3234

คอมพิวเตอร์ เพือ" การผลิตภาพยนตร์ และวีดิทศั น์
3(1-6-4)
Computer For Cinematography and Video Production
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี ยวกับ การใช้โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ที ใช้ใ นการตัด ต่ อ และโปรแกรม
สําเร็ จรู ปต่าง ๆ ทีเหมาะสมกับการตัดต่อรวมถึงโปรแกรมทีใช้ในการทําเทคนิคพิเศษ
Prerequisite: None
Study and practice on the application used for filming editing and other applications
suitable for various filming editing, including the application used for making special
techniques.
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PHO 3235

การถ่ ายภาพโดยอิสระ
4(1-9-5)
Independent Study In Photography
วิชาบังคับก่ อน : PHO 1221 การถ่ ายภาพพืนE ฐาน
ศึ ก ษาการถ่ า ยภาพโดยอิ ส ระ โดยใช้เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารประเภทต่ า ง ๆ และสามารถนํา ไป
ถ่ายทอดด้วยภาพถ่าย ด้วยเทคนิคและวิธีการทีได้ศึกษาค้นคว้ามา
Prerequisite: PHO 1221 Basic to Photography
Study independent photography by using various techniques and be able to use image
explanation with knowledge of photography techniques and methods.

PHO 3336

การถ่ ายภาพประยุกต์
3(1-6-4)
Applied Photography
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับเทคนิคและวิธีการประยุกต์ภาพถ่ายด้วยคอมพิวเตอร์ ,ภาพลายเส้น
ขาว-ดํา (Tone-lineprecess),ภาพไซลาไรเซชัน (Solarization) การจัดองค์ประกอบภาพ
Prerequisite: None
Study and practice on techniques and how to apply photographs with computer, tone-line
process, solarization and photograph composition.

PHO 4237

การถ่ ายภาพเพือ" การพิมพ์
3(1-6-4)
Publication Photography
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับการการถ่ายภาพต่างประเภทต่าง ๆ ขัSนตอนกระบวนการพิมพ์ เพือนําไปใช้
ทํา สื อสิ งพิ มพ์ เช่ น นิ ตยสาร หนังสื อพิ ม พ์ โปสเตอร์ ป้ ายขนาดใหญ่ ด้ว ยกล้องขนาด
35 มม. และกล้องขนาดกลาง
Prerequisite: None
Study about different types of photography, printing process using for publications such
as magazines, newspapers, posters, cut-out with 35 mm cameras and medium format
camera.
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PHO 4238

โครงการศิลปนิพนธ์
1(1-0-2)
Thai Art Project
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาการเขี ย นและการปฏิ บ ตั ิ โครงการศิ ล ปะการถ่ า ยภาพ ตามลัก ษณะของงานแต่ ล ะ
สาขาวิชา เฉพาะบุ คคล ตามหัวข้อและจุ ดมุ่ง หมายที ได้รับอนุ มตั ิ จากอาจารย์ทีปรึ กษา
โครงการ และคณะกรรมการพิจารณาโครงการศิลปะการถ่ายภาพ วิจารณ์ แนะนําเป็ น
รายบุคคลและรายกลุ่ม
Prerequisite: None
Study and practice in photography proposal follow by each academy department,
individual, topic and aims that were approved by the project advisor and project
committee consider to photography proposal, review and recommend individual and in
group.

PHO 4239

ศิลปนิพนธ์
6(0-18-6)
Art Thesis
วิชาบังคับก่ อน : PHO 4238 โครงการศิลปนิพนธ์
ศึกษาและปฏิ บตั ิ โครงการศิ ลปนิ พนธ์ ในสาขาวิชาศิ ลปะการถ่ ายภาพตามหัวข้อเฉพาะ
บุคคล ทีได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อนิพนธ์ ศิลปนิ พนธ์ประกอบด้วย
ผลงานศิ ล ปะการถ่ า ยภาพ และเอกสารอธิ บ ายกระบวนการสร้ า งสรรค์ง านศิ ล ปะการ
ถ่ายภาพ และแสดงนิทรรศการผลงานต่อสาธารณชน
Prerequisite: PHO 4238 Thai Art Project
Study and practice in photography proposal in photography department follow by
individual topic that was approved by art thesis committee. Art thesis consists of art of
photographs and proposal explained creative process of art of photographs and held the
exhibition for public.
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กลุ่มวิชาชี พเลือก
กลุ่มวิชาการฝึ กงาน
PHO 3309
การเตรียมการฝึ กงาน
1(0-2-1)
Preparation On The Job Training
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับความรู ้พSืนฐานทีจําเป็ นสําหรับการไปปฏิบตั ิงานในสถาน
ประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ และเตรี ยมความพร้อมเพือสังคมการทํางาน
Prerequisite: None
Study the basic knowledge required to working at the establishment, personality
development and preparation for social work.
PHO 3310

การฝึ กงาน
4(0-30-0)
On The Job Training
วิชาบังคับก่ อน : PHO 3309 การเตรียมการฝึ กงาน
การศึกษาทีเน้นการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ นักศึกษาจะต้องเข้าฝึ กปฏิบตั ิงาน เต็ม
เวลาในหน่ ว ยงานนัSน โดยมี พ นัก งานที ปรึ ก ษาที องค์ ก รมอบหมายให้ ท ํา หน้ า ที ดู แ ล
รับผิดชอบการปฏิ บตั ิงานของนักศึกษา มีการกําหนดลักษณะงาน แผนการปฏิ บตั ิ งานให้
นักศึกษา
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาการฝึ กงานไม่นอ้ ยกว่า 200 ชัวโมง หรื อ
1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
2. การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็ น
พ.จ.หรื อ S – พอใจ (Satisfactory) และ
ม.จ. หรื อ U – ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Prerequisite: PHO 3309 Preparation On The Job Training
The study focused on workers in the workplace. Students will need to practice full time in
the agency with a staff advisor organization. Commission responsible for the performance
of students. The characterization and action plans for students
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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PHO 4311

สั มมนางานศิลปะการถ่ ายภาพ
2(2-0-4)
Art of Photography Seminar
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
สัมมนาภายในความควบคุ มและชีS แนะของกลุ่มอาจารย์หรื อผูม้ ีประสบการณ์ โดยนําเอา
หัว ข้อ ปั ญ หาต่ า ง ๆ ที เกิ ด ขึS น อัน เกี ยวเนื องกับ งานถ่ า ยภาพที จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การ
ประกอบอาชีพของนักศึกษา
Prerequisite: None
Seminar within the control and guidance of the teachers or experienced, linking to the
occurred problems in different topics connected with art of photography that will be
useful to the profession of students.
กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา

PHO 3312

การเตรียมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation Co-operative Education
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลัก การและแนวคิ ด เกี ยวกับ สหกิ จศึ ก ษา กระบวนการและขัSน ตอนของสหกิ จ ศึ ก ษา
ระเบียบข้อบังคับทีเกี ยวข้องกับสหกิ จศึกษา ความรู ้ พSืนฐานและเทคนิ คในการสมัครงาน
อาชี พ เช่ น การเลื อกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์
งานอาชีพความรู ้พSืนฐานทีจําเป็ นสําหรับการไปปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ การเขียน
รายงานการปฏิบตั ิงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพือสังคมการทํางาน การเตรี ยมความพร้อมสห
กิจศึกษา
Prerequisite: None
Study the guiding principles and concept of cooperative education, and processes and
procedures, as well as its regulations, basic knowledge and skills for the process of
applying for a job, such as choosing a suitable place of work, methods of writing
application letters, preparing for job interviews, basic knowledge for working skills,
writing report as specific place of work, personal development into social work and
preparation for co-operative education.
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PHO 4313

สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Co-operative Education
วิชาบังคับก่ อน : PHO 3312 การเตรียมสหกิจศึกษา
การศึกษาทีมุ่งเน้นการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ โดยมีการวางแผนร่ วมกันระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการนักศึกษาจะต้องเข้าไปปฏิบตั ิงานเต็มเวลาเสมือน
เป็ นพนักงานของหน่วยงานนัSนโดยมีพนักงานทีปรึ กษาทีสถานประกอบการมอบหมายให้
ทําหน้าทีดูแลรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา มีการกําหนดลักษณะงาน แผนการ
ปฏิบตั ิงานให้กบั นักศึกษา นักศึกษาจะต้องจัดทํารายงานภายหลังเสร็ จสิS นการปฏิบตั ิงาน
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาการฝึ กงานไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์ หรื อ 1 ภาคการศึกษาปกติ
2. การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็ น
พ.จ. หรื อ S – พอใจ (Satisfactory) และ
ม.จ. หรื อ U – ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Prerequisite: PHO 3312 Preparation Co-operative Education
The study focused on working in the workplace. The co-planning between the institutions
of higher education and enterprises. Students have to work full time as an employee of
handle with a staff advisor at the enterprises commission responsible for the performance
of students. Characterization and action plans for students. Students must prepare a
report after 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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กลุ่มวิชาชี พเลือกทัว" ไป
PHO 2314
เทคโนโลยีทศั นสื" อสาร
3(2-3-5)
Visual Communication Technology
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกี ยวกับกระบวนการ วิเคราะห์เนืS อหา เทคโนโลยีและกระบวนการผลิ ตผลงานการ
แสดงออกทางด้านภาพนิ งประกอบกับ ทางด้า นเสี ยง ให้เกิ ดเป็ นผลงานในรู ป แบบของ
ภาพนิงประกอบเสี ยง
Prerequisite: None
Study the Process of how to analyze the content, Technology and Production Process,
Photograph Presentation with Sound Effect to produce Multi Media Photographs.

PHO 2315

ความรู้ เบือE งต้ นเกีย" วกับการเขียนบท
3(1-6-4)
Introduction to Script
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาความหมายและวัตถุ ป ระสงค์ของบท ประเภทของบทตามสื อที นํา เสนอ เช่ น บท
สไลด์ บทวิทยุ บทโทรทัศน์ บทภาพยนตร์ บทละครเวที ประเภทตามการใช้การเช่ น บท
เพือการศึกษา บทเพือการโฆษณา บทเพือความบันเทิง และภาษาทีใช้ในการเขียนบทแต่ละ
ประเภท
Prerequisite: None
Study the meanings and purpose of Script. The different kinds of script as media
presentation, for example, script of radio, television, cinema, and stage, scripts as using
for example scripts for study, advertising, entertainment and language used in each type.
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PHO 2316

การถ่ ายภาพสถาปัตยกรรม
3(1-6-4)
Archetecture of Photography
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาและปฏิ บ ติ ก ารเกี ยวกับ การถ่ า ยภาพสถาปั ต ยกรรมรู ป แบบ โครงสร้ า ง การจัด
องค์ประกอบและอุปกรณ์ทีใช้ในการถ่ายภาพสถาปั ตยกรรม
Prerequisite: None
Study and take photograph of the architecture, including form, structure, composition,
and equipment used in architectural photography.

PHO 2317

วัสดุทางการถ่ ายภาพ
3(1-6-4)
Metherial of Photography
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ ก ารเกี ยวกับ วัส ดุ การประดิ ษ ฐ์ ว สั ดุ อุ ป กรณ์ ที ใช้ใ นการถ่ า ยภาพตาม
ลัก ษณะของการถ่ า ยภาพประเภทต่ า งๆ ประเภทของอุ ป กรณ์ การเก็ บ และบํา รุ ง รั ก ษา
อุปกรณ์ทีใช้ในการถ่ายภาพ
Prerequisite: None
Study and practice about the material, invention of artificial materials used in shooting
according to different types of photography, type of equipment, and maintenance of
equipment used in photography.
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PHO 2318

มัลติมีเดียเพือ" งานโฆษณา
3(1-6-4)
Multimedia for Advertising
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี ยวกับ การใช้ค อมพิ ว เตอร์ ร่ ว มกับ โปรแกรม ซอร์ ฟ แวร์ ใ นการสื อ
ความหมายโดยการผสมผสานสื อหลายชนิ ด เช่ น ข้ อ ความ กราฟิ ค (Graphic)
ภาพเคลื อนไหว (Animation ) เสี ย ง ( Sound) และวิ ดี ท ัศ น์ (Vedio) เป็ นต้น นํา มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงานได้ ห ลากหลายรู ป แบบโดยสามารถถ่ า ยทอดจิ น ตนาการในการ
สร้างสรรค์ชิSนงานด้านมัลติมีเดียเพือนําไปใช้สาํ หรับงานโฆษณา
Prerequisite: None
Study and practice on the computer and application software in conveying by
combination of several media such as text, graphics, animation, audio, and video etc. to
be applied in various forms and transmitted imagination in creating multimedia work to
use for advertising.

PHO 2319

การถ่ ายภาพแต่ งงาน
3(1-6-4)
Wedding Photography
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและปฏิบตั ิการถ่ายภาพแต่งงาน ทัSงในห้องปฏิบติการและนอกห้องปฏิบตั ิการ เรี ยนรู ้
กระบวนการ การแต่งหน้า ทรงผม ชุ ดแต่งกาย การหาสถานที การจัดแสง อุปกรณ์เสริ มใน
การถ่ า ยภาพ การจัดองค์ประกอบของภาพ รู ป แบบ แนวคิ ดในการถ่ ายภาพแต่ ง งานให้
ทันสมัย แปลกใหม่
Prerequisite: None
Study and practice of wedding photography both in and out laboratory. Learning process,
hair, makeup, costume, lighting, shooting accessories, composition of photograph, format,
and concept in wedding photography for modern innovation.
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PHO 3320

การผลิตรายการสารคดี
3(1-6-4)
Documentary Production
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการผลิตรายการสารคดี ความหมาย ประเภท รู ปแบบการนําเสนอ
การ หลักการผลิต ขัSนตอนในการผลิต การวางแผนการผลิตรายการสารคดี
Prerequisite: None
Study and practice of documentary production including meaning, type, form of
presentation, principles, producing, and planning of documentary production.

PHO 3321

การถ่ ายภาพสารคดี
3(1-6-4)
Documentary Photography
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกียวกับการถ่ายภาพสารคดี รู ปแบบการนําเสนอการ ประเภทของสารคดี
ขัSนตอนและการวางแผนงาน และอุปกรณ์ทีใช้ในการถ่ายภาพสารคดี
Prerequisite: None
Study and practice of documentary photography including presentation format, type of
documentary, procedures , planning, and equipment used in documentary photography.

PHO 3322

การผลิตภาพยนตร์ สE ั นเบือE งต้ น
3(1-6-4)
Introduction of Shortfilm Production
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาเกี ยวกับ พัฒ นาการของการผลิ ต หนัง สัS น ความหมาย บทบาทและความสํ า คัญ
องค์ประกอบของหนังสัSนและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับขัSนตอนการผลิตหนังสัSน
Prerequisite: None
Study about the development of short film production including meaning, role,
importance elements of a short film, and practice on a short film production process.
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PHO 3323

ภาพยนตร์ และวีดิทศั น์ เบือE งต้ น
3(1-6-4)
Introduction to Cinematography and Video System
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี ยวกับ หลัก การเกิ ด ภาพเคลื อนไหว ประวัติ แ ละวิ ว ัฒ นาการของ
ภาพยนตร์ แ ละวีดีท ศั น์ บทบาทและหน้า ที ต่ อการสื อสารและกระบวนการในการผลิ ต
เครื องมื อ อุ ป กรณ์ และวัส ดุ ที ใช้ เ พื อการผลิ ต ภาพยนตร์ แ ละวี ดี ท ัศ น์ ใ นขัSน พืS น ฐาน
ปฏิบตั ิการถ่ายภาพยนตร์ และวีดีทศั น์จากบทและแบบฟอร์ มการถ่ายทําภาพยนตร์
Prerequisite: None
Study and practice on principle of motion, history, development of cinema, VDO role and
duty for communication and producing process, tools, equipment and material used for
basic of cinema and VDO production.

PHO 3324

การประชาสั มพันธ์ และการจัดนิทรรศการ
3(1-6-4)
Public Relation and Exibition Designs
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความเป็ นมาของการประชาสัมพันธ์ และวิธีการจัดนิ ทรรศการ แนวความคิดวิธีการ
เครื องมือที นํามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ ลกั ษณะขัSนตอนการดําเนิ นการจัดนิ ทรรศการ
ประเภทของจัด งานนิ ท รรศการเช่ น นิ ท รรศการประจํา นิ ท รรศการชัวคราว การ
ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานต่างๆ ทัSงภาครัฐและเอกชน การวางผัง การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์
การติ ด ตัSง การประชาสั ม พัน ธ์ จ รรยาบรรณ ภารกิ จ และความรั บ ผิ ด ชอบของการ
ประชาสัมพันธ์
Prerequisite: None
Study background of public relations and exhibitions, concept, method, tools, process of
the operation to release the exhibition characteristics, types of exhibitions (such as annual
exhibition, temporary exhibition, and public relations in organization both public and
private), planning, material preparation, installation, ethics, tasks, and responsibilities of
public relations.
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PHO 4325

การนําเสนองานทางศิลปะ
3(1-6-4)
Art Presentation
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาหลัก และวิ ธี ก าร ในการนํา เสนอผลงานทางศิ ล ปะตลอดจนการใช้ เ ครื องมื อ
โสตทัศนูปกรณ์ เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพของการถ่ายทอดความคิดหรื อข้อมูล รวมทัSงรู ปแบบ
ของการนําเสนอผลงานทางศิลปะให้ผรู ้ ับเข้าใจ
Prerequisite: None
Study principle and method of designing process for publication and printing
technologies to achieve the understanding and to be able to apply the knowledge for many
kinds of publishing

PHO 4326

เทคโนโลยีการพิมพ์
3(1-6-4)
Printing Technology
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษากระบวนการออกแบบสิ งพิมพ์ และระบบเทคโนโลยีทางการพิมพ์เพือให้เกิดความรู ้
ความเข้าใจ และสามารถนําเอาความรู ้ มาประยุกต์ใช้กบั งานสิ งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ
Prerequisite: None
Study designing process of publication and printing technologies to achieve the
understanding and to be able to apply the knowledge for many kinds of publishing
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PHO 4327

ธุรกิจทางการถ่ ายภาพ
3(3-0-6)
Business of Photography
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกี ยวกับสภาพของการดําเนิ นงานในรู ปแบบของธุ รกิจทางการถ่ายภาพ การวางแผน
งานทางธุ รกิ จ การหาโอกาสในการประกอบธุ รกิ จ การวางแผนทางการตลาด การจัดการ
ผลิ ต การจัดหาเงิ นทุนรายละเอียดทางด้านกฎหมาย ปั ญหาข้อจํากัดของรัฐอันมีผลต่อการ
ประกอบธุ รกิจขนาดย่อมทัSงในปั จจุบนั และอนาคต
Prerequisite: None
Study the conditions of performance in the business of photography, business planning,
and opportunities in the business, marketing plan, production management, financing,
detail of law, and limit of public organization which affect to small business both current
and future.

ART 4324

การเป็ นผู้ประกอบการเพือ" สร้ างธุรกิจใหม่
3(2-3-5)
Entrepreneurship for New Venture Creation
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาถึ ง คุ ณ ลัก ษณะ ทัก ษะ บทบาทและความรั บ ผิดชอบของการเป็ นผูป้ ระกอบการ
รู ปแบบของการประกอบธุ รกิ จ กฎหมายหรื อระเบี ยบทีควรทราบในการประกอบธุ รกิ จ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและจริ ยธรรมของผู ้ป ระกอบการ การจัด ทํา แผนธุ ร กิ จ
ประกอบด้ว ย การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ ม การวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ แผนการตลาด
แผนการผลิ ต แผนการบริ หารจัดการ และแผนการเงิ น โดยศึ กษาค้นคว้าและนําเสนอ
แผนงานหรื อโครงการ เพื อเตรี ยมความพร้ อ มในการสร้ า งธุ รกิ จ และการเป็ น
ผูป้ ระกอบการด้านศิลปะ
Prerequisite: None
Study qualification, skills, roles, and responsibility of entrepreneur, business froms, laws
or regulations relevant should know in business, doing business plan with analzing the
environment, doing strategic plans, market plan, production plan, management plan and
financial plan. Study and present the plans and or projects to prepare for creating new
venture and being new arts entrepreneurs.
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3.2 ชื" อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของ
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
รหัส

3102600006429

ตําแหน่ ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

ชื"อ - นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

นายสุ ภกิจ หุ ตะสิ งห์

คอ.ม.

เทคโนโลยี
เทคนิ คศึกษา
ออกแบบ
ศิลปะประยุกต์
เทคโนโลยี
สื อสารการศึกษา
นิ เทศศิลป์ -ศิลปะ
การถ่ายภาพ
เทคโนโลยี
เทคนิ คศึกษา
ครุ ศาสตร์
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคนิ คศึกษา
ครุ ศาสตร์
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
การศึกษา
เทคโนโลยี
สื อสารการศึกษา

ศษ.บ.
3102201764496

อาจารย์

นายมงคล สนธิ ไชย

คอ.ม.
ศบ.

6711011112475

อาจารย์

น.ส.ชลิดา
ทรงประสิ ทธิ]

คอ.ม.
คอ.บ.

3102400856960

อาจารย์

ศราวุฒิ ศรี ศกั ดิ]

คอ.ม.
คอ.บ.

5349900017704

อาจารย์

น.ส.ธัญญ์ชลิตา
สิ ทธิ] ภูรินท์กุล

คอ.ม.
คอ.บ.

สํ าเร็จ
การศึกษาจาก

ปี
พ.ศ.

ภาระการสอน ชม./ปี
การศึกษา
2556 2557 2558 2559
2548 300 300 300 300

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชี วศึกษา
สถาบันเทคโนโลยี
2542
พระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2554
พระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา

2546

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

2552

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

2542
2546
2542
2549
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3.2.2 อาจารย์ ประจํา
รหัส

3102600006429

ตําแหน่ ง
ชื"อ - นามสกุล
ทาง
วิชาการ
อาจารย์ นายสุ ภกิจ หุ ตะสิ งห์

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

สํ าเร็จ
การศึกษาจาก

คอ.ม.

เทคโนโลยีเทคนิ ค
ศึกษา
ออกแบบ
ศิลปะประยุกต์
เทคโนโลยี
สื อสารการศึกษา
นิ เทศศิลป์ ศิลปะการถ่ายภาพ
เทคโนโลยีเทคนิ ค
ศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชี วศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนื อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา

ศษ.บ.
3102201764496

อาจารย์

นายมงคล สนธิ
ไชย

คอ.ม.
ศบ.

6711011112475

อาจารย์

น.ส.ชลิดา
ทรงประสิ ทธิ]

คอ.ม.

คอ.บ.
3102400856960

อาจารย์

ศราวุฒิ ศรี ศกั ดิ]

คอ.ม.
คอ.บ.

5349900017704

อาจารย์

น.ส.ธัญญ์ชลิตา
สิ ทธิ] ภูรินท์กุล

คอ.ม.
คอ.บ.

ครุ ศาสตร์
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีเทคนิ ค
ศึกษา
ครุ ศาสตร์
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
การศึกษา
เทคโนโลยีสือสาร
การศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

ปี
พ.ศ.

ภาระการสอน ชม./ปี
การศึกษา
2556 2557 2558 2559
2548 300 300 300 300
2542
2554

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

2539
2546

2542
2546
2542
2549
2552
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3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
รหัส
xxxxxxxxxxxxx

ตําแหน่ ง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

ชื"อ - นามสกุล

คุณวุฒิ

ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์

Ph.d.

ดร. พัลลพ พิริยะสุรวงศ์

Ed.D.

xxxxxxxxxxxxx

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์

นายชัยธวัต ตุ่มมะ

คอ.ม.

xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์

นายรังสรรค์ ศิริชู

BA.

xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์

นายเศรษฐ์ ลาภวรกิจชัย

MS.

xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์

นายวิวฒั น์ กุลจันทร์

คอม.

สาขาวิชาเอก

สําเร็จ
การศึกษาจาก
Vocational/Technical University of
EducationNorth
Instructional System Texas USA
Technology
เทคโนโลยีการศึกษา สถาบันเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
เทคโนโลยีเทคนิค
สถาบันเทคโนโลยี
ศึกษา
พระจอมเกล้า
ธนบุรี
Photography
The School of
Visual Art Sydney
Photography
University of
Toronto Canada
บริ หารอาชีวะศึกษา สถาบันเทคโนโลยี
และเทคนิคศึกษา
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

4. องค์ ประกอบเกีย" วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือ สหกิจศึกษา)
จากความต้องการทีบัณฑิ ตควรมีประสบการณ์ในวิชาชี พก่อนเข้าสู่ การทํางานจริ ง ดังนัSนหลักสู ตร
ได้กาํ หนดรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ งจะจัดอยูใ่ นกลุ่มเสริ มสร้างประสบการณ์ในวิชาชี พ แต่ในทางปฏิบตั ิแล้วมี
ความต้องการให้นกั ศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานีS เว้นแต่กรณี ทีนักศึกษามีปัญหาไม่สามารถลงทะเบียน
รายวิชาสหกิ จศึกษาทางศิลปกรรมศาสตร์ ได้ ก็จะเป็ นการอนุ โลมให้ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาการฝึ กงาน
การถ่ายภาพ และวิชาสัมมนาทางการถ่ายภาพแทนได้
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ปี
พ.ศ.
2535

2542

2537

2515
2522
2536
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดงั นีS
4.1.1 มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ
จําเป็ นในการเรี ยนรู ้ทฤษฎีมากขึSน
4.1.2 บูรณาการความรู ้ทีเรี ยนมาเพือนําไปแก้ปัญหาทางการปฏิบตั ิงานโดยใช้เทคโนโลยีเครื องมือ
และเครื องจักรได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้
4.1.4 มีระเบียบวินยั ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับสถาน
ประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่ วงเวลา
การฝึ กงาน
ปี การศึกษาที 2 ภาคการศึกษาที 3(ภาคฤดูร้อน) หรื อ ปี การศึกษาที 3 ภาคการศึกษาที 3(ภาคฤดูร้อน)
สหกิจศึกษา
ปี การศึกษาที 3 ภาคการศึกษาที 2 หรื อ ปี การศึกษาที 4 ภาคการศึกษาที 1
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้ อกําหนดเกีย" วกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ต้องเป็ นหัว ข้อที เกี ยวข้องกับ การศิ ล ปะการถ่ า ยภาพ โดยจะทํา เป็ นส่ ว นบุ ค คลที มุ่ ง เน้น ให้ส ามารถ
สร้างสรรค์งานทีเกียวข้องกับการถ่ายภาพ
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
โครงงานศิลปะการถ่ายภาพ ทีนักศึกษาสนใจ ทีเกียวข้องกับศิลปะการถ่ายภาพ และสามารถ
อธิ บาย ทฤษฏี กระบวนการ แนวทางการถ่ายภาพ รวมถึงประโยชน์ทีได้รับ สามารถทําโครงงานเสร็ จตาม
เวลาทีกําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถนํามาพัฒนาต่อยอดในการทําศิลปนิพนธ์เพือการขอสําเร็ จการศึกษาต่อได้
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที 2 ของปี การศึกษาที 4
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
มีการจัดการเรี ยนการสอนวิชาโครงการศิลปนิพนธ์เพือเสนอโครงการในรู ปแบบทีนักศึกษาสนใจ
สร้างสรรค์ผลงานหรื อค้นคว้า มีการกําหนดชัวโมงการให้คาํ ปรึ กษา จัดทําบันทึกการให้คาํ ปรึ กษา ให้ขอ้ มูล
ข่าวสารเกียวกับโครงงานทางเว็บเทคโนโลยี และปรับปรุ งให้ทนั สมัยเสมอ อีกทัSงมีตวั อย่างโครงการทีศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงการ โดยอาจารย์ทีปรึ กษาและผูส้ อนและประเมินผล
จากผลงานและรายงานทีได้กาํ หนดรู ปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอขัSนตอนทํางานของนักศึกษา
ผลงานและการจัดแสดงศิลปนิพนธ์

หมวดที" 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านการเป็ นผูป้ ระกอบการ

ด้านบุคลิกภาพ

ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
กําหนดให้มีรายวิชาทีเกียวข้องกับการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ เพือเตรี ยมความพร้อมในการสร้าง
ธุ รกิจ การบริ หารจัดการ และ นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในองค์กร
มีการสอดแทรก เรื องการแต่งกาย การเข้าสังคม
เทคนิคการเจรจาสื อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี
และการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาที
เกียวข้อง สําหรับใช้ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
และ ใช้ในกิจกรรมปั จฉิ มนิ เทศ ก่อนทีนักศึกษาจะ
สําเร็ จการศึกษา
มีการสอดแทรกในแต่ละวิชา โดยสอนให้มีจิตสํานึก
มีคุณธรรม จริ ยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทัว" ไป
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
คุ ณธรรม จริ ยธรรมเป็ นพืSนฐานที สําคัญของมนุ ษย์ทุก คนและทุ กวิชาชี พ หากบุ คคลใดหรื อ
วิชาชี พใดไม่มีจริ ยธรรมเป็ นหลักยึดเบืSองต้นแล้วก็ยากทีจะก้าวไปสู่ ความสําเร็ จแห่ งตนและวิชาชี พนัSน ๆ ที
ยิงกว่านัSนก็คือ การขาดจริ ยธรรมทัSงในส่ วนบุคคลและในวิชาชี พ อาจมีผลร้ ายต่อตนเอง สังคมและวงการ
วิช าชี พ ในอนาคตอี ก ด้วย ดังจะพบเห็ น ได้จากวิก ฤตศรั ทธาในวิชาชี พหลายแขนงปั จจุ บ นั ทัSงในวงการ
วิชาชี พครู แพทย์ ตํารวจ ทหาร นักการเมืองเป็ นต้น จึงมีคาํ กล่าวว่าเราไม่สามารถสร้างครู ดีบนพืSนฐานของ
คนไม่ดี และไม่สามารถสร้างแพทย์ ตํารวจ ทหาร นักการเมือง และนักธุ รกิจทีดี ถ้าบุคคลเหล่านัSนมีพSืนฐาน
ทางนิ สัยและความประพฤติทีไม่ดี นักศึกษาก็เช่ นเดี ยวกันจําเป็ นอย่างยิงต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม เพือให้
สามารถดํารงตนได้อย่างเหมาะสม ใช้ชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างราบรื น และเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
และส่ วนรวม เป็ นการช่วยจรรโลงสังคมให้น่าอยูม่ ากยิงขึSน อาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชาจึงต้องพยายาม
สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม เพือให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาตนเองทัSงด้านคุณธรรม จริ ยธรรมพร้อมๆ กับ
วิทยาการสมัยใหม่ อาจารย์ตอ้ งมี คุณสมบัติของความเป็ นอาจารย์ ประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง มีคุณธรรม
จริ ยธรรมอย่างน้อยตามทีระบุไว้ ดังนีS
1. มีวนิ ยั ซื อสัตย์ ต่อตนเองและสังคม
2. มีความเสี ยสละ เพือประโยชน์ของสังคมและส่ วนรวม
3. สามารถนําหลักคุ ณธรรม จริ ยธรรมไปปฏิ บตั ิในการคิ ดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุมีผล
4. ดํารงวัฒนธรรมไทย เข้าใจวัฒนธรรมนานาชาติ สามารถดําเนินชีวติ ในสังคมได้อย่างเหมาะสม
5. รับฟังความคิดเห็น และเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ืนตามหลักสิ ทธิ มนุษยชน
นอกจากนีS ยงั ต้องมี การสอดแทรกเนืS อหาคุ ณธรรม จริ ยธรรมในทุ กกลุ่ มรายวิชาให้นักศึ กษาได้
ศึกษา ผูส้ อนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริ ยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ งการวัดมาตรฐานไม่
จําเป็ นต้องเป็ นข้อสอบ อาจใช้วธิ ี การสังเกตพฤติกรรมระหว่างทํากิจกรรมของนักศึกษาตามทีกําหนดให้ เช่น
การทํากิจกรรมกลุ่มร่ วมกับบุคคลอืน เป็ นต้น
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2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
หลักสู ตรศึกษาทัวไป คณะศิลปศาสตร์ มีการปลูกฝังให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้ ระเบียบวินยั มีหลักใน
การประพฤติปฏิบตั ิ มุ่งเน้นให้มีความเสี ยสละเพือประโยชน์ของส่ วนรวม มีความซื อสัตย์ทS งั ต่อตนเองและ
สังคม นักศึกษาต้องปฏิ บตั ิ ตามระเบียบวินยั ขัSนพืSนฐาน เช่ น การเข้าเรี ยนตามเวลาที กําหนด การทํางาน
ตามทีได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิตนเป็ นสมาชิ กของกลุ่มทีดีสอดคล้องกับบทบาทหน้าที
ของตนเอง การยอมรับฟังความคิดเห็น และเคารพสิ ทธิ ของบุคคลอืน มีความซื อสัตย์สุจริ ตทัSงต่อตนเองและ
บุคคลอืน ไม่ทาํ การทุจริ ตในการสอบ ไม่ทาํ การลอกเลี ยนผลงานทางวิชาการของผูอ้ ืนโดยปราศจากการ
อ้างอิง ดังนัSน อาจารย์ผสู ้ อนทุกคนต้องสอดแทรกเรื องคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชาให้มีความ
เหมาะสมกลมกลืนกับเนืSอหาทีสอน รวมถึงการประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีดี อาจารย์อาจมีการจัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรม เช่ น การประกาศเกี ยรติคุณยกย่องนักศึ กษาที ทําความดี มีความเสี ยสละ และ
สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากพฤติกรรมความมีวนิ ยั และความพร้อมเพรี ยงในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ
2. ประเมินจากพฤติกรรมการตรงต่อเวลาในการเข้าชัSนเรี ยน การส่ งงานตามทีได้รับมอบหมาย
ในระยะเวลาทีกําหนด
3. ประเมินจากการกระทําการทุจริ ตในการสอบ
4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีทีได้รับมอบหมาย
2.2 ด้ านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านความรู้
นักศึ กษาต้องมี ความรู ้ ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวาง และเป็ นระบบ ตระหนัก รู ้ หลักการและ
ทฤษฎีในองค์ความรู ้ทีเกียวข้อง ดังนัSนมาตรฐานความรู ้จึงต้องครอบคลุมในสิ งต่อไปนีS
1. สามารถนําความรู ้ในวิชาศึกษาทัวไปมาบูรณาการกับศาสตร์ ทีเกียวข้องได้
2. มีความรอบรู ้ ใฝ่ รู ้เพือให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงของสังคมโลกและตระหนักในการเรี ยน
รู ้ตลอดชีวติ
3. มีความรู ้ทีจําเป็ นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
การทดสอบมาตรฐานนีSสามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละรายวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษา
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2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านความรู้
การจัดกิจกรรมเรี ยนการสอนทีมีความหลากหลาย มีกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ และเน้นหลักการทางทฤษฎี ทัSงนีS ให้เป็ นไปตามลักษณะของแต่ละรายวิชาตลอดจนเนืSอหาสาระ
ของรายวิชานัSน ๆ โดยอาจใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย การสอนแบบผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ การสอนแบบตัSง
คําถาม การมอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์แก้ไขปั ญหา การแนะนําให้บทเรี ยนชัSนปี แรกผสมผสานกับการ
เน้นยํSาในชัSนปี ทีสู งขึSน เป็ นต้น นอกจากนีSควรจัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง เช่น เชิ ญผูเ้ ชี ยวชาญทีมี
ประสบการณ์ตรงเป็ นวิทยากรบรรยายพิเศษเฉพาะเรื อง เพือให้นกั ศึกษาได้รับความรู ้ทีหลากหลายเป็ นการ
ต่อยอดจากองค์ความรู ้เดิม
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ]ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ เช่น
1. การทดสอบย่อย
2. การทดสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3. การนําเสนอรายงานในชัSนเรี ยน
4. ประเมินจากรายงาน/บันทึกการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา/โครงการ/อืน ๆ ทีนักศึกษาจัดทํา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริ ง ทําความเข้าใจ
และสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลทีหลากหลาย และใช้ขอ้ มูลทีได้ใน
การแก้ปัญหาและงานอืน ๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปั ญหาทีค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ โดยคํานึ งความรู ้ จากภาคทฤษฎี ประสบการณ์ ทางภาคปฏิ บตั ิ
และผลกระทบจากการตัดสิ นใจ ดังนัSนอาจารย์ผูส้ อนต้องเน้นให้นกั ศึกษาสามารถคิดเป็ น ทําเป็ น และหา
แนวทางใหม่ในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ งนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพือให้
เกิดทักษะทางปั ญญา ดังนีS
1. สามารถคิดวิเคราะห์และมีวจิ ารณญาณในการตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถสื บ ค้น ตี ค วาม ประเมิ น วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ส ารสนเทศ เพื อใช้ ใ นการ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
การวัดมาตรฐานในข้อนีSสามารถทําได้ในชัSนเรี ยน เช่น การมอบหมายงาน ให้คิดวิเคราะห์แก้ไข
ปั ญหา การตัSงคําถาม การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ การมีส่วนร่ วมในชัSนเรี ยน หรื อการสอบประจํารายวิชาในแต่
ละภาคการศึกษา เป็ นต้น
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2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้ านทักษะทางปัญญา
1. กรณี ศึกษา
2. สอนแบบตัSงคําถาม และอาจารย์ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
3. มอบหมายงานให้คน้ คว้า เขียนรายงาน และนําเสนอในชัSนเรี ยน
4. จัดกิจกรรม อภิปรายกลุ่ม แสดงความคิดเห็น โดยให้นกั ศึกษาได้มีส่วนร่ วม
ในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ในองค์ความรู ้ใหม่เพือให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสปฏิบตั ิจริ ง
5. ทบทวนบทเรี ยนเดิม เชือมโยงสู่ บทเรี ยนใหม่
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามความเป็ นจริ งจากผลงานและการปฏิบตั ิของนักศึกษา เช่น แบบฝึ กหัด รายงานการ
วิเคราะห์แก้ไขปั ญหา ตรวจเนืSอหาของรายงานการค้นคว้า และการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้า การ
ใช้ภาษาในเอกสารรายงาน การใช้สืออิเล็กทรอนิ กส์ ในการนําเสนอผลงาน สังเกตการอภิปราย การแสดง
ความคิดเห็น การตอบคําถาม หรื อการใช้แบบทดสอบ เป็ นต้น
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
หลัก สู ต รของศึ ก ษาทัวไปคณะศิ ล ปศาสตร์ เ ป็ นการศึ ก ษาในลัก ษณะแบบบู ร ณาการจาก
หลากหลายสาขาวิชา เพือให้นักศึ กษาได้มีความรู ้ อย่างกว้างขวาง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ดํารงชี วิต เช่ น มี ส่วนต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ มได้อย่างสร้ างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็ นผูน้ าํ หรื อสมาชิ กของกลุ่ ม
สามารถแสดงออกซึ งภาวะผูน้ าํ เรี ยนรู ้ จกั การใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริ เริ มในการ
วิเคราะห์ ปัญหาได้อย่า งเหมาะสมบนพืSนฐานของตนเองและของกลุ่ ม อาจารย์ผูส้ อนจึ งต้องสอดแทรก
ความรู ้ ทัSงด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ ความเป็ นผูน้ าํ และการเป็ นสมาชิ กของกลุ่มทีดี
รู ้จกั หลักในการพัฒนาตนเอง ซึ งผูศ้ ึกษาจะได้รับ ดังนีS
1. มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
2. มีภาวะผูน้ าํ และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ งแวดล้อม
4. มีทกั ษะการวางแผน และการจัดการในการดําเนินชีวติ
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2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที"ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช้ใ นการสอนที มี ก ารกํา หนดกิ จกรรมที มี ก ารทํา งานเป็ นที ม การทํา งานที ต้องอาศัย ความ
ร่ วมมือจากบุคคลหลาย ๆ ฝ่ าย หรื อต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากบุคคลอื น ๆ ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื อง
ความรับผิดชอบต่อหน้าทีของตนเองและส่ วนรวม การมีมนุ ษยสัมพันธ์ การมีบทบาทของผูน้ าํ และบทบาท
ของผูร้ ่ วมทีมทํางาน กลยุทธ์ในการสอนใช้หลัก ดังนีS
1. มอบหมายงานกลุ่ม
2. จัดให้มีกิจกรรม การอภิปราย และแสดงความคิดเห็น
3. การมอบหมายงานให้นกั ศึกษาอ่านบทเรี ยนล่วงหน้าแล้วนํามาถ่ายทอดให้เพือนฟั งในชัSน
เรี ยน
4. จัดให้มีภาคปฏิบตั ิในรายวิชา
5. การแนะนําหรื อให้บทเรี ยนในชัSนปี แรกทีเน้นยํSาในชัSนปี ทีสู งขึSน
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรม การอภิปราย การแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่ม
ในชัSนเรี ยน การสอบปฏิบตั ิ หรื อนักศึกษาประเมินเพือนร่ วมกลุ่มกิจกรรม เป็ นต้น
2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื" อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื" อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึ กษาสามารถศึ ก ษาและทํา ความเข้า ใจในประเด็น ปั ญหา สามารถเลื อกและประยุก ต์ใ ช้
เทคนิ คต่าง ๆ ทีเกียวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอข้อมูลข่าวสาร
อย่างสมําเสมอ สามารถใช้ภาษาในการสื อสาร การนําเสนอทีเหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลทีแตกต่างกันได้
ดังนีS
1. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื อสารได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบนั
3. สามารถคิด วิเคราะห์ ตีความ จําแนกข้อมูลทัSงเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ
เพือการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
การวัดมาตรฐานนีS อาจทําได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นกั ศึกษาแก้ปัญหาวิเคราะห์หรื อ
สังเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาํ เสนอแนวคิดของการแก้ปัญหาต่อนักศึกษาในชัSนเรี ยน
อาจมีการวิพากษ์วจิ ารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษาเพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
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2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื" อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช้ จ ัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ใ นรายวิ ช าต่ า ง ๆ ให้ นัก ศึ ก ษาได้วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ จ าก
สถานการณ์ ต่าง ๆ และนําเสนอการแก้ปัญหาทีเหมาะสม โดยพัฒนาให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ เทคนิ ควิธี การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี ทีหลากหลาย และการนําแนวความคิดไปสร้ างองค์ความรู ้ เพือพัฒนาองค์ความรู ้ เดิ มให้
ทันสมัยยิงขึSนต่อไป กลยุทธ์ทีใช้ เช่น
1. การใช้สือเคลือนไหว
2. การมอบหมายงานเดียว/กลุ่ม
3. การจัดให้มีรายวิชาโครงการ
4. การมอบหมายให้คน้ คว้า เขียนรายงานและนําเสนองานกลุ่ม
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื" อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากการใช้สืออิเล็กทรอนิกส์ในการนําเสนอผลงาน หรื อการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี
การเลือกใช้เครื องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศสตร์ และสถิติศาสตร์ ทีเกียวข้อง
2. ประเมิ น จากความสามารถในการใช้ภ าษาในการสื อสาร ในเอกสารรายงาน และการ
นําเสนอผลงานปากเปล่า
3. ประเมินจากการสังเกต การอภิ ปราย การร่ วมแสดงความคิดเห็ น การตอบคําถาม อธิ บาย
ข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื องมือต่าง ๆ กรณี ศึกษาต่าง ๆ ทีมีการนําเสนอต่อชัSนเรี ยน เป็ นต้น
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3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาพืนE ฐาน แกน)
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
3.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื อสัตย์สุจริ ต
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน รวมทัSงเคารพในคุณค่าและศักดิ]ศรี ของความเป็ นมนุษย์
3.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ให้ความสําคัญในวินยั การตรงต่อเวลา การส่ งงานภายในเวลาทีกําหนด
2. สอดแทรกความซื อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
3. ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชี พ
4. ให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมทางศาสนา
5. ผูส้ อนประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีดี
3.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1. การขานชือ การให้คะแนนการเข้าชัSนเรี ยนและการส่ งงานตรงเวลา
2. พิจารณาจากผลการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
3. สร้างแบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่ วมกิจกรรม
3.2 ด้ านความรู้
3.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทีสําคัญทางจิตรกรรม
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิ บายกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
3. สามารถวิเคราะห์ ปรับปรุ งรู ปแบบการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
4. รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางจิตรกรรมอย่างต่อเนื อง
5. มีความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาทีศึกษาสามารถประยุกต์รูปแบบ เนืSอหาเทคนิค
ให้ร่วมสมัยอยูเ่ สมอ
6. สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขากับความรู ้ในศาสตร์ อืน ๆ ทีเกียวข้อง
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3.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1. เน้นหลักการทางทฤษฎีดา้ นจิตรกรรมและประยุกต์ทางปฏิบตั ิดา้ นทัศนศิลป์
2. จัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานทีจริ งโดยการศึกษาดูงานด้านทัศนศิลป์
3. เชิญผูเ้ ชียวชาญผูม้ ีประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษด้านทัศนศิลป์
4. มีการเสนอโครงการส่ วนบุคคลเพือหาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์
5. มีการปฎิบตั ิในสถานประกอบการด้านทัศนศิลป์
3.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3. ประเมินจากรายงานทีนักศึกษาจัดทํา
4. ประเมินจากโครงการทีนําเสนอ
5. ประเมินจากการนําเสนอรายงานหน้าชัSนเรี ยน
6. ประเมินจากรายวิชาฝึ กงาน
3.3 ทักษะทางปั ญญา
3.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสถานการณ์ปัจจุบนั เพือใช้ในการออกแบบและ
แก้ปัญหางานอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาความต้องการ
4. สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการออกแบบผลงานทางด้านทัศนศิลป์ ได้อย่างเหมาะสม
3.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้จากการแก้ปัญหา (Problem Based Instruction)
2. ให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิการจากสถานการณ์จริ ง
3. มอบหมายงานทีส่ งเสริ มการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
4. การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารหรื อรายงานหน้าชัSนเรี ยน
3.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแก้ปัญหา
2. ประเมินผลการปฏิบตั ิการจากสถานการณ์จริ ง
3. ประเมินจากผลงานทีมอบหมาย
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3.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื อสารกับกลุ่มบุคคลทีหลากหลาย
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในกลุ่มทัSงในบทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
3. สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชีSนาํ สังคมในประเด็นทีเหมาะสม
4. มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและมีความรับผิดชอบการกระทํา
ของตนเองและรับผิดชอบงานกลุ่ม
5. สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทS งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม พร้อม
ทัSงแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทัSงของตนเองและของกลุ่ม
3.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถทํางานกับผูอ้ ืนได้เป็ นอย่างดี
2. มีความรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรทีไปปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัวไป
5. ส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิ และการรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน
3.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. ประเมินพฤติกรรมภาวะการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามทีดี
2. พิจารณาจากการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
3.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื" อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื" อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทกั ษะในการใช้เครื องมือทีจําเป็ นทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทํางานทีเกียวกับคอมพิวเตอร์
2. สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปั ญหาทีเกียวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถสื อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทัSงปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื อใน
การนําเสนออย่างเหมาะสม
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3.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื" อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ส่ งเสริ มให้มีการตัดสิ นใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
2. ส่ งเสริ มการค้นคว้า เรี ยบเรี ยงข้อมูลและนําเสนอให้ผอู ้ ืนเข้าใจได้ถูกต้อง และให้
ความสําคัญในการอ้างอิงแหล่งทีมาของข้อมูล
3.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื" อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงาน
3.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พ
3.6.1 ผลการเรียนรู้ ด้านการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และมีความปลอดภัย
2. มีทกั ษะในการร่ างและทําต้นแบบผลงานตามทีแต่ละบุคคลถนัด
3. สามารถสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทคนิคต่างๆได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน
5. มีทกั ษะในการสร้างสรรค์ทีแสดงเอกลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างชัดเจน
3.6.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนด้ านการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. สร้างเจตคติทีดีต่อการฝึ กปฏิบตั ิ
2. จัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาในทีสาธารณะเพือกระตุน้ ให้
นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์และฝึ กปฏิบตั ิงานด้วยใจ
3.6.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนักศึกษา
2. ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัSนเรี ยน
3. การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์เป็ นต้น
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4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชี พบังคับ/เลือก เฉพาะด้ าน)
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1. ผลการเรียนรู้ ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื อสัตย์สุจริ ต
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. มีภาวะความเป็ นความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลําดับ ความสําคัญ
4. เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน รวมทัSงเคารพในคุณค่าและศักดิ]ศรี ของความเป็ นมนุษย์
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
4.1.2. กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1. การเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง
2. การสอนแทรกในรายวิชา
3. การเป็ นต้นแบบทีดีของอาจารย์
4. การจัดกิจกรรม
5. การสอนจากกรณี ศึกษา
4.1.3. กลยุทธ์ การประเมินผลเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1. ประเมินจากการทํากิจกรรมการเข้าชัSนเรี ยน การส่ งงาน
2. ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรม
3. ผูใ้ ช้บณั ฑิตประเมินคุณธรรมจริ ยธรรมของบัณฑิต
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4.2 ด้ านความรู้
4.2.1. ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทีสําคัญในเนืSอหาทีศึกษา
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิ บายกระบวนการด้านการถ่ายภาพรวมทัSง ประยุกต์ความรู ้
ทักษะ และการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถวิเคราะห์ สร้างสรรค์งานได้
4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
5. รู ้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางวิชาชี พอย่างต่อเนือง
6. มีความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาทีศึกษาเพือให้เล็งเห็นการเปลียนแปลงและเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
4.2.2. กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ พฒ
ั นการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1. มีการเรี ยนการสอนในหลากหลายรู ปแบบ เน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบตั ิ
ในสภาพแวดล้อมจริ ง
2. ติดตามความก้าวหน้าและการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี ทัSงนีSให้เป็ นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนืSอหาของรายวิชานัSน ๆ
3. มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง โดยการศึกษาดูงานหรื อเชิ ญผูเ้ ชียวชาญทีมีประสบการณ์ตรงมา
เป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื อง ตลอดจนการปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
4.2.3. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3. ประเมินจากรายงานทีนักศึกษาจัดทํา
4. ประเมินจากโครงการทีนําเสนอ
5. ประเมินจากการนําเสนอรายงานหน้าชัSนเรี ยน
6. ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรื อฝึ กงาน
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4.3 ทักษะทางปัญญา
4.3.1. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสถานการณ์ปัจจุบนั เพือใช้ในการและแก้ปัญหางานอย่าง
สร้างสรรค์
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาความต้องการ
4. สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหา ทางด้านวิชาชีพอย่างเหมาะสม
4.3.2. กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. ศึกษาการประยุกต์ใช้กบั เทคโนโลยีและด้านวิชาชีพ
2. การอภิปรายกลุ่ม
3. ให้นกั ศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิจริ ง
4.3.3. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินผลงานตามสภาพจริ ง และการปฏิบตั ิของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนําเสนอรายงานใน
ชัSนเรี ยน
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4.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
1. สามารถสื อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่ การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆทัSงใน
บทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
3. สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชีSนาํ สังคมในประเด็นทีเหมาะสม
4. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานกลุ่ม
4.4.2. กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถทํางานกับผูอ้ ืนได้เป็ นอย่างดี
2. มีความรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรทีไปปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ทีดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัวไป
5. มีภาวะผูน้ าํ
4.4.3. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชัSนเรี ยน
2. สังเกตจากพฤติกรรมทีแสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูล
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4.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื" อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1. ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ และการสื" อสาร
1. สามารถสร้างสรรค์งานวิชาชีพทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ ได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปั ญหาทีเกียวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถสื อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทัSงปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื อในการ
นําเสนออย่างเหมาะสม
4.5.2. กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ และการสื" อสาร
1. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นกั ศึกษาได้วเิ คราะห์สถานการณ์เสมือนจริ ง
2. นําเสนอการแก้ปัญหาทีเหมาะสม เรี ยนรู ้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ์
4.5.3. กลยุทธ์ การประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ และการสื" อสาร
1. ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี
2. การเลือกใช้เครื องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อคณิ ตศาสตร์ และสถิติ ทีเกียวข้องประเมินจาก
3. ความสามารถในการอธิ บาย ถึงข้อจํากัดเหตุผลในการเลือกใช้เครื องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณี ศึกษา
ต่าง ๆ ทีมีการนําเสนอในชัSนเรี ยน
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4.6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พ
4.6.1. ผลการเรียนรู้ ด้านการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการถ่ายภาพและเลือกใช้เทคโนโลยีให้
เหมาะสมกับงานวิชาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. มีความชํานาญในการใช้อุปกรณ์ทีเกียวกับการการถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อืนที
เกียวข้อง
3. สามารถประเมินงานสร้างสรรค์วชิ าชีพให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด
4.6.2. กลยุทธการสอนที"ใช้ พัฒนาด้ านการปฎิบัติทางวิชาชีพ
1. ส่ งเสริ มความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับวิชาชีพ
2. ส่ งเสริ มความชํานาญในการใช้อุปกรณ์ทีเกียวกับวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อืนทีเกียวข้อง
3. ส่ งเสริ มความสามารถประเมินงานสร้างสรรค์วิชาชีพให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด
4. ส่ งเสริ มให้ตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีทีเกียวกับงานการถ่ายภาพและไม่ทาํ ลายสิ งแวดล้อม
4.6.3. กลยุทธ์ การประเมินผลด้ านการปฏิบัติทางวิชาชีพ
1. การดูงานด้านเทคโนโลยีทีเกียวข้องกับวิชาชีพ
2. มีทกั ษะในการใช้อุปกรณ์ทีเกียวกับการถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อืนทีเกียวข้องอย่างถูกต้อง
3. สามารถประเมินงานสร้างสรรค์วิชาชีพให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดได้อย่างถูกต้อง
4. มีความคล่องแคล่วในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทีใช้อยูใ่ นวงการธุรกิจสํารวจถึงปริ มาณ
การใช้วสั ดุและอุปกรณ์ของเทคโนโลยีทีเกียวกับถ่ายภาพและไม่ทาํ ลายสิ งแวดล้อมโดยให้มีจาํ นวนลดลง
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5. แผนทีแ" สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum
Mapping) ผลการเรี ยนรู้ ในตารางมีความหมายดังนีE
5.1 หมวดวิชาศึกษาทัว" ไป
ด้ านที" 1 คุณธรรม จริยธรรม
คุ ณธรรม จริ ยธรรมเป็ นพืSนฐานที สําคัญของมนุ ษย์ทุกคนและทุ กวิชาชี พ หากบุ คคลใดหรื อ
วิชาชี พใดไม่มีจริ ยธรรมเป็ นหลักยึดเบืSองต้นแล้วก็ยากทีจะก้าวไปสู่ ความสําเร็ จแห่ งตนและวิชาชี พนัSน ๆ ที
ยิงกว่านัSนก็คือ การขาดจริ ยธรรมทัSงในส่ วนบุคคลและในวิชาชี พ อาจมีผลร้ ายต่อตนเอง สังคมและวงการ
วิช าชี พ ในอนาคตอี ก ด้วย ดังจะพบเห็ น ได้จากวิก ฤตศรั ทธาในวิชาชี พหลายแขนงปั จจุ บ นั ทัSงในวงการ
วิชาชี พครู แพทย์ ตํารวจ ทหาร นักการเมืองเป็ นต้น จึงมีคาํ กล่าวว่าเราไม่สามารถสร้างครู ดีบนพืSนฐานของ
คนไม่ดี และไม่สามารถสร้างแพทย์ ตํารวจ ทหาร นักการเมือง และนักธุ รกิจทีดี ถ้าบุคคลเหล่านัSนมีพSืนฐาน
ทางนิ สัยและความประพฤติทีไม่ดี นักศึกษาก็เช่ นเดี ยวกันจําเป็ นอย่างยิงต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม เพือให้
สามารถดํารงตนได้อย่างเหมาะสม ใช้ชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างราบรื น และเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
และส่ วนรวม เป็ นการช่วยจรรโลงสังคมให้น่าอยูม่ ากยิงขึSน อาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชาจึงต้องพยายาม
สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม เพือให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาตนเองทัSงด้านคุณธรรม จริ ยธรรมพร้อมๆ กับ
วิทยาการสมัยใหม่ อาจารย์ตอ้ งมี คุณสมบัติของความเป็ นอาจารย์ ประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง มีคุณธรรม
จริ ยธรรมอย่างน้อยตามทีระบุไว้ ดังนีS
1. มีวนิ ยั ซื อสัตย์ ต่อตนเองและสังคม
2. มีความเสี ยสละ เพือประโยชน์ของสังคมและส่ วนรวม
3. สามารถนําหลักคุณธรรม จริ ยธรรมไปปฏิบตั ิในการคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุมีผล
4. ดํา รงวัฒนธรรมไทย เข้า ใจวัฒนธรรมนานาชาติ สามารถดํา เนิ น ชี วิตในสั ง คมได้อย่า ง
เหมาะสม
5. รับฟังความคิดเห็น และเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ืนตามหลักสิ ทธิ มนุษยชน
นอกจากนีS ยงั ต้องมีการสอดแทรกเนืSอหาคุ ณธรรม จริ ยธรรมในทุกกลุ่มรายวิชาให้นกั ศึกษาได้
ศึกษา ผูส้ อนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริ ยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ งการวัดมาตรฐานไม่
จําเป็ นต้องเป็ นข้อสอบ อาจใช้วธิ ี การสังเกตพฤติกรรมระหว่างทํากิจกรรมของนักศึกษาตามทีกําหนดให้ เช่น
การทํากิจกรรมกลุ่มร่ วมกับบุคคลอืน เป็ นต้น

มคอ.02

80

ด้ านที" 2 ความรู้
1. นักศึกษาต้องมีความรู ้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวาง และเป็ นระบบ ตระหนัก รู ้หลักการและ
ทฤษฎีในองค์ความรู ้ทีเกียวข้อง ดังนัSนมาตรฐานความรู ้จึงต้องครอบคลุมในสิ งต่อไปนีS
2. สามารถนําความรู ้ในวิชาศึกษาทัวไปมาบูรณาการกับศาสตร์ ทีเกียวข้องได้
3. มีความรอบรู ้ ใฝ่ รู ้เพือให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงของสังคมโลกและตระหนักในการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวติ
การทดสอบมาตรฐานนีSสามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละรายวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษา
ด้ านที" 3 ทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริ ง ทําความเข้าใจ
และสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลทีหลากหลาย และใช้ขอ้ มูลทีได้ใน
การแก้ปัญหาและงานอืน ๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปั ญหาทีค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ โดยคํานึ งความรู ้ จากภาคทฤษฎี ประสบการณ์ ทางภาคปฏิ บตั ิ
และผลกระทบจากการตัดสิ นใจ ดังนัSนอาจารย์ผูส้ อนต้องเน้นให้นกั ศึกษาสามารถคิดเป็ น ทําเป็ น และหา
แนวทางใหม่ในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ งนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพือให้
เกิดทักษะทางปั ญญา ดังนีS
1. สามารถคิดวิเคราะห์และมีวจิ ารณญาณในการตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถสื บ ค้น ตี ค วาม ประเมิ น วิเคราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ สารสนเทศ เพื อใช้ใ นการ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
การวัดมาตรฐานในข้อนีS สามารถทําได้ในชัSนเรี ยน เช่ น การมอบหมายงาน ให้คิดวิเคราะห์
แก้ไขปั ญหา การตัSงคําถาม การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ การมีส่วนร่ วมในชัSนเรี ยน หรื อการสอบประจํารายวิชา
ในแต่ละภาคการศึกษา เป็ นต้น
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ด้ านที" 4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
หลัก สู ตรของศึ ก ษาทัวไปคณะศิ ล ปศาสตร์ เ ป็ นการศึ ก ษาในลัก ษณะแบบบู ร ณาการจาก
หลากหลายสาขาวิชา เพือให้นักศึ กษาได้มีความรู ้ อย่างกว้างขวาง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ดํารงชี วิต เช่ น มี ส่วนต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ มได้อย่างสร้ างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็ นผูน้ าํ หรื อสมาชิ กของกลุ่ ม
สามารถแสดงออกซึ งภาวะผูน้ าํ เรี ยนรู ้ จกั การใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริ เริ มในการ
วิเคราะห์ ปัญหาได้อย่า งเหมาะสมบนพืSนฐานของตนเองและของกลุ่ ม อาจารย์ผูส้ อนจึ งต้องสอดแทรก
ความรู ้ ทัSงด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ ความเป็ นผูน้ าํ และการเป็ นสมาชิ กของกลุ่มทีดี
รู ้จกั หลักในการพัฒนาตนเอง ซึ งผูศ้ ึกษาจะได้รับ ดังนีS
1. มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
2. มีภาวะผูน้ าํ และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ งแวดล้อม
4. มีทกั ษะการวางแผน และการจัดการในการดําเนินชีวติ
ด้ านที" 5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื" อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาสามารถศึ กษาและทําความเข้าใจในประเด็นปั ญหา สามารถเลื อกและประยุกต์ใช้
เทคนิ คต่าง ๆ ทีเกียวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอข้อมูลข่าวสาร
อย่างสมําเสมอ สามารถใช้ภาษาในการสื อสาร การนําเสนอทีเหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลทีแตกต่างกันได้
ดังนีS
1. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื อสารได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบนั
3. สามารถคิด วิเคราะห์ ตีความ จําแนกข้อมูลทัSงเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ
เพือการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
การวัดมาตรฐานนีS อาจทําได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นกั ศึกษาแก้ปัญหาวิเคราะห์หรื อ
สังเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาํ เสนอแนวคิดของการแก้ปัญหาต่อนักศึกษาในชัSนเรี ยน
อาจมีการวิพากษ์วจิ ารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษาเพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
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5.2 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาพืนE ฐาน แกน)
ด้ านที" 1 คุณธรรม จริ ยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื อสัตย์สุจริ ต
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน รวมทัSงเคารพในคุณค่าและศักดิ]ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ด้ านที" 2 ความรู้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทีสําคัญ
2. เข้าใจและอธิ บายกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
3. สามารถปรับปรุ งรู ปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน
4. รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญอย่างต่อเนือง
5. สามารถประยุกต์รูปแบบ เนืSอหาเทคนิคให้ร่วมสมัยอยูเ่ สมอ
6. สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขากับความรู ้ในศาสตร์ อืน ๆ ทีเกียวข้อง
ด้ านที" 3 ทักษะทางปัญญา
1. สามารถคิดทํางานอย่างมีขS นั ตอนและเป็ นระบบ
2. สามารถสื บค้น ข้อมูล และประเมินสถานการณ์ปัจจุบนั เพือใช้ในการสร้างสรรค์และแก้ปัญหางานได้
3. สามารถรวบรวม ศึกษา ข้อมูล และสรุ ปประเด็นปั ญหาความต้องการ
4. สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการออกแบบผลงานทางด้านทัศนศิลป์ ได้อย่างเหมาะสม
ด้ านที" 4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื อสารกับกลุ่มบุคคลทีหลากหลาย
2. สามารถให้ความช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
3. สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาประยุกต์ใช้กบั สังคมอย่างเหมาะสม
4. มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและมีความรับผิดชอบการกระทํา
ของตนเองและรับผิดชอบงานกลุ่ม
5. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ทS งั ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนือง
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ด้ านที" 5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื" อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทกั ษะในการปรับใช้เครื องมือและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
2. สามารถสื อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทัSงปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื อใน
การนําเสนออย่างเหมาะสม
3. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสือสารอย่างเหมาะสม
ด้ านที" 6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และมีความปลอดภัย
2. มีทกั ษะในการร่ างและทําต้นแบบผลงานตามทีแต่ละบุคคลถนัด
3. สามารถสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทคนิคต่างๆได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานมีทกั ษะในการสร้างสรรค์ทีแสดง
เอกลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างชัดเจน
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5.3 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพบังคับ/เลือก เฉพาะด้ าน)
ด้ านที" 1 คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื อสัตย์สุจริ ต
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. มีภาวะความเป็ ผนู ้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ
4. เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน รวมทัSงเคารพในคุณค่าและ ศักดิ]ศรี ของความเป็ นมนุษย์
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้ านที" 2 ความรู้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทีสําคัญในเนืSอหาทีศึกษาสามารถวิเคราะห์
ปั ญหา เข้าใจและอธิ บายกระบวนการด้านการการถ่ายภาพ
2. ประยุกต์ความรู ้ ทักษะ และการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถวิเคราะห์ สร้างสรรค์งานการถ่ายภาพได้
4. รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางการการถ่ายภาพ ได้อย่างต่อเนื อง
5. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรื อสร้างสรรค์งานการถ่ายภาพให้ทนั ต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงานและธุ รกิจ
6. สามารถบูรณาการความรู ้ในทีศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อืนๆ ทีเกียวข้อง
ด้ านที" 3 ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสถานการณ์ปัจจุบนั เพือใช้ในการถ่ายภาพและแก้ปัญหางาน
อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาความต้องการ
4. สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหา ทางด้านการการถ่ายภาพได้อย่าง
เหมาะสม
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ด้ านที" 4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่ การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆทัSงใน
บทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
3. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานกลุ่ม
4. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ทS งั ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื องคุณสมบัติต่าง ๆ นีS
สามารถวัดระหว่างการทํากิจกรรมร่ วมกัน
ด้ านที" 5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื" อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถสร้างสรรค์งานการถ่ายภาพทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ ได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถสื อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทัSงปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื อในการ
นําเสนออย่างเหมาะสม
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า องค์ความรู ้จากแห่งข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
ด้ านที" 6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับวิชาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. มีความชํานาญในการใช้อุปกรณ์เฉพาะทาง และอุปกรณ์อืนทีเกียวข้องกับวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
3. สามารถใช้เทคโนโลยีทีเกียวกับงานวิชาชีพและไม่ทาํ ลายสิ งแวดล้อม
4. สามารถปฏิบตั ิและสร้างสรรค์ผลงาน และนําไปประยุกต์ใช้กบั ศาสตร์ อืน ๆ ได้อย่างเหมาะสม
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SOC 1015 ความรู ้เบืSองต้นเกียวกับกฎหมาย

HUM 1001 การเขียนรายงานและการใช้หอ้ งสมุด
HUM 1002 จิตวิทยาทัวไป
HUM 1004 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
HUM 1005 ปรัชญาเบืSองต้น
HUM 1007 พืSนฐานอารยธรรมไทย
SOC 1004 มนุษยสัมพันธ์
SOC 1005 สังคมกับสิ งแวดล้อม
SOC 1008 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
SOC 1009 สังคมกับเศรษฐศาสตร์
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ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

แผนทีแ" สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนจากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping) **
วิทยาลัยเพาะช่ าง
สาขาวิชาศิลปะการถ่ ายภาพ
• ความรับผิดชอบหลัก
ο ความรับผิดชอบรอง
5.1 หมวดวิชาศึกษาทัว" ไป
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ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื" อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

THA 1001 ภาษาไทยเพือการสื อสาร
ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัวไป
ENL 1002 ภาษาอังกฤษเพืออาชีพ
ENL 2003 สนทนาภาษาอังกฤษ
ENL 2008 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
SCI 1003 เคมีในชีวติ ประจําวัน
SCI 1012 สิ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
SCI 1014 วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน
SCI 1015 มนุษย์และวิทยาศาสตร์กายภาพ
MTH 1015 อินเทอร์เน็ตและพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์พSืนฐาน
MTH 1020 สถิติเบืSองต้น
PED 1001 พลศึกษาเพือคุณภาพชีวติ
PED 1027 ลีลาศ
REC 1001 นันทนาการเพือคุณภาพชีวติ
REC 1004 นันทนาการกลางแจ้ง
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ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื" อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

วาดเส้น
องค์ประกอบศิลปะ
กายวิภาค
ประวัติและแบบอย่างศิลปะ
ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
สุนทรี ยศาสตร์และศิลปวิจารณ์
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ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ตัวเลข การสื" อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3







3

คุณธรรม จริยธรรม

แผนทีแ" สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนจากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping) **
วิทยาลัยเพาะช่ าง
สาขาวิชาศิลปะการถ่ ายภาพ
• ความรับผิดชอบหลัก
ο ความรับผิดชอบรอง
5.2 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาพืนE ฐาน แกน)
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ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
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PHO 2230 การผลิตรายการโทรทัศน์เบืSองต้น

PHO 1201 ประวัติการถ่ายภาพ
PHO 1221 การถ่ายภาพพืSนฐาน
PHO 1222 การถ่ายภาพบุคคล
PHO 1223 การจัดแสง
PHO 1224 คอมพิวเตอร์เพือการถ่ายภาพ 1
PHO 1225 เทคโนโลยีทางการถ่ายภาพ
PHO 2226 การถ่ายภาพหุ่นนิง
PHO 2227 คอมพิวเตอร์เพือการถ่ายภาพ 2
PHO 2228 การถ่ายภาพแฟชัน
PHO 2229 การถ่ายภาพโฆษณา
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ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

แผนทีแ" สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนจากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping) **
วิทยาลัยเพาะช่ าง
สาขาวิชาศิลปะการถ่ ายภาพ
• ความรับผิดชอบหลัก
ο ความรับผิดชอบรอง
5.3 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชี พบังคับ/เลือก เฉพาะด้ าน)
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มคอ.02

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื" อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

3

ทักษะปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

4

PHO 2231 การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์
PHO 3232 รู ปแบบทางการถ่ายภาพ
PHO 3233 การถ่ายภาพสื อสารมวลชน
PHO 3234 คอมพิวเตอร์เพือการผลิต
ภาพยนตร์และวีดิทศั น์
PHO 3235 การถ่ายภาพโดยอิสระ
PHO 3336 การถ่ายภาพประยุกต์
PHO 4237 การถ่ายภาพเพือการพิมพ์
PHO 4238 โครงการศิลปนิพนธ์
PHO 4239 ศิลปนิพนธ์

รายวิชา
5

1

2

3

●
●
●
● ●
●
● ● ●
●
● ● ●
● ● ● ● ● ●

●
●
●
●
●

4

6

1

2

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

● ●
●
●
●
●
●

●

●
●

3

ทักษะทางปัญญา

● ●
● ● ●
● ●
●

5

●
●
●
● ● ●
● ● ●

● ● ● ●

4

●

3

● ● ● ● ●
● ● ●
●
●
● ●

2

ความรู้

●
●
● ●

1

คุณธรรม จริยธรรม
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●
●
●
●
●

●

●
●
●

4

●
●

1

●
●
●

●

●

2

●
●
●
●
●

●

●
●
●

3

●
●
●
●
●

●

●

4

ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

●
●
●
●
●

●

●
●
●
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●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●

●

●
●
●

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื" อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
2

3

4

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

● ● ● ●

● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●

1

ทักษะปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ

PHO 2316 การถ่ายภาพสถาปั ตยกรรม
PHO 2317 วัสดุทางการถ่ายภาพ
PHO 2318 มัลติมีเดียเพืองานโฆษณา

PHO 2315 ความรู ้เบืSองต้นเกียวกับการเขียนบท

PHO 3309 การเตรี ยมการฝึ กงาน
PHO 3310 การฝึ กงาน
PHO 4311 สัมมนางานศิลปะการถ่ายภาพ
PHO 3312 การเตรี ยมสหกิจศึกษา
PHO 4313 สหกิจศึกษา
PHO 2314 เทคโนโลยีทศั นสื อสาร

รายวิชา

2

3

● ● ●
● ● ●
● ●
● ●
● ● ●
●
●
●
●
●

1

5

1

2

3

4

ความรู้

5

●

●

● ● ●
● ●
● ● ●

● ● ● ● ●
● ●
● ●
●
●
● ● ●
●
●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ●
●
● ● ●

4

คุณธรรม จริยธรรม
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1

●
●
●
●
●
●
●
● ●
●
● ●

●
●
●
●
●

6

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

3

ทักษะทางปัญญา

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

4

●
●
●
●
●

1

●
●
●

●
●

2

●
●
●
●
●
●
●
●

3

●
●
●
●

●
●
●
●
●

4

ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื" อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

3

ทักษะปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

4

1

หมายเหตุ ** สอดคล้องกับหมวดที 4

PHO 2319 การถ่ายภาพแต่งงาน
PHO 3320 การผลิตรายการสารคดี
PHO 3321 การถ่ายภาพสารคดี
PHO 3322 การผลิตภาพยนตร์สS นั เบืSองต้น
PHO 3323 ภาพยนตร์และวีดิทศั น์เบืSองต้น
PHO 3324 การประชาสัมพันธ์และการจัด
นิทรรศการ
PHO 4325 การนําเสนองานทางศิลปะ
PHO 4326 เทคโนโลยีการพิมพ์
PHO 4327 ธุรกิจทางการถ่ายภาพ
ART 4324 การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้าง
●
ธุรกิจใหม่

รายวิชา
3

4

5

1

2

4

●

● ●



●
●
●
●
●

1

●
●
●
●
●

2

● ●

● ● ●
● ● ●
● ● ● ●

● ●
● ●

6

● ●
●
●
●
● ●

5



●
●
●

●

●
●
●
●
●

3

ทักษะทางปัญญา

● ●

●
● ●
● ●
●
●

3

ความรู้

● ●

●

● ●
●
●
●
●
●
●
●
● ●
● ●
●
● ● ● ●

2

คุณธรรม จริยธรรม
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●
●
●

●

●
●
●
●
●

4

●

●

1

●

●
●

2

●

●
●
●

●

●
●
●
●
●

3



●
●
●

●

●
●
●
●
●

4

ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

●

●
●
●

●

●
●
●
●
●
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●
●
●

●

●
●
●
●
●



●
●
●

●

●
●
●
●
●

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื" อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

●
●
●
●
●

2

●
●
●
●
●

3

●
●
●
●
●

4





● ●

● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●

● ● ● ●

●
●
●
●
●

1

ทักษะปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ
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หมวดที" 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดและประเมิ น ผลการศึ ก ษาในแต่ ล ะรายวิช าให้ก าํ หนดเป็ นระดับ คะแนนต่ า งๆ ซึ งมี ค่ าระดับ
คะแนนต่อหน่วยกิต และผลการศึกษาดังนีS (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ว่า
ด้วยเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552 ภาคผนวก ข )
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
เป็ นส่ วนหนึ งของระบบการประกันคุ ณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทีจะต้องทําความเข้าใจ
ตรงกัน ทัSง สถาบัน และนํา ไปดํา เนิ น การจนบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ] ซึ งผูป้ ระเมิ น ภายนอกจะต้อ งสามารถ
ตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับ รายวิ ช าควรให้ นัก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นการสอนในระดับ รายวิ ช า
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสู ตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ควรเน้นการทําวิจยั สัมฤทธิ] ผล
ของการประกอบอาชี พของบัณฑิต ทีทําอย่างต่อเนื องและนําผลวิจยั ทีได้ยอ้ นกลับมาปรับปรุ งกระบวนการ
การเรี ยนการสอน และหลักสู ตรแบบครบวงจร รวมทัSงการประเมิ นคุ ณภาพของหลักสู ตร โดยการวิจยั
อาจจะทําดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนีS
2.2.1 ภาวะการได้งานทําของบัณ ฑิ ต ประเมิ นจากบัณฑิ ตแต่ ละรุ่ น ที จบการศึ กษา ในด้า นของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมันใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรื อ การแบบส่ งแบบสอบถาม
เพือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตทีจบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนัSน ๆ
2.2.3 การประเมินตําแหน่ง และหรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
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2.2.4 การประเมิ น จากสถานศึ ก ษาอื น โดยการส่ ง แบบสอบถาม หรื อ สอบถามเมื อมี โ อกาส
ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู ้ ความพร้อม และคุณสมบัติดา้ นอืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพือปริ ญญาทีสู งขึSนในสถานศึกษานัSน ๆ
2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตทีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู ้จากสาขาวิชาที
เรี ยนรวมทัSงสาขาอืน ๆ ทีกําหนดในหลักสู ตร ทีเกียวเนื องกับการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต รวมทัSงเป็ นโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียงขึ
ิ S นด้วย
2.2.6 ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ทีมาประเมินหลักสู ตร หรื อ เป็ นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรี ยน และคุณสมบัติอืนๆ ทีเกียวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ และการพัฒนา
องค์ความรู ้ของนักศึกษา
2.2.7 ผลงานของนักศึกษาทีวัดเป็ นรู ปธรรมได้ อาทิ จํานวนสิ ทธิ บตั ร, จํานวนรางวัลทางสังคมและ
วิชาชีพ และจํานวนกิจกรรมการกุศลเพือสังคมและประเทศชาติ
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
นักศึกษาต้องขึSนทะเบียนเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ และลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชาต่างๆ ครบตามจํานวนหน่ วยกิ ต ทีกําหนดไว้ในหลักสู ตร ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี ยสะสม
ตลอดหลักสู ตรไม่ตากว่
ํ า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน และไม่มีรายวิชาใดๆ ในภาคการศึกษา สุ ดท้ายได้
ค่าระดับคะแนน F หรื อ I หรื อ W หรื อ U จึงถือว่าเรี ยนจบหลักสู ตร (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ว่าด้วยเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552)
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หมวดที" 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 มีการปฐมนิ เทศแนะแนวแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู ้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ
ตลอดจนในหลักสู ตรทีเปิ ดสอน
1.2 ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิมพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพือส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั
โดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ การสนับสนุนด้านการศึกษาฝึ กอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทัSงในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิมพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพือส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั
โดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ การสนับสนุนด้านการศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทัSงในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ
2.1.2 การเพิมพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอืน" ๆ
2.2.1 การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนทีเกียวข้องกับการพัฒนาความรู ้และคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุน้ อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
2.2.3 ส่ งเสริ มการทําวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่เป็ นหลัก และเพือพัฒนาการเรี ยนการสอนและมีความ
เชียวชาญในสาขาวิชาชีพเป็ นรอง
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่ วมกลุ่มวิจยั ต่าง ๆ ของคณะ
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่ วมกิจกรรมบริ การวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
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หมวดที" 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
1.1 มีระบบและกลไกในการบริ หารหลักสู ตร ได้แก่ มีอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
1.2 มีการประชุมเตรี ยมความพร้อมก่อนเปิ ดการเรี ยนการสอนในแต่ละภาค
1.3 มีการมอบหมายหน้าทีในการจัดทํารายละเอียดวิชา การรายงานผลรายวิชาและหลักสู ตร การพัฒนา
และประเมินหลักสู ตร ตามกําหนดเวลา
เป้าหมาย
(1) พัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัยโดย
อาจารย์และนักศึกษาสามารถก้าวทัน
หรื อเป็ นผูน้ าํ ในการสร้างองค์ความรู ้
ใหม่ๆ
(2) กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิดความใฝ่ รู ้ มี
แนวทางการเรี ยนทีสร้างทัSงความรู ้
ความสามารถในวิชาการวิชาชีพ ที
ทันสมัย
(3) ตรวจสอบและปรับปรุ ง
หลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
(4) มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสมําเสมอ

การดําเนินการ
(1) จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ของ
เกณฑ์ สกอ.

การประเมินผล
(1) หลักสูตรทีสามารถอ้างอิง กับ
มาตรฐานวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ของ
สกอ.

(2) ปรับปรุ งหลักสูตรให้ทนั สมัยโดยมี (2) จํานวนวิชาเรี ยนทีมีภาคปฏิบตั ิ
การพิจารณาปรับปรุ งหลักสูตรภายใน และวิชาเรี ยนทีมีแนวทางให้นกั ศึกษา
ระยะ5 ปี
ได้ศึกษาค้นคว้าความรู ้ใหม่ได้ดว้ ย
ตนเอง
(3) จัดแนวทางการเรี ยนในวิชาเรี ยน
(3) จํานวนและรายชือคณาจารย์ประจํา
ให้มีทS งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และ ประวัติอาจารย์ คุณวุฒิประสบการณ์
และการพัฒนาอบรมของอาจารย์
มีแนว
ทางการเรี ยนหรื อกิจกรรม
ประจําวิชาให้นกั ศึกษาได้
ศึกษาความรู ้ทีทันสมัยด้วยตนเอง
(4) ส่งเสริ มอาจารย์ประจําหลักสูตร (4) ประเมินผลโดยคณะ
ให้ไปดูงานในต่างประเทศ
กรรมการทีประกอบด้วยอาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลัยทุกๆ ปี
(5) ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
(5) มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายในทุกปี ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 5 ปี
และภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ปี
(6) ประเมินความพึงพอใจของ
(6) ประเมินผลโดยบัณฑิตผู ้ สําเร็ จ
หลักสูตรและการเรี ยนการสอน โดย
การศึกษาทุกๆ ปี
บัณฑิตทีสําเร็ จการศึกษา
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2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทัSงงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพือจัดซืSอวัสดุ อุปกรณ์ใน
การฝึ กปฏิบตั ิ ปี ละ 2 ครัSง (ภาคการศึกษา)
2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนทีม" ีอยู่เดิม
คณะมีความพร้ อมด้านหนังสื อ ตํารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสํานักวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที มีหนังสื อด้านศิ ลปะการถ่ายภาพและด้านอืน ๆ รวมถึ งฐานข้อมูลทีจะให้สืบค้น
ส่ วนระดับคณะก็มีหนังสื อ ตําราเฉพาะทางนอกจากนีSคณะมีอุปกรณ์ทีใช้สนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอน
อย่างพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม" เติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริ การ และสารสนเทศในการจัดซืS อหนังสื อ และตําราทีเกี ยวข้องเพือ
บริ การให้อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ในการประสานการจัดซืS อ
หนังสื อนัSน อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื อหนังสื อ ตลอดจนสื ออืน ๆ ที
จําเป็ น คณะจะต้องจัดสื อการสอนอืนเพือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์ เครื องฉายสไลด์ เป็ นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เป้าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
จัดให้มีหอ้ งเรี ยนห้องปฏิบตั ิการ
ทางการถ่ายภาพ อุปกรณ์ การทดลอง
ทรัพยากร สื อและช่องทางการเรี ยนรู ้ ที
เพียบพร้อมเพือสนับสนุนทัSงการศึกษา
ในห้องเรี ยน นอกห้องเรี ยน และเพือ
การเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง อย่างเพียงพอ
มีประสิ ทธิภาพ

(1)จัดให้มีหอ้ งเรี ยนบรรยายทีมีความ
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
(2)จัดเตรี ยมห้องปฏิบตั ิการทดลองทีมี
เครื องมือทันสมัยและเป็ นเครื องมือ
วิชาชีพในระดับสากล เพือให้นกั ศึกษา
สามารถฝึ กปฏิบตั ิ สร้างความพร้อมใน
การปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ
(3)จัดให้มีเครื อข่ายและห้องปฏิบตั ิการ
ทดลอง เปิ ดทีมีทS งั เครื องคอมพิวเตอร์
และพืSนทีทีนักศึกษาสามารถศึกษา
ทดลองหาความรู ้เพิมเติมได้ดว้ ยตนเอง
ด้วยจํานวนและประสิ ทธิภาพที
เหมาะสมเพียงพอ
(4) จัดให้มีหอ้ งสมุดให้บริ การทัSง
หนังสื อตําราและสื ออิเล็กทรอนิกส์เพือ
การเรี ยนรู ้

(1) จัดทําบันทึกการใช้งาน
(2) ผลสํารวจความพึงพอใจต่อการใช้
บริ การด้านต่าง ๆ ทีเกียวกับการเรี ยน
การสอนและสื อด้านต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
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3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
3.1.1 การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่ และการพัฒนาอาจารย์ : มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึSนไปใน
สาขาศิลปะการถ่ายภาพหรื อสาขาวิชาทีเกียวข้อง
3.1.2 การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ อาจารย์ : ดําเนิ นการเพือพัฒนาอาจารย์
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
อาจารย์ประจําผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน จะต้องประชุ มร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยน
การสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพือเตรี ยมไว้สําหรับ
การปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางทีจะทําให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร และได้บณ
ั ฑิต
เป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์
3.3. การแต่ งตัEงคณาจารย์ พิเศษ
การศึกษาสําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็ นผูถ้ ่ายทอดประสบการณ์ตรง
จากการปฏิบตั ิมาให้กบั นักศึกษา จะต้องมีการเชิ ญอาจารย์พิเศษหรื อวิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3
ชัวโมงและอาจารย์พิเศษนัSน ไม่วา่ จะสอนทัSงรายวิชาหรื อบางชัวโมงจะต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ตรง หรื อมี
วุฒิอย่างตําปริ ญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ทีเกียวข้องกับภาระงานทีรับผิดชอบ และมีความรู ้
4.2 การเพิม" ทักษะความรู้ เพื"อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสู ตร และจะต้องสามารถบริ การให้อาจารย์
สามารถปฏิบตั ิงานสอนได้อย่างสะดวก ซึ งจําเป็ นต้องให้มีการฝึ กอบรมเฉพาะทาง
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5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการและอืน" ๆ แก่ นักศึกษา
คณะมีการแต่งตัSงอาจารย์ทีปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาทีมีปัญหาในการ
เรี ยนสามารถปรึ กษากับอาจารย์ทีปรึ กษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทําหน้าทีอาจารย์
ทีปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษา และทุกคนต้องกําหนดชัวโมงให้คาํ ปรึ กษา เพือให้นกั ศึกษาเข้าปรึ กษา
ได้ นอกจากนีS ต้องมีทีปรึ กษากิจกรรมเพือให้คาํ ปรึ กษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่นกั ศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
กรณี ทีนักศึกษามีความสงสัยเกียวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถทีจะยืนคํา
ร้องขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
สํา หรั บ ความต้อ งการกํา ลัง คนสาขาศิ ล ปะการถ่ า ยภาพนัSน คาดว่า มี ค วามต้อ งการกํา ลัง คนด้า น
อุตสาหกรรมนัSนมีแนวโน้มสู งขึSน ได้กาํ หนดระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ขอผูป้ ระกอบการโดย
เฉลียอยูใ่ นระดับ 3.5 จาก 5 ระดับ ทัSงนีS คณะฯ โดยความร่ วมมือจากมหาวิทยาลัยจัดการสํารวจความต้องการ
แรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต เพือนําข้อมูลมาใช้ประกอบการปรั บปรุ งหลักสู ตร รวมถึ ง
การศึกษาข้อมูลวิจยั อันเกี ยวเนื องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงานเพือนํามาใช้ในการวาง
แผนการรับนักศึกษา

มคอ.02

100

7. ตัวบ่ งชีEผลการดําเนินงาน ( Key Performance Indicators)
ผลการดําเนิ นการบรรลุตามเป้ าหมายตัวบ่งชีSทS งั หมดอยูใ่ นเกณฑ์ดีต่อเนือง 2 ปี การศึกษาเพือติดตาม
การดําเนิ นการตาม TQF ต่อไป ทัSงนีSเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนิ นงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีSผลการดําเนินงานทีระบุไว้ในแต่ละปี
ตัวบ่ งชีEผลการดําเนินงาน ( Key Performance Indicators) ของหลักสู ตร
ชนิดของตัวบ่ งชีE : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
ดัชนีบ่งชีEผลการดําเนินงาน
ปี ที1"
ปี ที2"
ปี ที3"
ปี ที4"
X
X
X
X
1. อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการ
ประชุมเพือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสู ตร
X
X
X
X
2. มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ทีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา /
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
X
X
X
X
ภาคสนาม(ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิ ดสอน ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
X
X
X
X
4. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตอบแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิS นสุ ดภาคการศึกษาทีเปิ ดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
X
X
X
X
5. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิS นสุ ดปี การศึกษา
X
X
X
X
6. มีการทวนสอบสัมฤทธิ]ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ ทีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาทีเปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
X
X
X
7. มีการพัฒนาหลักสู ตร / ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมิน
การดําเนินงานทีรายงานใน มคอ.7 ปี ทีแล้ว
8. อาจารย์ใ หม่ (ถ้า มี ) ทุ ก คน ได้รั บ การปฐมนิ เ ทศหรื อ
X
X
X
X
คําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
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ดัชนีบ่งชีEผลการดําเนินงาน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรื อ
วิชาชีพอย่างน้อยปี ละหนึงครัSง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย / บัณฑิตใหม่ทีมี
คุณภาพหลักสู ตร น้อยเฉลียไม่กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี ย
ไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ตัวบ่ งชีE (บังคับ)

ปี ที1"
X

ปี ที2"
X

ปี ที3"
X

ปี ที4"
X

ปี ที5"
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

หมวดที" 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
กระบวนการทีจะใช้ในการประเมินและปรับปรุ งยุทธศาสตร์ ทีวางแผนไว้เพือพัฒนาการเรี ยนการ
สอนนัSนพิจารณาจากตัวผูเ้ รี ยนโดยอาจารย์ผสู ้ อนจะต้องประเมินผูเ้ รี ยนในทุกๆหัวข้อว่ามีควาเข้าใจหรื อไม่
โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา
การตอบคําถามของนักศึกษาในชัSนเรี ยน ซึ งเมือรวบรวมข้อมูลจากทีกล่าวข้างต้นแล้ว นํามาประเมินเบืSองต้น
ได้วา่ ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจหรื อไม่ หากวิธีการทีใช้ไม่สามารถทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลียน
วิธีสอนการทดสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยนจะสามารถชีSได้วา่ ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจหรื อไม่ในเนืS อหา
ทีได้สอนไป หากมีปัญหาให้มีการดําเนินการใหม่
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
ให้นกั ศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านทัSงด้านทักษะกลยุทธ์การสอนการ
ตรงต่อเวลา การชีSแจงเป้ าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชีSแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สือการ
สอนในทุกรายวิชา
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2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวมนัSนจะกระทํา เมือนักศึกษาเรี ยนอยูช่ S นั ปี ที 4 และอาจต้องออกปฏิบตั ิงาน
ในรายวิชาสหกิจศึกษาทางศิลปกรรมศาสตร์ เป็ นเวลา 4 เดือน และ/หรื อออกปฏิบตั ิงานในรายวิชาฝึ กงาน
ศิลปะการถ่ายภาพเป็ นเวลา 2 เดื อน ซึ งจะเป็ นช่ วงเวลาทีอาจารย์จะไปนิ เทศนักศึกษา ตลอดจนติดตาม
ประเมินความรู ้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบตั ิงานได้หรื อไม่ มีความรับผิดชอบ และยังอ่อนด้อยในด้านใด
ซึ งจะมีการรวบรวมข้อมูลทัSงหมดเพือการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรตลอดจนปรับปรุ งกระบวนการการ
จัดการเรี ยนการสอนทัSงในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งชีSผลการดําเนินงานทีระบุในหมวดที 7 ข้อ 7 โดยโดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ทีได้รับการแต่งตัSงจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การประเมินดังนีS
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการครบ 5 ข้อแรก
ตามตัวบ่งชีSผลการดําเนินงาน

มีการดําเนินการครบ 7 ข้อแรก
ตามตัวบ่งชีSผลการดําเนินงาน

มีการดําเนินการครบ 9 ข้อแรก
ตามตัวบ่งชีSผลการดําเนินงาน

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
จากการรวบรวมข้อมูล จะทําให้ทราบปั ญหาของการบริ หารหลักสู ตรทัSงในภาพรวม และในแต่ลรายวิชา
กรณี ทีพบปั ญหาของรายวิชาก็สามารถทีจะดําเนินการปรับปรุ งรายวิชานัSน ๆ ได้ทนั ทีซึงก็จะเป็ นกาปรับปรุ ง
ย่อย ในการปรับปรุ งย่อยนัSนควรทําได้ตลอดเวลาทีพบปั ญหา สําหรับการปรับปรุ งหลักสู ตรทัSงฉบับนัSน
จะกระทําทุก 5 ปี ทัSงนีSเพือให้หลักสู ตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
1. ตารางสรุ ปรายวิชาตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
2. ตารางเปรี ยบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุ ง
3. รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสู ตร
ภาคผนวก ข
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2552
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ เรื อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
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ภาคผนวก ก
1. ตารางสรุ ปรายวิชาตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
2. ตารางเปรี ยบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุ ง
3. รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสู ตร
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ตารางสรุ ปรายวิชาตามวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย
กลุ่มวิชา
รหัสวิชาและชื" อวิชา
PHO 3309 การเตรี ยมการฝึ กงาน
กลุ่มวิชาชี พเลือก
Preparation On The Job Training
PHO 3310 การฝึ กงาน
On The Job Training
PHO 3311 สัมมนางานศิลปะการถ่ายภาพ
Art of Photography Seminar
PHO 3312 การเตรี ยมสหกิจศึกษา
Preparation Co-operative Educatuon
PHO 4313 สหกิจศึกษา
Co-operative Educatuon
ART 4324 การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุ รกิจใหม่
Entrepreneurs for New Venture Crention
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ตารางเปรี ยบเทียบข้ อแตกต่ างระหว่ างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุ ง
หัวข้ อ
หลักสู ตรเดิม (พ.ศ. 2550)
หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)
1.ชื"อหลักสู ตร

2.ชื"อปริญญา

3.หน่ วยงานรับผิดชอบ

4.คุณสมบัตขิ องผู้เข้ า
ศึกษา

หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550)
ศิลปบัณฑิต(ศิลปะการถ่ายภาพ)
ศ.บ. (ศิลปะการถ่ายภาพ)
Bachelor of Fine Arts Program
in Art of Photography
B.F.A. (Art of Photography)
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
รับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาไม่ตากว่
ํ ามัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรื อเที ยบเท่า หรื อหลักสู ตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายศิลปกรรม หรื อ
เทียบเท่า

หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
ศิลปบัณฑิต (ศิลปะการถ่ายภาพ)
ศ.บ. (ศิลปะการถ่ายภาพ)
Bachelor of Fine Arts Program
in Art of Photography
B.F.A. (Art of Photography)
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
2.2.1 รับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาไม่ตากว่
ํ ามัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า หรื อหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาศิลปกรรม
หรื อเทียบเท่า
2.2.2 การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษาตามระเบียบการคัดเลือก
เพือศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ และ/หรื อระเบียบการสอบ
คัดเลือกเพือเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2.3 คุณสมบัติอืนตามทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสิ นทร์กาํ หนด
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หัวข้ อ
5.โครงสร้ างหลักสู ตร

6.รายวิชา

หลักสู ตรเดิม (พ.ศ. 2550)

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)

โครงสร้ างหลักสู ตร รวมตลอดหลักสู ตร 136 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร รวมตลอดหลักสู ตร 134 หน่ วยกิต

1.หมวดวิชาศึกษาทัว" ไป
1.1กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.2กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3กลุ่มวิชาภาษา

1. หมวดวิชาศึกษาทั"วไป
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษา

32
3
3
15

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

31 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

1.4กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ 9 หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ 9 หน่วยกิต

5. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
98
หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาพืSนฐานวิชาชีพ 14 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ
66 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก
18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต

1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 1 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพืSนฐานวิชาชีพ
12 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
66 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
19 หน่วยกิต
2.3.1 แผนการศึกษา (ฝึ กงาน)
- กลุ่มวิชาการฝึ กงาน
7 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือกทัวไป 12 หน่วยกิต
2.3.2 แผนการศึกษา (สหกิจศึกษา)
- กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือกทัวไป 12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต

2.1. กลุ่มวิชาพืนE ฐานวิชาชีพ 14 หน่ วยกิต
ART 1101 วาดเส้น
ART 1102 องค์ประกอบศิลปะ
ART 1103 กายวิภาค
ART 1104 ทฤษฎีสี
ART 1105 ประวัติและแบบอย่างศิลปะ
ART 2106 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
ART 3107 สุนทรี ยศาสตร์และศิลปวิจารณ์

2.1 กลุ่มวิชาพืนE ฐานวิชาชีพ 12 หน่ วยกิต
ART 1101 วาดเส้น
ART 1102 องค์ประกอบศิลปะ
ART 1103 กายวิภาค
ART 1105 ประวัติและแบบอย่างศิลปะ
ART 2106 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
ART 3107 สุนทรี ยศาสตร์และศิลปวิจารณ์
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ. 2550)
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 66 หน่ วยกิต
PHO 1201 ประวัติการถ่ายภาพ
PHO 1202 การถ่ายภาพพืSนฐาน
PHO 1204 การถ่ายภาพบุคคล
PHO 1203 การจัดแสง
PHO 1216 คอมพิวเตอร์เพือการตกแต่งภาพ 1
PHO 1205 เทคโนโลยีทางการถ่ายภาพ
PHO 2207 การถ่ายภาพหุ่นนิง
PHO 2208 คอมพิวเตอร์เพือการตกแต่งภาพ 2
PHO 2209 การถ่ายภาพแฟชัน
PHO 4216 การถ่ายภาพโฆษณา
PHO 2210 การผลิตรายการโทรทัศน์เบืSองต้น
PHO 2211 การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์
PHO 3212 รู ปแบบทางการถ่ายภาพ
PHO 3213 การถ่ายภาพสื อสารมวลชน
PHO 3214 คอมพิ วเตอร์ เ พือการผลิ ตภาพยนตร์
และวีดิทศั น์
PHO 3215 การถ่ายภาพโดยอิสระ
PHO
PHO
PHO
PHO

4217
4218
4219
3220

การถ่ายภาพเพือการพิมพ์
โครงการศิลปนิพนธ์
ศิลปนิพนธ์
การฝึ กงาน

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 66 หน่ วยกิต
PHO 1201 ประวัติการถ่ายภาพ
PHO 1221 การถ่ายภาพพืSนฐาน
PHO 1222 การถ่ายภาพบุคคล
PHO 1223 การจัดแสง
PHO 1224 คอมพิวเตอร์เพือการถ่ายภาพ 1
PHO 1225 เทคโนโลยีทางการถ่ายภาพ
PHO 2226 การถ่ายภาพหุ่นนิง
PHO 2227 คอมพิวเตอร์เพือการถ่ายภาพ 2
PHO 2228 การถ่ายภาพแฟชัน
PHO 2229 การถ่ายภาพโฆษณา
PHO 2230 การผลิตรายการโทรทัศน์เบืSองต้น
PHO 2231 การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์
PHO 3232 รู ปแบบทางการถ่ายภาพ
PHO 3233 การถ่ายภาพสื อสารมวลชน
PHO 3234 คอมพิวเตอร์เพือการผลิตภาพยนตร์
และวีดิทศั น์
PHO 3235 การถ่ายภาพโดยอิสระ
PHO 3336 การถ่ายภาพประยุกต์
PHO 4237 การถ่ายภาพเพือการพิมพ์
PHO 4238 โครงการศิลปนิพนธ์
PHO 4239 ศิลปนิพนธ์
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ. 2550)
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่ วยกิต

PHO
PHO
PHO
PHO
PHO
PHO
PHO
PHO

2301
2302
3303
3304
3305
3306
4307
4308

เทคโนโลยีทศั นสื อสาร
ความรู ้เบืSองต้นเกียวกับการเขียนบท
การถ่ายภาพประยุกต์
ภาพยนตร์และวีดิทศั น์เบืSองต้น
การประชาสัมพันธ์
การจัดนิทรรศการ
การนําเสนองานทางศิลปะ
เทคโนโลยีการพิมพ์

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 19 หน่ วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาการฝึ กงาน
PHO 3309 การเตรี ยมการฝึ กงาน
IDP 3310 การฝึ กงาน
PHO 4311 สัมมนางานศิลปะการถ่ายภาพ
2.3.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
PHO 3312 การเตรี ยมสหกิจศึกษา
PHO 4313 สหกิจศึกษา
2.3.3 กลุ่มวิชาชีพเลือกทัว" ไป
PHO 2314 เทคโนโลยีทศั นสื อสาร
PHO 2315 ความรู ้เบืSองต้นเกียวกับการเขียนบท
PHO 2316 การถ่ายภาพสถาปั ตยกรรม
PHO 2317 วัสดุทางการถ่ายภาพ
PHO 2318 มัลติมีเดียเพืองานโฆษณา
PHO 2319 การถ่ายภาพแต่งงาน
PHO 3320 การผลิตรายการสารคดี
PHO 3321 การถ่ายภาพสารคดี
PHO 3322 การผลิตภาพยนตร์สS นั เบืSองต้น
PHO 3323 ภาพยนตร์และวีดิทศั น์เบืSองต้น
PHO 3324 การประชาสัมพันธ์และการจัดนิทรรศการ
PHO 4325 การนําเสนองานทางศิลปะ
PHO 4326 เทคโนโลยีการพิมพ์
PHO 4327 ธุรกิจทางการถ่ายภาพ
ART 4324 การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุรกิจใหม่
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รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสู ตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการถ่ ายภาพ
1. ทีป" รึกษาหลักสู ตร
1. รศ.ดร.อิสสรี ย ์ หรรษาจรู ญโรจน์
2. ผศ.ศิวะ วสุ นธราภิวฒั ก์
3. อาจารย์พนม พรกุล
4. อาจารย์มงคล ไชยวงศ์
5. ดร.อนันต์ เตียวต๋ อย

อธิ การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั
รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยเพาะช่าง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

2. คณะกรรมการจัดทําหลักสู ตร
1. นายสุ ภกิจ หุ ตะสิ งห์
2.นายมงคล สนธิ ไชย
3.นางสาวชลิดา ทรงประสิ ทธิ]
4.นายศราวุฒิ ศรี ศกั ดิ]
5. นางนันท์นฐั ฐ์ จีรภัควรากุล
8. นางสาวธัญญชลิตา สิ ทธิ] ภูรินท์กุล

วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง

3. ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
2. ผศ.ดร. พัลลพ พิริยะสุ รวงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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ภาคผนวก ข
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2552
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ เรื อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552
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