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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
วิทยาลัยเพาะช่าง

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

ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
Bachelor of Fine Arts Program in Product Design

2. ชื" อปริญญา
ชือเต็มภาษาไทย
ชือย่อภาษาไทย
ชือเต็มภาษาอังกฤษ
ชือย่อภาษาอังกฤษ

ศิลปบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์)
ศ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์)
Bachelor of Fine Arts (Product Design)
B.F.A. (Product Design)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ" รียนตลอดหลักสู ตร
134 หน่วยกิต
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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
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
ไม่มี
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
ครัTงที ............/............... เมือวันที............................เดือน.............................พ.ศ.........................
ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสู ตร โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครัTงที............/................ เมือวันที............................เดือน.............................พ.ศ.........................
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ในปี การศึกษา 2558
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8. อาชี พทีส" ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 นักออกแบบและสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์
8.2 นักวิชาการด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
8.3 ผูเ้ ขียนแบบผลิตภัณฑ์เพือการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
8.4 นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสถานประกอบการ
8.5 นักออกแบบเครื องประดับ
8.6 นักออกแบบบรรจุภณั ฑ์
8.7 นักออกแบบยานยนต์
8.8 นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
8.9 นักออกแบบเฟอร์ นิเจอร์
8.10 นักการตลาดในงานผลิตภัณฑ์
9. ชื" อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและ คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
รหัส

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื"อ – สกุล

คุณวุฒิ

3100100597657

อาจารย์

นายธวัชชัย เทียนประทีป

กศ.ม.
ศษ.บ.

3259900194716

อาจารย์

นายสมชาย เอียมผ่อง

คอ.ม.
ค.อ.บ.

สําเร็จการศึกษาจาก

ปี
พ.ศ.

การอุดมศึกษา
เครื องหนัง

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชี วศึกษา

2540
2528

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
ศิลปอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

2547

สาขาวิชาเอก

10. สถานทีจ" ัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
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11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ" ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
รัฐบาลมีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างจริ งจัง โดยจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที 11 พ.ศ. 2555-2559 ว่ า การกํา หนดแผนพัฒ นาต้อ งคํา นึ ง ถึ ง แนวโน้ ม การ
เปลี ยนแปลงในอนาคต 5 ด้าน ซึ งเป็ นปั จจัยสําคัญที จะส่ งผลต่อการพัฒนาอย่างยังยืน ประกอบด้วย การ
เปลี ยนแปลงให้เข้ากับกระแสโลกาภิวฒั น์ การวางแผนแนวปฏิ บตั ิทีต้องชะลอ หรื อหยุดยัTงการแปรปรวน
ทางสภาพภูมิอากาศ ไม่ให้กระทบต่อการพัฒนาด้านการเกษตร ซึ งถื อเป็ นผลผลิ ตหลักของประเทศ การ
ผลักดันให้ไทยเป็ นศูนย์กลางด้านอาหาร และพลังงานทดแทน ซึ งมีโอกาสสู ง เพราะไทยมีความอุดมสมบูรณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ การวางรากฐานวัฒนธรรมทีสอดคล้องกับการเปลียนแปลงด้านสภาพสังคมและวิถี
ชี วิต ซึ งจะเป็ นสั ง คมเมื องมากขึT น การสร้ า งสั ง คมประชาธิ ป ไตยอย่า งแท้จริ ง ให้ป ระชาชนมี สิ ท ธิ ด้า น
การเมื องและสิ ท ธิ ด้า นสวัส ดิ ก ารพืTน ฐานในการดู แ ลคุ ณ ภาพชี วิต รวมถึ ง การพัฒนาอุ ตสาหกรรมอย่า ง
ต่อเนือง ทีต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของประชาชน แต่ทT งั หมดต้องอยูบ่ นพืTนฐานของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ทียึดความพอดี ความสมเหตุสมผล และการมีภูมิคุม้ กันในด้านความเสี ยง และต้องให้ทุก
คนมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง ทัTงนีT เพือให้ประเทศไทยได้มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากการทีพึงพิงปั จจัย
การผลิตทีมีราคาถูกและใช้ทรัพยากรอย่างสิT นเปลือง (Factor-driven Economy) ไปสู่ ระดับสู งขึTน คือ ระบบ
เศรษฐกิ จที เน้น การเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพและสร้ า งนวัตกรรม (Efficiency-driven and Innovation-driven
Economy) โดยทางเลือกหนึ งเพือไปสู่ เศรษฐกิจทีมีระดับการพัฒนาทีสู งขึTนนีT คือการให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาเศรษฐกิ จสร้ า งสรรค์อย่า งจริ งจัง โดยแนวทางสํา คัญของการพัฒนาเศรษฐกิ จสร้ า งสรรค์จะต้อง
ดํา เนิ น การขับ เคลื อนการพัฒนาในวงกว้า งให้ ค รอบคลุ ม ภาคเศรษฐกิ จจริ ง และเชื อมโยงกัน ทัTง เกษตร
อุตสาหกรรม และบริ การอยู่บนพืTนฐานของความหลากหลายทางชี วภาพ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ น
ผนวกเข้ากับการใช้องค์ความรู ้ และนวัตกรรมทัTงนีT การพัฒนาจะต้องมุ่งสู่ การเป็ นเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ คือ
แนวคิดการขับเคลือนเศรษฐกิจด้วยการสร้างมูลค่าทีเกิ ดจากจากความคิดของมนุ ษย์ บนพืTนฐานของการใช้
องค์ความรู ้ การศึกษา การสร้ างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญา ทีเชื อมโยงกับรากฐานทาง
วัฒนธรรม การสังสมความรู ้ของสังคมและเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ สําหรับขอบเขตในการวัดขนาด
ของเศรษฐกิ จสร้ า งสรรค์ใ นประเทศไทย ได้ยึดรู ป แบบของ UNCTAD เป็ นกรอบ โดยแบ่ ง ประเภท
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออกเป็ น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่มรดกทางวัฒนธรรม ศิลปะ สื อ และงานสร้างสรรค์ตาม
ลักษณะงาน เช่นเดียวกับทีสภาพัฒน์ได้จดั แบ่งกลุ่มของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตามลักษณะบัญชี รายได้ของ
ประชาชาติออกเป็ น 9 กลุ่มดังนีT งานฝี มือและหัตถกรรม งานออกแบบ แฟชัน ภาพยนตร์ และวีดีโอ การ
กระจายเสี ยง ศิลปะการแสดง ธุ รกิจ
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โฆษณา ธุ รกิจการพิมพ์ และสถาปั ตยกรรม โดยแต่ละกลุ่มล้วนเป็ นกลุ่มทีมีมูลค่าสู งทัTงสิT น ซึ ง
หากพิจาณาแยกรายสาขาย่อยจะพบว่า สาขางานฝี มือและหัตถกรรมเป็ นสาขาทีมีมูลค่าสู งทีสุ ด รองลงมาคือ
การออกแบบ และสาขาแฟชัน โดยทัTง 3 สาขา มีมูลค่ารวมกันประมาณร้อยละ 9.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ ปั จจัยทีเป็ นจุดอ่อนของประเทศทีเกียวข้องประการหนึงก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ งถึงแม้
จะมีการพัฒนาไปบ้างแล้วบางส่ วน แต่ยงั ขาดการบูรณการและเชือมโยงให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศทีจะต้องมีการแข่งขันในเศรษฐกิจโลก จําเป็ นจะต้องได้กาํ ลังคนทีมีความรู ้ความสามารถทัTงในด้าน
ภาษาทีเป็ นสากล และความรู ้ทางการออกแบบสร้างสรรค์
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
เนื องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตาม
บริ บทการเปลี ยนแปลง โดยเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งของโครงสร้ างของระบบต่างๆ ภายในประเทศให้มี
ศักยภาพ แข่งขันได้ในกระแสโลกาภิวฒั น์ และสร้างฐานความรู ้ให้เป็ นภูมิคุม้ กันต่อการเปลียนแปลงต่างๆ
ของประเทศ เปรี ยบเสมื อนแผนที นําทางไปยังจุ ดหมาย
การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพและผลิ ตภาพของ
ภาคอุ ตสาหกรรม โครงสร้ างพืTนฐานทางปั ญญา ในเรื องการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ และนวัตกรรมของ
ภาคอุตสาหกรรมซึ งเกียวข้องกับแนวทางการส่ งเสริ มอุตสาหกรรม ทีเกียวข้องกับสายงานด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อย่างหลีกเลียงไม่ได้
จากการแข่งขัน และเป็ นสังคมภูมิปัญญามากขึTนในลักษณะสังคมฐานความรู ้ แต่ในขณะเดียวกันก็
แสวงหาความเป็ นท้องถินมากขึTน การขยายตัวโดยการเปิ ดเสรี ทางการค้าทําให้เกิดการลอกเลียนแบบ การ
บริ โภคของวัฒนธรรมตะวันตก ซึ งจะแพร่ หลายและทําให้รูปแบบการบริ โภคในประเทศต่าง ๆ ทัวโลกมี
รู ปแบบเดียวกัน ในขณะเดียวกันการแพร่ หลายของกระแสนิ ยมวัฒนธรรมตะวันออกก็มีมากขึTนเปนโอกาส
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจําเป็ นจะต้องสร้างฐานความรู ้ทีสามารถเชือมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กับวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิน เพือสรางมูลคาเพิมจากทรัพยากรทีหลากหลาย และอาจเปนการแขงขัน
ทีส่ งผลประโยชน์ให้ประเทศชาติได้อย่างมหาศาล ดังนัTน จึงตองนําองคความรู ้ดา้ นการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มาใชผสมผสานรวมกันจนเป็ นจุดแข็งให้กบั สังคมไทย ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
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12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย" วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ซึ งเป็ นทัTงข้อจํากัดและเป็ นโอกาสในการนําประเทศเข้าสู่ การ
แข่งขันกับโลกเศรษฐกิจในอนาคต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ งเป็ นสถาบันการศึกษาทีมุ่งมันผลิตบัณฑิตเพือ
เป็ นช่างของแผ่นดิน และจรรโลงศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยมีวสิ ัยทัศน์เพือกําหนดบทบาทในการเป็ นผูน้ าํ
จัดการศึกษา วิจยั งานอนุ รักษ์ และสร้างสรรค์วฒั นธรรม โดยใช้เทคโนโลยี
เชิ งบูรณาการสู่ สากล จึ งจําเป็ นต้องพัฒนาหลักสู ตรในเชิ งรุ กทีมี ศกั ยภาพ เพือสร้ างบัณฑิ ตที มี
ความรู ้ ความสามารถในงานสร้ า งสรรค์ ที เป็ นมื อ อาชี พ สู่ ส ากล บนฐานความเข้า ใจในบริ บ ทของ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของความเป็ นชาติไทย มีความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับ
ลักษณะงานทัTงด้านวิชาชีพและวิชาการ มีคุณธรรม จริ ยธรรม
12.2 ความเกีย" วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณ์หรื อการพัฒนาทัTงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทีมีต่อพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยฯทีมุ่งสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยชัTนนําด้านวิชาชี พ บนพืTนฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ของประเทศ มุ่ ง สร้ า งบัณ ฑิ ต ที มี ค วามชํา นาญในสาขาวิ ช าชี พ สามารถบู ร ณาการแนวความคิ ด ด้า น
วิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีกบั งานวิช าชี พ มี เอกลักษณ์ ยึดมันในคุ ณธรรม จริ ย ธรรม ทํา งานทัTง ในและ
ต่างประเทศได้ มหาวิทยาลัยฯส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้นกั ศึกษาหาความรู ้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ งอาจทําให้เกิดการสื อสารทางด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมและค่านิ ยม
ของนัก ศึ ก ษา ดัง นัTน การพัฒนาหลัก สู ต รจึ ง มี ค วามจํา เป็ นที จะต้องเน้น และส่ ง เสริ ม ให้ ผูเ้ รี ย นมี ค วามรู ้
ความสามารถในวิชาชี พอย่างชํานาญเกิ ดความเชี ยวชาญ มีความคิดเชิ งวิเคราะห์ สร้ างสรรค์พฒั นางาน มี
ความสํานึกในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนให้
ดํารงชีพอย่างเท่าทัน และมีความสุ ขท่ามกลางความเปลียนแปลงทีรวดเร็ วของกระแสโลกาภิวตั น์
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน" ที"เปิ ดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน" ของสถาบัน
13.1 รายวิชาทีต" ้ องเรียนจากคณะ / สาขาวิชาอืน"
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
13.2 รายวิชาทีเ" ปิ ดสอนเพือ" บริการคณะ / สาขาวิชาอืน"
ไม่มี
13.3 การบริ หารจัดการ
คณะกรรมการประจําหลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิ ตภัณฑ์ ควบคุ มการดําเนิ นการ
เกี ยวกับกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนเพือให้เป็ นไปตามข้อกําหนดรายวิชา และทําการปรับแผนการ
เรี ยนเพือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลอดเวลา
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หมวดที" 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
บัณฑิ ตมี คุณธรรม จริ ยธรรม ศีลธรรมต่อผูร้ ่ วมวิชาชี พ สามัคคีเกืT อกูลในหมู่คณะ รู ้ หน้าที เคารพ
ศักดิlศรี ต่อเพือนร่ วมงาน
1.2 ความสํ าคัญ
หลัก สู ต รนับ ได้ว่า เป็ นปั จ จัย สํา คัญอย่า งยิ งที จะเป็ นตัว นํา ในการพัฒนาการเรี ย นการสอนให้ มี
คุณภาพทางด้านการศึกษา และยังมีบทบาทสําคัญอย่างยิงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้เป็ นประชากรทีมี
คุณภาพ หลักสู ตรทีใช้อยูใ่ นปั จจุบนั มีความจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องมีการปรับปรุ ง เปลียนแปลง แก้ไขเพือ
พัฒนาอย่างเป็ นกระบวนการต่อเนื องเพือให้เกิ ดความเหมาะสมสอดคล้องและทันต่อการเปลี ยนแปลงของ
สังคม
หลัก สู ต รสาขาวิ ช าออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ วิท ยาลัย เพาะช่ า ง มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล
รัตนโกสิ นทร์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ ได้เปิ ดทําการสอนในหลักสู ตรระดับปริ ญญาได้มีการปรับปรุ ง
หลักสู ตรครัTงสุ ดท้ายเมือปี พ.ศ. 2552 และเพือให้เป็ นไปตามมาตรฐานหลักสู ตรทีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์จึงได้ดาํ เนิ นการปรับปรุ งหลักสู ตร เพือให้เป็ นไปตาม
ตัวชีT วดั ตามมาตรฐานหลักสู ตร TQF อย่างเป็ นระบบสู่ คุณภาพแห่ งการพัฒนาเยาวชนและงานอาชี พใน
อนาคต
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.3.1 เพือผลิตบัณฑิต ให้เป็ นนักออกแบบ ทีมีความชํานาญในวิชาชีพเฉพาะด้านออกแบบผลิตภัณฑ์
สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพือนําไปสู่ การประกอบอาชี พพึงพาตนเองและ
ให้บริ การแก่สังคม
1.3.2 เพือผลิตบัณฑิต ให้มีความรู ้ความสามารถ วิจยั วิเคราะห์ เพือพัฒนางานออกแบบผลิตภัณฑ์
ตามหลักวิธีการวิจยั และพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ รู ้จกั นําเทคโนโลยีมาใช้เพือนําไปสู่ มาตรฐานคุณภาพความ
เป็ นสากล
1.3.3 เพือผลิตบัณฑิต ให้เป็ นนักออกแบบทีมีความพร้อม สามารถนําความรู ้ไปประกอบอาชีพด้าน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ได้ผลสัมฤทธิlตามเป้ าหมาย เพือสนองตอบความต้องการทางสังคม ตาม
แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1.3.4 ปลูกฝังให้บณั ฑิตมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีจิตสํานึกต่อ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และขนบธรรมเนียมประเพณี ไทยอันเป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา / เปลี"ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน / ตัวบ่ งชีE

-ปรับปรุ งหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ -พัฒนาหลักสูตรโดยมีพTืนฐานจาก
ให้มีมาตรฐานไม่ตากว่
ํ าที สกอ.กําหนด หลักสูตรทีได้รับอนุมตั ิแล้ว
-ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สมําเสมอ
-ปรับปรุ งหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
-ติดตามความเปลียนแปลงในความ
ความต้องการของธุรกิจ
ต้องการของสถานประกอบการ

-เอกสารปรับปรุ งหลักสูตร
-รายงานผลการประเมินหลักสูตร

รายงานการประเมินความพึงพอใจใน
การใช้บณ
ั ฑิตของสถานประกอบการ

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 มตัTงแต่เดือนมิถุนายน เป็ นต้นไป มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ย
กว่า 15 สัปดาห์
ภาคการศึกษาที 2 (Second Semester) เริ มตัTงแต่เดื 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 มตัTงแต่เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
เริ มตัTงแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม
เริ มตัTงแต่เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
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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 รั บผูส้ ํ าเร็ จการศึ กษาไม่ ต ากว่
ํ ามัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเที ยบเท่ า หรื อหลักสู ตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาศิลปกรรม หรื อเทียบเท่า
2.2.2 การคัดเลื อกผูเ้ ข้าศึกษาตามระเบียบการคัดเลื อกเพือศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ และ/หรื อระเบียบการสอบคัดเลือกเพือเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2.3 คุณสมบัติอืนตามทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ กาํ หนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
เนื องจากหลัก สู ตรออกแบบผลิ ตภัณฑ์ ประกอบด้ว ยการศึ กษาที ต้องมี องค์ความรู ้ ทางด้า นการ
ออกแบบผลิ ตภัณฑ์ซึงผูเ้ รี ยนต้องมี ความรู ้ และทักษะพืTนฐานทางด้านการออกแบบอยู่บา้ ง และส่ วนหนึ ง
จะต้องมี ความรู ้ ทางด้านศิ ลปะการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ในบางรายวิชาที ต้องมี การออกแบบผลิ ตภัณฑ์ แต่
สําหรับการเลือกรับนักศึกษานัTนไม่สามารถกําหนดให้ผสู ้ มัครมีคุณสมบัติครบทุกด้านได้ จึงอาจจะทําให้การ
สอนนัTนมีปัญหา
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ" แก้ ไขปั ญหา / ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
จัดวิชาพืTนฐานทางด้านออกแบบและพืTนฐานทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ทีจําเป็ นต้องศึกษาไว้
ในปี การศึกษาแรก
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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
30
-

2557
30
30
60

ปี การศึกษา
2558
30
30
30
90

2559
30
30
30
30
120
30

2560
30
30
30
30
150
30

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณ ดังนีT
(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
รวมทัTงสิT น
3,339,800
บาท
(4) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
27,831
บาทต่อปี
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชัTนเรี ยน
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัยฯ
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบโอน
ผลการเรี ยนระดับปริ ญญา พ.ศ. 2552 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
ว่าการศึกษาระดับปริ 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 กลุ่มวิชาพืTนฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.3.1 แผนการศึกษา (ฝึ กงาน)
-กลุ่มวิชาการฝึ กงาน
-กลุ่มวิชาชีพเลือกทัวไป
2.3.1 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
Report Writing and Library Usage
HUM 1002 จิตวิทยาทัวไป
General Psychology
HUM 1004 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
HUM 1005 ปรัชญาเบืTองต้น
Introduction to Philosophy
HUM 1007 พืTนฐานอารยธรรมไทย
Foundations of Thai Civilization
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอืนๆ ทีระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัวไป

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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 1017
กฎหมายการค้า
3(3-0-6)
Commercial Law
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอืนๆ ทีระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัวไป
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1.3 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีE
THA 1001
ภาษาไทยเพือการสื อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
THA 1002
วรรณคดีศึกษา
3(3-0-6)
Literature Studies
THA 1003
การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Speaking and Writing for Career
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 2006
การพูดภาษาอังกฤษในทีชุมชน
3(3-0-6)
English for Public Speaking
ENL 2007
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ENL 2008
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
English for Everyday Use
หมายเหตุ * เป็ นวิชาบังคับ
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอืนๆ 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
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MTH 1015

อินเทอร์ เน็ตและพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์พTนื ฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals of the Internet and E-Commerce
MTH 1020
สถิติเบืTองต้น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
หรื อเลือกศึกษารายวิชาอืนๆ ทีระบุในเอกสารหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัวไป
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 1 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนีE
PED 1005
ฟุตซอล
1(0-2-1)
Futsal
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
PRD 1201
ประวัติการออกแบบผลิตภัณฑ์
History of Product Design
PRD 2208
การตลาดและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
Marketing and Consumer Behavior
PRD 3219
ระเบียบวิธีวจิ ยั ออกแบบผลิตภัณฑ์
Research Methodology of Product Design
PRD 1225
การเขียนแบบเทคนิค
Technical Drawing
PRD 1226
วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 1
Materials and Process 1
PRD 1227
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
Product Design 1
PRD 1228
คอมพิวเตอร์ เพือการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
Computer Aided Product Design 1
PRD 2229
คอมพิวเตอร์ เพือการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
Computer Aided Product Design 2
PRD 2230
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
Product Design 2
PRD 2231
วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 2
Materials and Process 2
PRD 2232
กายวิภาคเชิงกล
Ergonomics
PRD 2233
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
Product Design 3
PRD 2234
การออกแบบ 3 มิติ
Three Dimension Design
PRD 3235
มโนทัศน์ทางการออกแบบ
Conceptual of Design
PRD 3236
การนําเสนอผลงาน
Project Presentation

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
4(1-9-5)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
4(1-9-5)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
4(1-9-5)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
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PRD 3237

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภณั ฑ์
3(1-6-4)
Package Design and Development
PRD 3238
วิเคราะห์งานผลิตภัณฑ์
2(1-3-3)
Product Analysis
PRD 3239
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
4(1-9-5)
Product Design 4
PRD 3240
การออกแบบผลิตภัณฑ์ไทย
3(1-6-4)
Thai Product Design
PRD 3241
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 5
4(1-9-5)
Product Design 5
PRD 4242
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 6
4(1-9-5)
Product Design 6
PRD 4243
การออกแบบเครื องเรื อน
3(1-6-4)
Furniture Design
PRD 4244
โครงการศิลปนิพนธ์
1(0-3-3)
Art Thesis Proporsal
PRD 4245
ศิลปนิพนธ์
6(0-18-18)
Art Thesis
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
PRD 3301
การเตรี ยมการฝึ กงาน
1(0-2-1)
Preparation On The Job Training
PRD 3302
การฝึ กงาน
4(0-30-0)
On The Job Training
PRD 4303
สัมมนางานออกแบบผลิตภัณฑ์
2(2-0-4)
Product Design Seminar
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2.3.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 7 หน่ วยกิต
PRD 3304
การเตรี ยมสหกิจศึกษา
Preparation Co-operative Education
PRD 4305
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
2.3.3 กลุ่มวิชาชี พเลือกทัว" ไป
PRD 1320
การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
Creative Product Design
PRD 2321
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของทีระลึก
Souvenir Product Design
PRD 2322
การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื องหนัง
Leather Design
PRD 3323
การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื องประดับ
Jewelry Design
PRD 3324
การออกแบบเครื องแต่งกาย
Costume Design
PRD 3325
การผลิตผลิตภัณฑ์เครื องหนัง
Leather Production Process
ART 4324
การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุ รกิจใหม่*
Entrepreneurs for New Venture Crention
หมายเหตุ * เป็ นวิชาบังคับ

1(0-2-1)
6(0-40-0)

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(2-3-5)
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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 ศึกษาเลือกเรี ยนจากรายวิชาใด ๆ ทีเปิ ดสอนในสาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์แต่ตอ้ ง
ไม่ ซT ํา กับ รายวิ ช าในแผนการศึ ก ษาของสาขานัTน หรื อ นัก ศึ ก ษาอาจเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าอื นๆที เปิ ดสอน
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ และต้องไม่เป็ นรายวิชาที กําหนดให้เรี ยนโดยไม่นับ
หน่วยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึ กษา และ/หรื อหัวหน้าสาขาวิชา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษาสํ าหรับการเลือกวิชาการฝึ กงาน
ปี การศึกษาที" 1
ภาคการศึกษาที"
HUM 1001
ENL 1001
ART 1101
ART 1102
ART 1105
SCI 1015
PED 1027
PRD 1201

1
การเขียนรายงานการใช้ห้องสมุด
ภาษาอังกฤษทัวไป
วาดเส้น
องค์ประกอบศิลปะ
ประวัติและแบบอย่างศิลปะ
มนุษย์และวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ลีลาศ
ประวัติการออกแบบผลิตภัณฑ์

ภาคการศึกษาที" 2
SOC 1008
การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
ENL 1002
ภาษาอังกฤษเพืออาชีพ
ART 1103
กายวิภาค
PRD 1227
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
PRD 1225
การเขียนแบบเทคนิค
PRD 1226
วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 1
PRD 1228
คอมพิวเตอร์ เพือการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
4(1-9-5)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
รวม 18 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที" 2
ภาคการศึกษาที"
ENL 2003
MTH 1020
ART 2106
PRD 2231
PRD 2229
PRD 2230
PRD 2208

1
สนทนาภาษาอังกฤษ
สถิติเบืTองต้น
ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 2
คอมพิวเตอร์ เพือการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
การตลาดและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค

ภาคการศึกษาที" 2
ENL2008
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
SCI 1012
สิ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
PRD 2232
กายวิภาคเชิงกล
PRD 2233
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
PRD 2234
การออกแบบ 3 มิติ
xxx xxxx
วิชาชีพเลือก 1

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-3)
4(1-9-5)
2(1-3-3)
3(x-x-x)
รวม 17 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที" 3
ภาคการศึกษาที"
PRD 3219
PRD 3235
PRD 3236
PRD 3237
PRD 3238
PRD 3239
PRD 3240

1
ระเบียบวิธีวจิ ยั ออกแบบผลิตภัณฑ์
มโนทัศน์ทางการออกแบบ
การนําเสนอผลงาน
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภณั ฑ์
วิเคราะห์งานผลิตภัณฑ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
การออกแบบผลิตภัณฑ์ไทย

ภาคการศึกษาที"
ART 3107
PRD 3241
PRD 3301
XXX XXXX
XXX xxxx
XXX xxxx

2
สุ นทรี ยศาสตร์ และศิลปวิจารณ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 5
การเตรี ยมการฝึ กงาน
วิชาเลือกเสรี 1
วิชาชีพเลือก 2
วิชาชีพเลือก 3

ภาคการศึกษาที" 3 (ภาคฤดูร้อน)
PRD 3302
การฝึ กงาน

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

2(2-0-4)
4(1-9-5)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม 16 หน่ วยกิต

4(0-30-0)
รวม 4 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที" 4
ภาคการศึกษาที"
ART 4324
PRD 4242
PRD 4243
PRD 4303
PRD 4244
XXX xxxx

1
การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุ รกิจใหม่
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 6
การออกแบบเครื องเรื อน
สัมมนางานออกแบบผลิตภัณฑ์
โครงการศิลปนิพนธ์
วิชาเลือกเสรี 2

ภาคการศึกษาที" 2
PRD 4245
ศิลปนิพนธ์
THA 1003
การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ

3(2-3-5)
4(1-9-5)
3(1-6-4)
2(2-0-4)
1(0-3-3)
3(x-x-x)
รวม 16 หน่ วยกิต

6(0-18-18)
3(3-0-6)
รวม 9 หน่ วยกิต
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3.1.4.2 แผนการศึกษาสํ าหรับการเลือกวิชาสหกิจศึกษา
ปี การศึกษาที" 1
ภาคการศึกษาที"
HUM 1001
ENL 1001
ART 1101
ART 1102
ART 1105
SCI 1015
PED 1027
PRD 1201

1
การเขียนรายงานการใช้ห้องสมุด
ภาษาอังกฤษทัวไป
วาดเส้น
องค์ประกอบศิลปะ
ประวัติและแบบอย่างศิลปะ
มนุษย์และวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ลีลาศ
ประวัติการออกแบบผลิตภัณฑ์

ภาคการศึกษาที" 2
SOC 1008
การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
ENL 1002
ภาษาอังกฤษเพืออาชีพ
ART 1103
กายวิภาค
PRD 1227
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
PRD 1225
การเขียนแบบเทคนิค
PRD 1226
วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 1
PRD 1228
คอมพิวเตอร์ เพือการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
4(1-9-5)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
รวม 18 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที" 2
ภาคการศึกษาที"
ENL 2003
MTH 1020
ART 2106
PRD 2231
PRD 2229
PRD 2230
PRD 2208

1
สนทนาภาษาอังกฤษ
สถิติเบืTองต้น
ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 2
คอมพิวเตอร์ เพือการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
การตลาดและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค

ภาคการศึกษาที" 2
ENL2008
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
SCI 1012
สิ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
PRD 2232
กายวิภาคเชิงกล
PRD 2233
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
PRD 2234
การออกแบบ 3 มิติ
xxx xxxx
วิชาชีพเลือก 1
XXX xxxx
วิชาเลือกเสรี 1

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-3)
4(1-9-5)
2(1-3-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม 20 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที" 3
ภาคการศึกษาที"
ART 3107
PRD 3219
PRD 3235
PRD 3236
PRD 3237
PRD 3238
PRD 3239
PRD 3240

1
สุ นทรี ยศาสตร์ และศิลปวิจารณ์
ระเบียบวิธีวจิ ยั ออกแบบผลิตภัณฑ์
มโนทัศน์ทางการออกแบบ
การนําเสนอผลงาน
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภณั ฑ์
วิเคราะห์งานผลิตภัณฑ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
การออกแบบผลิตภัณฑ์ไทย

ภาคการศึกษาที"
THA 1003
PRD 3241
PRD 4243
PRD 3304
XXX XXXX
XXX xxxx
XXX xxxx

2
การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 5
การออกแบบเครื องเรื อน
การเตรี ยมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกเสรี 2
วิชาชีพเลือก 2
วิชาชีพเลือก 3

ภาคการศึกษาที" 3 (ภาคฤดูร้อน)
PRD 4242
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 6
PRD 4244
โครงการศิลปนิพนธ์

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

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

4(1-9-5)
1(0-3-3)
รวม 5 หน่ วยกิต
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ปี การศึกษาที" 4
ภาคการศึกษาที" 1
PRD 4305
สหกิจศึกษา

ภาคการศึกษาที" 2
PRD 4245
ศิลปนิพนธ์
ART 4324
การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุ รกิจใหม่

6(0-40-0)
รวม 6 หน่ วยกิต

6(0-18-18)
3(2-3-5)
รวม 9 หน่ วยกิต
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3.1.5 การจัดรหัสและหน่ วยกิตรายวิชา
ความหมายของรหัสรายวิชา การจัดรหัสรายวิชา กําหนดด้วยอักษรย่อเป็ นภาษาอังกฤษ 3 ตัว นําหน้าตาม
ด้วยรหัสตัวเลข 4 หลัก ดังนีT
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 – กลุ่มวิชาชีพพื)นฐาน
2 – กลุ่มวิชาชีพบังคับ
3 – กลุ่มวิชาชีพเลือก

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

หน่ วยกิตและชั" วโมงเรียน
การกําหนดหน่วยกิตและชัวโมงเรี ยน จะกําหนดเป็ นตัวเลขตามรหัส ทีมีความหมายดังนีT
หน่วยกิต
ชัวโมงเรี ยนทฤษฎี
ชัวโมงเรี ยนปฏิบตั ิ
ชัวโมงศึกษานอกเวลา
X ( X - X - X)
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับก่ อน
หมายความว่า นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนวิชานีT จะต้องผ่านการเรี ยนในรายวิชาทีระบุไว้ก่อน
เพือให้เกิดผลสัมฤทธิl ทางการเรี ยนในรายวิชานัTนโดยจะต้องผ่านการเรี 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 ขัTนตอนการเขียนรายงาน 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 ้ เบืTองต้นเกียวกับจิตวิทยา 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 ้ พTืนฐานเกียวกับบุคลิกภาพ 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 พืTนฐานทางประวัติศาสตร์ ไทย พืTนฐาน
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.

มคอ.02

31
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 พืT น ฐานทางนิ เ วศวิ ท ยา
นําไปสู่ การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม รวมถึงมลพิษสิ งแวดล้อมทีเกิดขึTน
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 ้พTืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ 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 1017

กฎหมายการค้ า
3(3-0-6)
Commercial Law
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความหมาย ประเภท ทีมา และหลักทัวไปของกฎหมาย ประเภทของสัญญา สัญญา
จ้างแรงงาน สัญญาจ้างทําของ กฎหมายลิขสิ ทธิl สิ ทธิ บตั รกฎหมายเกียวกับการจัดตัTงบริ ษทั
ห้างหุ ้นส่ วน กฎหมายคุ ม้ ครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายโรงงาน เช็ค ตัว
แลกเงิน และตัว สัญญาใช้เงิน
Prerequisite : None

A study of definitions ,origins, types,orisins and general principles of law which are
regarding types of contract. Employment agreement. Hire of labor agreement. Hire of
goods agreement. Copy right and patent law. Company and partnership establishment.
Labor protection law. Social security law. Factory act. Check. Bill of exchange.
Promissory note.
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กลุ่มวิชาภาษา
THA 1001

ภาษาไทยเพือ/ การสื/ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ กษาพื)น 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.

THA 1002

วรรณคดีศึกษา
3(3-0-6)
Literature Studies
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาวรรณคดี ไ ทยในด้า นความหมาย ประวัติ บ่ อเกิ ด คุ ณ ค่ า ของวรรณคดี ไ ทย ที มี
อิทธิ พลต่อศิ ลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตไทย อ่านและวิเคราะห์ ประเมินค่าวรรณคดี
ไทยเรื อง ต่าง ๆ เช่น รามเกียรต์ ขุนช้างขุนแผน นิทานพื)นบ้าน
Prerequisite : None
A study of thai literature, in terns of meanings, histories, values. Read, analyses and
assess Thai literature.
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THA 1003

การพูดและการเขียนเชิ งวิชาชี พ
3(3-0-6)
Speaking and Writing for Career
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาหลัก และขั)น ตอนการพู ด ฝึ กทัก ษะการพู ด จากสถานการณ์ จ าํ ลองที ก ํา หนดให้
รวมทั)งฝึ กมารยาท และบุคลิกภาพทีดีของผูพ้ ูด หลักและขั)นตอนการเขียน ฝึ กทักษะการ
เขียนประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับงานวิชาชี พ ฝึ กทักษะการใช้ภาษาในการพูดและ
การเขียนทีเกียวข้องกับงานอาชีพ
Prerequisite : None
A study of principles and steps of speaking Practice speaking skill in several situation
including manners and personalities. Study principles and steps of writing. Practice
writing in different styles for future careers properly.

ENL 1001

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.

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.
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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 2006

การพูดภาษาอังกฤษในทีช/ ุ มชน
3(3-0-6)
English for Public Speaking
วิชาบังคับก่ อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัว/ ไป
ศึกษารู ปแบบ คําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษทีใช้สาํ หรับการพูดในทีชุมชน
พัฒนาทักษะการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การพูดประกาศ การกล่าวสุ นทรพจน์ การกล่าว
ไว้อาลัย และการกล่าวแสดงความยินดี
Prerequisite: ENL 1001 General English
A study of english vocabularies, idioms and structures for public speaking. Develop
speaking skill in several situations: announcement, speech, and congratulations.
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ENL 2007

ภาษาอังกฤษเพือ/ การสื/ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
วิชาบังคับก่ อน : ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัว/ ไป
ศึกษารู ปแบบของภาษาอังกฤษทีใช้ในการสื อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน เพือใช้ในการสื อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
Prerequisite: ENL 1001 General English
A study of English vocabulary, idioms and structures as well as a practice of listening,
speaking, reading and writing for everyday uses

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

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 นํ)าดืม นํ)าใช้ 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.
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SCI 1012

สิ/ งแวดล้ อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resources Management
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับ ความรู ้พ)ืนฐานทางสิ 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.

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.
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SCI 1015

มนุษย์ และวิทยาศาสตร์ กายภาพ
3(3-0-6)
Human and Physical Science
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ การวัดและหน่วยวัดทาง
วิทยาศาสตร์ โลก ระบบจักรวาล พลังงานและเชื)อเพลิง 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.

MTH 1015

อินเทอร์ เน็ตและพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ พนื9 ฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals of the Internet and E-Commerce
วิชาบังคับก่ อน :ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับ ความรู ้พTืนฐานเกียวกับอินเทอร์ 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.
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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
พืTนทีภายใต้โค้งปกติ
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.

กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
PED 1005

ฟุตซอล
1(0-2-1)
Futsal
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาความรู ้ ท วไป
ั ปฏิ บ ัติ ท กั ษะกี ฬ าฟุ ตซอล การเล่ น เป็ นที ม สร้ า งเสริ ม สมรรถภาพ
ทางกายและกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
Prerequisite: none
A study of acquiring general knowledge and the specific skills needed for futsal. Playing
in a team, striving for physical excellence, adhering to the rules of the game and
exhibiting a sense of fair play.

PED 1027

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความรู ้ทวั ไป ปฏิบตั ิทกั ษะพื)นฐานการลีลาศจังหวะต่าง 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.
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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.

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.
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หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพืนE ฐานวิชาชีพ
ART 1101

วาดเส้ น
2(1-2-3)
Drawing
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับวัสดุ และอุปกรณ์ในการวาดเส้น ขัTนตอนการวาดเส้น การวัด
ระยะ การวาดเส้นจากหุ่ นปลาสเตอร์ รูปเรขาคณิ ต รู ปคน การวาดเส้นจากหุ่ นจริ ง รู ปคน
รู ปสัตว์ และสิ งของต่างๆ เน้นการแสดงออกด้วยเส้น ค่านํTาหนัก
Prerequisite: None
Study and train in the drawing materials and equipments, the drawing procedure, the
measurement, the drawing from plaster models, geometrical models, figures, animals and
things, focusing on the expressions with lines and values.

ART 1102

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 train in the composition of visual elements, principles of design in visual art .
Practice in the subject with a visual element .
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ART 1103

กายวิภาค
2(1-2-3)
Anatomy
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเรื องกระดูก และกล้ามเนืTอของคนและสัตว์ การทํางานของกระดูกและ
กล้ามเนืT อ สัดส่ วนและรู ปลักษณะร่ างกายคน และสัตว์ กริ ยาท่าทางและการเคลื อนไหว
ของคนและสัตว์
Prerequisite: None
Study and train in the humans and animal bones and the muscles, the working of the
bones and muscles, proportion and body of human figure and animals, the manner and the
movement of humans and animals.

ART 1105

ประวัติและแบบอย่ างศิลปะ
2(2-0-4)
History and Style of Arts
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาความเป็ นมาของศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยฟืT นฟู
ศิลปะวิทยา และสมัยใหม่ เน้นการศึกษารู ปแบบเนืTอหาและวิธีการทางศิลปกรรม
Prerequisite: None
Study the art history of the ancient, medieval and modern art, neurology and
rehabilitation of the modern emphasis on forms, content and methods 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 เนืTอหา และวิวฒั นาการทางศิลปะไทย
Prerequisite: None
Study the prehistoric art of Thailand and ancient Thai Contemporary Art with a focus on
forms, content and evolution of the 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 aiffesent
theory of art criticism.

กลุ่มวิชาชีพบังคับ
PRD 1201

ประวัติการออกแบบผลิตภัณฑ์
2(2-0-4)
History of Product Design
วิชาบังคับก่ อน :ไม่ มี
ศึ กษาประวัติและวิวฒั นาการทางด้านการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ การปฏิ วตั ิ อุตสาหกรรม
หลักการและปั จจัย ที มี ผลต่ อการออกแบบ รวมถึ งประวัติแ ละผลงานของนักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ทีสําคัญ
Prerequisite: None
Study the history and the evolution of the product design, industrial revolution, the
principle and the factors that affect designing, include the works and biology of the
important product designers.
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PRD 2208

การตลาดและพฤติกรรมผู้บริ โภค
2(2-0-4)
Marketing and Consumer Behavior
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาแนวความคิดและกระบวนการทางการตลาดรวมถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
และการตัดสิ นใจซืTอ โดยใช้จิตวิทยาและสังคมวิทยาทางการตลาด เพือเป็ นแนวทาง
ในการตัดสิ นใจ นํามาประยุกต์ใช้ประกอบการพิจารณาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
Prerequisite: None
Study the idea and marketing procedure including the consumer behavior and psychology
and social marketing sciences behind making a decision. Reasons considered behind
designing of an industrial product corresponding to the requirement of consumer.

PRD 3219

ระเบียบวิธีวจิ ัยออกแบบผลิตภัณฑ์
2(2-0-4)
Research Methodology of Product Design
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาหลักและวิธีวจิ ยั ลักษณะต่างๆในเรื องของขัTนตอน การวางแผนงานวิจยั
การรวบรวมข้อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล การสรุ ป ความเห็ น การเสนอผลงานวิ จ ัย
ตลอดจนรู ปแบบและระเบียบสําหรับการทําเอกสารจริ ง
Prerequisite: None
Study research methodology, research planning, data accumulation, data analysis, opinion
summary, research presentation, including the format and the regulations for writing the
document .
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PRD 1225

การเขียนแบบเทคนิค
2(1-3-3)
Technical Drawing
วิชาบังคับก่ อน :ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการเขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามมาตรฐานสากล
ของการเขียนแบบ และรายละเอียดในการกําหนดแบบ เพือใช้ในกระบวนการผลิต
ในระบบอุตสาหกรรม
Prerequisite: None
Study and practice the industrial products drawing with standardized working drawing.
Study the details of the specifications for using in the procedure production in industrial
system.

PRD 1226

วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 1
2(1-3-3)
Materials and Process 1
วิชาบังคับก่ อน :ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิความต้องการพืTนฐาน ในเรื องวัสดุของโรงงานอุตสาหกรรม การใช้
งาน ชนิด ลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติและมาตรฐานของวัสดุโดยทัวไป ตลอดจน
กระบวนการและวิธีการผลิตพืTนฐาน ศึกษาวัสดุประเภทไม้ กระดาษ หนัง โลหะ รวมทัTง
วิธีการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทีใช้วสั ดุดงั กล่าว
Prerequisite: None
Study and train in base requirements of the materials in the industry, usability, kinds,
particularities, the general properties and standards of materials, include the process and
basic production technique. Study various kinds of materials such as wood, paper, leather,
metals including industrial production technique that uses these materials.
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PRD 1227

การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
4(1-9-5)
Product Design 1
วิชาบังคับก่ อน :ไม่ มี
ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์เบืTองต้น ปลูกฝั งและวางพืTนฐานการออกแบบอย่างเป็ น
ระบบ ฝึ กปฏิบตั ิการใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยคํานึงถึงความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย
ทีตอบสนองการใช้งานของผูบ้ ริ โภค ปฏิบตั ิการเขียนแบบร่ าง 2 มิติ และ 3 มิติ
Prerequisite: None
Study and train in the basic principles of product design. Practice using creative ideas in
the product design for consumers by considering the basic factors of design, such as:
function, beauty, and appropriate size in the usability, structure of material of the products
and media with sketches, working drawing and model making.

PRD 1228

คอมพิวเตอร์ เพือ" การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
2(1-3-3)
Computer Aided Product Design 1
วิชาบังคับก่ อน :ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับการใช้เครื องคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทีมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ การเขียนแบบ ตลอดจนงานศิลปะอืนที
เกียวข้องกับงานผลิตภัณฑ์
Prerequisite: None
Study and train in using computer with the application programs that are used in the
product designs, working drawing including other art objects that are concerned to the
products.
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PRD 2229

คอมพิวเตอร์ เพือ" การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
2(1-3-3)
Computer Aided Product Design 2
วิชาบังคับก่ อน : PRD 1228 คอมพิวเตอร์ เพือ" การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิ ค้นคว้า วิเคราะห์ และประเมินขอบเขตความเป็ นไปได้
ในการออกแบบ และการนําวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาใช้ในกระบวนการขัTนตอนต่างๆ ใน
การออกแบบงานผลิตภัณฑ์
Prerequisite: PRD 1228 Computer Aided Product Design 1
Study and train in research, analysis and assess the possibility of area designing. Use
computer science in the steps for processing of & designing of products.

PRD 2230

การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
4(1-9-5)
Product Design 2
วิชาบังคับก่ อน : PRD 1227 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบผลิตภัณฑ์อุปโภค (เคริ องใช้ในครัวเรื อน) ทีมีระบบกลไก
อย่างง่าย โดยคํานึ งถึ งปั จจัยพืTนฐานในการออกแบบ ความสะดวกในการใช้งาน เลื อกใช้
วัสดุ และกรรมวิธีการผลิ ตให้เหมาะสม ปฏิ บตั ิ การเขียนแบบร่ าง 2 มิติ และ 3 มิติ การทํา
หุ่นจําลอง
Prerequisite: PRD 1227 Product Design 1
Study and train in the principles, the way of designing products for consumers. Practice
using creative ideas in the product design for consumers that the component has a simple
mechanical system. To consider the essential factors of design in function, convenience to
use, size, proportion and all limitations of consumers, material and production process,
sketch drawing, the presentation, model making and study tour.
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PRD 2231

วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 2
2(1-3-3)
Materials and Process 2
วิชาบังคับก่ อน : PRD 1226 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 1
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติของวัสดุประเภทพลาสติค
ปูน การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ ตลอดจนวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทีใช้กบั วัสดุ
ดังกล่าว
Prerequisite: PRD 1226 Materials and Process 1
Study and train in the particularities, the properties of plastics, cement, the analysis and
comparison, include the productivity procedure for industrial products with these
materials.

PRD 2232

กายวิภาคเชิ งกล
2(1-3-3)
Ergonomics
วิชาบังคับก่ อน :ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับลักษณะรายละเอียดของขนาดสัดส่ วนทางกายวิภาคเชิ งกล ขีดความสามารถ
ทางกายภาพของมนุ ษย์ ที มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ การทํ า งาน เครื องมื อ เครื องจั ก ร
สภาพแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพือนําผลจากการศึกษาในระบบพืTนฐานมาใช้ในการ
ออกแบบปรับปรุ งการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของมนุษย์
Prerequisite: None
Study the physical proportion details of ergonomics, the human physical ability working
relations, machine tools, the environment and all products. Study using the base
knowledge system to adapt to the product design with the appropriate usability for a
human.
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PRD 2233

การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
4(1-9-5)
Product Design 3
วิชาบังคับก่ อน : PRD 2230 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
ศึกษาและฝึ กปฏิ บตั ิ เกี ยวกับการค้นคว้าวิเคราะห์ ขอ้ มูลผลิ ตภัณฑ์ เครื องใช้ในสํานักงาน
โดยคํานึงถึงปั จจัยทีเกียวข้องกับการออกแบบ กรรมวิธีการผลิต การตลาด สิ งแวดล้อม และ
จิตวิทยาผูบ้ ริ โภค นําเสนอผลงานด้วยการเขียนแบบ เพือการผลิ ต การทําหุ่ นจําลอง ศึกษา
นอกสถานที
Prerequisite: PRD 2230 Product Design 2
Study and train in the research data to complement the product design for consumers, the
utensil in an office by consideration relate to other basic factors , sketch drawing,
presentation, model making, study tour.

PRD 2234

การออกแบบ 3 มิติ
2(1-3-3)
Three Dimension Design
วิชาบังคับก่ อน :ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานให้มีความสวยงาม ในลักษณะ 3 มิติ
โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์และองค์ประกอบศิลป์ ความสัมพันธ์กบั สี และแสงเงา รวมทัTงวัสดุ
ทีนํามาใช้ให้มีความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบศิลป์ เพือนําความรู ้ทีได้รับมาประยุกต์ใช้
กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Prerequisite: None
Study and train in the designing and creation of the works of beauty, in 3 dimensional
characters, by considering the standards and art elements, the relation and a color and
shade light and the inventory, relation between art element at the application stage for
lead the knowledge that receive to come to apply , with the work designs industry
products, study and train to help create the works of beauty, in 3 dimensional characters,
by considering the standards and art elements, the relation and a color and shade light,
and the inventory, relation between art elements at the stage of application, for lead the
knowledge that receive to come to apply , with the work designs industry products.
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PRD 3235

มโนทัศน์ ทางการออกแบบ
2(1-3-3)
Conceptual of Design
วิชาบังคับก่ อน :ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิ เกียวกับหลักการกําหนดแนวความคิดทางการออกแบบ การ
สร้างสรรค์ วิธีการคิด เพือแสดงคุณลักษณะพิเศษของงานออกแบบ โดยเฉพาะงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ นําเสนอผลงานในการกําหนดกรอบแนวความคิด และสร้าง
คุณลักษณะพิเศษของงาน ออกแบบให้เป็ นรู ปธรรม เพือสื อให้ผบู ้ ริ โภคเข้าใจถึง
แนวความคิดของนักออกแบบสู่ ผลงานการออกแบบ
Prerequisite: None
Study and train about the principle fixes way designing idea, creating for show special
quality of the work designs , especially the work designs the products , present the works
in frame idea specification, and build special quality of the work , design to the tangibles ,
for mass media gives a consumer understands to arrive at the idea of the designer to
designing works.

PRD 3236

การนําเสนอผลงาน
2(1-3-3)
Project Presentation
วิชาบังคับก่ อน :ไม่ มี
ศึกษาหลักและวิธีการพูด วิธีการนําเสนอผลงาน ข้อมูล และผลงานการออกแบบด้วยสื อ
และเทคนิคต่างๆ การใช้สี การแสดงภาพ และหุ่นจําลอง ประกอบการนําเสนอผลงาน
Prerequisite: None
Study the principles and speaking techniques, presentation, data, and designing works
with mass media and all techniques, color using, picture show and the model, engage in
business to present the works.
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PRD 3237

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
3(1-6-4)
Package Design and Development
วิชาบังคับก่ อน :ไม่ มี
ศึกษาประวัติววิ ฒั นาการบรรจุภณั ฑ์ หน้าทีและปั จจัยต่างๆของการออกแบบบรรจุภณั ฑ์
ชนิดของวัสดุ โครงสร้าง และกราฟิ ก การสร้างเสน่ห์และภาพพจน์ให้แก่บรรจุภณั ฑ์ ฝึ ก
ปฏิบตั ิการพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ขT นั การผลิต และการทําหุ่ นจําลอง หรื อผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
Prerequisite: None
Study evolution package history, the duty relating to all the factors of designing package ,
a kind of the inventory, structure, and the graphics, making attractive image package,
train to develop production level package and making model or the prototype.

PRD 3238

วิเคราะห์ งานผลิตภัณฑ์
2(1-3-3)
Product Analysis
วิชาบังคับก่ อน :ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับการวิเคราะห์ถึงเหตุผล ในการออกแบบด้านโครงสร้าง
ระบบ การเลือกใช้วสั ดุหลักและเทคนิคการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ เพือนําผล
จากการศึกษาเป็ นพืTนฐานไปสู่ การปรับปรุ งพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมและ
มีความสัมพันธ์กบั การใช้งานของผูบ้ ริ โภค
Prerequisite: None
Study and train about the reasons for analysis in designing the structure, system, the
filtration uses and analysis products format all techniques leading from the education
basically the base to development adaptation designs the products are appropriate , and
have the relation and the usability of a consumer.
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PRD 3239

การออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
4(1-9-5)
Product Design 4
วิชาบังคับก่ อน : PRD 2233 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
ศึกษาและฝึ กปฏิ บตั ิการออกแบบผลิ ตภัณฑ์บริ การและ ผลิ ตภัณฑ์เพือสาธารณประโยชน์
คํานึ งถึ งปั จจัยทีเกี ยวข้องกับการออกแบบ ความสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม
พฤติกรรมการบริ โภค การเขียนแบบร่ าง เขียนแบบเพือการผลิต การทําหุ่ นจําลอง หรื อ
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ การศึกษาดูงานนอกสถานที
Prerequisite: PRD 2233 Product Design 3
Study and train in data analysis, solve the designing products problems by emphasizing
consumer products, the products for the public benefit and the service products by
considering every factors relations, including learning the product design techniques,
product design considerations, designing and environment relation, culture, consumer
behavior, sketch design, working drawing for production, making model or prototype,
learning observes activities outside the campus.

PRD 3240

การออกแบบผลิตภัณฑ์ ไทย
3(1-6-4)
Thai Product Design
วิชาบังคับก่ อน :ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับ ผลิตภัณฑ์ทีมีลกั ษณะเอกลักษณ์ไทยในอดีต ค้นคว้าลวดลาย
ทีใช้กบั งานผลิตภัณฑ์ลกั ษณะเอกลักษณ์ไทย รวมทัTงวัสดุ เทคนิค กระบวนการขัTนตอน
เพือนํามาเป็ นข้อมูลการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบย้อนกลับ เพืออนุรักษ์ ผลิตภัณฑ์ทีเป็ น
ศิลปะความเป็ นไทย โดยคํานึ งถึงปั จจัยทีเกียวข้องกับการออกแบบ เขียนแบบร่ าง
นําเสนอผลงานทําผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ การศึกษาดูงานนอกสถานที
Prerequisite: None
Study and train about the products that have identity Thai character in the past, do
research work for the design, at apply to products character identity Thai work and the
inventory, techniques, step procedure for bringing product design to turn back , for
conservation of the arts product, freedom pertaining to designing factor, draw the body,
present the works, develop original products, this course observes activities outside the
place.
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PRD 3241

การออกแบบผลิตภัณฑ์ 5
4(1-9-5)
Product Design 5
วิชาบังคับก่ อน : PRD 3239 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สําหรับผูบ้ ริ โภคแบบเสมอภาค
(UD.Universal Design) โดยคํานึงถึงปั จจัยทีเกียวข้อง เน้นการศึกษาค้นคว้า วัฒนธรรมและ
พฤติกรรมของมนุษย์เพือพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยให้เหมาะสมกับการเปลียนแปลงของ
สังคมและเศรษกิจโลก นําเสนอด้วยการเขียนเพือการผลิต การทําผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
นําการศึกษาดูงานนอกสถานที
Prerequisite: PRD 3239 Product Design 4
Study and train in research, advanced design, emphasize new products development for
consumer by considering all related factors, emphasize the Universal Design concept.
Seeking the techniques and product design technology in alternative characters by the
important elements are the creative idea, designing with completeness, the suitability of
the property of the products, research data for design, analyze and evaluate the certifiable
product design, sketch design ,working drawing for the production, making model or
prototype, presentation, this course observes activities outside the campus.

PRD 4242

การออกแบบผลิตภัณฑ์ 6
4(1-9-5)
Product Design 6
วิชาบังคับก่ อน : PRD 3241 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 5
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิ นําเสนอโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์แนวคิดใหม่ โครงการอิสระโดย
การศึกษาเทคนิค หรื อการนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการออกแบบ เพือเป็ นแนวทางการ
พัฒนาสู่ การทําศิลปนิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าข้อมูล เสนอเป็ นเอกสารและภาพประกอบ
ผลงาน การเขียนแบบร่ าง การเขียนแบบขัTนการผลิต ทําหุ่นจําลอง หรื อผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ
Prerequisite: PRD 3241 Product Design 5
Study and train in the new idea products design project presentations, free projects by
studying techniques or to use the new technology in the product design, for developing
and leading to take the art thesis project, Sketch design, working drawing, present
document with the presentation technique, making model or prototype.
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PRD 4243

การออกแบบเครื"องเรือน
3(1-6-4)
Furniture Design
วิชาบังคับก่ อน :ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิประวัติความเป็ นมาของเครื องเรื อน ประเภทของเครื องเรื อน
การออกแบบเครื องเรื อน โดยคํานึงถึงขนาดสัดส่ วนทีสัมพันธ์กบั ร่ างกายมนุษย์
ปั จจัยทีควรคํานึงถึงในการออกแบบเครื องเรื อน คุณสมบัติของวัสดุและอุปกรณ์
ประเภทต่างๆ วัสดุเคลือบผิว กระบวนการออกแบบ การทดลองและประดิษฐ์
เครื องเรื อน ศึกษาดูงานนอกสถานที
Prerequisite: None
Study and train in the background history of the furniture , kinds of furniture , designing
furniture by considering proportional size to that of the human body , the factors that
should be considered in designing furniture , the properties of the inventory and the
equipments , the inventory coating on the skin , the procedure designs , the experiment
and invent furniture , study tour outside the place .

PRD 4244

โครงการศิลปนิพนธ์
1(0-3-3)
Art Thesis Proporsal
วิชาบังคับก่ อน :ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการนําเสนอโครงการทางวิชาชีพเฉพาะสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ใน
ลักษณะของกระบวนการ ขัTนตอน วิธีการค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนเรี ยบ
เรี ยงโครงการ เพือเป็ นแนวทางในการทําศิลปนิพนธ์
Prerequisite: None
Study and train for the presentation of the vocational project especially the products
designs, in the character of the procedure , steps , the research methodology, analyze the
data , the thesis composes.
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PRD 4245

ศิลปนิพนธ์
6(0-18-18)
Art Thesis
วิชาบังคับก่ อน : PRD 4242 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 6
ศึกษาและปฏิบตั ิการวิจยั และออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรื อสิ งทีเกียวข้องและ
สามารถประยุกต์ ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ โดยมีลกั ษณะเป็ นการสร้างสรรค์
ประกอบด้วยภาคผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาคเอกสาร การค้นคว้าสร้างสรรค์
ผลงานตามระเบียบปฏิบตั ิการทําศิลปนิพนธ์ เพือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจและตัดสิ น
เพือผ่านตามเกณฑ์
Prerequisite: PRD 4242 Product Design 6
Study and conduct research and design industry products or on related topics that can be
applied or used in the product design , by have the character is creating , compose works
product design part , document part , the research creates the works according to
regulations takes action to do the art composes for present to committee checks and
judge.

กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาการฝึ กงาน
PRD 3301

การเตรียมการฝึ กงาน
1(0-2-1)
Preparation On The Job Training
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกียวกับความรู ้พTืนฐานทีจําเป็ นสําหรับการไปปฏิบตั ิงานในสถาน
ประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ และเตรี ยมความพร้อมเพือสังคมการทํางาน
Prerequisite: None
Study the basic knowledge required to work for establishing Personality development and
preparation for social work.
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PRD 3302

การฝึ กงาน
4(0-30-0)
On The Job Training
วิชาบังคับก่ อน : PRD 3301 การเตรียมการฝึ กงาน
การศึกษาทีเน้นการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ นักศึกษาจะต้องเข้าฝึ กปฏิบตั ิงาน เต็ม
เวลาในหน่ ว ยงานนัTน 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: PRD 3301 Preparation On The Job Training
The study focuses on workers in the workplace. Students will need to practice full time in
the agency with a staff advisor organization. Students will get commission based on their
performance. The characterization and action plan for students is as follows:
Notation
1. Period of training at least 200 hours or a summer semester.
2. Assessment scores for students to be S - (Satisfactory) and
U - Unsatisfactory)

PRD 4303

สั มมนางานออกแบบผลิตภัณฑ์
2(2-0-4)
Product Design Seminar
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
สัมมนาภายในความควบคุ มและชีT แนะของกลุ่มอาจารย์หรื อผูม้ ีประสบการณ์ โดยนําเอา
หัวข้อปั ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึTนอันเกียวเนื องกับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ทีจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การประกอบอาชีพของนักศึกษา
Prerequisite: None
Conduct seminar to get guidance from teachers or experts. Bring and discuss problems on
different topics that have a connection with product design that will be useful to the
profession of students.
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กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
PRD 3304

การเตรียมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation Co-operative Education
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลัก การและแนวคิ ด เกี ยวกับ สหกิ จศึ ก ษา กระบวนการและขัTน ตอนของสหกิ จ ศึ ก ษา
ระเบียบข้อบังคับทีเกี ยวข้องกับสหกิ จศึกษา ความรู ้ พTืนฐานและเทคนิ คในการสมัครงาน
อาชี พ เช่ น การเลื อกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์
งานอาชีพความรู ้พTืนฐานทีจําเป็ นสําหรับการไปปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ การเขียน
รายงานการปฏิบตั ิงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพือสังคมการทํางาน การเตรี ยมความพร้อมสห
กิจศึกษา
Prerequisite: None
Study the guiding principles of cooperative education and its processes and progression,
as well as its regulations. Acquire basic knowledge and skills for the process of applying
for a job, such as choosing a suitable place of work, methods of writing letters of
application and preparing for job interviews. Acquire the basic working skills, such as
report writing, to start a job at as specific place of work. Enhance one’s personality to
blend into a working environment and get ready for this type of education.
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PRD 4305

สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Co-operative Education
วิชาบังคับก่ อน : PRD 3304 การเตรียมสหกิจศึกษา
การศึกษาทีมุ่งเน้นการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ โดยมีการวางแผนร่ วมกันระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการนักศึกษาจะต้องเข้าไปปฏิบตั ิงานเต็มเวลาเสมือน
เป็ นพนักงานของหน่วยงานนัTนโดยมีพนักงานทีปรึ กษาทีสถานประกอบการมอบหมายให้
ทําหน้าทีดูแลรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา มีการกําหนดลักษณะงาน แผนการ
ปฏิบตั ิงานให้กบั นักศึกษา นักศึกษาจะต้องจัดทํารายงานภายหลังเสร็ จสิT 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: PRD 3304 Preparation Co-operative Education
The study focuses on workers in the workplace. It should be establishes through a joint
planning between the institutions and establishments. Students will need to work full time
as an employee of the agency with a staff advisor at the establishment. Students will get
commission based on their performance. Characterization and action plan for students is
as follows. Students must prepare a report after the completion of work.
Notation
1. Period of training at least one semester.
2. Assessment scores for students to be S - (Satisfactory)and
U – (Unsatisfactory)
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กลุ่มวิชาชีพเลือกทัว" ไป
PRD 1320

การออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้ างสรรค์
3(1-6-4)
Creative Product Design
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิออกแบบค้นคว้าทดลอง และแก้ปัญหาด้านโครงสร้าง รู ปแบบต่างๆ
ให้เกิดการพัฒนาการรู ปแบบใหม่ หรื อนําเอารู ปแบบการออกแบบทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั มา
วิเคราะห์คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านความงาม เพือนํามาสู่ แนวความคิดใหม่
ในการออกแบบ รวมทัTงการศึกษา ทดลองหาวัสดุอุปกรณ์ นํามาผสมผสาน แก้ไข
ปรับปรุ ง เพือนํามาสู่ การสร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
Prerequisite: None
Study and train in conducting research work and solve a problem structure side , the
format is all , the new development thing the or take designing format that exist in now,
analyse advantage worth buys , beauty , for bringing new ideas to designing and the
education , experience seeking the tool , integration , correction , adjusting to create new
product designs.

PRD 2321

การออกแบบผลิตภัณฑ์ ของทีร" ะลึก
3(1-6-4)
Souvenir Product Design
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิของทีระลึกของแต่ละท้องถินสําหรับการท่องเทียว วิเคราะห์รูปแบบ
วัสดุ ออกแบบผลิตภัณฑ์ของทีระลึก คํานึงถึงหลักการและปั จจัยพืTนฐานทางการออกแบบ
ลักษณะเฉพาะ วัสดุ สร้างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ ศึกษาดูงานนอกสถานที
Prerequisite: None
Study and train to make a souvenir of each the locality for the tourism , analyze the
format , material , design souvenir products , consider the principle and basic way
designing factor, particularities, inventory, make original products, study observe
activities outside the place.
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PRD 2322

การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื"องหนัง
3(1-6-4)
Leather Design
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏ◌ิบตั ิเกียวกับประวัติความเป็ นมา วิธีการออกแบบเครื องหนัง งาน
หัตถกรรม และงานอุตสาหกรรม ศึกษาวัสดุอุปกรณ์ และคุณสมบัติของหนัง
กระบวนการขั)นตอนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื องหนัง การทําหุ่ นจําลอง
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ ศึกษาดูงานนอกสถานที
Prerequisite: None
Study and training about background history, The way designs the leather handicraft
works and industrial works tool education and the property of leather, step production
procedure, product leather design, model making the products is original, study observe
activities outside the place.

PRD 3323

การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื"องประดับ
3(1-6-4)
Jewelry Design
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับประวัติความเป็ นมา วิธีการออกแบบเครื องประดับในเชิงศิลปะ
การศึกษาวัสดุอุปกรณ์และคุณสมบัติ กระบวนการขัTนตอนการผลิต การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื องประดับ ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ ศึกษาดูงานนอกสถานที
Prerequisite: None
Study and train about background history, the way of designing the decorations in arts
manner, tool education and the properties of tools, step production procedure, product
decorations design, the original products, study and observe activities outside the place.
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PRD 3324

การออกแบบเครื"องแต่ งกาย
3(1-6-4)
Costume Design
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบเครื องแต่งกายประเภทต่างๆ คุณสมบัติของผ้า
การออกแบบลวดลายและสี สนั ของผ้า ให้สัมพันธ์กบั ขนาดสัดส่ วนร่ างกายมนุษย์
ตลอดจนคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่างๆเพือใช้ในการผลิต คุณสมบัติ และหน้าทีของ
นักออกแบบต่อการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ ให้สอดคล้องกับสมัยนิยมด้าน
การตลาด และสังคมเศรษฐกิจ การออกแบบภาพร่ างเครื องแต่งกาย คํานึงถึงปั จจัย
ด้านการออกแบบ ศึกษาดูงานนอกสถานที
Prerequisite: None
Study and train in all kinds of costumes designing, the properties of cloth, ornaments and
colors of the clothes designing, design relative to human body proportion, including the
properties of all equipments for uses in the production, property and the duty of the
designer to creative development, give corresponding marketing vogue and the economic
society, costume sketch design, consider designing factors, study tour outside the place.

PRD 3325

การผลิตผลิตภัณฑ์ เครื"องหนัง
3(1-6-4)
Leather Production Process
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับประวัติความเป็ นมาของเครื องหนัง การออกแบบผลิตภัณฑ์
เครื องหนังให้สัมพันธ์กบั สัดส่ วนผูบ้ ริ โภค การศึกษาคุณสมบัติ วัสดุและอุปกรณ์
กระบวนการขัTนตอนการผลิต ออกแบบ ตัดแบบ การแยกแบบ และการทําต้นแบบ
Prerequisite: None
Study and train in the history of leather, leather product designing based on the consumer
proportion , property education, the inventory and the equipment, steps of production and
procedure , design, cutting and separation patterns, and making originals.
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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 qualifications, skills, roles, social responsibilities and vocational ethics of
entrepreneurs, forms, laws or regulations relevant to doing business, doing business
plan with analyzing 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 ventures and becoming new arts entrepreneurs.
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3.2 ชื" อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
รหัส

3101400100333

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื"อ - นามสกุล

ผูช้ ่วย
นางสุ มาลี ทองรุ่ งโรจน์
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

3100601341817

อาจารย์

นางจันทร์ เพ็ญ พรหมเมศร์

คม.
ศษ.บ.

3100100597657

อาจารย์

นายธวัชชัย เทียนประทีป

กศ.ม.

ศิลปศึกษา
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ศิลปศึกษา
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
การอุดมศึกษา

ศษ.บ.

เครื องหนัง

คอ.ม.

เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
ศิลปอุตสาหกรรม

3259900194716

อาจารย์

นายสมชาย

เอียมผ่อง

คม.
ศษ.บ.

สาขาวิชาเอก

ค.อ.บ.

1101400498438

อาจารย์

นางอรสรวง คาวาอิ

คอ.ม.

ค.อ.บ.

เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
ศิลปอุตสาหกรรม

สํ าเร็จ
การศึกษาจาก

ปี
พ.ศ.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชี วศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชี วศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชี วศึกษา
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเ กล้ า เ จ้ า คุ ณ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเ กล้ า เ จ้ า คุ ณ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเ กล้ า เ จ้ า คุ ณ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเ กล้ า เ จ้ า คุ ณ
ทหารลาดกระบัง

2539
2523

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

2542
2529

300

300

300

300

2540

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

2528
2547

2535

2553

2549
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3.2.2 อาจารย์ ประจํา
รหัส

3101400100333

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื"อ - นามสกุล

ผูช้ ่วย
นางสุ มาลี ทองรุ่ งโรจน์
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

สํ าเร็จ
การศึกษาจาก

คม.
ศษ.บ.

ศิลปศึกษา
ออกแบบผลิตภัณฑ์

3100601341817

อาจารย์

นางจันทร์ เพ็ญ
พรหมเมศร์

คม.
ศษ.บ.

ศิลปศึกษา
ออกแบบผลิตภัณฑ์

3100100597657

อาจารย์

นายธวัชชัย เทียนประทีป

กศ.ม.

การอุดมศึกษา

ศษ.บ.

เครื องหนัง

คอ.ม.

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

ค.อ.บ.

ศิลปอุตสาหกรรม

คอ.ม.

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

ค.อ.บ.

ศิลปอุตสาหกรรม

3259900194716

1101400498438

อาจารย์

อาจารย์

นายสมชาย

เอียมผ่อง

นางอรสรวง คาวาอิ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชี วศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชี วศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชี วศึกษา
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเ กล้ า เ จ้ า คุ ณ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเ กล้ า เ จ้ า คุ ณ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเ กล้ า เ จ้ า คุ ณ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเ กล้ า เ จ้ า คุ ณ
ทหารลาดกระบัง

ปี
พ.ศ.

ภาระการสอน ชม./ปี
การศึกษา
2556 2557 2558 2559
2539 300 300 300 300
2523
2542
2529

300

300

300

300

2540

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

2528
2547

2535

2553

2549

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
รหัส
3100501847956

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

3100600385713

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

3101400100325

อาจารย์

ชื"อ - นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

ผศ.สุพณั ณี วรกิตสิ ทธิ สาธร

คอ.ม.

เทคโนโลยี
การศึกษา

ผศ.กฤตย์ เวียงอําพล

กศ.บ.

ศิลปศึกษา

นายจุฬาทิตย์ ทองรุ่ งโรจน์

ศ.ม.

ภาพพิมพ์

สําเร็จ
การศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ (ต่ อ)
รหัส
3102000671423

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

ชื"อ - นามสกุล

คุณวุฒิ

รศ.จันทร์จรัส ศรี ศิริ

3101801323741

อาจารย์

นายเกษม มานะรุ่ งวิทย์

สถ.บ.
พม.
คอ.ม.

3260400095613

อาจารย์

นายพรชัย เสนารักษ์

กศ.ม.

สาขาวิชาเอก

สําเร็จ
การศึกษาจาก
ศิลปอุตสาหกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒน
(พัฒนาสังคม)
บริ หารศาสตร์
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
อุตสาหกรรม
ลาดกระบัง
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
การศึกษา
ศรี นคริ นทรวิโรฒ

4. องค์ ประกอบเกีย" วกับประสบการณ์ ภาคสนาม
จากความต้องการทีบัณฑิ ตควรมีประสบการณ์ในวิชาชี พก่อนเข้าสู่ การทํางานจริ ง ดังนัTนหลักสู ตร
ได้กาํ หนดรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ งจะจัดอยูใ่ นกลุ่มเสริ มสร้างประสบการณ์ในวิชาชี พ แต่ในทางปฏิบตั ิแล้วมี
ความต้องการให้นกั ศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานีT เว้นแต่กรณี ทีนักศึกษามีปัญหาไม่สามารถลงทะเบียน
รายวิชาสหกิ จศึกษาทางศิลปกรรมศาสตร์ ได้ ก็จะเป็ นการอนุ โลมให้ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาการฝึ กงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ และวิชาสัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑ์แทนได้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดงั นีT
4.1.1 มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ
จําเป็ นในการเรี ยนรู ้ทฤษฎีมากขึTน
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
ปี การศึกษาที 2 ภาคการศึกษาที 3 (ภาคฤดูร้อน) หรื อ ปี การศึกษาที 3 ภาคการศึกษาที 3 (ภาคฤดู
ร้อน) และปี การศึกษาที 4 ภาคการศึกษาที 1
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
มคอ.02
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5. ข้ อกําหนดเกีย" วกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
กําหนดโครงการศิ ลปนิ พนธ์ เฉพาะบุ คคล ตามหัว ข้อ จุ ดมุ่งหมาย และขอบเขต ที ได้รับอนุ มตั ิ จาก
คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อศิ ลปนิ พนธ์ ตามสาขาวิชาออกแบบผลิ ตภัณฑ์ เพือค้นคว้าคลี คลายหาแนว
ทางการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
การค้นคว้าพัฒนาเพือการสร้างสรรค์ดว้ ยตนเอง โดยปฏิบตั ิตามระเบียบการทําศิลปนิ พนธ์ของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเขียนเอกสารประกอบผลงานสร้างสรรค์ และจัดนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั สามารถทําวิจยั เบืTองต้นเพือใช้ในการแก้ปัญหา
ทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ และสามารถเขียนผลงานวิจยั เพือการสื อสารได้
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที 2 ของปี การศึกษาที 4
กําหนดระยะเวลาโครงงานวิศิลปนิ พนธ์ ภาคการศึ กษาที 2 ของปี การศึ กษาที 4 หลังจากผ่านหัวข้อศิ ล ป
นิ พนธ์ นักศึกษาต้องทําการค้นคว้าข้อมูลหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ดังนัTนในภาคเรี ยนที 2 ทาง
สาขาวิชาจะจัดตัTงคณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์ การสอบจะแบ่งเป็ น 3 ครัTง ดังช่วงเวลาดังนีT
ครัEงที"
1

ช่ วงระยะเวลาสอบ
ข้ อมูล-กระบวนการ
พย.-ธค.
1.ข้อมูลบทที 1-3
2.ข้อมูลการวิเคราะห์
2
มค.
ดูความก้าวหน้าของเนืTองาน
3
มีค.
1.ข้อมูลทัTงหมดด้านเอกสาร บทที 1-5
2.งาน PRESENT ทัTงหมด
3.ต้นแบบ
หมายเหตุ งานทัTงหมด 100%
การมาปรึ กษาทีปรึ กษาศิลปนิพนธ์/ครัTง
รวมเล่ม
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
6 หน่วยกิต

คะแนน
40%
10%
40%

10%
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5.5 การเตรียมการ
5.5.1 แต่งตัTงกรรมการเพือดําเนินการสอบพิจารณาหัวข้อ
5.5.2 มอบหมายอาจารย์ประจําวิชาศิลปนิพนธ์เป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างคณะกรรมการ กับ
นักศึกษาเพือดําเนินการสอบ และจัดทําแบบประเมินผลทบทวนสอบมาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑ์/
มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
5.5.3 มอบหมายอาจารย์ทีปรึ กษาโครงการให้นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
5.5.4 อาจารย์ทีปรึ กษาให้คาํ ปรึ กษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและ
ประเมินผล
5.5.5 นักศึกษานําเสนอผลงานการศึกษาปากเปล่าต่อคณะกรรมการเพือรับข้อเสนอแนะและ
ประเมินผล
5.6 กระบวนการ
5.6.1 อาจารย์ผสู ้ อนและนักศึกษากําหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทบทวนสอบมาตรฐาน
โดยกําหนดเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
5.6.2 กรรมการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาตามแบบฟอร์ ม
5.6.3 นักศึกษานําเสนอผลการศึกษา และรับการประเมินโดยคณะกรรมการทีเข้าร่ วมฟั งการ
นําเสนอผลการศึกษา
5.6.4 กรรมการ อาจารย์ทีปรึ กษา และอาจารย์ประจําวิชาศิลปนิพนธ์เข้าร่ วมฟังการนําเสนอผล
การศึกษา
5.6.5 อาจารย์ประจําวิชาศิลปนิพนธ์นาํ คะแนนทุกส่ วนเสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการใน
คณะกรรมการบริ หาร
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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 นพืTนฐานที สําคัญของมนุ ษย์ทุก คนและทุ กวิชาชี พ หากบุ คคลใดหรื อ
วิชาชี พใดไม่มีจริ ยธรรมเป็ นหลักยึดเบืTองต้นแล้วก็ยากทีจะก้าวไปสู่ ความสําเร็ จแห่ งตนและวิชาชี พนัTน ๆ ที
ยิงกว่านัTนก็คือ การขาดจริ ยธรรมทัTงในส่ วนบุคคลและในวิชาชี พ อาจมีผลร้ ายต่อตนเอง สังคมและวงการ
วิช าชี พ ในอนาคตอี ก ด้วย ดังจะพบเห็ น ได้จากวิก ฤตศรั ทธาในวิชาชี พหลายแขนงปั จจุ บ นั ทัTงในวงการ
วิชาชี พครู แพทย์ ตํารวจ ทหาร นักการเมืองเป็ นต้น จึงมีคาํ กล่าวว่าเราไม่สามารถสร้างครู ดีบนพืTนฐานของ
คนไม่ดี และไม่สามารถสร้างแพทย์ ตํารวจ ทหาร นักการเมือง และนักธุ รกิจทีดี ถ้าบุคคลเหล่านัTนมีพTืนฐาน
ทางนิ สัยและความประพฤติทีไม่ดี นักศึกษาก็เช่ นเดี ยวกันจําเป็ นอย่างยิงต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม เพือให้
สามารถดํารงตนได้อย่างเหมาะสม ใช้ชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างราบรื น และเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
และส่ วนรวม เป็ นการช่วยจรรโลงสังคมให้น่าอยูม่ ากยิงขึTน อาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชาจึงต้องพยายาม
สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม เพือให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาตนเองทัTงด้านคุณธรรม จริ ยธรรมพร้อมๆ กับ
วิทยาการสมัยใหม่ อาจารย์ตอ้ งมี คุณสมบัติของความเป็ นอาจารย์ ประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง มีคุณธรรม
จริ ยธรรมอย่างน้อยตามทีระบุไว้ ดังนีT
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
นอกจากนีT ยงั ต้องมี การสอดแทรกเนืT 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 อสัตย์ทT งั ต่อตนเองและ
สังคม นักศึกษาต้องปฏิ บตั ิ ตามระเบียบวินยั ขัTนพืTนฐาน เช่ น การเข้าเรี ยนตามเวลาที กําหนด การทํางาน
ตามทีได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิตนเป็ นสมาชิ กของกลุ่มทีดีสอดคล้องกับบทบาทหน้าที
ของตนเอง การยอมรับฟังความคิดเห็น และเคารพสิ ทธิ ของบุคคลอืน มีความซื อสัตย์สุจริ ตทัTงต่อตนเองและ
บุคคลอืน ไม่ทาํ การทุจริ ตในการสอบ ไม่ทาํ การลอกเลี ยนผลงานทางวิชาการของผูอ้ ืนโดยปราศจากการ
อ้างอิง ดังนัTน อาจารย์ผสู ้ อนทุกคนต้องสอดแทรกเรื องคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชาให้มีความ
เหมาะสมกลมกลืนกับเนืTอหาทีสอน 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. ประเมินจากพฤติกรรมการตรงต่อเวลาในการเข้าชัTนเรี 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 ดังนัTนมาตรฐานความรู ้จึงต้องครอบคลุมในสิ งต่อไปนีT
1. สามารถนําความรู ้ในวิชาศึกษาทัวไปมาบูรณาการกับศาสตร์ ทีเกียวข้องได้
2. มีความรอบรู ้ ใฝ่ รู ้เพือให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงของสังคมโลกและตระหนักในการเรี ยน
รู ้ตลอดชีวติ
3. มีความรู ้ทีจําเป็ นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
การทดสอบมาตรฐานนีTสามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละรายวิชาในแต่ละ
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 ทัTงนีT ให้เป็ นไปตามลักษณะของแต่ละรายวิชาตลอดจนเนืTอหาสาระ
ของรายวิชานัTน ๆ โดยอาจใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย การสอนแบบผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ การสอนแบบตัTง
คําถาม การมอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์แก้ไขปั ญหา การแนะนําให้บทเรี ยนชัTนปี แรกผสมผสานกับการ
เน้นยํTาในชัTนปี ทีสู งขึTน เป็ นต้น นอกจากนีTควรจัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง เช่น เชิ ญผูเ้ ชี ยวชาญทีมี
ประสบการณ์ตรงเป็ นวิทยากรบรรยายพิเศษเฉพาะเรื อง เพือให้นกั ศึกษาได้รับความรู ้ทีหลากหลายเป็ นการ
ต่อยอดจากองค์ความรู ้เดิม
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิlทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ เช่น
1. การทดสอบย่อย
2. การทดสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3. การนําเสนอรายงานในชัTนเรี 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 ดังนัTนอาจารย์ผูส้ อนต้องเน้นให้นกั ศึกษาสามารถคิดเป็ น ทําเป็ น และหา
แนวทางใหม่ในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ งนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพือให้
เกิดทักษะทางปั ญญา ดังนีT
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
การวัดมาตรฐานในข้อนีTสามารถทําได้ในชัTนเรี ยน เช่น การมอบหมายงาน ให้คิดวิเคราะห์แก้ไข
ปั ญหา การตัTงคําถาม การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ การมีส่วนร่ วมในชัTนเรี ยน หรื อการสอบประจํารายวิชาในแต่
ละภาคการศึกษา เป็ นต้น
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2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้ านทักษะทางปัญญา
1. กรณี ศึกษา
2. สอนแบบตัTงคําถาม และอาจารย์ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
3. มอบหมายงานให้คน้ คว้า เขียนรายงาน และนําเสนอในชัTนเรี 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 ตรวจเนืTอหาของรายงานการค้นคว้า 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 ้จากการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริ เริ มในการ
วิเคราะห์ ปัญหาได้อย่า งเหมาะสมบนพืTนฐานของตนเองและของกลุ่ ม อาจารย์ผูส้ อนจึ งต้องสอดแทรก
ความรู ้ ทัTงด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ ความเป็ นผูน้ าํ และการเป็ นสมาชิ กของกลุ่มทีดี
รู ้จกั หลักในการพัฒนาตนเอง ซึ งผูศ้ ึกษาจะได้รับ ดังนีT
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 างบุ คคลและ
ความรับผิดชอบ
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 ดังนีT
1. มอบหมายงานกลุ่ม
2. จัดให้มีกิจกรรม การอภิปราย และแสดงความคิดเห็น
3. การมอบหมายงานให้นกั ศึกษาอ่านบทเรี ยนล่วงหน้าแล้วนํามาถ่ายทอด
ให้เพือนฟังในชัTนเรี ยน
4. จัดให้มีภาคปฏิบตั ิในรายวิชา
5. การแนะนําหรื อให้บทเรี ยนในชัTนปี แรกทีเน้นยํTาในชัTนปี ทีสู งขึTน
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรม การอภิปราย การแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่ม
ในชัTนเรี 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
ดังนีT
1. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื อสารได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบนั
3. สามารถคิด วิเคราะห์ ตีความ จําแนกข้อมูลทัTงเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ
เพือการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
การวัดมาตรฐานนีT อาจทําได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นกั ศึกษาแก้ปัญหาวิเคราะห์หรื อ
สังเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาํ เสนอแนวคิดของการแก้ปัญหาต่อนักศึกษาในชัTนเรี ยน
อาจมีการวิพากษ์วจิ ารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษาเพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
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2.5.2 กลยุทธ์ การสอนที"ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การ
สื" อสาร และการใช้ 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
ทันสมัยยิงขึTนต่อไป 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 อการนําเสนอ
โดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศสตร์ และสถิติศาสตร์ ทีเกียวข้อง
2. ประเมินจากความสามารถในการใช้ภาษาในการสื อสาร ในเอกสารรายงาน
และการนําเสนอผลงานปากเปล่า
3. ประเมินจากการสังเกต การอภิปราย การร่ วมแสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม
อธิ บายข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื องมือต่าง ๆ กรณี ศึกษาต่าง ๆ ทีมีการนําเสนอต่อชัTนเรี 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 รวมทัTงเคารพในคุณค่าและศักดิlศรี 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 การให้คะแนนการเข้าชัTนเรี 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 เนืTอหาเทคนิคให้ร่วมสมัยอยูเ่ สมอ
6. สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขากับความรู ้ในศาสตร์ อืน ๆ ทีเกียวข้อง
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
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3.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3. ประเมินจากรายงานทีนักศึกษาจัดทํา
4. ประเมินจากโครงการทีนําเสนอ
5. ประเมินจากการนําเสนอรายงานหน้าชัTนเรี ยน
6. ประเมินจากรายวิชาฝึ กงาน
3.3 ทักษะทางปั ญญา
3.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสถานการณ์ปัจจุบนั เพือใช้ในการออกแบบและแก้ปัญหางาน
อย่างสร้างสรรค์
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 อรายงานหน้าชัTนเรี ยน
3.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแก้ปัญหา
2. ประเมินผลการปฏิบตั ิการจากสถานการณ์จริ ง
3. ประเมินจากผลงานทีมอบหมาย

มคอ.02

77

3.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื อสารกับกลุ่มบุคคลทีหลากหลาย
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทัTง
ในบทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
3. สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชีTนาํ สังคมในประเด็นทีเหมาะสม
4. มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและมีความรับผิดชอบการกระทําของ
ตนเองและรับผิดชอบงานกลุ่ม
5. สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทT งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม พร้อมทัTงแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทัTงของตนเองและของกลุ่ม
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 างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ประเมินพฤติกรรมภาวะการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามทีดี
2. พิจารณาจากการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
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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 อการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปั ญหาทีเกียวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถสื อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทัTงปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื อในการ
นําเสนออย่างเหมาะสม
3.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื" อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ส่ งเสริ มให้มีการตัดสิ นใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
2. ส่ งเสริ มการค้นคว้า เรี ยบเรี ยงข้อมูลและนําเสนอให้ผอู ้ ืนเข้าใจได้ถูกต้อง และให้ ความสําคัญใน
การอ้างอิงแหล่งทีมาของข้อมูล
3.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื" อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงาน
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3.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พ
3.6.1 ผลการเรียนรู้ ด้านการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. มีทกั ษะในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมี
ความปลอดภัย
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 ให้นกั ศึกษาเกิด
ความคิดสร้างสรรค์และฝึ กปฏิบตั ิงานด้วยใจ
3.6.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนักศึกษา
2. ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัTนเรี ยน
3. การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์เป็ นต้น

มคอ.02

80

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 ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชี พและสังคม
3. มีทศั นคติทีดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ งคุณธรรมและจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิตน
ต่อผูอ้ ืนอย่างสมําเสมอ
4. มีความรับผิดชอบในหน้าทีเป็ นสมาชิกทีดี และมีส่วนรวมในกิจกรรมเพือการพัฒนาเป็ น
แบบอย่างทีดีต่อผูอ้ ืน
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4.1.2. กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1. ปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบ วินยั คุณธรรม และจริ ยธรรม โดนเน้นเรื องการเข้าชัTน เรี ยน การ
แต่งกายให้เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยฝึ กให้มีการทํางานเป็ นกลุ่ม เป็ นผูน้ าํ กลุ่มและเป็ นสมาชิกกลุ่มทีดี
3. อาจารย์ผสู ้ อนทุกคนต้องสอดแทรกเรื องคุณธรรม จริ ยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา
4. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
4.1.3. กลยุทธ์ การประเมินผลเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1. ประเมินจากการเข้าชัTนเรี ยน การส่ งงานตามกําหนดทีมอบหมายและการร่ วมกิจกรรมในชัTนเรี ย
2. ประเมินจากการมีวนิ ยั ในการร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
3. ปริ มาณการทําทุจริ ตในการสอบ
4. ผลการประเมินจากการทีผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
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4.2 ด้ านความรู้
4.2.1. ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทีสําคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์
2. รู ้และเข้าใจวิธีวเิ คราะห์งานออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้
3. ศึกษาและพัฒนาความรู ้ เพือความชํานาญทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
4. สามารถบูรณาการความรู ้ในทีศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อืน ๆ ทีเกียวข้อง
4.2.2. กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ พฒ
ั นการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. การบรรยายในชัTนเรี ยนและการถามตอบ
2. มอบหัวข้อเรื องให้คน้ คว้าและทํารายงานทัTงเดียวและกลุ่ม
3. ทํารายงานเปรี ยบเทียบความรู ้จากห้องเรี ยนกับการทํางานจริ งภาคปฏิบตั ิ
4. อภิปรายกลุ่มโดยให้ผสู ้ อนตัTงคําถามตามระบบการสอนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
5. มีการศึกษานอกสถานทีและทํารายงาน
6. สอนโดยการสาธิ ตและฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการ
4.2.3. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3. ประเมินจากผลงานทีผูเ้ รี ยนจัดทํา
4. ประเมินผลจากโครงการทีผูเ้ รี ยนนําเสนอ
5. ประเมินผลจากรายงานทีผูเ้ รี ยนนําเสนอหน้าชัTนเรี ยน
6. ประเมินผลจากการฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการ
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4.3 ทักษะทางปั ญญา
4.3.1. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถสื บค้น ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ดว้ ยเทคโนโลยีเพือใช้ในการสร้างสรรค์งานให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาความต้องการในงานผลิตภัณฑ์ได้
4. สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหา ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
เหมาะสม
4.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. กรณี ศึกษาทางการประยุกต์ใช้กบั เทคโนโลยีและด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
2. การอภิปรายกลุ่ม
3. ให้นกั ศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิจริ ง
4.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนักศึกษา
2. ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรื อการสัมภาษณ์
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4.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
1. มีการเรี ยนรู ้ มีทกั ษะ และมีทศั นคติทีดีในการทํางานเป็ นทีม
2. มีภาวะการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามทีดี
3. มีทกั ษะในการทํางานและการบริ หารจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสม
4. มีมนุษยสัมพันธ์
5. มีความรับผิดชอบ
4.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. กําหนดการทํางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็ นผูน้ าํ และผูร้ ายงาน
2. ให้คาํ แนะนําในการเข้าร่ วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ
3. ให้ความสําคัญในการแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบและการให้ความร่ วมมือ
4. ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษากล้าแสดงออกและเสนอข้อคิดเห็น โดยการอภิปรายและเสวนางานที
มอบหมาย
4.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
2. สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ มแสดงประเด็นในแก้ไขสถานการณ์ทT งั ส่ วนตัวและส่ วนรวมพร้อมทัTงแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทัTงของตนเองและของกลุ่ม
3. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ทT งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื อง
4. มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรเพือการทํางาน
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4.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื" อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ และการสื" อสาร
1. มีทกั ษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพือคํานวณค่าทางสถิติสาํ หรับงานวิเคราะห์ และวิจยั
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์
2. สามารถใช้เทคโนโลยีเพือการประเมินราคาทางการตลาดในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
3. เลือกใช้สือเพือการนําเสนอผลงานทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสื บค้นข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
4.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ และการสื" อสาร
1. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นกั ศึกษาได้วเิ คราะห์สถานการณ์เสมือนจริ ง
2. นําเสนอการแก้ปัญหาทีเหมาะสม
3. เรี ยนรู ้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีเพือการออกแบบในหลากหลายสถานการณ์
4.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ และการสื" อสาร
1. ประเมินจากการเลือกใช้เลือกใช้เครื องมือทางเทคโนโลยีเพือการออกแบบหรื อคณิ ตศาสตร์ และ
สถิติเพือการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2. ประเมินจากความสามารถในอธิ บาย ถึงข้อจํากัดเหตุผลในการเลือกใช้เครื องมือต่าง ๆ
การอภิปราย กรณี ศึกษาต่าง ๆ การนําเสนอแนวคิดของการแก้ไขปั ญหา ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพ
ต่อนักศึกษาในชัTนเรี ยน
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4.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พ
4.6.1 ผลการเรียนรู้ ด้านการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. สามารถปฏิบตั ิการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ศาสตร์ และศิลป์ ได้อย่างทันสมัย
2. มีทกั ษะในการวิเคราะห์ วิจยั เพือแก้ปัญหาในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. มีทกั ษะในการใช้เครื องมือ และเครื องจักรกลทีเหมาะสมกับลักษณะของงานออกแบบผลิตภัณฑ์
4. มีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เพือการออกแบบตามความต้องการของตลาดผูบ้ ริ โภคได้
5. สามารถปฏิบตั ิการจัดทําผลงานผลิตภัณฑ์ตน้ แบบได้
6. มีทกั ษะในการแก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชมหรื อสถานประกอบการทีนักศึกษาได้ร่วม
ฝึ กปฏิบตั ิงานจริ งได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
4.6.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ" ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. การสาธิ ต
2. การฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการ
3. การฝึ กแก้ปัญหาทางการออกแบบฯในสถานการณ์จาํ ลอง
4. การฝึ กปฏิบตั ิในสถานประกอบการจริ ง และในชุมชนภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศ และพี
เลีTยงในสถานประกอบการ และในชุมชนนัTนๆทีได้รับการแต่งตัTง มีการประชุมปรึ กษาก่อนและหลัง
ปฏิบตั ิงาน
5. การทําโครงการบริ การวิชาการแก่สังคม เพือถ่ายทอดความรู ้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชน
ร่ วมกับอาจารย์
6. การทําโครงการศิลปะนิพนธ์ในเรื องทีนักศึกษาสนใจเป็ นพิเศษ
4.6.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. การประเมินทักษะการปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการ
2. การสังเกตการณ์ปฏิบตั ิการสร้างสรรค์งานออกแบบฯ
3. การประเมินจากข้อมูลสะท้อนกลับ(Feedback) จากชุมชมหรื อสถานประกอบการทีนักศึกษาได้
ร่ วมฝึ กปฏิบตั ิงานจริ ง
4. ผลการดําเนิ นการบริ การวิชาการแก่สังคม เพือถ่ายทอดความรู ้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชน
ร่ วมกับอาจารย์
5. การสอบปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการ
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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 นพืTนฐานที สําคัญของมนุ ษย์ทุกคนและทุ กวิชาชี พ หากบุ คคลใดหรื อ
วิชาชี พใดไม่มีจริ ยธรรมเป็ นหลักยึดเบืTองต้นแล้วก็ยากทีจะก้าวไปสู่ ความสําเร็ จแห่ งตนและวิชาชี พนัTน ๆ ที
ยิงกว่านัTนก็คือ การขาดจริ ยธรรมทัTงในส่ วนบุคคลและในวิชาชี พ อาจมีผลร้ ายต่อตนเอง สังคมและวงการ
วิช าชี พ ในอนาคตอี ก ด้วย ดังจะพบเห็ น ได้จากวิก ฤตศรั ทธาในวิชาชี พหลายแขนงปั จจุ บ นั ทัTงในวงการ
วิชาชี พครู แพทย์ ตํารวจ ทหาร นักการเมืองเป็ นต้น จึงมีคาํ กล่าวว่าเราไม่สามารถสร้างครู ดีบนพืTนฐานของ
คนไม่ดี และไม่สามารถสร้างแพทย์ ตํารวจ ทหาร นักการเมือง และนักธุ รกิจทีดี ถ้าบุคคลเหล่านัTนมีพTืนฐาน
ทางนิ สัยและความประพฤติทีไม่ดี นักศึกษาก็เช่ นเดี ยวกันจําเป็ นอย่างยิงต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม เพือให้
สามารถดํารงตนได้อย่างเหมาะสม ใช้ชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างราบรื น และเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
และส่ วนรวม เป็ นการช่วยจรรโลงสังคมให้น่าอยูม่ ากยิงขึTน อาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชาจึงต้องพยายาม
สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม เพือให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาตนเองทัTงด้านคุณธรรม จริ ยธรรมพร้อมๆ กับ
วิทยาการสมัยใหม่ อาจารย์ตอ้ งมี คุณสมบัติของความเป็ นอาจารย์ ประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง มีคุณธรรม
จริ ยธรรมอย่างน้อยตามทีระบุไว้ ดังนีT
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
นอกจากนีT ยงั ต้องมีการสอดแทรกเนืTอหาคุ ณธรรม จริ ยธรรมในทุกกลุ่มรายวิชาให้นกั ศึกษาได้
ศึกษา ผูส้ อนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริ ยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ งการวัดมาตรฐานไม่
จําเป็ นต้องเป็ นข้อสอบ อาจใช้วธิ ี การสังเกตพฤติกรรมระหว่างทํากิจกรรมของนักศึกษาตามทีกําหนดให้ เช่น
การทํากิจกรรมกลุ่มร่ วมกับบุคคลอืน เป็ นต้น
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ด้ านที" 2 ความรู้
1. นักศึกษาต้องมีความรู ้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวาง และเป็ นระบบ ตระหนัก รู ้หลักการและ
ทฤษฎีในองค์ความรู ้ทีเกียวข้อง ดังนัTนมาตรฐานความรู ้จึงต้องครอบคลุมในสิ งต่อไปนีT
2. สามารถนําความรู ้ในวิชาศึกษาทัวไปมาบูรณาการกับศาสตร์ ทีเกียวข้องได้
3. มีความรอบรู ้ ใฝ่ รู ้เพือให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงของสังคมโลกและตระหนักในการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวติ
การทดสอบมาตรฐานนีTสามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละรายวิชาในแต่ละ
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 ดังนัTนอาจารย์ผูส้ อนต้องเน้นให้นกั ศึกษาสามารถคิดเป็ น ทําเป็ น และหา
แนวทางใหม่ในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ งนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพือให้
เกิดทักษะทางปั ญญา ดังนีT
1. สามารถคิดวิเคราะห์และมีวจิ ารณญาณในการตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบ
2.สามารถสื บค้น ตีความ ประเมิน วิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพือใช้ในการแก้ปัญหา
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
การวัดมาตรฐานในข้อนีT สามารถทําได้ในชัTนเรี ยน เช่ น การมอบหมายงาน ให้คิดวิเคราะห์
แก้ไขปั ญหา การตัTงคําถาม การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ การมีส่วนร่ วมในชัTนเรี 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 งเหมาะสมบนพืTนฐานของตนเองและของกลุ่ ม อาจารย์ผูส้ อนจึ งต้องสอดแทรก
ความรู ้ ทัTงด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ ความเป็ นผูน้ าํ และการเป็ นสมาชิ กของกลุ่มทีดี
รู ้จกั หลักในการพัฒนาตนเอง ซึ งผูศ้ ึกษาจะได้รับ ดังนีT
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
ดังนีT
1. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื อสารได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบนั
3. สามารถคิด วิเคราะห์ ตีความ จําแนกข้อมูลทัTงเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ
เพือการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
การวัดมาตรฐานนีT อาจทําได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นกั ศึกษาแก้ปัญหาวิเคราะห์หรื อ
สังเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาํ เสนอแนวคิดของการแก้ปัญหาต่อนักศึกษาในชัTนเรี ยน
อาจมีการวิพากษ์วจิ ารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษาเพือให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
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5.2 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาพืนE ฐาน แกน)
ด้ านที" 1 คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื อสัตย์สุจริ ต
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. เคารพสิ ทธิ และรั บฟั งความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื น รวมทัTงเคารพในคุ ณค่าและศักดิl ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
ด้ านที" 2 ความรู้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทีสําคัญ
2. เข้าใจและอธิ บายกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
3. สามารถปรับปรุ งรู ปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน
4. รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญอย่างต่อเนือง
5. สามารถประยุกต์รูปแบบ เนืTอหาเทคนิคให้ร่วมสมัยอยูเ่ สมอ
6. สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขากับความรู ้ในศาสตร์ อืน ๆ ทีเกียวข้อง
ด้ านที" 3 ทักษะทางปัญญา
1. สามารถคิดทํางานอย่างมีขT นั ตอนและเป็ นระบบ
2. สามารถสื บค้น ข้อมูล และประเมินสถานการณ์ปัจจุบนั เพือใช้ในการสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหางานได้
3. สามารถรวบรวม ศึกษา ข้อมูล และสรุ ปประเด็นปั ญหาความต้องการ
4. สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการออกแบบผลงานทางด้านทัศนศิลป์ ได้อย่าง
เหมาะสม
ด้ านที" 4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื อสารกับกลุ่มบุคคลทีหลากหลาย
2. สามารถให้ค วามช่ ว ยเหลื อ และอํา นวยความสะดวกแก่ ก ารแก้ปั ญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้
3. สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาประยุกต์ใช้กบั สังคมอย่างเหมาะสม
4. มี ภ าวะความเป็ นผูน้ ํา และผูต้ าม สามารถทํา งานเป็ นที ม และมี ค วามรั บ ผิดชอบการ
กระทําของตนเองและรับผิดชอบงานกลุ่ม
5. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ทT งั ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนือง
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ด้ านที" 5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื" อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทกั ษะในการปรับใช้เครื องมือและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
2. สามารถสื อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทัTงปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื อ
ในการนําเสนออย่างเหมาะสม
3. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสือสารอย่างเหมาะสม
ด้ านที" 6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. มี ท ัก ษะในการใช้ ว ัส ดุ อุ ป กรณ์ ในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานจิ ต รกรรมได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และมีความปลอดภัย
2. มีทกั ษะในการร่ างและทําต้นแบบผลงานตามทีแต่ละบุคคลถนัด
3. สามารถสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทคนิคต่างๆได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน
5. มีทกั ษะในการสร้างสรรค์ทีแสดงเอกลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างชัดเจน
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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 ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชี พและสังคม
3. มีทศั นคติทีดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ งคุณธรรมและจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิตน
ต่อผูอ้ ืนอย่างสมําเสมอ
4. มีความรับผิดชอบในหน้าที เป็ นสมาชิกทีดี และมีส่วนรวมในกิจกรรมเพือการพัฒนาเป็ น
แบบอย่างทีดีต่อผูอ้ ืน
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้ านที" 2 ความรู้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทีสําคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์
2. รู ้และเข้าใจวิธีวเิ คราะห์งานออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้
3. ศึกษาและพัฒนาความรู ้ เพือความชํานาญทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
4. สามารถบูรณาการความรู ้ในทีศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อืน ๆ ทีเกียวข้อง
ด้ านที" 3 ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถสื บค้น ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ดว้ ยเทคโนโลยีเพือใช้ในการสร้างสรรค์งานให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการในงานผลิตภัณฑ์ได้
4. สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะทางการแก้ไขปั ญหาทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
เหมาะสม
ด้ านที" 4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีการเรี ยนรู ้ มีทกั ษะ และมีทศั นคติทีดีในการทํางานเป็ นทีม
2. มีภาวะการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามทีดี
3. มีทกั ษะในการทํางานและการบริ หารจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสม
4. มีมนุษยสัมพันธ์
5. มีความรับผิดชอบ
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ด้ านที" 5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื" อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทกั ษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพือคํานวณค่าทางสถิติสาํ หรับงานวิเคราะห์ และวิจยั
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์
2. สามารถใช้เทคโนโลยีเพือการประเมินราคาทางการตลาดในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
3. เลือกใช้สือเพือการนําเสนอผลงานทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสื บค้นข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
ด้ านที" 6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พ
1. สามารถปฏิบตั ิการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ศาสตร์ และศิลป์ ได้อย่างทันสมัย
2. มีทกั ษะในการวิเคราะห์ วิจยั เพือแก้ปัญหาในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. มีทกั ษะในการใช้เครื องมือ และเครื องจักรกลทีเหมาะสมกับลักษณะของงานออกแบบผลิตภัณฑ์
4. มีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เพือการออกแบบตามความต้องการของตลาดผูบ้ ริ โภคได้
5. สามารถปฏิบตั ิการจัดทําผลงานผลิตภัณฑ์ตน้ แบบได้
6. มีทกั ษะในการแก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชมหรื อสถานประกอบการทีนักศึกษา
ได้ร่วมฝึ กปฏิบตั ิงานจริ งได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
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SOC 1017 กฎหมายการค้า

SOC 1009 สังคมกับเศรษฐศาสตร์

SOC 1005 สังคมกับสิ งแวดล้อม
SOC 1008 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

SOC 1004 มนุษยสัมพันธ์

HUM 1007 พืTนฐานอารยธรรมไทย

HUM 1005 ปรัชญาเบืTองต้น

HUM 1004 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ

HUM 1002 จิตวิทยาทัวไป

HUM 1001 การเขียนรายงานและการใช้หอ้ งสมุด
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ทักษะทาง
ปัญญา
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ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

แผนทีแ" สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนจากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping) **
วิทยาลัยเพาะช่ าง
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
• ความรับผิดชอบหลัก
ο ความรับผิดชอบรอง
5.1 หมวดวิชาศึกษาทัว" ไป
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ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื"อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ENL 2008 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

ENL 2007 ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร

ENL 2006 การพูดภาษาอังกฤษในทีชุมชน

ENL 2003 สนทนาภาษาอังกฤษ

ENL 1002 ภาษาอังกฤษเพืออาชีพ

ENL 1001 ภาษาอังกฤษทัวไป

THA 1002 วรรณคดีศึกษา
THA 1003 การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ

THA 1001 ภาษาไทยเพือการสื อสาร
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คุณธรรม จริยธรรม
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ทักษะทาง
ปัญญา
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ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื"อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

REC 1004 นันทนาการกลางแจ้ง

REC 1001 นันทนาการเพือคุณภาพชีวติ

PED 1027 ลีลาศ

PED 1005 ฟุตซอล

•
•
ο
•
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MTH 1020 สถิติเบืTองต้น

ο
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SCI 1014 วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน

•

ο

ο

SCI 1012 สิ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

•

2

SCI 1015 มนุษย์และวิทยาศาสตร์กายภาพ
MTH 1015 อินเทอร์เน็ตและพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์พTืนฐาน

ο

1

SCI 1003 เคมีในชีวติ ประจําวัน
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ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื"อสาร
และการใช้
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

ความรู้

แผนทีแ" สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนจากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping) **
วิทยาลัย เพาะช่ าง
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
• ความรับผิดชอบหลัก
ο ความรับผิดชอบรอง
5.2 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาพืนE ฐาน แกน)
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•
•
•

1





2







3

4

ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ

5

PRD 2230
PRD 2231
PRD 2232

PRD 2229

PRD 1201
PRD 2208
PRD 3219
PRD 1225
PRD 1226
PRD 1227
PRD 1228

ประวัติการออกแบบผลิตภัณฑ์
การตลาดและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ระเบียบวิธีวจิ ยั ออกแบบผลิตภัณฑ์
การเขียนแบบเทคนิค
วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 1
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
คอมพิวเตอร์เพือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 1
คอมพิวเตอร์เพือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 2
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 2
กายวิภาคเชิงกล

รายวิชา

●
●
●

●
●
●
●
●

1

●

●

2
●

●
●
●

4

5

● ●
● ο
● ο

ο ●

ο ●

●
ο
● ο
● ●

●
●
● ο
● ● ●
● ο

2

ο
●
●

ο

4

● ο
ο
ο ●

●

3

1

●
●
●

● ●

2
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●
●

●

●

●

●

ο
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ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ

ο

●

●
ο ●
ο
●
●
ο ●
● ● ο ● ο ο ο

●

● ●

4 1 2 3 4 5 6
●
ο
●
●
●
ο
●
●
●
ο

ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื" อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

● ●

5
●
●
●
●
●
●

ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3 4 1
● ● ●
ο ο
ο ο
●
● ο ●
ο ●

ทักษะทางปัญญา

4 1 2
●
ο ο ο ●
ο ο ● ο
● ● ο
●

3

ความรู้

1 2
●
ο
●
● ● ο
●
ο ● ●
●
●
●
● ο
●
● ●

3

คุณธรรม จริยธรรม

แผนทีแ" สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนจากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping) **
วิทยาลัยเพาะช่ าง
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
• ความรับผิดชอบหลัก
ο ความรับผิดชอบรอง
5.3 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพบังคับ/เลือก เฉพาะด้ าน)
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PRD 2233
PRD 2234
PRD 3235
PRD 3236
PRD 3237
PRD 3238
PRD 3239
PRD 3240
PRD 3241
PRD 4242
PRD 4243
PRD 4244
PRD 4245
PRD 3301
PRD 3302
PRD 4303
PRD 3304

1 2 3 4 5 1
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
●
●
● ●
การออกแบบ 3 มิติ
●
●
● ο
มโนทัศน์ทางการออกแบบ
●
●
● ●
การนําเสนอผลงาน
●
●
●
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ ●
●
● ●
วิเคราะห์งานผลิตภัณฑ์
●
●
● ●
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
●
●
● ●
การออกแบบผลิตภัณฑ์ไทย
●
●
● ●
●
●
● ●
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 5
●
●
● ●
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 6
●
●
● ●
การออกแบบเครื องเรื อน
●
●
● ●
โครงการศิลปนิพนธ์
● ● ● ● ● ●
ศิลปนิพนธ์
●
●
● ●
การเตรี ยมการฝึ กงาน
●
●
● ●
การฝึ กงาน
●
●
● ●
สัมมนางานออกแบบผลิตภัณฑ์
●
●
● ●
การเตรี ยมสหกิจศึกษา

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

●
●

●

2

3 4
●
● ο
ο
●
● ●
ο
●
● ο
● ο
● ο
● ο
ο
● ●
●
●
ο ο
●

ความรู้
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ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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2
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●
ο
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5
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ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
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●

●
●

●
●
●
●
●

●
●

3
●

ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื" อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

●

●
●

●

6

2

หมายเหตุ *** สอดคล้องกับ หมวดที 4 ข้อ

PRD 3325
PRD 3326
ART 4324

PRD 4305
PRD 1320
PRD 2321
PRD 2322
PRD 3323

1
●
สหกิจศึกษา
การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ●
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที ระลึก ●
การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื องหนัง ●
การออกแบบผลิตภัณฑ์
●
เครื องประดับ
การออกแบบเครื องแต่งกาย
●
การผลิตผลิตภัณฑ์เครื องหนัง
●
การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้าง
●
ธุรกิจใหม่

รายวิชา

ความรู้

● ●
● ●
● ●

●

● ●

●
●

●

2

3

ทักษะทางปัญญา

● ο
● ο

● ο

4 1
● ●
● ο
●
● ο

2

3

5
●
●
●
●

ο ●
ο ●

ο ●

4
●
ο
●
ο

ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

ο ● ● ο ο ● ● ● ● ●

● ο
● ο

● ο

3 4 5 1 2 3 4 1
●
● ●
● ●
●
● ●
● ο
●
● ●
● ο
●
●
● ο ο

คุณธรรม จริยธรรม
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ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื" อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

6
●

100

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 และผลการศึกษาดังนีT (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ว่า
ด้วยเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2552 ภาคผนวก ข )
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
เป็ นส่ วนหนึงของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทีจะต้องทําความเข้าใจตรงกัน
ทัTงสถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิl ซึ งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช าควรให้ นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ยนการสอนในระดั บ รายวิ ช า
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับ หลักสู ตรสามารถทําได้โดยมี ระบบประกันคุ ณภาพภายในสถาบัน การศึ กษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ควรเน้นการทําวิจยั สัมฤทธิl ผล
ของการประกอบอาชี พของบัณฑิต ทีทําอย่างต่อเนื องและนําผลวิจยั ทีได้ยอ้ นกลับมาปรับปรุ งกระบวนการ
การเรี ยนการสอน และหลักสู ตรแบบครบวงจร รวมทัTงการประเมิ นคุ ณภาพของหลักสู ตร โดยการวิจยั
อาจจะทําดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนีT
2.2.1 ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นทีจบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมันใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรื อ การแบบส่ งแบบสอบถาม
เพือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตทีจบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนัTน ๆ
2.2.3 การประเมินตําแหน่ง และหรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอืน โดยการส่ งแบบสอบถาม หรื อสอบถามเมือมีโอกาส ใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู ้ ความพร้อม และคุณสมบัติดา้ นอืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้า
ศึกษาเพือปริ ญญาทีสู งขึTนในสถานศึกษานัTน ๆ
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2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตทีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู ้จากสาขาวิชาที
เรี ยนรวมทัTงสาขาอืน ๆ ทีกําหนดในหลักสู ตร ทีเกียวเนื องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทัTงเป็ น
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียงขึ
ิ T 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
นักศึกษาต้องขึTนทะเบียนเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ และลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชาต่างๆ ครบตามจํานวนหน่วยกิต ทีกําหนดไว้ในหลักสู ตร ต้องได้ระดับคะแนนเฉลียสะสม
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)

หมวดที" 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1.มีการปฐมนิ เทศแนะแนวแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู ้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ
ตลอดจนในหลักสู ตรทีเปิ ดสอน
2.ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิมพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพือส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั
โดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชาออกแบผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนด้านการศึกษาฝึ กอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทัTงในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิมพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพือส่ งเสริ มการสอนและ
การวิจยั โดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนด้านการศึกษา ฝึ กอบรม
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทัTงในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ
2.1.2 การเพิมพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอืน" ๆ
2.2.1 การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนทีเกียวข้องกับการพัฒนาความรู ้และคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุน้ อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
2.2.3 ส่ งเสริ มการทําวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่เป็ นหลัก และเพือพัฒนาการเรี ยนการสอนและมี
ความเชียวชาญในสาขาวิชาชี พเป็ นรอง
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่ วมกลุ่มวิจยั ต่าง ๆ ของคณะ
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่ วมกิจกรรมบริ การวิชาการต่าง ๆ ของคณะ

หมวดที" 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
ในการบริ หารหลักสู ตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสู ตรรับผิดชอบหลักสู ตรจะวางแผนการ
จัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของคณะและอาจารย์ผสู ้ อน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ใน
การปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรโดยกระทําทุกปี อย่างต่อเนือง
เป้าหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัยโดย
อาจารย์และนักศึกษาสามารถก้าวทัน
หรื อเป็ นผูน้ าํ ในการสร้างองค์ความรู ้
ใหม่ๆ ทางด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
2.กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิดความใฝ่ รู ้ มี
แนวทางการเรี ยนทีสร้างทัTงความรู ้
ความสามารถในวิชาการวิชาชีพ ที
ทันสมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุ งหลักสูตรให้
มีคุณภาพมาตรฐาน

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสมําเสมอ

การดําเนินการ

การประเมินผล

1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ในระดับ
สากลหรื อระดับชาติ

1. หลักสูตรทีสามารถอ้างอิงกับมาตรฐานที
กําหนดโดยหน่วยงานวิชาชีพด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีความทันสมัยและมี
การปรับปรุ งสมําเสมอ

2. ปรับปรุ งหลักสูตรให้ทนั สมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุ งหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี

2.จํานวนวิชาเรี ยนทีมีภาคปฏิบตั ิ และวิชา
เรี ยนทีมีแนวทางให้นกั ศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้าความรู ้ใหม่ได้ดว้ ยตนเอง

3. จัดแนวทางการเรี ยนในวิชาเรี ยนให้มีทT งั
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิและมีแนวทางการ
เรี ยนหรื อกิจกรรมประจําวิชาให้นกั ศึกษาได้
ศึกษาความรู ้ทีทันสมัยด้วยตนเอง
4.จัดให้มีผสู ้ นับสนุนการเรี ยนรู ้ และหรื อ
ผูช้ ่วยสอน เพือกระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิดความ
ใฝ่ รู ้

3.จํานวนและรายชือคณาจารย์ประจํา
ประวัติอาจารย์ดา้ นคุณวุฒิ ประสบการณ์
และการพัฒนาอบรมของอาจารย์
4.จํานวนบุคลากรผูส้ นับสนุนการเรี ยนรู ้
และบันทึกกิจกรรมในการสนับสนุนการ
เรี ยนรู ้
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เป้าหมาย

การดําเนินการ
5. กําหนดให้อาจารย์ทีสอนมีคุณวุฒิไม่ตาํ
กว่าปริ ญญาโท หรื อเป็ นผูม้ ีประสบการณ์
หลายปี มีจาํ นวนคณาจารย์ประจําไม่นอ้ ย
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
6. สนับสนุนให้อาจารย์ผสู ้ อนเป็ นผูน้ าํ
ในทางวิชาการ และหรื อ เป็ นผูเ้ ชียวชาญ
ทางวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
หรื อในด้านการออกแบบทีเกียวข้อง
7. ส่งเสริ มอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ไปดู
งานในหลักสูตรหรื อวิชาการทีเกียวข้องทัTง
ในและต่างประเทศ
8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายในทุกปี
และภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ปี
9. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรี ยนการสอน โดยบัณฑิตทีสําเร็ จ
การศึกษา

การประเมินผล
5.ผลการประเมินการเรี ยนการสอน
อาจารย์ผสู ้ อน และการสนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ของผูส้ นับสนุนการเรี ยนรู ้โดย
นักศึกษา
6.ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายใน ทุก ปี

7.ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 5 ปี
8.ประเมินผลโดยบัณฑิตผูส้ าํ เร็จการศึกษา
ทุกปี
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2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทัTงงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพือจัดซืT อตํารา สื อการเรี ยนการ
สอน โสตทัศ นู ป กรณ์ ด้า นการออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ และวัส ดุ ค รุ ภ ัณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ อ ย่า งเพี ย งพอเพื อ
สนับสนุ นการเรี ยนการสอนในชัTนเรี ยน และสร้ างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของ
นักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนทีม" ีอยู่เดิม
คณะมี ค วามพร้ อ มด้า นหนัง สื อ ตํา รา และการสื บ ค้น ผ่า นฐานข้อ มู ล โดยมี สํ า นัก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที มี หนัง สื อด้านการออกแบบผลิ ตภัณฑ์และด้า นอื น ๆ รวมถึ งฐานข้อมู ลที จะให้
สื บค้น ส่ วนระดับคณะก็มีหนังสื อ ตําราเฉพาะทางนอกจากนีTคณะมีอุปกรณ์ทีใช้สนับสนุ นการจัดการเรี ยน
การสอนอย่างพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม" เติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซืT อหนังสื อ และตําราที
เกียวข้องทางการออกแบบผลิตภัณฑ์เพือบริ การให้อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรี ยน
การสอน ในการประสานการจัดซืT อหนังสื อนัTน อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะ
รายชื อหนังสื อ ตลอดจนสื ออื นๆ ที จําเป็ น นอกจากนีT อาจารย์พิเศษทีเชิ ญมาสอนบางรายวิชาและบาง
หัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชือหนังสื อ สําหรับให้สาํ นักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซืT อ
หนังสื อ
ในส่ วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพือบริ การหนังสื อ ตํารา หรื อวารสารด้านการออกแบบ และ
คณะจะต้องจัดสื อการสอนอื นเพือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่ น เครื องมัลติ มีเดี ย โปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าทีประจําห้องปฏิ บตั ิงานเครื องมือ เครื องจักรเพือบํารุ งรักษาตรวจความเรี ยบร้ อยก่อนใช้
งานจริ งทุ กครัT ง และทําหน้าที ประเมิ นความพอเพียงและความต้องการในการใช้งาน มี เจ้าหน้าที ประจํา
ห้องสมุดของคณะ ซึ งจะประสานงานการจัดซืT อจัดหาหนังสื อเพือเข้าห้องสมุด และทําหน้าทีประเมินความ
พอเพียงของหนังสื อ ตํารา นอกจากนีT มี เจ้าหน้าทีด้านโสตทัศน์อุปกรณ์ ซึ งจะอํานวยความสะดวกในการ
ใช้สื อของอาจารย์แ ล้ว ยัง ต้อ งประเมิ น ความพอเพี ย งและความต้อ งการใช้ สื อของอาจารย์ด้ว ย โดยมี
รายละเอียดดังตารางต่อไปนีT
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การดําเนินการ

การประเมินผล

จัดให้มีหอ้ งเรี ยน ห้องฝึ กปฏิบตั ิการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เครื องมือ
เครื องจักร ทรัพยากร สื อและช่องทาง
การเรี ยนรู ้ ทีเพียบพร้อมเพือสนับสนุน
ทัTงการศึกษาในห้องเรี ยน นอก
ห้องเรี ยน และเพือการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ย
ตนเอง อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ

1. จัดให้มีหอ้ งเรี ยนคอมพิวเตอร์เพือ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ทีมีความพร้อม
ใช้งานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. จัดเตรี ยมห้องปฏิบตั ิการทีมีเครื องมือ
เครื องจักรกลทีทันสมัยในระดับสากล
เพือให้นกั ศึกษาสามารถฝึ กปฏิบตั ิ สร้าง
ความพร้อมในการปฏิบตั ิงานผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ
3. จัดให้มีหอ้ งสมุดให้บริ การทัTง
หนังสื อตํารา และสื อ
ดิจิทลั เพือการเรี ยนรู ้

1. รวบรวมจัดทําสถิติจาํ นวนเครื องมือ
อุปกรณ์ต่อหัวนักศึกษา ชัวโมงการใช้
งานห้องปฏิบตั ิการ และเครื องมือ
2. จํานวนนักศึกษาลงเรี ยนในวิชาเรี ยนที
มีการฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยอุปกรณ์ต่าง ๆ

3. สถิติของจํานวนหนังสื อตําราด้าน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ทีมีให้บริ การ
และการใช้งานหนังสื อตํารา สื อดิจิทลั
การใช้งานหนังสื อตํารา สื อดิจิทลั
4. ผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการให้บริ การทรัพยากรเพือการ
เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิการ

3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริ ญญาโทขึTนไปในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์หรื อสาขาวิชาทีเกียวข้อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน จะต้องประชุ มร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการ
สอนประเมินผลและให้ความเห็ นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพือเตรี ยมไว้สําหรับ
การปรั บปรุ ง หลักสู ตร ตลอดจนปรึ ก ษาหารื อแนวทางที จะทําให้บ รรลุ เป้ าหมายตามหลักสู ตร และได้
บัณฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์
3.3. การแต่ งตัEงคณาจารย์ พิเศษ
สําหรั บอาจารย์พิเศษถื อว่ามี ความสําคัญมาก เพราะจะเป็ นผูถ้ ่ ายทอดประสบการณ์ ตรงจากการ
ปฏิบตั ิมาให้กบั นักศึกษา หรื อการเชิ ญอาจารย์พิเศษหรื อวิทยากรมาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชัวโมงและ
อาจารย์พิเศษนัTน ไม่วา่ จะสอนทัTงรายวิชาหรื อบางชัวโมงจะต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ตรง
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุ นควรมีวุฒิปริ ญญาตรี ทีเกียวข้องกับภาระงานทีรับผิดชอบ และมีความรู ้ดา้ น
การออกแบบผลิตภัณฑ์
4.2 การเพิม" ทักษะความรู้ เพื"อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้ างและธรรมชาติของหลักสู ตร และจะต้องสามารถบริ การให้อาจารย์
สามารถใช้สื อการสอนได้อ ย่า งสะดวก ซึ งจํา เป็ นต้อ งให้มี ก ารฝึ กอบรมเฉพาะทาง เช่ น การเตรี ย ม
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ในวิชาทีมีการฝึ กปฏิบตั ิ
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการและอืน" ๆ แก่ นักศึกษา
คณะมีการแต่งตัTงอาจารย์ทีปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาทีมีปัญหาในการ
เรี ยนสามารถปรึ กษากับอาจารย์ทีปรึ กษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทําหน้าทีอาจารย์
ทีปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษา และทุกคนต้องกําหนดชัวโมงให้คาํ ปรึ กษาเพือให้นกั ศึกษาเข้าศึกษาได้
นอกจากนีT ต้องมีทีปรึ กษากิจกรรมเพือให้คาํ ปรึ กษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่นกั ศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
กรณี ทีนัก ศึ กษามี ความสงสั ยเกี ยวกับ ผลการประเมิ น ในรายวิช าใดสามารถที จะยืนคํา ร้ องขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
สําหรั บความต้องการกําลังคนสาขาออกแบบผลิ ตภัณฑ์ นัTน คาดว่ามี ความต้องการกําลังคนด้าน
ธุ รกิ จการออกแบบสร้ างสรรค์นT นั มีแนวโน้มสู งมาก ได้กาํ หนดระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต ของ
ผูป้ ระกอบการโดยเฉลี ยอยู่ในระดับ 3.5 จาก 5 ระดับ ทัTงนีT คณะฯ โดยความร่ วมมือจากมหาวิทยาลัย
จัดการสํารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต เพือนําข้อมูลมาใช้ประกอบการ
ปรับปรุ งหลักสู ตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจยั อันเกียวเนื องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน
เพือนํามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา

มคอ.02

107
7. ตัวบ่ งชีEผลการดําเนินงาน ( Key Performance Indicators)
ผลดําเนิ นการบรรลุ เป้ าหมายตัวบ่งชีT ทT งั หมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื อง 2 ปี การศึ กษาเพือติดตามการ
ดําเนิ นงานการตาม TQF ต่อไป ทัTงนีT เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนิ นงานตามข้อ 1-5 และอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีTผลการดําเนินการทีระบุไว้ในแต่ละปี
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 หลังสิT นสุ ดภาคการศึกษาทีเปิ ดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิT นสุ ดปี การศึกษา
X
X
X
X
6. มีการทวนสอบสัมฤทธิlของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
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
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ดัชนีบ่งชีEผลการดําเนินงาน
8. อาจารย์ใ หม่ (ถ้า มี ) ทุ ก คน ได้รั บ การปฐมนิ เ ทศหรื อ
คําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรื อ
วิชาชีพอย่างน้อยปี ละหนึงครัTง
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 งชีEบังคับ (ข้ อที)"

ปี ที1"
X

ปี ที2"
X

ปี ที3"
X

ปี ที4"
X

ปี ที5"
X

X

X

X

X

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
สอนนัTนพิจารณาจากตัวผูเ้ รี ยนโดยอาจารย์ผูส้ อนจะต้องประเมิ นผูเ้ รี ยนในทุ ก ๆ หัวข้อว่ามี ความเข้าใจ
หรื อไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบคําถามของนักศึ กษาในชัTนเรี ยน ซึ งเมือรวบรวมข้อมูลจากทีกล่าวข้างต้นแล้ว นํามา
ประเมินเบืTองต้น ได้วา่ ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจหรื อไม่ หากวิธีการทีใช้ไม่สามารถทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจได้ ต้องมี
การปรับเปลียนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน เพือให้ได้ขอ้ มูลว่าผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจ
หรื อไม่ในเนืT อหาทีได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดําเนิ นการเพือพัฒนาการเรี ยนการสอนใน
โอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
ให้นกั ศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทัTงด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน การ
ตรงต่อเวลา การชีT แจงเป้ าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชีTแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สือการ
สอนในทุกรายวิชา
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2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวมนัTนจะกระทํา เมือนักศึกษาเรี ยนอยูช่ T นั ปี ที 4 และอาจต้องออกปฏิบตั ิงาน
ในรายวิชาสหกิจศึกษาทางศิลปกรรมศาสตร์ เป็ นเวลา 4 เดือน และ/หรื อออกปฏิบตั ิงานในรายวิชาฝึ กงานการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เป็ นเวลา 2 เดือน ซึ งจะเป็ นช่วงเวลาทีอาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตาม
ประเมินความรู ้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบตั ิงานได้หรื อไม่ มีความรับผิดชอบ และยังอ่อนด้อยในด้านใด
ซึ งจะมีการรวบรวมข้อมูลทัTงหมดเพือการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร ตลอดจนปรับปรุ งกระบวนการการ
จัดการเรี ยนการสอนทัTงในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งชีTผลการดําเนินงานทีระบุในหมวดที 7 ข้อ 7 โดยโดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ทีได้รับการแต่งตัTงจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การประเมินดังนีT
เกณฑ์ การประเมินตามตัวบงชีEผลการดําเนินงาน (ระดับ)
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบ 5 ข้อแรก มีการดําเนิ นการครบ 7 ข้อ มีการดําเนิ นกาครบ 9 ข้อ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
จากการรวบรวมข้อมูล จะทําให้ทราบปั ญหาของการบริ หารหลักสู ตรทัTงในภาพรวม และในแต่ละ
รายวิชากรณี ทีพบปั ญหาของรายวิชาก็สามารถทีจะดําเนิ นการปรับปรุ งรายวิชานัTน ๆ ได้ทนั ทีซึงก็จะเป็ นการ
ปรับปรุ งย่อย ในการปรับปรุ งย่อยนัTนควรทําได้ตลอดเวลาทีพบปั ญหา สําหรับการปรับปรุ งหลักสู ตรทัTงฉบับ
นัTน จะกระทําทุก 4 ปี ทัTงนีTเพือให้หลักสู 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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ตารางสรุ ปรายวิชาตามวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย
กลุ่มวิชา
รหัสวิชาและชื" อวิชา
PRD 3301 การเตรี ยมการฝึ กงาน
กลุ่มวิชาชี พเลือก
Preparation On The Job Training
PRD 3302 การฝึ กงาน
On The Job Training
PRD 4303 สัมมนางานออกแบบผลิตภัณฑ์
Product Design Seminar
PRD 3304 การเตรี ยมสหกิจศึกษา
Preparation Co-operative Education
PRD 4305 สหกิจศึกษา
Co-operative Education
ART 4324 การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุ รกิจใหม่
Entrepreneurs for New Venture Creation
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หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)

1.ชื"อหลักสู ตร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

2.ชื"อปริญญา

ศิลปบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์)
ศ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์)
Bachelor of Fine Arts Program
in Product Design
B.F.A. ( Product Design )

ศิลปบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์)
ศ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์)
Bachelor of Fine Arts Program
in Product Design
B.F.A. ( Product Design )

3.หน่ วยงานรับผิดชอบ

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์

4.คุณสมบัตขิ องผู้เข้ า

รั บ ผูส้ ํา เร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต ํากว่า มัธ ยมศึ ก ษาตอน
ปลาย
( ม .6) ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า ห รื อ ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) สายศิ ลปกรรม
หรื อเทียบเท่า

2.2.1รับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาไม่ตากว่
ํ ามัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) หรื อเที ยบเท่ า หรื อหลั ก สู ตรระดั บ
ประกาศนี ยบัต รวิช าชี พ (ปวช.) สาขาวิช า
ศิลปกรรม หรื อเทียบเท่า
2.2.2 การคัดเลื อกผูเ้ ข้า ศึ กษาตามระเบี ยบการ
คั ด เ ลื อ ก เ พื อ ศึ ก ษ า ต่ อ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
และ/หรื อระเบียบการสอบคัดเลือกเพือเข้าศึ กษา
ต่อระดับปริ ญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.2.3 คุณสมบัติอืนตามทีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์กาํ หนด

ศึกษา
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5.โครงสร้ างหลักสู ตร

โครงสร้ างหลักสู ตร รวมตลอดหลักสู ตร 136 หน่ วยกิต
1.หมวดวิชาศึกษาทั"วไป
32 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
15 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
98 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพืTนฐานวิชาชี พ 14 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชี พบังคับ
66 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชี พเลือก
18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ต รวมตลอดหลักสู ตร 134 หน่ วยกิต
1.หมวดวิชาศึกษาทั"วไป
31 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
15 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
1 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะ
97 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพืTนฐานวิชาชี พ
12 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชี พบังคับ
66 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชี พเลือก
19 หน่วยกิต
2.3.1 แผนการศึกษา (ฝึ กงาน)
-กลุ่มวิชาการฝึ กงาน
7 หน่วยกิต
-กลุ่มวิชาชี พเลือกทัวไป 12 หน่วยกิต
2.3.1 แผนการศึกษา (สหกิจศึกษา)
-กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
7 หน่วยกิต
-กลุ่มวิชาชี พเลือกทัวไป 12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต

6.รายวิชา

2.1. กลุ่มวิชาพืนE ฐานวิชาชีพ 14 หน่ วยกิต
ART 1101 วาดเส้น
ART 1102 องค์ประกอบศิลป์
ART 1103 กายวิภาค
ART 1104 ทฤษฎีสี
ART 1105 ประวัติและแบบอย่างศิลปะ
ART 2106 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
ART 3107 สุนทรี ยศาสตร์และศิลปวิจารณ์
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 66 หน่ วยกิต
PRD 1201 ประวัติการออกแบบผลิตภัณฑ์
PRD 2208 การตลาดและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
PRD 3219 ระเบียบวิธีวจิ ยั ออกแบบผลิตภัณฑ์
PRD 1202 การเขียนแบบเทคนิค
PRD 1203 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 1
PRD 1204 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1

2.1. กลุ่มวิชาพืนE ฐานวิชาชีพ 12 หน่ วยกิต
ART 1101 วาดเส้น
ART 1102 องค์ประกอบศิลป์
ART 1103 กายวิภาค
ART 1105 ประวัติและแบบอย่างศิลปะ
ART 2106 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
ART 3107 สุนทรี ยศาสตร์และศิลปวิจารณ์

PRD 1205 คอมพิวเตอร์ เพือการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
PRD 2206 คอมพิวเตอร์ เพือการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2

PRD 1228 คอมพิวเตอร์ เพือการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ 1
PRD 2229 คอมพิวเตอร์ เพือการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2

PRD 2207 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2

PRD 2230 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2

หัวข้ อ

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 66 หน่ วยกิต
PRD 1201 ประวัติการออกแบบผลิตภัณฑ์
PRD 2208 การตลาดและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
PRD 3219 ระเบียบวิธีวจิ ยั ออกแบบผลิตภัณฑ์
PRD 1225 การเขียนแบบเทคนิค
PRD 1226 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 1
PRD 1227 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
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PRD 2209
PRD 2210
PRD 2211
PRD 2212
PRD 3213
PRD 3214
PRD 3215
PRD 3216
PRD 3217
PRD 3218
PRD 3220
PRD 4222

หลักสู ตรปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)

วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 2
กายวิภาคเชิงกล
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
การออกแบบ 3 มิติ
มโนทัศน์ทางการออกแบบ
การนําเสนอผลงาน
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภณั ฑ์
วิเคราะห์งานผลิตภัณฑ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
การออกแบบผลิตภัณฑ์ไทย
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 5
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 6

PRD 2231 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 2
PRD 2232 กายวิภาคเชิงกล
PRD 2233 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
PRD 2234 การออกแบบ 3 มิติ
PRD 3235 มโนทัศน์ทางการออกแบบ
PRD 3236 การนําเสนอผลงาน
PRD 3237 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภณั ฑ์
PRD 3238 วิเคราะห์งานผลิตภัณฑ์
PRD 3239 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
PRD 3240 การออกแบบผลิตภัณฑ์ไทย
PRD 3241 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 5
PRD 4242 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 6
PRD 4243 การออกแบบเครื องเรื อน
PRD 4223 โครงการศิลปนิพนธ์
PRD 4244 โครงการศิลปนิพนธ์
PRD 4224 ศิลปนิพนธ์
PRD 4245 ศิลปนิพนธ์
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่ วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 19 หน่ วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาการฝึ กงาน
PRD 3301 การเตรี ยมการฝึ กงาน
PRD 3302 การฝึ กงาน
PRD 3303 สัมมนางานออกแบบผลิตภัณฑ์
2.3.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
PRD 3304 การเตรี ยมสหกิจศึกษา
PRD 4305 สหกิจศึกษา
2.3.3 กลุ่มวิชาชีพเลือกทัว" ไป
PRD 1301 การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ PRD 1320 การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
PRD 1302 การออกแบบของเด็กเล่น
PRD 2321 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของทีระลึก
PRD 2303 การออกแบบผลิตภัณฑ์พTืนบ้านไทย PRD 2322 การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื องหนัง
PRD 2304 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของทีระลึก PRD 3323 การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื องประดับ
PRD 2305 เทคนิคการทําหุ่นจําลอง
PRD 3324 การออกแบบเครื องแต่งกาย
PRD 2306 การออกแบบพลาสติก
PRD 3325 การผลิตผลิตภัณฑ์เครื องหนัง
PRD 2307 การออกแบบนิทรรศการ
ART 4324 การเป็ นผูป้ ระกอบการเพือสร้างธุรกิจ
PRD 3308 การประมาณราคาผลิตภัณฑ์
ใหม่
PRD 3309 การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื องประดับ
PRD 3310 การออกแบบเลขศิลป์
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PRD 3311 การจัดองค์กรทางผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

PRD 3312 การถ่ายภาพเบืTองต้น
PRD 3313 เทคโนโลยีการออกแบบเครื องประดับ

PRD 4314 สัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑ์
PRD 3315 การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื องหนังแฟชัน

PRD 3316
PRD 3317
PRD 3318
PRD 3319

การออกแบบผลิตภัณฑ์สิงทอ
การออกแบบเครื องแต่งกาย
การออกแบบเครื องเรื อน
การผลิตผลิตภัณฑ์เครื องหนัง

3.หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนจากรายวิชาใดๆ ทีเปิ ดสอนใน
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ แต่ตอ้ งไม่ซT าํ กับรายวิชาใน
แผนการศึกษาของสาขานัTน หรื อนักศึกษาอาจเลือกเรี ยน
รายวิชาอืนๆ ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสิ นทร์ และต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกําหนดให้
เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต โดยความเห็ นชอบจากอาจารย์ที
ปรึ กษา และ/หรื อหัวหน้าสาขาวิชา

3.หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนจากรายวิชาใดๆ ทีเปิ ดสอน
ในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ แต่ตอ้ งไม่ซT าํ กับรายวิชา
ในแผนการศึกษาของสาขานัTน หรื อนักศึกษาอาจเลือก
เรี ยนรายวิชาอืนๆ ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ และต้องไม่เป็ นรายวิชาที
กําหนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต โดยความเห็นชอบ
จากอาจารย์ทีปรึ กษา และ/หรื อหัวหน้าสาขาวิชา
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รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสู ตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
1. ทีป" รึกษาหลักสู ตร
1. รศ.ดร. อิสสรี ย ์ หรรษาจรู ญโรจน์
2. ผูช้ ่วยศาสตรจารย์ศิวะ วสุ นธราภิวฒั ก์
3. อาจารย์มงคล ไชยวงศ์
4. ดร.อนันต์ เตียวต๋ อย
2. คณะกรรมการจัดทําหลักสู ตร
1.ว่าทีร้อยตรี ศรัทธา สิ นสาธิ ตสุ กุล
2.นายสุ รกิจ ปรางสร
3.ผศ.สุ มาลี ทองรุ่ งโรจน์
4.นายสมชาย เอียมผ่อง
5.นางจันทร์ เพ็ญ พรหมเมศร์
6.นางอรสรวง คาวาอิ
7.นางสาวนภารัตน์ ตรองรักการ
8.นายธวัชชัย เทียนประทีป
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ผศ.สุ พณั ณี วรกิตสิ ทธิ สาธร

2. ผศ. กฤตย์ เวียงอําพล

3. อาจารย์จุฬาทิตย์ ทองรุ่ งโรจน์

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

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการและ
กิจการนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

รหัสประจําตัว 3100501847956
ผูเ้ ชียวชาญ คอ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
รหัสประจําตัว 3100600385713
ผูเ้ ชียวชาญ กศ.บ.(ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร
รหัสประจําตัว 3101400100325
ผูเ้ ชียวชาญ ศ.ม.(ภาพพิมพ์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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4. รศ.จันทร์ จรัส ศรี ศิริ

5. อาจารย์เกษม มานะรุ่ งวิทย์

6. อาจารย์พรชัย

เสนารักษ์

รหัสประจําตัว 3102000671423
ผูเ้ ชียวชาญ พม. (พัฒนาสังคม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
รหัสประจําตัว 3101801323741
ผูเ้ ชียวชาญ คอ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รหัสประจําตัว 3260400095613
ผูเ้ ชียวชาญ กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร
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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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