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สารบัญ 
 

เร่ือง            หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1) รหัสและชื่อหลักสูตร         
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา         
3) วิชาเอก         
4) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร       
5) รูปแบบของหลักสูตร                   
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร                                      
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน                                                
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา                                                            
9) ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์          

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                                                                                            
10) สถานที่จัดการเรียนการสอน                                                                                    
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร              
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ

ของสถาบัน                                                                                                        
13) ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน                                           

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1) ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2) แผนพัฒนาปรับปรุง 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1) ระบบการจัดการศึกษา 
2) การดำเนินการหลักสูตร 
3) หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
4) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
5) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
2) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา       
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
3) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1) การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1) การกำกับมาตรฐาน 
2) บัณฑิต 
3) นักศึกษา 
4) อาจารย์ 
5) หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน 
6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
7) ตัวบ่งชี้การดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
3) การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  คำอธิบายรายวิชา 
ภาคผนวก ข  ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ภาคผนวก ค  ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง  
                พ.ศ. 2564 
ภาคผนวก ง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
ภาคผนวก จ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา  พ.ศ. 2555 
ภาคผนวก ฉ  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 2)  
                    พ.ศ. 2558 
ภาคผนวก ช  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2550 และ  
                    (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
ภาคผนวก ซ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี   
                 พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ฌ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา             
                  ทัศนศิลป์ 
ภาคผนวก ญ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรภายใน ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
                   สาขาวิชาทัศนศิลป์                                                                    
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 ภาคผนวก ฎ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรภายนอก ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต                
                   สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
ภาคผนวก ฏ   ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ภาคผนวก ฐ   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
                   สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 
ภาคผนวก ฑ   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Learning Outcome Matrix, LO Matrix) 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

ชือ่สถาบันอุดมศึกษา                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาควิชามนุษยศาสตร์ 

หมวดที ่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  :    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
    ภาษาไทย     ชื่อเต็ม (ไทย)  : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์) 
                    ชื่อย่อ (ไทย)  : ศป.บ. (ทัศนศิลป์) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :    Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Arts) 
                    ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :    B.F.A. (Visual Arts) 
3.  วิชาเอก 
           - 

4.  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า  127 หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552  
และเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 
 5.2  ประเภทของหลักสูตร  
                 หลักสูตรทางวิชาการ  
 5.3  ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทย  
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  5.4  การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถ  ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  และเข้าใจภาษาไทยได้เป็น

อย่างดี  

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
          5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
     หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์      
พ.ศ.2559 กำหนดการเปิดสอนในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564 
   คณะกรรมการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม   
ครั้งที ่11/2563 วันที่ 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
      คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  11/2563 
วันที่  30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
       สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ให้ความเหน็ชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  1/2564  
 วันที่  4  มกราคม  พ.ศ. 2564 
       สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2564  
วันที่  22  มกราคม  พ.ศ. 2564 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรที ่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ใน
ปีการศึกษา  2566 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 8.1  นักออกแบบสร้างสรรค์  

8.2  นักพัฒนาสร้างสรรค์ศิลปะและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน 
8.3  นักวิชาการ/คร/ูอาจารย์ 
8.4  ศิลปิน 

  8.5  ผู้ประกอบการศิลปะและการออกแบบ 
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9.  ช่ือ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ลำดับ
ที ่

เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ .ศ.  

1. XXXXXXXXXXXXX รองศาสตราจารย ์ นายไทยโรจน์  พวงมณ ี ค.ม. 
กศ.บ. 

ศิลปศึกษา 
ศิลปศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
ประสานมิตร 

2540 
2534 

2. XXXXXXXXXXXXX อาจารย ์ นายสิทธิวัฒน์  มีวันคำ ศ.ม. 
ศ.บ. 

จิตรกรรม 
จิตรกรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 2551 
2548 

3. XXXXXXXXXXXXX อาจารย ์ นางยุพดี ชินพีระเสถียร ศษ.ม. 
 

ศษ.บ. 

เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
วิจิตรศลิป ์

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาวิทยาเขตเพาะช่าง 

2547 
 

2527 

4. XXXXXXXXXXXXX อาจารย ์ นายพายุ  แฝงทรัพย ์ ศป.ม. 
ศป.บ. 

จิตรกรรม 
จิตรกรรม 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 2560 
2557 

5. XXXXXXXXXXXXX อาจารย ์ นางธัญชนก หอมสวาสดิ ์ สถ.ม. 
 

สถ.บ. 

การออกแบบ
อุตสาหกรรม 
การออกแบบ
อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2561 
 

2559 

 
 
 

3 



  4  

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มุ่งพัฒนาให้คนไทยทุกช่วงวัย เป็นคนที่
สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่
ดี ครอบครัวอบอุ่น เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและ พัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงมีความ
มั่นคงทาง เศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ 
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  
            ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยก้าวหน้าเป็นอย่างมากในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม และจากองค์การเพื ่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-
operation and Development : OECD) ที่ได้ประเมินสถานการณ์ประเทศไทยโดยรวม เน้นให้เห็นว่า การเติบโต
แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจที่ทันสมัยได้ทำให้ประเทศไทยเป็น ประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง และความ
ยากจนลดลงอย่างมากจากร้อยละ 60  ในปี พ.ศ.2533  มาอยู่ที่ร้อยละ 7 ในปัจจุบัน ขณะที่การศึกษาและการ
บริการสาธารณสุขก็ได้ขยายตัวและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ความสำเร็จเหล่านี้ได้ผลักดันจุดมุ่งหมายของไทยใน
การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี พ.ศ. 2579 ที่แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับกลุ่มของความ     
ท้าทายใหม่ ๆ และจำเป็นต้องหานวัตกรรมใหม่สำหรับการเติบโตเพ่ือบรรลุถึงความท้าทายเหล่านั้น  
                จากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและความท้าทายดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความ
พร้อมในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ให้ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงนั้น อย่างเท่าทัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและ
สร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะวิชาการและวิชาชีพทัศนศิลป์ที่พร้อมใช้งานเมื่อสำเร็จการศึกษา  
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
     ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อ
การใช้ชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการติดต่อสื่อสาร คมนาคม การลงทุนทางธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big data) การเชื่อมโยงของอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือที่มักเรียกกันว่าอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ( Internet of 
things : IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) หรือแม้กระทั่งการใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่แรงงาน
มนุษย์ ทั้งในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิต และภาคเกษตรกรรม นอกจากนี้สังคมไทยยังมีจำนวนประชากรที่มี
แนวโน้มลดลงและสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีอัตราคงอยู่ของประชากรมากกว่าอัตราการเกิด  

            สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยทางสังคมที่สำคัญอย่างยิ่งในการขัดเกลาพฤติกรรมของมนุษย์ หรือที่
เรียกว่าการขัดเกลาทางสังคม ทั้งในแง่ของการพัฒนากระบวนการคิด องค์ความรู้การปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม
โดยเฉพาะจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ การทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพโดยยังคงหวงแหน และรักษาไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม วิถีชีวิตของความเป็นไทย จึงจำเป็นต้องมีการปลูกฝัง และ
อนุรักษ์ไว้จากรุ่นสู่รุ่น เน้นศักยภาพการรับรู้ถึงคุณค่าของความเป็นไทย คงไว้ในค่านิยมที่ดีงาม ยึดมั่ นในคุณธรรม 
จริยธรรม ความถูกต้อง และเป็นบัณฑิตด้านทัศนศิลป์ในอนาคตที่จะดำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย มีความยึดมั่นใน
ระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั ้นการพัฒนาระบบการศึกษา          
การพัฒนาคน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งการเปลี่ยนทางสังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศและโลก จะส่งผลจะทำให้ความรู้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นบัณฑิตสาขาวิชา
ทัศนศิลป์จึงต้องมีการศึกษาเรียนรู้รากเหง้าทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตเพื่อนำมาสู่การต่อยอด การ
พัฒนาและการสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานที่มีคุณค่า มีมูลค่า โดยมีความแปลกใหม่และน่าสนใจแต่ยังคงเน้นให้เห็นถึง
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ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและแบบผสมผสานในรูปแบบใหม่อย่าง
กลมกลืน  
12.  ผลกระทบจาก  ข้อ 11.1 และ 11.2 และต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ 
พันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
   ผลจากสถานการณ์ของโลกาภิวัตน์และการเข้าสู่โลกของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แพร่กระจายไป
ทั่วโลก ดังนั้น สาขาวิชาทัศนศิลป์ จึงมีการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะทางด้านทัศนศิลป์ โดยมีความรู้ความสามารถในคิดวิเคราะห์ สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นมาตรฐานสากลและสามารถต่อยอด    ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ สามารถดำเนินการจัดการ 
วางแผนและแก้ปัญหาในการสร้างผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างเป็นระบบ ผ่านการศึกษาค้นคว้า การวิจัยด้านทัศนศิลป์ 
รวมถึงสามารถทำงานร่วมงานกับผู้อื่นในสังคมได้ และเป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการ
พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  เช่นเดียวกับสาขาวิชาทัศนศิลป์ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าและสถานประกอบการ พบว่าหลักสูตรควรมีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก และความก้าวหน้าของศาสตร์ด้านทัศนศิลป์ที่เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิ จที่ผู้เรียนจะต้อง        
มีความเข้าใจถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลก วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองและศิลปกรรมทั้ง
ของชาติไทยและของโลก เพื่อที่จะเป็นต้นแบบของบุคคลในการอนุรักษ์และนำมาต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ผลงาน
ทัศนศิลป์ในรูปแบบใหม่ๆผ่าน ทักษะการคิดและการสร้างสรรค์อย่างเป็นกระบวนการ โดยเฉพาะด้านการสอนที่
ควรเน้นให้ผู้เรียนเปิดโลกทัศน์ในมุมมองด้วยการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ที่เป็นศูนย์รวมงานศิลปะและการออกแบบ 
ด้วยการวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์เพื่อการเพิ่มพูนทักษะการคิด และการพัฒนารสนิยมของผู้เรียนอันจะนำไปสู่การ
สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ และมีทักษะการนำเสนองานจากการศึกษาค้นคว้าในการสร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ   
   นอกจากนี้หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ยังต้องเปิดกว้างในเรื่องของการ
เรียนรู้ในเรื่องของแนวคิดด้านการตลาดและการสร้างตราสินค้าให้กับผลงานที่มีการสร้างสรรค์พร้อมกับการเปิด
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนนำเสนองานสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ เช่นการจัดนิทรรศการ  การเปิดตลาดการขายผลงาน
ศิลปะและการออกแบบ การเป็นผู้ประกอบการรับจ้างหรือรับเหมางานสร้างสรรค์    เพื่อสร้างประสบการณ์ก่อน
สำเร็จการศึกษา 
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12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 การพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ในการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานตามคุณภาพระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังเป็นอีกภารกิจหนึ่งของพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยมีรายละเอียดดังนี้ 

12.2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร 
12.2.2 ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ 

 12.2.3  บริการวิชาการแก่สังคม 
     12.2.4  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 12.2.5  การสร้างนวัตกรสังคม 
  ด้วยพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยดังกล่าว สาขาวิชาทัศนศิลป์  จึงมีบทบาทสำคัญที่จะใช้
ความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านทัศนศิลป์ที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบเป็นเครื่องมือ
ในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของการสร้างสรรค์  การประยุกต์และการพัฒนาต่อยอดผลงาน จนนำไปสู่
การสร้างรายได้และเศรษฐกิจให้กับผู้เรียนและสังคมได้  เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ก้าวทันสู่การเป็น
สากลของประเทศ ดังนั้นสาขาวิชาทัศนศิลป์จึงมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีมาตรฐานเพ่ือเป็นกำลังคนที่มีความสามารถในการ
พัฒนาประเทศให้ก้าวไกลและทันสมัย ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์แบบ
มืออาชีพ   

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 หมวดวิชาศึกษาทั ่วไป ประกอบด้วย กลุ ่มวิชาภาษาเพื ่อการสื ่อสาร  กลุ ่มวิชามนุษยศาสตร์        
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ที่เปิดโอกาสให้
นักศึกษาจากคณะและสาขาวิชาอื่นๆ ที่มีความสนใจด้านทัศนศิลป์ได้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม   ในหมวดวิชา      
เลือกเสรี 
 13.3  การบริหารจัดการ 
 การจัดการเรียนการสอนดำเนินการโดยคณาจารย์คณะอื่น ๆ เช่น  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวด
วิชาเลือกเสรี ดำเนินการจัดตารางเวลาเรียนและสอบผ่านสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และให้เป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ซ)  
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หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

 

1.  ปรัชญา  ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
  ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่มีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนา มีทักษะทางศิลปะและการ
ออกแบบ สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า และมีมูลค่า 
 1.2  ความสำคัญ 
  สาขาวิชาทัศนศิลป์มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเอง 
จนก้าวไปสู่การเป็นบุคลากรด้านการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่มีทักษะ มีสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชน สังคมและประเทศได้  
 1.3  วัตถุประสงค์ 

 1.3.1   ผลิตบัณฑิตที ่มีความรู ้ความเข้าใจทั ้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสามารถสร้างสรรค์ผลงาน
ทัศนศิลป์เพื่อประกอบอาชีพได้ 

1.3.2    ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความสามารถในการคิด ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจารณ์ วิจัยและประเมิน
คุณค่าทางสุนทรียภาพในผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างมีวิจารณญาณ 

 1.3.3  ผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึก  คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพด้านทัศนศิลป์ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้   
  1.3.4  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารโดยสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
และสามารถใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างด ี
  1.3.5  ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการสร้างสรรค์ มีการค้นพบอัตลักษณ์เฉพาะตัวและมีความสามารถจัดการ
ผลงานทัศนศิลป์ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. การปรบัปรุงหลักสูตร 
อย่างน้อยทุก 5 ป ี

1. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรโดยอ้างอิง     
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่  สกอ. กำหนดและ
สอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2. ติดตามและประเมินหลักสูตร 

1. รายละเอียดของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาทศันศลิป์ (มคอ.2) 
2. รายงานผลการประเมนิหลักสูตร 

2. การปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้อง กับความต้องการ
ของหน ่วยงาน และสถาน
ประกอบการ  การเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

1. ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ
จากบัณฑิต 
2. ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ
จากผู้ใช้บัณฑิต 
3. ติดตามและประเมินผลจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 
จากบัณฑิต 
2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจจาก 
ผู้ใช้บัณฑิต 
3. รายงานสรุปผลการประเมินจาก 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3.  การปรับปรุงหลักสูตรและ
จัดหาทรัพยากรสนับสนุน 
การเรียนการสอน 

จัดหาและจัดสรรทุนเพื่อปรับปรุง
ทรัพยากรสนบัสนนุการเรียนการสอนให้
มีความทันสมัยและมปีระสทิธิภาพยิ่งขึ้น 

งบประมาณในการจ ัดหาทร ัพยากรสนั บสนุน         
การเรียนการสอน  จำนวนเงินทุน และจำนวนวัสดุ
อุปกรณ์ 

4. การพัฒนาบุคลากรและ
ผู้สอน 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
การสอนทัศนศิลป์ 
2. การใช้ชุมชนและสังคมเป็นฐานในการ
จัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนและ
ศาสตร์ด้านทัศนศิลป์ 

1. การเข ้าร ่วมอบรมเช ิ งปฏ ิบ ัติ การและการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
2. การจ ัดการเร ียนการสอนในรายว ิชาต ่างๆ           
ในสาขาวิชา 
3. ผลงานการวิจัยด้านทัศนศิลป์ 
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดำเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1   ระบบ 
 ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติและ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย  ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง  หมวด 5) 
 1.2   การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 กำหนดให้มีระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติและใช้ระยะเวลา
เรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง) หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาใน
ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2550 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ช) 

 1.3   การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี            

พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5)   
2.  การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1   วัน – เวลาในการดำเนนิการเรียนการสอน 
 ภาคเรียนที่ 1 เดือน      มิถุนายน – ตุลาคม 
 ภาคเรียนที่ 2 เดือน      พฤศจิกายน – มีนาคม 
 ภาคฤดูร้อน เดือน   เมษายน – พฤษภาคม 

  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี     
พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5)   
 2.2   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
  2.2.2 มีคุณสมบัติอื ่นครบถ้วนตามประกาศหรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย             

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 1)   
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
   2.3.1 นักศึกษาขาดทักษะและพ้ืนฐานความรู้ด้านทัศนศิลป์ 
   2.3.2 นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

 2.4  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  
   2.4.1 จัดการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ 
   2.4.2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 625 5 625 6 625 7 625 8 
          ชั้นปีที่  1 
          ชั้นปีที่  2 
          ชั้นปีที่  3 
          ชั้นปีที่  4 

40 04  
04  

04  
04  
04  

04  
04  

40 
04  

04  
04  
04  
04  

รวม 04  80 012  016  160 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา    40 40 

2.6  งบประมาณตามแผน 

หมวดเงิน 
งบประมาณที่ต้องการ (บาท) 

หมายเหตุ 
625 3 625 4 625 5 625 6 625 7 

งบดำเนินการ 
    ค่าตอบแทน 
    ค่าใช้สอย 
    ค่าวัสด ุ

 
20,000 
30,000 
40,000 

 
40,000 
60,000 
80,000 

 
80,000 
90,000 

120,000 

 
80,000 

120,000 
160,000 

 
80,000 

120,000 
160,000 

 

 รวมงบดำเนินงาน 90,000 180,000 270,000 360,000 360,000  
งบลงทุน 
    ค่าครุภัณฑ์ 

 
100,000 

 
130,000 

 
169,000 

 
220,000 

 
221,000 

 

 รวมงบลงทุน 100,000 130,000 169,000 220,000 221,000  
เงินทั้งหมด 190,000 3,118,000 439,000 580,000 581,000  

***ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ค่าใช้จ่ายต่อคนเหมาจ่าย 17,000 บาท/ปี 
2.7  ระบบการศึกษา 

 เป็นระบบชั้นเรียนโดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2555 (ภาคผนวก ง) 
 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
                 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552      
และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2558  (ภาคผนวก ฉ) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1   หลักสูตร 
 องค์ประกอบของหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ฐ) ดังนี้ 
 3.1.1 จำนวนหน่วยกิต 
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์    มีจำนวนหน่วยกิตรวม ตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า  127  หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี  โดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา  โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานจาก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558   (ภาคผนวก ฐ)  ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐาน โครงสร้างหลักสูตร 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       
     1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
     2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         
     3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
     4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                    

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า    30   หน่วยกิต 
      10    หน่วยกิต 

                    6    หน่วยกิต 
       6    หน่วยกิต 
       8    หน่วยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 
     1) วิชาแกน  
     2) วิชาเอก 
     3) วิชาเฉพาะด้านเลือก 

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
 

ไม่น้อยกว่า    91   หน่วยกิต 
                   6   หน่วยกิต 
                   61  หน่วยกิต 
                   24  หน่วยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 
รวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า   127  หน่วยกิต 

 
 3.1.3  รายวิชา 

   1) ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 
    2) การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International 
Standard Classification Education) เป็นแนวทาง 

    3) การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
   3.1) ยึดสาระสำคัญ (Concept) ของคำอธิบายรายวิชา 
   3.2) ยึดฐานกำเนิดของรายวิชา 
  33. ) อาศัยผู้เชี่ยวชาญ 

                           4) รหสัวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
  เลข 3 ตัวเแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา มีรายละเอียด  ดังนี้ 

200  หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาทัศนศิลป์ 
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201  หมู่วิชาทฤษฎี  หลักการและความเข้าใจทางทัศนศิลป์ 
202  หมู่วิชาวิจิตรศิลป์ 
202 หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ 2 มิติ 
203 หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ 3 มิติ 

  เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
  เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา มีรายละเอียด  ดังนี้ 
   1 ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์ 
   2 ความรู้ทางประวัติทัศนศิลป์ เช่น ทัศนศิลป์ตะวันตก ทัศนศิลป์ร่วมสมัย 

(จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์  การถ่ายภาพ) ทัศนศิลป์ไทย ฯลฯ 
   3 ทฤษฎีทางทัศนศิลป์  เช่นการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์  การวิจัยทางทัศนศิลป์  

ทัศนศิลป์ตะวันตก ทัศนศิลป์ตะวันออก ทัศนศิลป์ไทย ฯลฯ 
   4 ทักษะปฏิบัติทางทัศนศิลป์  เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม  ภาพพิมพ์      

การถ่ายภาพ ฯลฯ 
   5  การประยุกต์ใช้ทัศนศิลป์ เช่น  ทัศนศิลป์ประยุกต์  ทัศนศิลป์กับชุมชน    

การจัดการผลงานทัศนศิลป์ การจัดนิทรรศการ 
   6  ทัศนศิลป์นิพนธ์ และ/หรือการนำเสนอผลงานทัศนศิลป์ 
   7 เนื้อหาอ่ืนๆ 

 
  เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงลำดับก่อนหลังของวิชา 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

ลำดับก่อนหลัง 

ลักษณะเน้ือหา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 

หมวดวิชาและหมูว่ิชา 
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ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                30   หน่วยกิต 
         

1)  กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร  ให้เรียนไม่น้อยกว่า                 10 หน่วยกิต 
 - วิชาบังคับ                บังคับเรียน 6 หน่วยกิต 

 

 -วิชาเลือก  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า           4 หน่วยกิต  
                                                 โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  

0001103 
 

สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า  
(Information Searching for Study) 

2(2-0-4) 

0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน  
(Reading and Writing English for Daily Life 
Communication) 

2(2-0-4) 

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม    
(English for Cultural Communication) 

2(2-0-4) 

0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 
(English for Communication in the 
Workplace) 

2(2-0-4) 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
(Thai for Communication) 

2(2-0-4) 

0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
(English for Communication) 

2(2-0-4) 

0001104 การฟัง -พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน    
(Listening and Speaking English for Daily Life 
Communication) 

2(2-0-4) 
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                    2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้              6  หน่วยกิต 
0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา  

(Buddhism for Development) 
2(2-0-4) 

0002102 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน  
(Psychology for Self Development) 

2(2-0-4) 

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต  
(Music and Life Appreciation) 

2(2-0-4) 

0002104 ศิลปะและการออกแบบ  
(Arts and Design)    

2(2-0-4) 

0002105 
 
0002106 

สุนทรียภาพการแสดง  
(Art Performance Appreciation) 
สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต  
(Meditation for Life Development) 

2(2-0-4) 
 

2(2-0-4) 

 

  3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  เรียนจำนวน      6  หน่วยกิต 
วิชาบังคับ 
0003107 
 
วิชาเลือก 
0003101 

บังคับเรียน 2 หน่วยกิต 
ความเป็นพลเมืองที่ด ี 
(Smart Citizenship)  
โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้  4  หน่วยกิต 
ระบบสังคมไทย  
(Thai Society System) 

 
2(2-0-4) 

  
 

2(2-0-4) 

0003102 ระบบสังคมโลก 
(Global Society System) 

 2(2-0-4) 

0003103    
  

ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน  
(Business and Daily life) 

2(2-0-4) 

0003104 ไทเลยศึกษา  
(Loei Study) 

2(2-0-4) 

0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน  
(Thailand and ASEAN Community)    

2(2-0-4) 

0003106 
 
0003108 

เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน  
(Economy in Daily Life)     
กฎหมายในชีวิตประจำวัน   
(Law in Daily Life) 

2(2-0-4) 
 

2(2-0-4) 
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                        4)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้      8 หน่วยกิต 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ 

(Thinking and Decision Making) 
2(2-0-4) 

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับชีวิตประจำวัน  
(Computer Technology for Daily-Life) 

2(2-0-4) 

0004103 การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
(Exercise for Health) 

2(2-0-4) 

0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต 
(Science and Technology for Quality        
of Life) 

2(2-0-4) 

0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 
 (Science for Health)    

2(2-0-4) 

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
 (Life and Environment)   

2(2-0-4) 

0004107 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 
 (Household Appliances Maintenance 
Techniques) 

2(2-0-4) 

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน   
(Raising Crops and Animals in Daily Life) 

  2(2-0-4) 
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        ข.  หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า  91 หน่วยกิต 
  1.  วิชาแกน  บังคับเรียน       6 หน่วยกิต  

2003101 สุนทรียศาสตร์และการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์  
(Aesthetics and Visual Arts Criticism) 

3(3-0-6) 

2013205 ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันตก 
(Western Visual Arts History) 

3(3-0-6) 

 
2. วิชาเอก   บังคับเรียน                                 61 หน่วยกิต 

   2.1  กลุ่มวิชาเอกบังคับ     51  หน่วยกิต 
2001700 
 
2021400 
 
2032401 
 
2011300 
 
2002501 
 
 
2013300 
 
2021410 
 
2022403 
 
2022406  
 
2021404 
 
2022407 
 
2022409 
 
2021416 

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทัศนศิลป์ 
(English for Visual Arts Student) 
วาดเส้นทัศนศิลป ์
(Visual Arts Drawing) 
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานทัศนศิลป์ 
(Software for Visual Arts) 
หลักการทัศนศิลป์ 
(Principle of Visual Arts) 
การจัดการและการประชาสัมพันธ์ผลงาน
ทัศนศิลป์  
(Visual Arts Management and Promoting) 
การวิจัยทางทัศนศิลป์ 
(Visual Arts Research) 
ประติมากรรมนูนต่ำและนูนสูง 
(Bas and high Relief Sculpture) 
ประติมากรรมลอยตัว 
(Round  Relief  Sculpture ) 
ประติมากรรมสร้างสรรค์  
(Creative Sculpture ) 
ภาพพิมพ์แม่พิมพ์นูน 
(Relief Printmaking) 
ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ร่องลึก 
(Intaglio Printmaking) 
ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ซิลสกรีนและโลหะ 
(Silk Screen and Metal Printmaking) 
จิตรกรรมสีน้ำ 
(Water Color Painting) 

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

1420214  
 

จิตรกรรมสีน้ำมันและสีอะคริลิก 
(Oil and Acrylic Color Painting)    

3(2-2-5) 
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2022408 จิตรกรรมสร้างสรรค์ 
(Creative Painting) 

3(2-2-5) 

2023403 
 
2023404 

วีดีโอและดิจิทัล อาร์ต  
(Video and Digital Art) 
ศิลปะสื่อผสม 
(Mixed Media Art) 
 

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

             2.2)  กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ ์      3  หน่วยกิต  

2004600 ทัศนศิลป์นิพนธ์ 
(Visual Arts Thesis) 

3(2-2-5) 
 

  2.3)  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา    7 หน่วยกิต   

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  หรือ กลุ่มวิชา สหกิจศึกษา
เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  ต่อไปนี้ 

 2.3.1) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       7  หน่วยกิต 

2004700 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์ 
(Preparation  for  Professional  
Experience in Visual Arts) 

 1(90) 

2004701 
 
 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์  
(Field  Professional  Experience in 
Visual Arts)     

6(540) 
 
 

2.3.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา                              7 หน่วยกิต 
 

2004702 
 
2004703 
 
 

เตรียมสหกิจศึกษา   
(Pre-Cooperative Education) 
สหกิจศึกษา                       
(Cooperative Education)                 

1(90) 
 
6 หน่วยกิต 
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3.  วิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มต่อไปนี้  24 หน่วยกิต       
 3.1 กลุ่มวิชาทฤษฎี เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                         12 หน่วยกิต       

2013201 ทัศนศิลป์ร่วมสมัย      
(Contemporary Visual Arts) 

3(3-0-6) 

2012500 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาศิลปกรรมท้องถิ่น  
(Culture and  Local Arts Wisdom) 

3(3-0-6) 

2013203 ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันออก  
(Eastern Visual Arts History)  

3(3-0-6) 

2013204 
 
 
2001701 
 
2003501 

ทัศนศิลป์ไทยร่วมสมัย  
(Thai Visual Arts Contemporary) 
กายวิภาคศาสตร์ 
(Anatomy) 
ธุรกิจและการตลาดสำหรับทัศนศิลป์ 
(Visual Arts Business and Marketing) 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

 
 

  3.2 กลุ่มวิชาปฏิบัต ิ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า    12 หน่วยกิต 
2032501 
 
2021409 

การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร  
(Corporate Identities Design) 
วาดเส้น 
(Drawing) 

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

2021415 ศิลปะภาพถ่าย 
(Photography  Art) 

3(2-2-5) 

2021408 ศิลปะบาติก 
(Batik Art) 

3(2-2-5) 

2043400 การออกแบบเครื่องแต่งกาย 
(Fashion Design) 

3(2-2-5) 

2043401 การออกแบบของที่ระลึก 
(Souvenir Design) 

3(2-2-5) 

2043402 การสร้างสรรค์ภาพเขียนบนวัตถุ 
(Painting on Object) 

3(2-2-5) 

2043403 
 
2043404 

จิตรกรรมเทคนิคปักไหม 
(Painting Technique Embroidery Design) 
การออกแบบเพ่ือความยั่งยืน                         
(Recycle Design for Sustainable) 

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

2043405 
 
2032403 
 
 

การสร้างสรรคง์านกระดาษ 
(Paper Creation) 
การ์ตูนและภาพล้อ 
(Cartoons  and  Caricatures) 
 

3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 
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2011302 
 
2021413 
 
2021411 
 
2021412 
 
2032404 
 
2032402 
 
 

ทัศนียวิทยา 
(Perspective) 
การออกแบบและการร่างแบบ 
(Sketch Design) 
จิตรกรรมดิจิทัล 
(Digital Painting) 
การวาดภาพบนผนังและกราฟฟิตี้ 
(Mural Painting and Graffiti) 
การปั้นดินเผาสร้างสรรค์ 
(Creative Pottery) 
การออกแบบผลงานจากซีเมนต์และเรซิ่น 
(Cement and Resin Design) 

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

  
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                             6  หน่วยกิต 

                

                   ให้เล ือกเร ียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที ่มหาวิทยาล ัยราชภัฏเลย โดยไม่ซ ้ำกับรายว ิชา                  
ที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  20  

 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   

ปีท่ี  1 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป   
 

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 
 
วิชาเอก 
 
 
วิชาเฉพาะ 
   กลุ่มวิชาทฤษฎ ี
   กลุ่มวิชาปฏิบัต ิ

 
2021400 
2021416 
2021410 
  
 xxxxxxx 
 xxxxxxx 
 

 
วาดเส้นทัศนศิลป ์
จิตรกรรมสีน้ำ 
ประติมากรรมนูนต่ำและนนูสูง 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

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

 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

รวม 21 
 

ปีท่ี  1 ภาคเรียนที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 

  xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 

 
วิชาเอก 
 
 
 
 
วิชาเฉพาะ 
วิชาเฉพาะด้านเลือก 
      กลุ่มวิชาปฏิบัต ิ
 

 
2001700 
2011300 
2021404 
2021414 
 
 
 
  xxxxxxx 

 
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทัศนศิลป์ 
หลักการทัศนศิลป์ 
ภาพพิมพ์แม่พิมพ์นูน 
จิตรกรรมสีน้ำมันและสีอะคริลิก 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

 
 

 
3(x-x-x) 

รวม 21 
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ปีท่ี  2  ภาคเรียนที่  1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป  xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

 
วิชาเฉพาะ 
วิชาแกน 
วิชาเฉพาะด้านเลือก 
     กลุ่มวิชาปฏิบัต ิ
 
วิชาเอก 

 
2013205 
 
 xxxxxxx 

 
 

2022403 
2022407 
2022408 

 
ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวนัตก 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
ประติมากรรมลอยตัว 
ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ร่องลึก 
จิตรกรรมสร้างสรรค์ 

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

 
 

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

รวม 21 

 

ปีที่  2 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป  
 
 

วิชาเฉพาะ 
วิชาเฉพาะด้านเลือก 
  กลุ่มวิชาทฤษฎ ี
  กลุ่มวิชาปฏิบัต ิ
 

วิชาแกน 
วิชาเอก 

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

2(2-0-4) 
 
 
 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

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

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

 
  xxxxxxx 
  xxxxxxx 

 
2003101 
2002501 

 
2022406 
2022409 

 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
สุนทรียศาสตร์และการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป ์
การจัดการและการประชาสัมพนัธ์ผลงาน
ทัศนศิลป ์
ประติมากรรมสร้างสรรค์ 
ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ซิลสกรีนและโลหะ 

                                                  รวม 22 
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ปีที่  3 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป  
 
วิชาเฉพาะ 
วิชาแกน 
 
วิชาเฉพาะด้านเลือก 
      กลุ่มวิชาทฤษฎ ี
        
 
วิชาเอก 
 
 
เลือกเสร ี

xxxxxxx 
xxxxxxx 
 
 
 
 
xxxxxxx 
 
2032401 
2023404  
 
xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานทัศนศลิป ์
ศิลปะสื่อผสม 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

 
 
 
 

3(x-x-x) 
 

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

 
3(x-x-x) 

รวม 16 

ปีที่  3 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป 
 
วิชาเฉพาะ 
วิชาเฉพาะด้านเลือก 
      กลุ่มวิชาทฤษฎ ี
       
 
วิชาเอก 
 
เลือกเสร ี

xxxxxxx 
xxxxxxx 

 
 

 xxxxxxx 
 
 

2013300 
2023403 
xxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
การวิจัยทางทัศนศิลป ์
วีดีโอและดิจิทลั อาร์ต 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

 
 

3(x-x-x) 
 
 

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

รวม 16 
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ปีที่  4 ภาคเรียนที่ 1    

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะ 
วิชาเอก 
ทัศนศิลปน์ิพนธ ์
 
วิชาการฝึกประสบการณ ์
วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
 

 
 

2004600 
 

2004700 
2004702 

 
 
ทัศนศิลปน์ิพนธ ์
 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทัศนศิลป์ 
หรือเตรียมสหกิจศึกษา 

    
     3(2-2-5) 

 
1(90) 
1(90) 

รวม 4 

ปีที่  4 ภาคเรียนที่ 2   

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะ 
วิชาการฝึกประสบการณ ์
วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
  

 
2004701 
2004703 

 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป ์
หรือสหกิจศึกษา 

     6(540) 
6 

รวม 6 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  24  

 

3.1.5  คำอธิบายรายวิชา 
                              แสดงในภาคผนวก 
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3.2 ชื่อ – สกุล เลขบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1  อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 
    

ลำดับ
ที ่

เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ .ศ.  

1. XXXXXXXXXXXXX รองศาสตราจารย ์ นายไทยโรจน์  พวงมณ ี ค.ม. 
กศ.บ. 

ศิลปศึกษา 
ศิลปศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
ประสานมิตร 

2540 
2534 

2. XXXXXXXXXXXXX อาจารย ์ นายสิทธิวัฒน์  มีวันคำ ศ.ม. 
ศ.บ. 

จิตรกรรม 
จิตรกรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 2551 
2548 

3. XXXXXXXXXXXXX อาจารย ์ นางยุพดี ชินพีระเสถียร ศษ.ม. 
 

ศษ.บ. 

เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
วิจิตรศลิป ์

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาวิทยาเขตเพาะช่าง 

2547 
 

2527 

4. XXXXXXXXXXXXX อาจารย ์ นายพายุ  แฝงทรัพย ์ ศป.ม. 
ศป.บ. 

จิตรกรรม 
จิตรกรรม 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 2560 
2557 

5. XXXXXXXXXXXXX อาจารย ์ นางธัญชนก หอมสวาสดิ ์ สถ.ม. 
 

สถ.บ. 

การออกแบบ
อุตสาหกรรม 
การออกแบบ
อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2561 
 

2559 

 
 
 
 
 

25 
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 3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

 

ลำดับ
ที ่

เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา   
สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ .ศ.  

1. xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายวรพรรณ  ภูวิจารณ์  ศป.ม. 
 

กศ.บ. 

ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมยัใหม ่
ศิลปศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสาน
มิตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสาน
มิตร 

4325  
 

2526 

2 xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายพงศธร พินิจวัฒน ์ กศ.ม. 
 

กศ.บ. 

ศิลปศึกษา 
 
ศิลปศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสาน
มิตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสาน
มิตร 

2548 
 

2518 

3. xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายรัฐภมูิ ผิวพันธมิตร ศม. 
ศป.บ. 

จิตรกรรม 
ทัศนศิลป ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2552 
2544 

4. 
 

xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายชัยณรงค์ กองกลิ่น ศม. 
ศบ.  

จิตรกรรม 
จิตรกรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2553 
2547 

5.  xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายนิติ  นิมะลา สถ.ม. 
วท.บ. 

การออกแบบอุตสาหกรรม 
ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธาน ี

2560 
2547 

     
 
 
 
 

26 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

          1)  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
           2)  มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น  
               3)  มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะ 

         4.1.2 ด้านความรู้ 
         1)  รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

 2)  มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ  
 3)  มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม  
 4)  มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ 

ในสาขาวิชาที่ศึกษา 
    4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

                   1)  สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ 
                   2)  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
                   3)  สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ 
                   4)  มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 
           4.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                   1)  มีภาวะผู้นํา เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
                   2)  มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
                   3)  สามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง  
 4.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   1)  สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการ    
สื่อสารทางศิลปกรรม และนําเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

            2)  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน      
หรือการนําเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                   3)  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้ เช ิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที ่เหมาะสม         
สําหรับงานศิลปกรรม  
            4.1.6 ทักษะพิสัย  
 สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน 
       4.2 ช่วงเวลา 
 4.2.1  รายวิชา 2004700 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์ หรือ รายวิชา 2004702 เตรียม
สหกิจศึกษาจัด ในภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีที่ 4  
 4.2.2  รายวิชา 2004701 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์ หรือ รายวิชา 2004703 สหกิจศึกษา 
จัดในภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีที่ 4 

    4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  4.3.1 รายวิชา 2004700 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์ หรือ รายวิชา 2004702     
เตรียมสหกิจศึกษา จัดไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงใน 1 ภาคการศึกษา 



  28  

 

  4.3.2 รายว ิชา 2004701 การฝ ึกประสบการณ์ว ิชาช ีพทัศนศ ิลป์จ ัดไม ่น ้อยกว ่า 540 ช ั ่วโมง                 
ใน 1 ภาคการศึกษา หรือ รายวิชา 2004703 สหกิจศึกษาจัดไม่น้อย กว่า 16 สัปดาห์ ใน 1 ภาคการศึกษา 
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
        หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้กำหนดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชา 2013300 
การวิจัยทางทัศนศิลป์ และรายวิชา 2004600 ทัศนศิลป์นิพนธ์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ เพื ่อให้
นักศึกษาได้ศึกษา ค้นหาประเด็นปัญหา เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน มีการเขียนข้อเสนอโครงการ ศึกษาค้นคว้า ทดลอง 
แสวงหาความรู้ในศาสตร์ด้านทัศนศิลป์ตามความถนัดและความสนใจของนักศึกษาเอง โดยมีการนำเสนอผลงานต่อ
สาธารณะทั้งในรูปแบบของการนำเสนอทางวิชาการและนิทรรศการ 

5.1 คำอธิบายโดยยอ่ 
   รายวิชา 2013300 การวิจัยทางทัศนศิลป์ ศึกษาความหมาย ประเภทของการวิจัยทางทัศนศิลป์  
หลักการและระเบียบวิธีวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย 
และฝึกปฏิบัติการทำการวิจัยทางทัศนศิลป์ ด้วยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ มีการทดสอบการนำเสนอผลการ
ศึกษาวิจัย สัมมนาและจัดแสดงผลงานจากกระบวนการวิจัย   

         รายวิชา 2004600 ทัศนศิลป์นิพนธ์ เน้นปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์นิพนธ์ 
ในร ูปแบบของการศึกษาค ้นคว ้า ทดลองพัฒนาการสร ้างสรรค์ผลงาน มีการกำหนดปัญห าการศ ึกษา                  
การแก้ปัญหาและการค้นพบด้วยตนเอง โดยอยู ่ภายใต้การให้คำปรึกษาแนะนำจากคณะกรรมการที ่ปรึกษา               
มีการจัดทำภาคนิพนธ์ การนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานต่อสาธารณชน 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
                 5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

          1)  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
              2)  มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น  
                3)  มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะ 

       5.2.2 ด้านความรู้ 
              1)  รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

      2)  มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์  
อย่างเป็นระบบ  

      3)  มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม  
      4)  มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรม 

ศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา 
  5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
                       1)  สามารถค ้นคว ้า รวบรวม และประเม ินข ้อม ูล จากแหล ่งข ้อม ูลท ี ่หลากหลาย                     
อย่างมีวิจารณญาณ 
                    2)   สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
                  3)  สามารถบ ูรณาการความร ู ้ก ับศาสตร ์อ ื ่นเพ ื ่อสร ้างสรรค ์ผลงาน ทางว ิชาการ                
และวิชาชีพได้ 
                    4)  มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 
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                 5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 
                           1)  ม ีภาวะผ ู ้น ํา เข ้าใจบทบาทหน้าท ี ่ของตนเอง ร ับฟ ังความค ิดเห ็นของ ผู้ อ่ืน                   
และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
                            2)  มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทํางานร่วมกับผู ้อ ื ่นได้อย่าง               
มีประสิทธิภาพ     
                            3)  สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็น       
ที่แตกต่าง  
                    5.2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1)  สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการ
สื่อสารทางทัศนศิลป์ และนําเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                           2)  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน 
หรือการนําเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      3)  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม    
สําหรับงานศิลปกรรม  
                 5.2.6 ทักษะพิสยั  
                             สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน 
            5.3 ช่วงเวลา 
    5.3.1 รายวิชา 2013300 การวิจัยทางทัศนศิลป์ จัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
  5.3.2 รายวิชา 2004600 ทัศนศิลป์นิพนธ์ จัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 
            5.4 จำนวนหน่วยกิต 
 5.4.1 รายวิชา 2013300 การวิจัยทางทัศนศิลป์  3(2-2-5) 
 5.4.2 รายวิชา 2004600 ทัศนศิลป์นิพนธ์         3(2-2-5) 

  5.5 การเตรียมการ 
 5.5.1 สาขาวิชาทัศนศิลป์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิชา เพ่ือกำกับ และดูแล พร้อมทั้งมีการ

ชี้แจงเกี่ยวกับเงื่อนไขในการดำเนินการวิจัยทางทัศนศิลป์  และการดำเนินการทัศนศิลป์นิพนธ์ โดยมีการลำดับ
ขั้นตอนและกระบวนการตั้งแต่การค้นหาประเด็นปัญหาที่นักศึกษาสนใจตามความถนัด การนำเสนอโครงร่าง     
การจัดทำผลงานการสร้างสรรค์และการเขียนภาคนิพนธ์ ไปจนถึงการนำเสนอผลงานผ่านการจัดงานทางวิชาการ 
และการจัดนิทรรศการ 
 5.5.2 กำหนดให้นักศึกษามีการจัดทำเอกสารเค้าโครงข้อเสนอโครงการวิจัยทางทัศนศิลป์ และ
ข้อเสนอโครงการทัศนศิลป์นิพนธ์ เพ่ือการเสนอต่อคณะกรรมการสาขาทัศนศิลป์พิจารณา 
 5.5.3 กำหนดให้นักศึกษานำเสนอเค้าโครงข้อเสนอโครงการวิจัยทางทัศนศิลป์และข้อเสนอโครงการ
ทัศนศิลป์นิพนธ์ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการสาขาวิชาทัศนศิลป์ เพ่ือขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5.5.4 กำหนดให้นักศึกษาดำเนินการจัดทำโครงการวิจัยทางทัศนศิลป์และข้อเสนอโครงการ
ทัศนศิลป์นิพนธ์ตามขอบเขต โดยนำเสนอความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะ เพ่ือรับคำแนะนำ 

  5.6 กระบวนการประเมินผล 
        5.6.1 ประเมินผลจากความต่อเนื่องของการนำเสนอความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
 5.6.2 ประเมินจากประสิทธิภาพของกระบวนการการศึกษาตามขอบเขตของโครงการหรืองานวิจัย
ทางทัศนศิลป ์   
 5.6.3 ประเมินจากการนำเสนอโครงการและผลงานวิจัยทางทัศนศิลป์  
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 ที่มีการศึกษาต่อคณะกรรมการประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ และบุคคลภายนอกที่สาขาวิชาเชิญเข้ามาร่วมในการ
ประเมินผลการเรียนรู้โดยมีการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลงาน 
 5.6.4 ประเมินจากเอกสารโครงการ ภาคนิพนธ์และ/หรือเอกสารงานวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงาน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา                        

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะ
ในสาขาวิชาชีพทางด้านทัศนศิลป์มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

1. สอดแทรกความรู้เกี ่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพทัศนศิลป์   
ในรายวิชา 
2. จัดกิจกรรมการพัฒนาจิตสำนึกต่อสังคมด้วยกิจกรรม
ทางด้านทัศนศิลป์ เช่น การลงชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์   
การพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและโรงเรียน 
3. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทัศนศลิป์
โดยม ีการอภ ิปรายและนำเสนอให ้ เห ็นถ ึ งอ ัตล ักษณ์              
ทางความคิดของนักศึกษา 
4. จ ัดก ิจกรรมส ่งเสร ิมการร ู ้ ร ักสาม ัคค ีและค ุณธรรม            
ตามหลักธรรมมาภิบาลโดยใช้กิจกรรมทางทัศนศิลป์ 

2. ด้านความรู้ในหลักการของฐานศาสตร์ทาง
ทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
สามารถสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เพื่อ
ประกอบอาชีพได้ 

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายตามประเด็น
ศาสตร์ทางด้านทัศนศิลป์ 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการค้นหาประเด็นและปัญหาใน
การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 
3. จ ัดกิจกรรมการประยุกต์ใช้ความรู ้ท ั ้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติกับชุมชนและสังคม 
4. จัดกิจกรรมการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักการปฏิบัติและ
ทฤษฎีสู ่การเป็นผู ้ประกอบการและการจัดการตลาด เช่น       
การเป็นประกอบการอิสระและการตลาดออนไลน์ 

3. ด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินคุณค่าทางสุนทรียะได้อย่างมี
วิจารณญาณ 

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี ่ยนเรียนรู้เพื ่อการค้นหาคุณค่าของ
ผลงานทัศนศิลป์ 
2. จัดกิจกรรมการพัฒนาการคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
ผลงานทัศนศิลป์ 
3. จัดกิจกรรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินคุณค่า
ทางสุนทรียะในผลงานทัศนศิลป์ ทั ้งที ่อยู่ในห้องเรียนและ
ชุมชน 

4. ด้านการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และมีทักษะใน
การจัดการทางทัศนศิลป์ 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการทำงานเป็นกลุ่มด้วยการ
กำหนดโจทย์ให้มีการคิด แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ผลงงาน
ทัศนศิลป์ร่วมกัน  
2. จัดกิจกรรมการฝึกภาวะผู้นำและผู้ตามผ่านกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
5. ด้านสื่อสารและเสนอแนวความคิดท่ีเป็น
รูปธรรม ผ่านผลงานทัศนศิลป์ 

1. จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้เพื ่อนำเสนอและ
สื่ อสารความค ิด เก ี ่ ยวก ับศาสตร ์ด ้ านท ัศนศ ิลป ์  เช่น 
ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ สุนทรียศาสตร์ การวิพากษ์วิจารณ์
ผลงานทัศนศิลป์และการนำเสนอแนวทางการสร้างสรรค์
ผลงานทัศนศิลป์ 
2. จัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือนำเสนอประเด็นทางด้าน 
ทัศนศิลป์ที่น่าสนใจ 

6. ด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีได้ดี 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้การสื่อสารและการนำเสนอผลงานทาง
ทัศนศิลป์ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ 

7. ด้านการแสดงออกและพัฒนาทักษะทาง
ทัศนศิลป์ได้ตามความถนัดและความสามารถ
เฉพาะตน 

1. จัดกิจกรรมการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ทั้งใน
ระดับห้องเรียนและชุมชน 
2 .จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการการใช้โจทย์และประเด็นปัญหา
ของชุมชนสู่การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ในผลงานของตนเอง 

                                                            

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  

         1) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
          2) มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น  
            3)  มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะ 

 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี  ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและ

วิชาการ การละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพทัศนศิลป์ 
 2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ  
 3) การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม การมสี่วนร่วมในกิจกรรมเสริมความรู ้ 

มีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบและการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ การละเมิดลิขสิทธิ์เพ่ือจะได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ประกอบวิชาชีพในสายอาชีพที่เก่ียวข้องต่อไป   

         2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 1)  ประเมินผลจากความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา  การส่งงานตามกำหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย  และการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
         2)  ประเมินจากความมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
             3)  ประเมินผลจากการรกัษาเงื่อนไข กติกาของสังคมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางทัศนศิลป์ 
             4)  ประเมินผลจากความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
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            2.2 ความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

       1)  รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
     2)  มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรม 

ศาสตร์อย่างเป็นระบบ  
        3)  มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม  

     4)  มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพ 
ด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา 
                  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) จัดกิจกรรมการสอนและการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติทาง
ทัศนศิลป์ 
 2) จัดกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาทฤษฎีทางทัศนศิลป์และนำเสนอในรูปแบบรายงาน 
และการนำเสนอผลงาน 
  3) จัดกิจกรรมทางปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ที่อยู่ในขอบข่ายงานศิลปะและงานออกแบบ 
 4) จัดกิจกรรมการนำเสนองานต่อสาธารณะ 
 5) จัดกิจกรรมและส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้ทางทัศนศิลป์สู่สังคม  
 6) จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางทัศนศิลป์ 
 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) ประเมินจากกระบวนการทำงานเช่น การค้นหาปัญหา  การค้นคว้า การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการสอบถาม สังเกต ทดสอบ   
  2) ประเมินจากตัวผลงานการสร้างสรรค์โดยวิธีการ โดยใช้แบบประเมิน 
ผลงานและการจัดแสดงผลงานโดยให้ผู้ชมเป็นผู้ประเมิน 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1)  สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมี
วิจารณญาณ 
       2)  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
       3)  สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ 
       4)  มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 

 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) จัดกิจกรรมการค้นหาประเด็นและมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า และรวบรวม ประเมินข้อมูล 
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ เช่น สำนักวิทยบริการ ห้องสมุดชุมชน แหล่งการเรียนรู้ชุมชน 
ปราชญ์ท้องถิ่นและสถานประกอบการทางด้านทัศนศิลป์ 
  2) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหา เช่น การจัดการระเบียบข้อมูล การเรียบเรียงข้อมูล การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูล 
  3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้การบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ เพื่อสร้างแนวคิดและทฤษฎีสู่
การต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานและการประกอบอาชีพ 
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  4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้การแสดงออกทางด้านการคิดเชิงสร้างสรรค์และจินตนาการ   ใน
การสร้างสรรค์ผลงานที่มีรูปแบบใหม่ โดดเด่น โดยนำข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า และการบูรณาการศาสตร์อื่นๆ 
เข้ามาประยุกต์ใช้  
                  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) การทดสอบขอ้สอบปรนัย และอัตนัย 
 2) การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า 
 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการอภิปรายกลุ่ม 
 4) การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกทางความรู้ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์และการจิต
นาการทางทัศนศิลป์ 
  2.4   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                1)  มีภาวะผู้นํา เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื ่น และมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี  
             2)  มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง  และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
            3)  สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  ตรงไปตรงมา  และเคารพ ในความคิดเห็นที่
แตกต่าง  
 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 1)  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น ปัญหาทางด้านทัศนศิลป์โดยมีการแบ่งกลุ่มการ
ระดมความคิดเห็น 
   2)  การจัดกิจกรรมการลงชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน
ทัศนศิลป์ 
   3) การจัดกิจกรรมการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ทั้งในระดับห้องเรียนและชุมชน  
  4) การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าและการจัดแสดงผลงาน 
   2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 1) การประเมินจากผลนำเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นำในการอภิปรายซักถาม 
  2) การประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
 3) การประเมินจากบทบาทการเป็นผู้นำและการเป็นผู้ตาม และบทบาทหน้าที่การทำงาน 
 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
        1)  สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้ วิธีการ
สื่อสารทางศิลปกรรม และนําเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

                   2)  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการสร้างสรรค์ผลงาน 
หรือการนําเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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                          3)  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
สําหรับงานศิลปกรรม  

  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1)  การวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  2)  การจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานและการสื่อสารผลงานที่มีมาตรฐาน  
 3)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยี และสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน 
  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1)  การประเมินผลจากการทดสอบสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอผลงาน 
 2)  การประเมินผลจากการวิเคราะห์รูปแบบการนำเสนอที่ครอบคลุมถึงเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   3)  การประเมินผลจากวิธีการและการนำเสนอกระบวนการที่หลากหลาย  
 2.6 ทักษะพิสัย 
  2.6.1 ผลการเรียนรู้ทักษะพิสัย 

  สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน    ของตน  
                  2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาทักษะพิสัย 

 1)  การจัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติงาน ที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
 2)  การจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้ความรู้สู่การสร้างสรรค์ที่ผ่านทักษะการคิด

และทักษะการปฏิบัติงาน 
 3)  การจัดการเรียนการสอนโดยเชื่อมโยงความรู้สู่ผู้ประกอบการทางทัศนศิลป์ในชุมชน 
 2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
 1)    การประเมินผลจากการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานทางทัศนศิลป์ 
 2)  การประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานและการสร้างกระบวนการพัฒนาตนเองในด้าน

ทัศนศิลป์ 
 3)   การประเมินผลจากความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้สู่สถานประกอบการและ

ชุมชน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา         
(Curriculum Mapping) 
    3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 5 ด้าน ดังนี้ 
 

ที ่ มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียด/ตัวชี้วัด 

1 คุณธรรม จริยธรรม 1.1 ตรงต่อเวลา 
1.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
1.3 มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน 

2 ความรู้ 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
2.2 สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต 
2.3 สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3 ทักษะทางปัญญา 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
3.2 สามารถสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
3.3 สามารถประเมินค่า หรือคุณค่า 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองผู้อื่น และสังคม 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
5.2 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ตรงต่อเวลา 1.1 ทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับ

ผู้สอนเรื่องการเข้าเรียน 
1.2 ทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอนเรื่องของเวลาส่งงาน 
1.3 สอดแทรกเรื ่องของวัฒนธรรมตรงต่อ
เวลาในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

1.1 ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้าเรียน 
1.2 ประเมินจากพฤติกรรมในการส่งงาน 
 

2. มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต 

2.1  มอบหมายงานกลุ่มและงานเดีย่ว 
2.2  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมทั้งภายนอกและภายในหอ้งเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.3  สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมความซื่อสัตย์
สุจริตในการเรียนการสอนทุกรายวชิา 

2.1  ประเมินจากชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 
เช่น รายงาน การอ้างอิง และการสอบ 
2.2  ประเมินจากความซื่อสัตย ์
ต่อข้อตกลงของนักศึกษา 
2.3  ในชัน้เรียน โดยประเมินจากการสังเกต 

3. มีสัมมาคารวะ อ่อน
น้อมถ่อมตน 

3.1 ปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่า
ของการปฏิบัติตนอย่างสุภาพและอ่อนน้อม 
วาจาสุภาพไพเราะ มีระเบียบวินัย ประพฤติ
ตนให้ถูกกาลเทศะ โดยใช้กรณีการสาธิตและ
กรณีจำลอง 
3.2  มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

3.1 สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
3.2  การนำเสนอผลงาน 
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1.2  ด้านความรู ้
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้  
ความเข้าใจ 
ในเนื้อหาวิชาที่
ศึกษา 

1.1 ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวธิีการ
บรรยาย อภิปราย ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 
1.2 ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวธิี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
1.3 ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการสาธิต 
ทดลองและฝึกปฏิบัติในเนื้อหารายวิชา 
1.4 ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวธิี
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 

1.1 ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
1.2 ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 
1.3 ทดสอบวัดความรู้ในรายวิชาทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติ 

2. สามารถนำ
ความรู้ไปใช้ในการ
ดำรงชีวิต 

ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
เนื้อหาวิชาโดยการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based 
Learning) หรือ เรียกย่อว่า PBL 
 

ประเมินตามหลักเกณฑ์ของ PBL 

3. สามารถพัฒนา 
การเรียนรู้ของ
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.1 มีการแนะนำวิธีการเรียนรู้/การสืบค้น
ข้อมูลด้วยตนเอง และให้ฝึกปฏิบัติในทุก
รายวิชา 

3.1 ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่แสดงถึง
การคิด/วิเคราะห์ การหาความรูเ้พ่ิมเติม โดยอาศัย
ข้อมูล/หลักความรู้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือมา
ประกอบได้อย่างเหมาะสมและมีจรรยาบรรณใน
การอ้างอิง 
3.2 การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัต ิ
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1.3 ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้

1. สามารถคิด
วิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล 

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
แนวคิดทฤษฎีทักษะทางปัญญา 
1.2 นำเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 
 

1.1 ประเมินจากคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย 
1.2 ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนในชั้น
เรียน 

2. สามารถ
สังเคราะห์ข้อมูล
อย่างเป็นระบบ 

2.1  ฝึกปฏิบัติทักษะการสังเคราะห์โดย
ใช้วิธีการกรณีศึกษา 
2.2 สาธิต ทดลองและฝึกปฏิบัตใินเนื้อหา
รายวิชา 
 

2.1 ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนในชั้น
เรียน 
2.2 ทดสอบวัดทักษะในเนื้อหาวิชา 

3.  สามารถ
ประเมินค่า หรือ
คุณค่า 

3.1 ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ประเมินค่าโดยใช้วิธีจำแนกคุณภาพงาน 
3.2 ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ประเมินค่าโดยใช้วิธีการนำเสนอ
ผลงาน 
 

3.1 ประเมินจากคุณภาพงาน 
3.2 ประเมินจากการมีส่วนรว่ม 

1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้

1 .  สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

1.1  มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 
1.2 สอดแทรกความรู้ความเข้าใจในความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนการ
สอนทุกรายวิชา 
 

1.1 ประเมินจากคุณภาพของงาน 
1.2 สังเกตพฤติกรรม 

2.  มีความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเอง ผู้อ่ืน และ
สังคม 

มอบหมายก ิ จกรรมกล ุ ่ ม โดย ใช้
กระบวนการ PBL 

2.1 ประเมินจากคุณภาพของงานตามเกณฑ์ของ 
PBL 
2.2  สังเกตพฤติกรรม 
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1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้

1. สามารถ
วิเคราะห์   
เชิงตัวเลข 

1.1 สอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขในรายวชิาต่าง  ๆ
1.2  มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 
 

1.1 ประเมินจากคุณภาพของงาน 
1.2 การทดสอบ 

2. สามารถใช้ภาษา
ในการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม 

2.1 สอดแทรกทักษะการใช้ภาษาในการ
สื่อสารในรายวชิาต่าง  ๆ
2.2 มอบหมายกิจกรรมกลุ่มและนำเสนอ 
 

2.1  ประเมินจากคุณภาพของงาน 
2.2  การทดสอบ 
2.3  การนำเสนอ 
 

3. มีทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.1  สอดแทรกทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในรายวิชาต่าง  ๆ
3.2  มอบหมายกิจกรรมกลุ่มและนำเสนอ
โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.3  การสรา้งชิ้นงานโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

3.1  ประเมินจากคุณภาพของงาน 
3.2  การทดสอบปฏิบัต ิ
3.3  การนำเสนอ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

 
 
 
 

 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
  0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  •  •   •  • • •  • • 

0001102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  • •   •  •   •   •  
0001103  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า  • •  •  •  •  •   •  
0001104  การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
              ในชีวิตประจำวัน     •  • • •  •   • • • • 

 

0001105  การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ 
              สื่อสาร ในชีวิตประจำวัน     •   •    •   •   • 

0001106  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม     • •     •  •  •  
0001107  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ   •  • • •  •   •   •  
0001108  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน •  • • •  •   •   •  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0002101  พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา   • •   •    •  •  
0002102  จิตวิทยาการพัฒนาตน • •  • • • • •  • •  •  
0002103  สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต •   •      •   •  
0002104  ศิลปะและการออกแบบ •   •   •   •   •  
0002105  สุนทรียภาพการแสดง •   •     •  •  •  
0002106  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต •   •     •  •  •  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0003101  ระบบสังคมไทย  • • • • •  •    •   • 
0003102  ระบบสังคมโลก   • • • •   •   • •   • 
0003103  ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน  • •  • •  •   •   • • 
0003104  ไทเลยศึกษา  • • • •   •   •   •  
0003105  ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน •   •   •   •  •   
0003106  เศรษฐกจิในชีวิตประจำวัน  • •  • •  •   •  •   
0003107  ความเป็นพลเมืองที่ดี •   • •  •   • •  •  
0003108  กฎหมายในชีวิตประจำวัน • •  • •  •    •  •  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0004101  การคิดและการตัดสินใจ •   •   •    •   • 
0004102  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับ 
              ชีวิตประจำวัน 

•   •   •   •    • 

0004103  การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ •   •    •  •     
0004104  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพ 
              ชีวิต 

•   •    •  • •   • 

0004105  วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ •   •   •   •     
0004106  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม •   •   •   •    • 
0004107  เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ใน         
              ชีวิตประจำวัน •   •   •   •   •  

0004108  การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 
              ในชีวิตประจำวัน 

•   •   •   •   •  
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3.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้าน  สาขาวิชาทัศนศิลป์  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์  พ.ศ. 2558  6  ด้าน  ดังนี้ 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
   1.2  มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น  
   1.3  มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะ 

2.  ความรู้ 
      2.1  รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
      2.2  มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ  
      2.3  มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม  
      2.4  มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ 
ในสาขาวิชาทีศ่ึกษา 

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา  
      3.1  สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ 
      3.2  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
      3.3  สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ 
      3.4  มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 

 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
      4.1  มีภาวะผู้นํา เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
      4.2  มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
      4.3  สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง  
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5.1  สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทาง
ศิลปกรรม และนําเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      5.2  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน หรือการ 
นําเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      5.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช ้ความรู ้ เช ิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที ่ เหมาะสม  สําหรับ              
งานศิลปกรรม  

 
6. ทักษะพิสัย  
       สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน 

 

    (1) สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมิน
ข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย อย่างมี
วิจารณญาณ  
    (2)  สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  
   (3) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืน
เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและ วิชาชีพ
ได ้ 
    (4)  มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหว
พริบในการสร้างผลงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  
  
             ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

 
 
 
 
 

 

รายวิชา 
1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

 

2.  ความรู้ 
 

 

3.  ทักษะทางปัญญา 
 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
6. 

ทักษะ
พิสัย 

 

 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
วิชาแกน  

2003101  สุนทรียศาสตร์และการ 
              วิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์   

•     •   •    •   •   

2013205  ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ 
              ตะวันตก 

•   •    •     •   •   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  

 

            ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา 
1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

 

2.  ความรู้ 
 

 

3.  ทักษะทางปัญญา 
 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
6. 

ทักษะ
พิสัย 

 

 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
วิชาเอกบังคับ  

2001700   ภาษาอังกฤษสำหรับ 
               นักศึกษาทัศนศิลป์ 

•   •  •  • •    •  •    

2021400   วาดเส้นทัศนศิลป์                                                    •   • • •  • •  •  •   •  • 

2032401   การใช้โปรแกรม 
               สำเร็จรูปสำหรับงาน     
               ทัศนศิลป์                 

• •  • • •  •     •   •   

2011300   หลักการทัศนศิลป์                                                • •  • • •  •     •  •   • 

2002501   การจัดการและการ 
               ประชาสัมพันธ์ผลงาน 
               ทัศนศิลป์            

•   • • •  • •   •   •    

2013300   การวิจัยทางทัศนศิลป์                                              •   • • •  • •  • • •  •    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  
 

             ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

 

2.  ความรู้ 
 

 

3.  ทักษะทางปัญญา 
 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
6. 

ทักษะ
พิสัย 

 

 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
2021410  ประติมากรรมนูนต่ำและ  
              นูนสูง                                                  

 •  • • •  • •  •  •  •   • 

2022403  ประติมากรรมลอยตัว                                                     •  • • •  • •  •  •  •   • 

2022406  ประติมากรรมสร้างสรรค์                                              •  • • •  • •  •  •  •   • 

2021404  ภาพพิมพ์แม่พิมพ์นูน                                              •  • • •  • •  •  •  •   • 

2022407  ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ร่องลึก                                                 •  • • •  • •  •  •  •   • 

2022409  ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ซิลสกรีน 
              และโลหะ                                            

 •  • • •  • •  •  •  •   • 

2021416  จิตรกรรมสีน้ำ                                                     •  • • •  • •  •  •  •   • 

2021414  จิตรกรรมสีน้ำมันและ 
              สีอะคริลิก 

 •  • • •  • •  •  •  •   • 

2022408  จิตรกรรมสร้างสรรค์                                                •  • • •  • •  •  •  •   • 

2023403  วีดีโอและดิจิทัล อาร์ต                                                          •  • • •  • •  •  •  •    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

            ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

รายวิชา 
1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

 

2.  ความรู้ 
 

 

3.  ทักษะทางปัญญา 
 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
6. 

ทักษะ
พิสัย 

 

 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
2023404  ศิลปะสื่อผสม                                                          •  • • •  • •  •  •  •    

2004600  ทัศนศิลป์นิพนธ์                                                       •  • • •  • •  • • •   •   

2004700  การเตรียมฝึก 
              ประสบการณ์วิชาชีพ 
              ทัศนศิลป์                  

•   •    • •   •   •    

2004701  การฝึกประสบการณ์ 
              วิชาชีพทัศนศิลป์                          

• •  • • •  • •  • •   •   • 

2004702  เตรียมสหกิจศึกษา • •  • • •  • •   •   •    

2004703  สหกิจศึกษา     • •  • • •  • •  • •   •   • 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  
  
             ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

 
 
 
 
 
 

รายวิชา 
1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

 

2.  ความรู้ 
 

 

3.  ทักษะทางปัญญา 
 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
6. 

ทักษะ
พิสัย 

 

 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 

วิชาเฉพาะด้านเลือก  
2013201   ทัศนศิลป์ร่วมสมัย                                                         • •  •    • •    •   •   

2012500   วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
               ศิลปกรรมท้องถิ่น                      

• •  •  •  •     •   •   

2013203   ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ 
               ตะวันออก                                                      

• •  •  •    •   •   •   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  
 

             ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

 

รายวิชา 
1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

 

2.  ความรู้ 
 

 

3.  ทักษะทางปัญญา 
 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
6. 

ทักษะ
พิสัย 

 

 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
2013204  ทัศนศิลป์ไทยร่วมสมัย                                                •  • •      •  •  •    

2001701  กายวิภาคศาสตร์                                                      •   •      •   •   •   

2003501  ธุรกิจและการตลาด 
              สำหรับทัศนศิลป์                            

• •   • •  •    •   •    

2032501  การออกแบบอัตลักษณ์ 
              องค์กร                                      

 •    •  •    •    •   

9202140   วาดเส้น                                                          •  •  •     •  •  •   • 

120214 5  ศิลปะภาพถ่าย                                                         • •  •  •   •  •  •  •   • 

8202140   ศิลปะบาติก                                                            •    • •     •  •  •   • 

2043400  การออกแบบเครื่องแต่งกาย                                         •    •    •  •  •   •   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  
 

             ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

 
 
 

รายวิชา 
1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

 

2.  ความรู้ 
 

 

3.  ทักษะทางปัญญา 
 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
6. 

ทักษะ
พิสัย 

 

 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
2043401  การออกแบบของที่ระลึก                                         •   • • •  •   •  •   •   

2043402  การสร้างสรรค์ภาพเขียน 
              บนวัตถุ                                   

•   •  •     •  •  •    

2043403  จิตรกรรมเทคนิคปักไหม                                     •   •  •  •   •  •    •  

2043404  การออกแบบเพ่ือความ 
              ยั่งยืน                          

• •  • • •  •   •  •  •    

2043405  การสร้างสรรคง์าน 
              กระดาษ                                      

•   • • •  •   •  •  •    

2032403  การ์ตูนและภาพล้อ                                                  • •  •  •     •  •   •  • 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  

 
             ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

 

2.  ความรู้ 
 

 

3.  ทักษะทางปัญญา 
 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
6. 

ทักษะ
พิสัย 

 

 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 
2011302  ทัศนียวิทยา • •  •  •  • •    •  •    
2021413  การออกแบบและ 
              การร่างแบบ 

•   • • •  •   •  •  •   • 

2021411  จิตรกรรมดิจิทัล •   •  •     •  •   •   

2021412  การวาดภาพบนผนังและ 
              กราฟฟิตี้ 

•   •  •  •   •  •  •    

2032404  การปั้นดินเผาสร้างสรรค์ •   • • •  •  • •  •  •   • 

2032402  การออกแบบผลงานจาก 
              ซีเมนต์และเรซิ่น 

•   • • •  •   •  •  •    
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
 กำหนดเกณฑ์การวัดผลของแต่ละรายวิชาเป็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีค่าระดับคะแนน ดังนี้ 
     ระดับคะแนน      ค่าระดับคะแนน 
   A    4.00 
   B+    3.50 
   B    3.00 
   C+    2.50 
   C    2.00 
   D+    1.50 
   D    1.00 
   E    0.00 
 และให้เป ็นไปตามข้อบังค ับมหาวิทยาล ัยราชภัฏเลยว่าด ้วยการว ัดและประเมินผลกา รศึกษา                         
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555   
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
    2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
   2.1.1 มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยที่จะต้องทำความเข้าใจกันทั้งสถาบัน และนำไปดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องตรวจสอบได้ 
   2.1.2 มีการทวนสอบในระดับรายวิชาของหลักสูตร โดยให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนใน
ระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมิน
ข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   2.1.3 การทวนสอบในระด ับหล ักส ูตรสามารถทำได ้โดยม ีระบบประก ันค ุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษา ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
       การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทำวิจัยสัมฤทธิ์ ผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที ่ทำอย่างต่อเนื ่อง และนำผลการวิจัยที่ได้แล้วย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดำเนินการดังนี้ 
  2.2.1 สภาวการณ์ได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
     2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าทำงานในสถานประกอบการณ์นั้น ๆ 

2.2.3  การประเมินตำแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
  2.2.4 การประเมินจากสถาบันการศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อมและคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้า
ศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
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  2.2.5 การประเมินจากนักศึกษาเก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร 
  2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา 
  2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรม ได้แก่ (ก) จำนวนสิทธิบัตร (ข) จำนวนรางวัลทางสังคม
และวิชาชีพ (ค) จำนวนกิจกรรมการกุศล และ (ง) จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์การที่ทำประโยชน์ต่อ
สังคม 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยต้องเรียนให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตท่ีกำหนดไว้ใน
หลักสูตรและต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่า
ด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 (ภาคผนวก จ) 
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่      
 1.1 มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวอาจารย์ใหม่และให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 
คณะ และหลักสูตรที่เปิดสอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ 
 1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน ทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์การต่างๆ การประชุมวิชาการท้ังในและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ ์

1.3  มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย และสอดคล้อง           
กับกลุ่มวิชาที่จัดการเรียนการสอน 
 1.4 ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้และ
คุณธรรมจริยธรรม 
 1.5 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทำผลงานทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการมีตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในด้านการสอนและวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนและการทำวิจัย โดยสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
          2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
    2.2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน
ทัศนศิลป์ และการสนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

      2.2.2 การเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและคณะ 
      2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการเพ่ือตำแหน่งทางวิชาการ 

   2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์ทำการวิจัยในสาขาวิชาชีพทัศนศิลป์ และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ด้านทัศนศิลป์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  57  

 

หมวดที ่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1.  การกำกับมาตรฐาน 
1.1  การจัดให้มีอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 5 คนตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 โดยเป็น

อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ที่มีภาระงานสอนและมีส่วนร่วมในการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรทุก
คน 

1.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตาม มคอ.2  
คือมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน  ทุกคน  

1.3  ปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี ตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. 
1.4  ก่อนเปิดภาคเรียนมีการดำเนินการจัดทำและติดตาม มคอ. ต่าง ๆ ของหลักสูตรโดยดำเนินการ

ตามแผนการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยมีการ
กำกับติดตามมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.4.1 จัดทำและส่ง มคอ. 3, 4, 5, 6 และ 7 และรายงานตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยจัดส่งผ่านระบบบริการการศึกษาในการจัดการฐานข้อ มูลกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของทางมหาวิทยาลัย หรือส่งเป็นเอกสารที่สาขาวิชาแล้วเก็บในแฟ้ม
เอกสาร 
 1.4.2 สาขาวิชารายงานการจัดส่ง มคอ. 3, 4 , 5, 6 และ 7 เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ประจำคณะ 

1.5  สาขาวิชาได้ร่วมกันจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 โดยจะมีการ
ประชุมและร่วมกันเขียนรายงาน สรุปข้อมูลเพื่อส่งคณะ ฯ ในลำดับต่อไป 

1.6  มอบหมายอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชาประเมินความต้องการ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การเรียนการสอนทุกภาคเรียน เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

1.7  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่กำหนดไว้ใน มคอ.3 , 4 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

1.8  มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานในปีที่ผ่านมา 

1.9  อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 1.10 อาจารย์ผู้สอนได้รับการประเมินการสอนจากนักศึกษาภายหลังการเรียน 
2.  บัณฑิต 

2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
       ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education : TQF) ได้มีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที ่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ใน      
มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม   2) ด้านความรู้ 3) ด้าน
ทักษะทางปัญญา  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิต
ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
จำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 
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2.2  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
      บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ที่ได้งานทำหรือมีกิจการเป็นของตนเองที่มีรายได้

ประจำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
นั้น การนับการมีงานทำ นับกรณีการทำงานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้ประจำเพื่อเลี้ยงชีพตนได้  
3.  นักศึกษา 

3.1  การรับนักศึกษา 
       หลักสูตรมีการกำหนดเป้าหมายรับนักศึกษา มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จัก โดย

ผ่านทางสื่อต่าง ๆ มีจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าตามแผนที่ได้กำหนดไว้ และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศ ึ กษา  โดยหล ั กส ู ตรม ี การจ ั ดทำแบบสำรวจข ้ อม ู ล เบ ื ้ อ งต ้ น เก ี ่ ย วก ับค ุณสมบ ัต ิน ั กศ ึ กษา  
มีการจัดอบรมความรู ้เพื ่อเป็นการปรับพื ้นฐานทางด้านการเรียน รวมไปถึงการปรับตัวในการใช้ชีวิต            
ในมหาวิทยาลัย ระบบการเรียนการสอน จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้การดูแล และให้คำแนะนำในเรื่อง
ต่าง ๆ 

3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
   3.2.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

(1) มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรง ใน
แต่ละรายวิชา มาบรรยายพิเศษ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 

(2) คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษา
ที่มีปัญหาในการเรียน สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะ ทุกคนจะต้อง
ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำกิจกรรมแก่นักศึกษา และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับคณะ 

3.3  ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 
3.1.1  อัตราการคงอยู่ 

รักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
3.1.2  การสำเร็จการศึกษา 

    การสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 

3.1.3  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร 

    มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
3.4  การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

         หลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาสามารถร้องเรียนปัญหาข้อคับข้องใจการจัดการเรียนการสอนอย่าง
หลากหลายช่องทาง เช่น สายตรงคณบดี อาจารย์ที ่ปรึกษา ทำให้การร้องเรียนของนักศึกษาได้รับการ
ตอบสนองในทุกกรณี โดยหลักสูตรมีการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี ต่อการขจัดปัญหา
จากข้อร้องเรียนต่าง ๆ หลังจากได้รับข้อร้องเรียนแล้วทางหลักสูตรดำเนินการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและสรุปข้อร้องเรียนและดำเนินการในลำดับต่อไป 
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4.  อาจารย ์  
การบริหารคณาจารย์ 
4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

  4.1.1 อาจารย ์ประจำหลักสูตร ต ้องมีค ุณว ุฒ ิเป ็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
  4.1.2 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยกรรมการบริหาร
หลักสูตรเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติ อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปและตรงสาขา หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
   คณาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร และผู ้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน        
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้สำหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Center)  

4.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
     สำหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา ดังนั้น คณะมีนโยบายสนับสนุนการเชิญอาจารย์พิเศษ หรือวิทยากรมาบรรยาย โดย
อาจารย์พิเศษต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโททางศิลปกรรมโดยตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา
ทัศนศิลป์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการ หรือมีประสบการณ์ทางศิลปะโดยตรงหรือสัมพันธ์กับศิลปะ 
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 

4.4  การผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
       การจัดข้อมูลผู ้สอนให้อาจารย์ทุกท่านได้มี โอกาสในการเลือกรายวิชาที ่ถนัดและเชี ่ยวชาญ         

เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลงานทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารประกอบการสอน การจัดทำตำรา 
งานวิจัย รวมไปถึงการเข้าสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
        สาขาวิชาทัศนศิลป์ดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา และกรอบ
มาตรฐานทั้งในและต่างประเทศที่ใช้อ้างอิง โดยมีการกำหนดรายวิชาตามที่กรอบมาตรฐานกำหนดไว้ ซึ่งเน้น
การประกอบวิชาชีพ เข้าใจหลักการและประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม พร้อมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคุมการจัดทำรายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหา
ที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
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5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
        หล ักส ูตรให ้ความสำคัญกับการวางระบบผู ้สอนในแต่ละรายว ิชา โดยคำนึงถ ึงความรู้  
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนใน
วิชานั้น ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้  ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง โดย
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

5.2.1 การกำหนดผู้สอน 
5.2.2  การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 

และการจัดการเรียนการสอน 
5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 

และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5.3  การประเมินผู้เรียน 

5.3.1 จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
5.3.2  มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
5.3.3 มีการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร            

(มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) 
5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

                 ร ้อยละของการดำเน ินงานตามต ัวบ ่งช ี ้การดำเน ินงานตามกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรดำเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา 
อาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ในแบบรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1  การบริหารงบประมาณ 
 คณะจัดสรรงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อตำรา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนอุปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ทางศิลปะอย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและ
การสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 6.2. ห้องสมุด  
        ค้นคว้าตำรา เอกสารประกอบการศึกษา จากห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งให้บริการหนังสือ ตำรา วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัย สิ่งพิมพ์
อ่ืน ๆ และโสตทัศนวัสดุทางด้านทัศนศิลป์ ศิลปกรรม และด้านอ่ืน ๆ ทุกสาขาท่ีมหาวิทยาลัยเปิดสอน  
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
  มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และดำเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์         
พ.ศ. 2558  เพ่ือใช้กำหนดดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผลผ่าน คือ  มีการดำเนินงานตามข้อ 1-5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละป ี

 

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

1. อาจารย์ประจำหลกัสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มีสว่นร่วมในการประชุม 
   เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร      

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ 
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  
   ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
   ให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ 
   ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั 
   หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน  
   หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน    
   มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อยา่งน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี    
   การศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรือ  
   การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  
   ปีที่แล้ว   

     

8. อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียน 
    การสอน 

     

9. อาจารยป์ระจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชพี  
   อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

     

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ  
     และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลกัสูตร  
     เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่หลังจากทำงานไปแล้วอยา่งน้อย 1 ปีหลัง
สำเร็จการศึกษา เฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.51  จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที ่ 8  การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1  ช่วงก่อนการสอน  มีการประเมินความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  การปรึกษาหารือจากอาจารย์ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร เกี่ยวกับวิธีการสอน  และควรมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนในทุกรายวิชาที่สอน 

1.1.2  ช่วงระหว่างการสอน  ควรประเมินจากนักศึกษาโดยการทำแบบทดสอบย่อย  การสังเกตจาก
พฤติกรรมในการถาม/ตอบของนักศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้  หากนักศึกษามีความเข้าใจต่ำกว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  ควรเปลี่ยนแปลงวิธีการส อนหรือ
จัดลำดับเนื้อหาให้งา่ยต่อการเข้าใจ 

1.1.3  ช่วงหลังการสอน  ควรมีการวิเคราะห์ผลจากการประเมินการสอนของนักศึกษา และการ
วิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  หากพบว่ามีปัญหาควรนำผลการประเมินไปปรับปรุงโดยสามารถทำได้โดย
รวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ  เพื่อประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนจะมีการนำไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1  ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
1.2.2  การสังเกตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาควิชา 
1.2.3  ภาพรวมของหลักสูตร  ประเมินผลโดยบัณฑิตใหม่ 
1.2.4  การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบัน

อ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  โดยสำรวจข้อมูลจาก 
 2.1  นักศึกษาปีสุดท้ายและบัณฑิตใหม่  ติดตามจากผลสำรวจสภาวะการมีงานทำ 
 2.2  ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก ติดตามการทำงานของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา 
3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ต้องผ ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเร ียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)  
4.   การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  รวบรวมข้อมูล  ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินของนักศึกษา  ผู้ใช้บัณฑิต  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 

4.2  วิเคราะห์และทบทวนข้อมูล โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และ/หรือประธานหลักสูตร 
4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
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ภาคผนวก ก 
คำอธิบายรายวิชา 
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คำอธิบายรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร / Language Communications 
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2(2-0-4) 
      (Thai for Communication) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร บูรณาการการใช้ภาษาในสังคมและวัฒนธรรมไทย 
ทักษะการคิด ฟัง ดู พูด อ่านและเขียน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต 
 Fundamental knowledge of language and Communication, Integrated language 
use in society and Thai society, thinking, listening, watching, speaking, reading and writing to 
apply in life 

0001102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 
 (English for Communication) 
 การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน การฟัง พูด อ่าน และเขียน ในสถานการณ์ต่างๆ 
การทักทาย การทำความรู้จัก การให้ข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว ชุมชน การบรรยายสถานที่ ที่ตั ้ง การบอก
ทิศทาง 
 Fundamental English for Communication with four skills namely listening, 
speaking, reading, and writing in various situations; greeting, getting to know each other, giving 
personal information, giving information about family and community, describing places, giving 
location and direction 

0001103  สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2(2-0-4) 
 (Information Searching for Study) 
 รู ้สารสนเทศสารสนเทศ ทักษะการ แหล่งเรียนรู ้และทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และ
กระบวนการสืบค้นสารสนเทศด้วยสื ่อดิจิทัล การเขียนรายงานทางวิชาการและการนำเสนองานตาม
มาตรฐานสากล ตลอดจนการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน วิจัย 
สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 Information, information literacy skills, information sources and resources, retrieval 
techniques and process with digital media, academic report writing with universal standardized 
formatting, citation and bibliography for efficient application on other types of research and 
thesis writing forms, correctly and effectively. 
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0001104 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  2(2-0-4) 
 (Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 
 การฟังและการพูดในระดับประโยคและระดับข้อความในหัวข้อต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมี
กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการฟังการพูดภาษาอังกฤษ 
                 Practice of English listening and speaking at the levels of sentence and discourse 
for Daily Life Communication through various activities in a variety of topics with an emphasis 
on helping students practice their listening and speaking skills 

0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
 (Reading and Writing English for Daily Life Communication)   
 การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านโฆษณา แผ่นพับโฆษณา การอ่านประกาศ การอ่านฉลาก
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ การย่อความ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 Skills for reading newspapers, advertisements, announcements, brochures, and 
product labels; summarizing, completing forms, personal correspondence, and electronic 
communication 

0001106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
 (English for Cultural Communication)      
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ค่านิยมทางสังคม 
ความเชื่อ อาหาร และเทศกาลสำคัญทางประเพณีวัฒนธรรม  
 English for communication regarding cultural issues, geography, climates, social 
value, beliefs, food, and traditional festivals 

0001107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2(2-0-4) 
 (English for Communication in the Workplace) 
 ภาษาอังกฤษในการทำงาน การต้อนรับ การนัดหมาย การโทรศัพท์  การให้และขอข้อมูล  การ
กรอกแบบฟอร์มประเภทต่างๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนอีเมล์ การเขียนประวัติส่วนตัว การอ่าน
ประกาศรับสมัครงาน  
 English in the workplace, welcoming, making appointment, telephoning, giving and 
asking information; form filling, application letter, E-mail, resume, job advertisement  
 
0001108    ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน       2(2-0-4) 
 (Chinese for Daily Life Communication) 
 หลักการออกเสียงพินอินภาษาจีน คำศัพท์ วลี สำนวน โครงสร้างและรูปแบบประโยคสำหรับใช้

รฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยทักษะกา  
 Chinese pinyin pronunciation, vocabulary, phrases, idioms and sentence structures 
for use in everyday life with the skills of listening, speaking, reading and writing. 
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ / Humanities 
0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา 2(2-0-4) 
 (Buddhism for Development) 
 ความรู ้พ ื ้นฐานเกี ่ยวกับพระพุทธศาสนา หลักธรรมสำคัญ ว ันสำคัญและพิธ ีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา การประยุกต์พุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทไทย    การ
พัฒนาจิตและปัญญาเพ่ือการดำเนินชีวิต     
 Introduction to Buddhism great teaching of Buddha, Buddhist Sabbath days, 
Dhamma application for life and society, Buddhist duty and Thai courtesy, mind and wisdom 
development for living. 

0002102 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน  2(2-0-4) 
 (Psychology for Self-Development) 
 ความหมาย ความสำคัญของจิตวิทยา ปัจจัยพื้นฐานและทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การรู้จักและการพัฒนาตน มนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีมและการวางแผนการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
  Definitions, significance, basic factors and psychology theory of behavior, self-
development, human relations, team work and life planning for well-being. 
 
0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต     2(2-0-4) 
 (Music and Life Appreciation) 
  การใช้ดนตรีในชีวิตประจำวัน บทบาท ความสำคัญของดนตรีในสังคม การเสริมสร้างทักษะ 
และประสบการณ์ทางดนตรี 
  Using music in daily life, roles and importance of music in society, enhancing     
skills and musical experience. 
 
0002104 ศิลปะและการออกแบบ 2(2-0-4) 
 (Arts and Design) 
 จินตนาการและกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานหลักการ แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์   
การรับรู้ การสื่อสาร การตีความ การชื่นชมความสวยและความงาม การประยุกต์และการมีรสนิยมที่ดีต่อ
ผลงานศิลปะและการออกแบบของไทย เอเชียและตะวันตกทั้งอดีตและปัจจุบัน 
 Principles, concepts, creativity, imagination and processes of creative arts and 
design; perceptions, Communication, interpretation, appreciation of beauty and aesthetic, 
application and having good taste to arts and design of Thai, Asia and west in past and present. 
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0002105 สุนทรียภาพการแสดง 2(2-0-4) 
 (Art Performance Appreciation) 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์และการแสดง คุณค่าของศิลปะการแสดงประเภทต่างๆ ค่านิยม
และวิถีชีวิตที่นำมาประยุกต์ใช้ในการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงที่สอดคล้องกับค่านิยมและวิถีชีวิตใน
ท้องถิ่น 
 The meaning of aesthetics and performances. The value of performing art. Values 
and way of life that are applied in performances; Organizing and performances that are 
consistent with local values and lifestyles. 
 

000021 6 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 2(2-0-4) 
 (Meditation for Life Development) 
 ความหมายของการทำสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการทำสมาธิ ลักษณะ
ของการบริกรรมและการทำสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการนำสมาธิไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน สมาธิกับการเรียนและการทำงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่ง
ที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา  
 Meaning of meditation; objectives, methods, processes, the beginning of 
meditation practice; characteristics of reciting and meditating; benefits of meditation; 
meditation resistances and applying meditation to daily life; meditation as related to 
education and work; characteristic, process, qualities and benefits of the states of absorption 
(Jhana) and insight knowledge (Nana); fundamental knowledge about insight meditation 
(Vipassana); differences between the foundation meditation (Summata) and the insight 
meditation (Vipassna); layout the foundation meditation (Summata)  and the insight meditation 
(Vipassna); insight meditation as related to the world population. 
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ / Social Sciences 
0003101 ระบบสังคมไทย  2(2-0-4) 
 (Thai Society System) 
 สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และสิ่งแวดล้อม ของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มของการเปลี ่ยนแปลง การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง          
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการบริบทต่างๆ เพื่อปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการพัฒนา
สังคมไทยที่ยั่งยืน ปลูกฝังจิตสำนึก ตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
 Present situation of Thai society, culture, economy, politic, public administration, 
and environment problems and future trends of Thai society, development and sufficiency 
economy, local wisdom, adaptation for social changes, sustainable development, and Thai 
nationalism. 
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0003102 ระบบสังคมโลก 2(2-0-4) 
 (Global Society System) 
 การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและภัย
คุกคามต่างๆ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน               การ
ปรับตัวอยู่ในสังคมโลกด้วยสันติวิธี การดำเนินชีวิตในโลกยุคข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 The changes of global society in politic, economy, culture, environment, and other 
crisis; multiculturalism; human rights; non-violence conflict resolution; life in the Digital Age. 
 
0031030  ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน      2(2-0-4) 

 (Business and Daily Life) 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ หน้าที่ของธุรกิจ การผลิต 
แนวทางการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชีการเงิน 
สภาพแวดล้อมที ่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ การเปลี ่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สังคม ที ่ส ่งผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจำวัน นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
  Fundamental business; business model; business attributes; business role; 
production; guidelines for modern entrepreneur; administrative human resources 
management; marketing; financial accounting, Environment of Business; Social Technology 
change context influencing on business and daily life; government policies; taxation law; and 
applying philosophy of sufficiency economy to daily life 

0003104 ไทเลยศึกษา 2(2-0-4) 
 (Loei Study) 
 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทเลย ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่น ภาษา 
ศิลปะ และภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
  Context of Loei province; history and culture, belief, ritual custom, ways of life, 
amusement, Loei dialect, arts, folk wisdom and environment. 

0003105    ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน 2(2-0-4) 
 (Thailand and ASEAN Community) 
 รปกครองความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองกา 
สังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกกลุ่มประเทศสม าชิก
อาเซียน ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิก 
  Background of ASEAN community; fundamental information of geographical; 
economic, political, social and cultural aspects of all country members; ASEAN charter; the 
relationships of internal and external groups of ASEAN country members and benefits of 
Thailand that gain from being member 
 
 



  70  

 

 
0003106    เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน      2(2-0-4) 
 (Economy in Daily Life) 
 หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน ระบบเศรษฐกิจ
ตลาดและกลไกราคา รายได้ประชาชาติ รายได้จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินและ
สถาบันการเงิน การคลัง การวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคมปัจจุบัน 
  Fundamental of economics; economy in daily life; economic system; market and 
price; national income; gross provincial product; government and private sector in economic 
system; money and financial institution; Fiscal Policy; analysis of household, community, and 
current society economies   
 
0003107    ความเป็นพลเมืองท่ีดี                                           2(2-0-4) 
 (Smart Citizenship) 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และบทบาทของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย การจัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การต้านทุจริต การปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกต่อประเทศ จิตอาสา บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ มีความกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง การเป็นสมาชิกท่ีดีของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
  Democratic form of government, rights, status, freedom, and roles in the context 
of democracy; democratic form of government with the king as head of state, living in different 
societies, conflict management by using peaceful way, problems of corruption, creating 
positive attitude towards the country, service mind, roles and responsibilities, being brave to 
make right decisions, being good citizen of the kingdom of Thailand and the world. 
 
0003108    กฎหมายในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
 (Law in Daily Life) 
 กฎหมายทั่วไปที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา 
กระบวนการยุติธรรม กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายครอบครัว รวมถึงกฎหมายอื ่นๆ          
ที่เก่ียวข้อง 
 Essential of General laws for daily life; principle civil and commercial law, criminal 
law, justice procedure, administrative law, constitution law, Computer laws and computer 
crime Intellectual property law, Family law and other related law. 
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Mathematics, Science and Technology 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ 2(2-0-4) 
 (Thinking and Decision Making) 
 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ หลักการใช้
เหตุผล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื ่อการตัดสินใจ การ
ประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์การตัดสินใจ กำหนดการเชิงเส้นสำหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
  Principles and human thinking process; analytical thinking and creative thinking; 
logical principles; data collection; data analysis through software application for decision 
making; application of the principle of decision-making analysis; linear programming for 
problem solving in daily life. 

0004102  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับชีวิตประจำวัน  2(2-0-4) 
 (Computer Technology for Daily-Life) 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ จริยธรรมและความปลอดภัย คอมพิวเตอร์ ใน
อนาคต และทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในชีวิตประจำวัน 
 Basic knowledge about a computer system, Components of a computer system, 
Modern computer network and the internet, Social network, Computer security ethics, 
Computer in the future, and computer devices and technology skills for daily life. 

4103000    การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ     2(2-0-4) 
 (Exercise for Health) 
                ความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย ขั้นตอน รูปแบบ วิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สอดคล้องกับ
ยุคสมัย เหมาะสมกับเพศ วัย และสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคล  และการนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 Knowledge of physical activities; step, patterns and processes of exercise 
according to each gender, age and individual fitness and application in daily life. 

0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 
 (Science and Technology for Quality of Life) 

        กระบวนการทางว ิทยาศาสตร ์ สารที ่ ใช ้ในชีว ิตประจำวัน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
เทคโนโลยีชีวภาพ มลพิษในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการดำเนินชีวิต
มนุษย ์
 Science process; chemical in daily life; renewable energy technology; 
biotechnology; environmental pollution; effects of advanced science and technology on 
human life. 
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0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) 
 (Science for Health) 

ความสำคัญของอาหารและโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ แนวทางการเลือกและการ
บริโภคอาหารปลอดภัย การส่งเสริมสุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพจิต  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกิดโรค การป้องกันโรคและหลักการใช้ยาในชีวิตประจำวัน 

      Principal of food and nutrition, nutrition assessment, food selection, sexual 
hygiene promotion, accident and first aid, mental health promotion, diseased knowledge, 
diseased prevention and daily medication 

0004106  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 
 (Life and Environment) 
                การกำเนิดโลกและกำเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย์ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและชนิดพันธุ์ต่างถิ่น มลพิษสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิต ปัญหาภาวะโลกร้อน วิถีชีวิตกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     ที่ยั่งยืน 

     The origin of the Earth and life; human evolution, the systematic relationship 
between organism and environment, environmental pollution and impacts on quality of life, 
global warming, ways of life and using natural resources in local and environmental areas and 
tourism, natural resources and sustainable natural resource management. 

0004107 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
 (Household Appliances Maintenance Techniques) 
 หลักการทำงาน การใช้งาน เทคนิคการบำรุงรักษาเครื ่องใช้ในชีวิตประจำวันภายในบ้าน 
เครื่องมือและการใช้เครื่องมือสำหรับงานไฟฟ้า งานครุภัณฑ์ เคหะภัณฑ์ และยานพาหนะ การตระหนักถึง
ความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน 
         Principle of operation; household kits maintenance techniques in daily life; tools 
and electronic tools use; durable goods, hardware and vehicles; security and energy 
conservation awareness. 
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0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
 (Raising Crops and Animals in Daily Life) 
 หลักการปลูกพืชเบื้องต้น  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อตกแต่งสถานที่ การปลูกผักปลอด
สารพิษ พืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน การปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น  หลักการเลี้ยงสัตว์
เบื้องต้น การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ พืชอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์โดยใช้สมุนไพร การเลี้ยงและการดูแลสัตว์เลี้ยง 
หลักการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 Principle of plant production; floriculture and ornamental plants for decoration; 
chemical-free vegetables; spices and medicinal plants for household consumption; fruit trees 
and perennial plant productions; principle of animal productions; economic animal 
productions; productions and carefulness for domestic animals; Forage crops; Medicinal  
plants for Livestock; principle of sufficiency economy in animal productions; application of 
philosophy of sufficiency economy to agriculture 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 1. วิชาแกน 
2003101 สุนทรียศาสตร์และการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์   3(3-0-6) 
 (Aesthetics and Visual Arts Criticism) 
 ความหมาย ประเภท แนวคิด ความสำคัญ คุณค่าของสุนทรียศาสตร์ หลักการการวิจารณ์ผลงาน
ทัศนศิลป์ ปฏิบัติการวิเคราะห์สุนทรียศาสตร์และการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ 
 Definition, type, concept, significance and value of aesthetics, concept and 
emotion of visual arts, practice of aesthetics of visual arts analysis and criticism 
 
2013205 ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันตก     3(3-0-6) 
 (Western Visual Arts History)  
 วิเคราะห์ประวัติศาสตร์การสร้างผลงานทัศนศิลป์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบัน
ของตะวันตกด้านทัศนศิลป์  เน้นการวิเคราะห์กระบวนสร้างงาน รูปแบบการถ่ายทอด แนวคิด  ความเชื่อและ
ศาสนา สภาพทางสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน  เพ่ือ
นำมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน  
 Visual Arts history analysis from prehistoric period up to present in field visual arts 
focusing on the creation processes of work, the transferring patterns of concepts, beliefs and 
religion, social status, politics, and economy influencing the artwork created by artists as the 
idea for creating unique work 
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 2. วิชาเอก 
  2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  
2001700 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทัศนศิลป์ 3(3-0-6) 
 (English for Visual Arts Student) 
 การพัฒนาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสืบค้น  การแปลความ การเขียน 
 การอ่าน และการสื่อสารเกี่ยวกับผลงานทัศนศิลป์  
 Skill development of integrated English for information retrieval, translation, 
writing, reading and communication in visual art works. 
 

2021400  วาดเส้นทัศนศิลป์                                                       3(2-2-5) 
              ( Visual Arts Drawing ) 
 ความหมาย อุปกรณ์และกลวิธีการต่าง ๆ ทางการวาดเส้น การแก้ปัญหาด้านรูปแบบเทคนิคการ
วาดเส้น  และเทคนิควิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ ฝึกปฏิบัติการวาดภาพหุ่นนิ่ง  และภาพทิวทัศน์ โดยมีการวิจารณ์
ผลงานระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
 Definitions, tools, and approaches in drawing; the correction of drawing, solutions 
to pattern problem, and drawing techniques; material using techniques, drawing still life and 
landscape along with artwork criticism by learners and lecturers. 
2032401  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานทัศนศิลป์                  3(2-2-5) 
 (Software  for  Visual Arts) 
 ความหมาย ประเภท การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
ลักษณะ 2 มิต ิและลักษณะ    มิติ 3   เช่น การสร้างรูปทรงวัตถุต่าง  ๆการสร้างภาพเสมือนจริง การสร้างภาพเคลื่อนไหว
เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในงานนำเสนอผลงาน 
 Definitions, types, the use of computer program and the application to create 
visual arts in 2 dimensions and 3 dimensions such as the creation of objects, realistic picture, 
basic motion picture, and the application of program for presentation 
 
2011300   หลักการทัศนศิลป์                                                 3(2-2-5) 
 (Principle of Visual Arts) 
 ความหมาย ประเภท ความสำคัญและหลักการใช้องค์ประกอบศิลป์ การจัดวางภาพ ปฏิบัติการ
นำองค์ประกอบศิลป์มาใช้ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน 2 มิติและ 3 มิติ มีการวัสดุและเทคนิควิธีการที่
หลากหลายในการคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ  และการแสดงออกอย่างเหมาะสม   
 Definitions, types, significance, and application principles of art composition; art 
composition practice in designing and creating of 2 and 3 dimension artwork; using various 
materials techniques for creative idea, imagination, and appropriate expression 
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2002501 การจัดการและการประชาสัมพันธ์ผลงานทัศนศิลป์            3(3-0-6) 
 (Visual Arts Management  and  Promoting )  
 ค้นคว้าเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทัศนศิลป์  การประชาสัมพันธ์  การเผยแพร่ผลงาน การจัด
นิทรรศการ  มีการเรียนรู้จากกรณีศึกษาของศิลปินและนักออกแบบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการและการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเอง ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของการสร้างสรรค์อันเนื่องมาจากบริบท
ของการรับรู้งานทัศนศิลป์ของสังคมที่เป็นตัวกำหนด ปัญหาเรื่องทุนดำเนินการในงานศิลปะ ปัญหาการ
เผยแพร่ผลงานศิลปะไปสู่สาธารณชนในระดับชาติและนานาชาติ ฝึกปฏิบัติการจัดการประชาสัมพันธ์ผลงาน
ทัศนศิลป์ 
  Research on visual arts management, public relation, product publication, art 
exhibition with the case study on artists and designers as the guidance in the management 
and public relation of one’s works; the study on problems and barriers in visual artwork 
creation as the context specified by society; the problem on budget for art creation; the 
problem on artwork distribution in national and international level; practice of visual art public 
relation 
 
2013300    การวิจัยทางทัศนศิลป์                                              3(2-2-5) 
 (Visual Arts Research)                 
 ความหมาย  ประเภทของการวิจัยทางทัศนศิลป์  หลักการและระเบียบวิธีวิจัย  การเขียนเค้า
โครงการวิจัย ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย และฝึกปฏิบัติการทำการวิจัยทาง
ทัศนศิลป์ ด้วยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ มีการทดสอบการนำเสนอผลการศึกษาวิจัย สัมมนาและจัด
แสดงผลงานจากกระบวนการวิจัย 
 Definition, genres of visual arts research, research methodology, research proposal 
writing, research process and research report; the practice of visual arts research with creative 
research methodology, research presentation test, seminar, and research display 
 
2021410   ประติมากรรมนูนต่ำและนูนสูง                                           3(2-2-5) 
 (Bas and high Relief Sculpture ) 
       ความหมาย รูปแบบ วัสดุอุปกรณ์  ลักษณะ  การสร้างต้นแบบ การสร้างแม่พิมพ์และการหล่อ
แบบผลงานประติมากรรมนูนต่ำและนูนสูง ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานจากหุ่นคน สัตว์และสิ่งของ  
 Definitions, patterns, materials, characteristics, creation of model, creation             
of molding plate and model molding of low and high embossing sculpture; practice                   
of creating sculptures of man model, animal and objects 
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2022403 ประติมากรรมลอยตัว                                                             3(2-2-5) 
                (Round Relief  Sculpture ) 
                 ความหมายรูปแบบวัสดุอุปกรณ์  ศึกษาและฝึกปฏิบัติการสร้างงานประติมากรรมลอยตัว จาก
หุ่นคน สัตว์และสิ่งของ 
 Definitions, patterns, materials, study and practice of molding plate and moveable 
(floating) sculpture of man model, animal and objects  
 
2022406   ประติมากรรมสร้างสรรค์                                                       3(2-2-5) 
 (Creative  Sculpture) 
 ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ โดยการศึกษา  ค้นคว้า  
วิเคราะห์  รูปแบบ  เนื้อหา  เทคนิควิธีการจนสามารถแสดงอัตลักษณ์เฉพาะตน Practice of creating 
sculptures expressing creative idea by studying, researching, analyzing pattern, context, and 
techniques; the ability to make sculpture with identity 
 
2021404 ภาพพิมพ์แม่พิมพ์นูน                                                           3(2-2-5) 
 (Relief Printmaking) 
 ความหมาย ประเภท ลักษณะ กระบวนการและเทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูน ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์
ผลงานด้วยแม่พิมพ์ไม้ และแม่พิมพ์กระดาษขาวดำและสี มีการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานและจัดแสดงผลงาน 
  
 Definitions, types, characteristics, procedures and techniques in emboss 
printmaking; practice of creating works from wooden printmaking, black and white paper 
printmaking, and color paper printmaking; the criticism on product and product display 
 
2022407  ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ร่องลึก                                              3(2-2-5) 
 (Intaglio Printmaking) 
 ความหมาย รูปแบบ ลักษณะของภาพพิมพ์รองลึก และฝึกปฏิบัติการสร้างและการพิมพ์จาก
แม่พิมพ์ร่องลึก  
  Definition, type, characteristics prints and practice in Intaglio Printing 
 
2022409    ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ซิลสกรีนและโลหะ                                       3(2-2-5) 
 (Silk Screen and Metal Printmaking) 
 ความหมาย ประเภท ลักษณะ กระบวนการและเทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์ซิลสกรีและโลหะ  ฝึก
ปฏิบัติการสร้างแม่พิมพ์โลหะด้วยกระบวนการและเทคนิคต่าง ๆ มีการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานและ     จัด
แสดงผลงาน  
 Definitions, types, characteristics, procedures and techniques in metal molding 
printmaking; practice of creating metal molding printmaking with different procedures and 
techniques; the criticism on product and product display 
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2021416  จิตรกรรมสีน้ำ                                                               3(2-2-5) 
 (Water Color Painting) 
 วัสดุอุปกรณ์และการนำมาใช้ เทคนิค กระบวนการ ฝึกปฏิบัติงานจิตรกรรมสีน้ำ  ที่มีเนื ้อหา
เกี่ยวกับหุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์  โดยเน้นกลวิธีระบายสีน้ำด้วยวิธีการต่าง ๆ   
                Materials and application, techniques, processes, practice of water color painting 
on still life and landscape focusing on various techniques of water color painting 
  
2021414 คริละจิตรกรรมสีน้ำมันและสีอ ิก                                           3(2-2-5) 
 (Oil and Acrylic Color Painting)    
  ฝึกปฏิบัติงานจิตรกรรมสีน้ำมันและสีอะคริลิก  เน้นกลวิธีระบายสีต่าง ๆ โดยแสดงออกและ
ถ่ายทอดผ่านเนื้อหาเก่ียวกับมนุษย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบที่หลากหลาย 
 Practice of oil color and acrylic color painting focusing on methods: smooth blend, 
tip blushing, layering, and etc., with the application of such methods on natural and 
environmental context, flowers, and other objects in realistic style 
 
2022408    จิตรกรรมสร้างสรรค์                                                         3(2-2-5) 
 (Creative Painting) 
 ฝึกปฏิบัติงานจิตรกรรมเชิงสร้างสรรค์  การกำหนดเนื้อหาเรื่องราวแนวความคิด รูปแบบเทคนิค
วิธีการในการสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาทางกระบวนการสร้างสรรค์  โดยการศึกษา  ค้นคว้า    
 Practice of creative painting, specification of concepts, context and story, 
techniques and the solution to creative process problem by studying and researching 
 
2023403 วีดีโอและดิจิทัล อาร์ต                                                        3(2-2-5) 
 (Video and Digital Art) 
       ความเป็นมาและพัฒนาการของงาน วีดีโอ (มัลติมีเดียที่สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง
บรรยายได้) และดิจิทัล อาร์ต (ผลงานศิลปะที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในกระบวนการสร้างสรรค์
และนำเสนอผลงาน)    ด้านแนวคิด กระบวนการและคุณค่าเชิงสื่อผสมกับการสื่อความหมาย กระบวนการ
สร้างผลงานนับตั้งแต่การกำหนดแนวคิด เนื ้อหาเรื ่องราว กระบวนการสร้างสรรค์ การสะท้อนอารมณ์
ความรู้สึกและความคิด และฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานวิดีโอศิลป์  โดยมีการวางแผนการดำเนินงานอย่าง
เป็นระบบ 
             Background and development of video and Digital art in concept, procedures, and 
value on multimedia for meaning expression; procedures in video art production: conceptual 
framework, context and story, creative process, the reflection of emotion and idea; practice 
of video art production with the application of systematic planning 
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2023404  ศิลปะสื่อผสม                                                                  3(2-2-5) 
 (Mixed  Media Art) 
       หลักการการศิลปะสื่อผสม และฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานโดยเลือกกระบวนการ เทคนิค 
วิธีการและสื่อวัสดุประเภทต่าง ๆ 
  Principles of mixed media and practice of mixed media art production by selecting 
of different procedures, techniques, media and materials 
 

2.2  กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์ 
2004600 ทัศนศิลป์นิพนธ์                                                              3(2-2-5) 
 (Visual Arts Thesis) 
       ปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์นิพนธ์ ในรูปแบบของการศึกษาค้นคว้า  
ทดลองพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงาน มีการกำหนดปัญหาการศึกษา การแก้ปัญหาและการค้นพบด้วยตนเอง 
โดยอยู่ภายใต้การให้คำปรึกษาแนะนำจากคณะกรรมการที่ปรึกษา มีการจัดทำภาคนิพนธ์ การนำเสนอผลงาน
ต่อคณะกรรมการ และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานต่อสาธารณชน 
  Practice of writing proposal of visual arts thesis by researching, experimentation 
on the development of creative work, specification of problem, problem solving, and the 
finding, under the superstation and advices of committee; the making of thesis report 
presenting to the committee, and the display of thesis findings in public 

 

2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

              2.3.1) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2004701  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์                                      6(540) 

 (Field  Professional  Experience in Visual Arts ) 

 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
นิเทศและผู้ประกอบการ  โดยนำความรู้ ทักษะความสามารถจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานใน
สถานการณ์จริง 

 Field professional experience in visual arts under the supervisor of mentors and 
business owners by applying knowledge, skills, and competence to use in real situations 
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2004700  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์                              1(90) 
 (Preparation  for  Professional  Experience in Visual Arts) 
 การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์ ใน
ด้านการเรียนรู้ลักษณะงาน  โอกาสในการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ  
เจตคติ  และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพ โดยศึกษาในสถานการณ์หรือรูปแบบที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาชีพ 
 Preparation for professional experience in Visual Arts in work characteristics, 
opportunity in careers; development in knowledge, skills, personality, attitude, and 
appropriate characteristics for careers from situations or related fields of work 
              
               
               2.3.2) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
2004702    เตรียมสหกิจศึกษา        1(90) 
     (Pre-Cooperative Education)  
     หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ 
วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ความรู ้พื ้นฐานและทักษะที่จำเป็นสำหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอโครงงาน
หรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพก่อน
ออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 
 Principles, concepts, processes and steps of Cooperative Education; relevant rules and 
regulation of Cooperative Education; basic knowledge and techniques in job application; 
workplace selection; method of writing application letter; job interview; basic knowledge and 
skills needed for working in workplace; quality management system; project or product 
presentation techniques; academic report writing; personality development; ethic and code 
of conduct in profession before practicing in workplace 
 
2004703    สหกิจศึกษา                6  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education)  
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยการจัดให้มีการ
เรียนในสถานประกอบการร่วมกับการจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาและสถานประกอบการ  โดยนำความรู้ทั ้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที ่ได้จากการศึกษาไปใช้ใน
สถานการณ์จริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ
มหาวิทยาลัย 
 Systematic practice in workplace not less than 16 weeks by studying in 
cooperation with business organization supervised by mentor and workplace; application of 
theory and practice in real situation as temporary employee at MOU workplaces 
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3. วิชาเฉพาะด้าน 
  3.1 กลุ่มวิชาทฤษฎี 
2013201 ทัศนศิลป์ร่วมสมัย                                                         3(3-0-6) 
 (Contemporary Visual Arts) 

 ความหมาย ความคิด ลักษณะ รูปแบบของทัศนศิลป์ร่วมสมัยของศิลปินตะวันตกในศตวรรษที่ 
20  ถึงปัจจุบัน และวิเคราะห์การสร้างงานศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบันของไทยในด้านแนวคิด เนื้อหาเรื่องราว 
การรับอิทธิพลทางรูปแบบในการสร้างผลงานที่มีส่วนสัมพันธ์กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
ฯลฯ  ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย 

 Definition, idea, characteristics, pattern of contemporary Visual arts of western 
artist in the period of 20th century up to present; the analysis on the creation of artwork in 
Thailand relating to idea, context, story, the influence of pattern in the creation of artwork 
related to socio-economic and political status and etc., practice of contemporary art 
creation 
 
2012500 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาศิลปกรรมท้องถิ่น                      3(3-0-6) 
 (Culture and  Local Arts Wisdom) 
 ความหมายของวัฒนธรรม ประเภทของวัฒนธรรม  ลักษณะของวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรม ความหมาย  ประเภท คุณลักษณะของภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมท้องถิ่น โดยนำความรู้ไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ตามแนวทางที่เป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน       แต่ละคน 
 Definition   of culture, type of culture, characteristics of culture, change of culture; 
definition and type of local art wisdom with the application of knowledge to the creation of 
unique artwork according to each leaner’s style 
 
2013203   ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันออก                                             3(3-0-6) 
 (Eastern Visual Arts History)  
  ความเป็นมา ลักษณะและรูปแบบของทัศนศิลป์ตะวันออก การรับอิทธิพลที่ส่งผลต่อการสร้าง
รูปแบบของผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินและนักออกแบบ โดยนำความรู้ไปสู่การประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงานทัศนศิลป์ตามแนวทางของผู้เรียนแต่ละคน 

 Definition of ASEAN Visual arts, characteristics and patterns of ASEAN Visual arts in 
details of each country and as in general; the influence effecting the creation of fine arts by 
artists and designers; the ability in application of such ideas to create artworks interested by 
learners 
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2013204   ทัศนศิลป์ไทยร่วมสมัย                                               3(3-0-6) 
 (Thai Visual Arts Contemporary) 
 ความหมาย ลักษณะ รูปแบบ เนื ้อหาเรื ่องราวของศิลปกรรมไทยร่วมสมัย  รวมถึงอิทธิพล  
แนวคิด  คตินิยมที่มีความสัมพันธ์กับศาสนา การเมือง การปกครอง  สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมไทยร่วมสมัยของศิลปินที่มีชื่อเสียง และฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม
ไทยร่วมสมัย 
 Definition, characteristics, pattern, context and story of Thai Art Contemporary; the 
influence, concepts, attitude value related to religion, politics, administration; socio-economic 
status effecting the creation of Thai Art Contemporary of famous artists; practice of Thai Art 
Contemporary 
 
2001701 กายวิภาคศาสตร์                                                      3(3-0-6) 
 (Anatomy) 
 กายวิภาคกับงานทัศนศิลป์ ความสำคัญของการศึกษากายวิภาค รายละเอียดของกายวิภาคของ
มนุษย์และสัตว์ เช่น  โครงกระดูก  กล้ามเนื้อ สัดส่วน  ท่าทาง  การทรงตัว  การเคลื่อนไหว  โครงสร้างศูนย์
ถ่วง ฝึกปฏิบัติการเขียนกายวิภาค  เรียนรู้ความแตกต่างโครงสร้างจากเพศและวัย         การแก้ปัญหาการวาด
ด้วยวัสดุต่าง ๆ  โดยเน้นลักษณะความงามและความถูกต้องตามจริง 
 Anatomy and artworks, significance of anatomy study, anatomy details of man and 
animals: skeleton, muscle, ratio, gesture, balancing, movement, balancing structure, practice 
of anatomy drawing, differentiation of body structure by genders and ages, problem solving 
on drawing  with materials emphasizing on beauty and facts 
 
2003501   ธุรกิจและการตลาดสำหรับทัศนศิลป์                            3(3-0-6) 

(Visual Arts Business  and  Marketing)    
  การดำเนินธุรกิจด้านทัศนศิลป์ การกำหนดนโยบายและแผนธุรกิจ การจัดตั้งสำนักงานบริษัท
หรือร้าน  การบริหารงาน  การคำนวณราคา ผลิตผลงานออกสู่ท้องตลาด  หลักการตลาด การส่งเสริมการขาย
และการโฆษณา   ช่องทางการจัดจำหน่าย    จรรยาบรรณของผู้ประกอบการและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินธุรกิจ    
 Visual arts business practices, formulation of business policies and plans, 
Establishment of an office, company or store, management, price calculation, production of 
artworks to market, principles of marketing, promotion and advertising,  Distribution channels 
Code of Conduct ,and laws related to business operation. 
 
 
 
 
 
 



  82  

 

 3.2  กลุ่มวิชาปฎิบัติ 
2032501 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร                                      3(2-2-5) 
 (Corporate Identities  Design) 
 หลักการ รายละเอียดความสำคัญของอ ัตล ักษณ์องค์กร  วิ เคราะห์บร ิบทและป ัจจัย                  
ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร และฝึกปฏิบัติการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรโดยใช้บริบทของ
สถานประกอบการในพ้ืนที่ของสถานศึกษาเป็นกรณีศึกษา 
 Details and importance of organization identity, analysis of the context and factors 
relating to organization identity design, and practice organization identity design using the 
context of the establishment in the area of the school as a case study 
 
2021409 วาดเส้น                                                         3(2-2-5) 
 (Drawing) 
 การใช้วัสดุ อุปกรณ์และกลวิธีการต่าง ๆ ทางการวาดเขียน  การแก้ปัญหาด้านรูปแบบและ
เทคนิคการวาดเข ียน และการประยุกต ์ส ู ่การวาดเส ้นในลักษณะต่าง ๆ ได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ                    
ฝึกปฏิบัติการวาดภาพคนครึ่งตัวและภาพคนเต็มตัว และมีการวิจารณ์ผลงานระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
  Use of materials, equipment and techniques in drawing, solution to problems on pattern 
and drawing techniques and effective application to various styles of drawings, practicing half-body and 
full-body portraits, and artwork criticism in classroom 
 

120214 5 ศิลปะภาพถ่าย                                                         3(2-2-5) 
 (Photography Art) 
       การถ่ายภาพและฝึกปฏิบัติการภาพถ่ายในฐานะเป็นสื่อทางศิลปะ เริ่มจากการกำหนดแนวคิด
สร้างสรรค์ วัตถุประสงค์และขอบเขตการทำงานผ่านกระบวนการภาพถ่าย การนำเสนอผลงาน การวิเคราะห์
โจทย์จากผู้บริโภค การสร้างรูปแบบ เทคนิค มุมมอง การแก้ปัญหา 
  Photography and practice photography as an artistic medium starting from defining 
creative ideas, purpose and scope of work through the photography processes, presentations, 
analysis of customers’ problems, model formulation, techniques, perspective, problem 
Solving 
 

402021 8  ศิลปะบาติก                                                            3(2-2-5) 
  (Batik Art) 
 ความเป็นมาของบาติกในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง  วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการและ
เทคนิคการสร้างงานศิลปะบาติก หลักการออกแบบ และปฏิบัติการสร้างสรรค์บาติกและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากผ้าบาติก มีการวิพากษ์วิจารณ์และการจัดแสดงผลงาน 
  Background of batik in Thailand and neighboring countries; materials, procedures 
and techniques for batik making; principle of design; practice of batik production and batik 
products making; criticism on product and product display 
 



  83  

 

2043400  การออกแบบเครื่องแต่งกาย                                         3(2-2-5) 
 (Fashion Design) 
 ความหมาย ประเภท ลักษณะและประวัติศาสตร์การออกแบบเครื่องแต่งกายของตะวันตกและ
ตะวันออกสมัยใหม่ หลักการและทฤษฎีการออกแบบ  ทฤษฎีแฟชั่น การวาดภาพหุ่นแฟชั่น          การกำหนด
แนวคิดในการออกแบบ การออกแบบเป็นคอลเล็คชั่น  การตลาดและพฤติกรรมมนุษย์กับการออกแบบ การ
นำเสนอผลงานการออกแบบและฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
 Definitions, types, characteristics and modern western and eastern outfit designing 
history, principle and theory of designing, fashion theory, fashion model drawing, conceptual 
framework in designing, the designing of collection, marketing and human behavior related to 
design work, presentation of designing work, practice of designing outfit. 
 
2043401   การออกแบบของท่ีระลึก                                         3(2-2-5) 
 (Souvenir Design) 
 ความหมาย ประเภท ลักษณะ รูปแบบ การใช้ประโยชน์ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการ
ออกแบบสร้างสรรค์ของที่ระลึก ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์งานของที่ระลึก 
 Definitions, types, characteristics, pattern, usage of materials and tools in souvenir 
design; practice of souvenir creation 
 
2043402 การสร้างสรรค์ภาพเขียนบนวัตถุ                                   3(2-2-5) 
 (Painting on Object) 
 ความหมาย ประเภท ลักษณะ สื่อ วัสดุอุปกรณ์และเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ภาพเขียนบน
วัตถุ ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน 
 Definitions, types, characteristics, Medias, materials and methods in the creation 
of painting on objects; practice of work creation 
 
 
2043403   จิตรกรรมเทคนิคปักไหม                                     3(2-2-5) 
  (Painting Technique Embroidery Design) 
        ความหมาย ประเภท ลักษณะ วัสดุอุปกรณ์และกระบวนการในการสร้างงานจิตรกรรมเทคนิค
ปักไหม ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน  
 Definitions, types, characteristics, materials and procedures in creation of painting 
using silk embroiling techniques; practice of creation of works 
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2043404 การออกแบบเพื่อความย่ังยืน                          3(2-2-5) 
 (Recycle Design for Sustainable)  
         ความหมาย ประเภท ลักษณะ วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการในการสร้างงานจากวัสดุเหลือใช้ และ
แนวทางการออกแบบอย่างยั่งยืน ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน  
 Definitions, types, characteristics, materials, and procedures in designing work from loft-
over materials and guidelines for sustainable designing; practice of creating work 
 
2043405 การสร้างสรรค์งานกระดาษ                                      3(2-2-5) 
 (Paper Creation) 
 ความหมาย ประเภท รูปแบบ ลักษณะ วัสดุอุปกรณ์และกระบวนการในการสร้างงานจาก
กระดาษ ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานจากกระดาษในรูปแบบต่าง ๆ มีการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานและ จัด
แสดงผลงาน  
 Definitions, types, patterns, characteristics, materials and procedures in paper 
creation; practice of a variety of paper creation and criticism of paper creation and paper 
products display 
 
2032403 การ์ตูนและภาพล้อ                                                  3(2-2-5)  
 (Cartoons  and  Caricatures)                
 หลักการเขียนภาพการ์ตูนและภาพล้อ ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพล้อและการ์ตูนหลากหลายรูปแบบ 
โดยมีเนื้อหามาจากภาพถ่ายบุคคล  ภาพบุคคลจริง เรื่องราวในหนังสือ วรรณกรรม ตำนาน นิทานพื้นบ้าน 
และจากจินตนาการ 
                  Principles of drawing and making cartoons and caricatures,  drawing cartoons and 
caricatures from photographs,  stories in books, literatures, legends,  folktales, and imagination  
 
2011302  ทัศนียวิทยา                                                     3(2-2-5) 
 (Perspective) 
 ความหมาย ความเป็นมา ล ักษณะ ร ูปแบบและหลักการเข ียนภาพตา มหลักการทาง             
ทัศนียวิทยา มีการศึกษาผลงานทัศนศิลป์ของจิตรกรที่มีชื่อเสียง และฝึกปฏิบัติการเขียนภาพทัศนียวิทยา  
ด้วยเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ 
 Definitions, background, characteristics, patterns, and principles of drawing with 
perspective approaches ; studying famous artists’ visual art works; practice of perspective 
drawing by applying various techniques and methods 
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2021413  การออกแบบและการร่างแบบ      3(2-2-5) 
              (Sketch Design) 
                 ความหมาย ลักษณะและประเภทของการร่างแบบ การร่างแบบในงานศิลปะ  การร่างแบบในการ
ออกแบบ เหตุผลของการร่างแบบและการนำแบบร่างไปใช้ประโยชน์  ฝึกปฏิบัติการออกแบบร่างสำหรับงานศิลปะ
และงานออกแบบ การนำเสนองานออกแบบร่างต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 Definitions, characteristics and types of drafting, sketching in artworks, sketching in 
design, reasons for drafting and drafting, practice drafting for artworks and designs, presenting draft 
designs to target customers 
 
 
2021411  จิตรกรรมดิจิทัล       3(2-2-5) 
   (Digital Painting) 
  ความเป็นมา ความหมาย  ประเภท  ลักษณะและเทคนิควิธีการสร้างงานจิตรกรรมดิจิทัลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  ระบบการพิมพ์และการนำผลงานไปใช้ 
 Background, definitions, types, styles and techniques digital paintings using a ready-
made computer program, printing system and implementation of works 
 
2021412  การวาดภาพบนผนังและกราฟฟิตี้      3(2-2-5) 
              (Mural Painting and Graffiti) 
               ความเป็นมา  ความหมาย ลักษณะและประเภทของการวาดภาพบนผนังและกราฟฟิตี้              
การออกแบบเพ่ือตอบสนองของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายสำหรับใช้ในอาคารสถานที่  ที่พัก ฯลฯ และปฏิบัติการ
สร้างสรรค์ผลงาน 
               Background, definitions, styles and types of moral arts and graffiti,  designs to meet 
the target customers’ requirements for interior purposes in buildings and accommodations, 
etc. and practice of artwork creation. 
 
2032404   การปั้นดินเผาสร้างสรรค์       3(2-2-5) 
              (Creative Pottery) 
               ความหมาย ล ักษณะ ร ูปแบบ ประเภทและว ัสด ุของการป ั ้นด ินเผา  กระบวนการเผา                
การตกแต่งและการจำหน่าย ฝึกปฏิบัติการปั้นและการเผาของเล่น ของประดับตกแต่ง 
               Definitions, styles, types and materials of pottery, sintering processes,  decoration 
and sale, practice molding and burning of toys and decorative items 
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2032402   การออกแบบผลงานจากซีเมนต์และเรซ่ิน 3(2-2-5) 
  (Cement and Resin Design) 
  แนวคิด ความสำคัญ เป้าหมายและหลักการออกแบบและการผลิตผลงานจากซีเมนต์และเรซิ่น  
การเตรียมการผลิต  การปฏิบัติการผลิตผลงานจากซีเมนต์และเรซิ่น 
 Concepts,  importance, goals and principles of design and production of cement 
and resin works, production preparation, producing works from cement and resin  
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมวดวิชา 
เกณฑ์ 

(หน่วยกิต) 
ไม่น้อยกว่า  

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

หมายเหตุ 

โครงสร้าง 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

ปี พ.ศ. 2559 
(หน่วยกิต) 

โครงสร้าง 
หลักสูตรปรับปรุง 

ปี พ.ศ. 2564 
(หน่วยกิต) 

1) หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 30 30 30 หน่วยกิตรวมไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
  - ปรับเฉพาะหนว่ยกิตตามกลุ่มวิชาในหลักสูตรปรับปรุง   
ปี 2558 ของสำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
 

      1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร - 10 10 
      1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ - 6 6 
      1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - 6 6 
      1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 8 8 
2) หมวดวชิาเฉพาะ           84 94 91 ปรับลดหน่วยกิต 

(ตามผลการศึกษาจากศิษย์เก่า 3  หน่วยกิต)  
      2.1 วิชาเอกบังคับ - - -  
       2.2 วิชาแกน - 6 6  
       2.3 วิชาเอกเลือก - - -  
       2.4 วิชาเฉพาะดา้น - 24 24  
       2.5 วิชาเอก - 64 61  
       2.6 วิชาปฏิบัตกิารและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ  - - -  
     2.4 วิชาวิทยาการจัดการ  - -  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 หน่วยกิตไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งหลักสูตร 120 130 127  
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
1)  ชื่อหลักสูตร 
     1.1 ภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
     1.2 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Fine and Applied Arts Program in 
Visual 

1)  ชื่อหลักสูตร 
   1.1 ภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
     1.2 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Fine and Applied Arts Program in 
Visual 

2)  ชื่อปริญญา 
     2.1 ภาษาไทย      
              ชื่อเต็ม (ไทย) :   ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์) 
              ชื่อย่อ (ไทย)  :   ศป.บ. (ทัศนศิลป์) 
     2.2 ภาษาอังกฤษ  
              ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Fine and Applied Arts   
(Visual Arts) 
              ชื่อย่อ (อังกฤษ) :     B.F.A. (Visual Arts) 

2)  ชื่อปริญญา 
     2.1 ภาษาไทย      
              ชื่อเต็ม (ไทย) :  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์) 
              ชื่อย่อ (ไทย) :   ศป.บ. (ทัศนศิลป์) 
     2.2 ภาษาอังกฤษ  
               ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Fine and Applied Arts  
 (Visual Arts) 
              ชื่อย่อ (อังกฤษ) :     B.F.A. (Visual Arts) 

3)  จำนวนหน่วยกิตรวม  
     จำนวนไม่น้อยกว่า                                                130 หน่วยกิต 

3)  จำนวนหน่วยกิตรวม  
     จำนวนไม่น้อยกว่า                                        127     หน่วยกิต   

4)  โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     ให้เรียน                                                              30 หน่วยกิต 

4)  โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ให้เรียน                                                          30     หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
วิชาบังคับ                                          บังคับเรียน 6 หน่วยกิต  วิชาบังคับ                                        บังคับเรียน 6 หน่วยกิต 
0001101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร        2(2-0-4) 0001101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    2(2-0-4) 
0001102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                 2(2-0-4) 
 

0001102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                              2(2-0-4) 

0001103   สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า       2(2-0-4) 0001104   การฟัง-พูด-ภาษาอังกฤษ                                 2(2-0-4)              
               เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน            
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
  วิชาเลือก        เลือกเรียน  4  หน่วยกิต 
0001104   การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน     
                                                                                 2(2-0-4) 

0001103  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า                          2(2-0-4) 

0001105   การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน        
                                                                                 2(2-0-4)                                                                                                                                     

0001105  การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน        
                                                                              2(2-0-4)                                                                                                                                     

0001106   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม                     2(2-0-4) 0001106   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม                 2(2-0-4) 
0001107   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ                  2(2-0-4) 0001107   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ               2(2-0-4) 
 0001108   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน               2(2-0-4) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  เลือกเรียนจำนวน 6 หน่วยกิต  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  เลือกเรียนจำนวน 6 หน่วยกิต 
0002101   พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม             2(2-0-4) 0210100    พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา                          2(2-0-4) 
0002102   พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                          2(2-0-4) 0002102   จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน                                2(2-0-4) 
0002103   สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต                              2(2-0-4) 0002103   สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต                           2(2-0-4) 
0002104   ศิลปะและการออกแบบ                                      2(2-0-4) 0002104   ศิลปะและการออกแบบ                                   2(2-0-4) 
0021050    สุนทรียภาพการแสดง                                         2(2-0-4) 0002105   สุนทรียภาพการแสดง                                     2(2-0-4) 

 0002106   สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต                                  2(2-0-4) 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์          เลือกเรียนจำนวน 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์          เลือกเรียนจำนวน 6 หน่วยกิต 
0003101   ระบบสังคมไทย                                                2(2-0-4) 0003101   ระบบสังคมไทย                                            2(2-0-4) 
0003102   ระบบสังคมโลก                                                2(2-0-4) 0003102   ระบบสังคมโลก        2(2-0-4) 
0003103   ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน                                       2(2-0-4) 0003103   ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน                                    2(2-0-4) 
0003104   ไทเลยศึกษา                                                    2(2-0-4) 0003104   ไทเลยศึกษา                                                2(2-0-4) 
0003105   ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน                           2(2-0-4) 0003105   ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน                       2(2-0-4) 
0003106   เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน                                   2(2-0-4) 0003106   เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน                                2(2-0-4) 
 0003108   กฎหมายในชีวิตประจำวัน                                2(2-0-4) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
เลือกเรียนจำนวน 8 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
เลือกเรียนจำนวน 8 หน่วยกิต 

0004101  การคิดและการตัดสินใจ                                       2(2-0-4) 1000410   การคิดและการตัดสินใจ                                    2(2-0-4) 
0004102   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                                       2(2-0-4) 0004102   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับชีวิตประจำวัน          2(2-0-4) 
0004103   การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ                               2(2-0-4) 0004103   การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ                            2(2-0-4) 
0004104   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต              2(2-0-4) 0004104   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต           2(2-0-4) 

5000410    วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ                                      2(2-0-4) 0004105   วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ                                  2(2-0-4) 
0004106   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                                            2(2-0-4) 0004106   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                                        2(2-0-4) 
0004107   เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน          2(2-0-4) 0004107   เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน      2(2-0-4) 
0004108   การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน                 2(2-0-4) 0004108   การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน             2(2-0-4) 
4)  หมวดวิชาเฉพาะ 4)  หมวดวิชาเฉพาะ 
     วิชาแกน                                     บังคับเรียน     6  หน่วยกิต      วิชาแกน                                บังคับเรียน         6  หน่วยกิต 
2003100  สุนทรียศาสตร์                                                  3(3-0-6) 2003101  สุนทรียศาสตร์และการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์        3(3-0-6)                                                     
2013200  ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์                                       3(3-0-6) 2013205  ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันตก                         3(3-0-6) 
วิชาเอก                                  บังคับเรียน               12  หน่วยกิต วิชาเอก                                  บังคับเรียน            12  หน่วยกิต 
2001700  ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทัศนศิลป์                     3(3-0-6) 2001700  ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทัศนศิลป์                 3(3-0-6) 
2002300  การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์                                   3(3-0-6)  
2021400  วาดเส้นทัศนศิลป์                                               3(2-2-5) 2021400  วาดเส้นทัศนศิลป์                                           3(2-2-5) 
2032401  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานทัศนศิลป์             3(2-2-5) 2032401  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานทัศนศิลป์         3(2-2-5) 
2011300  หลักการทัศนศิลป์                                              3(2-2-5) 2011300  หลักการทัศนศิลป์                                          3(2-2-5) 
2002501  การจัดการและการประชาสัมพันธ์ผลงานทัศนศิลป์        3(3-0-6) 2002501  การจัดการและการประชาสัมพันธ์ผลงานทัศนศิลป์    3(3-0-6) 
2013300  การวิจัยทางทัศนศิลป์                                          3(3-0-6) 2013300  การวิจัยทางทัศนศิลป์                                      3(2-2-5) 
2021401  ประติมากรรม 1                                                3(2-2-5) 2021410  ประติมากรรมนูนต่ำและนูนสูง                            3(2-2-5) 
2022401  ประติมากรรม 2                                                3(2-2-5) 2022403  ประติมากรรมลอยตัว                                       3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
2022402  ประติมากรรม 3                                                3(2-2-5) 2022406  ประติมากรรมสร้างสรรค์                                  3(2-2-5) 
2021403  ศิลปะภาพพิมพ์  1                                             3(2-2-5) 2021404  ภาพพิมพ์แม่พิมพ์นูน                                       3(2-2-5) 
2022404  ศิลปะภาพพิมพ์  2                                             3(2-2-5) 2022407  ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ร่องลึก                                   3(2-2-5) 
2022405  ศิลปะภาพพิมพ์  3                                             3(2-2-5) 2022409  ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ซิลสกรีนและโลหะ                    3(2-2-5) 
2021406  จิตรกรรม 1                                                     3(2-2-5) 2021416  จิตรกรรมสีน้ำ                                               3(2-2-5) 
2021407  จิตรกรรม  2                                                    3(2-2-5) 2021414 จิตรกรรมสีน้ำมันและสีอะคริลิก                           3(2-2-5) 
2022406  จิตรกรรม 3                                                     3(2-2-5) 2022408  จิตรกรรมสร้างสรรค์                                        3(2-2-5) 
2023401  วีดีโอศิลป์                                                        3(2-2-5) 2023403  วีดีโอและดิจิทัล อาร์ต                                      3(2-2-5) 
2023402  ศิลปะสื่อผสม                                                   3(2-2-5) 2023402  ศิลปะสื่อผสม                                                3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาศิลปะนิพนธ์ กลุ่มวิชาศิลปะนิพนธ์ 
2004600  ทัศนศิลป์นิพนธ์                                                 3(2-2-5) 2004600  ทัศนศิลป์นิพนธ์                                             3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

2004700  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์                   1(90) 4200 700  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์               1(90) 

2004701  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์                         6(450) 2004701  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์                      6(540) 

2004702  เตรียมสหกิจศึกษา                                                1(90) 2004702   เตรียมสหกิจศึกษา                                            1(90) 

2004703  สหกิจศึกษา                                                            6 2004703   สหกิจศึกษา                                                        6 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
วิชาเฉพาะด้าน              เลือกเรียนไม่น้อยกว่า               24  หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้าน              เลือกเรียนไม่น้อยกว่า           24  หน่วยกิต 
-กลุ่มวิชาทฤษฎี                   ไม่น้อยกว่า                     12  หน่วยกิต -กลุ่มวิชาทฤษฎี                ไม่น้อยกว่า                    12  หน่วยกิต 
2013201  ทัศนศิลป์ร่วมสมัย                                              3(3-0-6)           2013201  ทัศนศิลป์ร่วมสมัย                                          3(3-0-6)           
2012500  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาศิลปกรรมท้องถิ่น                 3(3-0-6)      2012500  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาศิลปกรรมท้องถิ่น             3(3-0-6)      
2012501  ทัศนศิลป์อาเซียน                                               3(3-0-6) 2013203  ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันออก                        3(3-0-6) 
2012502   ศิลปะพ้ืนบ้าน                                                        3(3-0-6)  
2013202  จิตรกรรมไทยร่วมสมัย                                         3(3-0-6) 2013204  ทัศนศิลป์ไทยร่วมสมัย                                      3(3-0-6) 
2001701  กายวิภาคศาสตร์                                               3(3-0-6) 2001701  กายวิภาคศาสตร์                                            3(3-0-6) 
2003500  ธุรกิจและการตลาดสำหรับทัศนศิลป์                        3(3-0-6) 2003501  ธุรกิจและการตลาดสำหรับทัศนศิลป์                     3(3-0-6) 
-กลุ่มวิชาปฏิบัติ                   ไม่น้อยกว่า                     12  หน่วยกิต -กลุ่มวิชาปฏิบัติ                   ไม่น้อยกว่า                 12  หน่วยกิต 
2032500  การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร                                3(3-0-6) 2032501  การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร                            3(2-2-5) 
2021409  วาดเส้น                                                          3(2-2-5) 2021409  วาดเส้น                                                      3(2-2-5) 
2021415  ศิลปะภาพถ่าย                                                  3(2-2-5) 2021415  ศิลปะภาพถ่าย                                              3(2-2-5) 
2021408  ศิลปะบาติก                                                     3(2-2-5) 2021408  ศิลปะบาติก                                                  3(2-2-5) 
2043400  การออกแบบเครื่องแต่งกาย                                  3(2-2-5) 2043400  การออกแบบเครื่องแต่งกาย                               3(2-2-5) 
2043401  การออกแบบของที่ระลึก                                      3(2-2-5) 2043401  การออกแบบของที่ระลึก                                   3(2-2-5) 
2043402  การสร้างสรรค์ภาพเขียนบนวัตถุ                             3(2-2-5) 2043402  การสร้างสรรค์ภาพเขียนบนวัตถุ                          3(2-2-5) 
2043403  จิตรกรรมเทคนิคปักไหม                                       3(2-2-5) 2043403  จิตรกรรมเทคนิคปักไหม                                   3(2-2-5) 
2043404  การออกแบบเพ่ือความยั่งยืน                                  3(2-2-5) 2043404  การออกแบบเพ่ือความยั่งยืน                              3(2-2-5) 
2043405  การสร้างสรรค์งานกระดาษ                                   3(2-2-5) 2043405  การสร้างสรรค์งานกระดาษ                                3(2-2-5) 
2032400  การ์ตูนและภาพล้อ                                             3(2-2-5) 2032403 การ์ตูนและภาพล้อ                                          3(2-2-5) 
2011302  ทัศนียวิทยา                                                      3(2-2-5) 2011302  ทัศนียวิทยา                                                  3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 2021413  การออกแบบและการร่างแบบ                            3(2-2-5) 
 2021411  จิตรกรรมดิจิทัล                                             3(2-2-5) 
 2021412  การวาดภาพบนผนังและกราฟฟิตี้                        3(2-2-5) 
 2032404 การการปั้นดินเผาสร้างสรรค์                               3(2-2-5) 
 2032402  ออกแบบผลงานจากซีเมนต์และเรซิ่น                    3(2-2-5) 
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ภาคผนวก  ค. 
ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559  

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง 2564 หมายเหตุ 
2003100 สุนทรียศาสตร์            3(3-0-6) 
 (Aesthetics) 
                ความหมาย ประเภท แนวคิด ความสำคัญของสุนทรียศาสตร์ 
และคุณค่าทางความงาม  แนวความคิดความรู้สึกทางความงามของนักทฤษฎี
ส ุนทร ียศาสตร์ท ั ้งของตะว ันออกและตะว ันตก  ปฏิบ ัต ิการว ิเคราะห์
สุนทรียศาสตร์ในผลงานศิลปะของตะวันตกและตะวันออก  
 
 

2003101 สุนทรียศาสตร์                                 3(3-0-6) 
               และการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์       
               (Aesthetics and Visual Arts Criticism) 
                ความหมาย ประเภท แนวคิด ความสำคัญ คุณค่าของ
สุนทรียศาสตร์ หลักการการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ ปฏิบัติการ
วิเคราะห์สุนทรียศาสตร์และการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ 
 

เปลี่ยนชื่อ
,เปลี่ยนรหัส
และปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 

2013200 ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์          3(3-0-6) 
 (Visual Arts History)  
                 วิเคราะห์ประวัติศาสตร์การสร้างผลงานทัศนศิลป์ ตั ้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบันของตะวันตกด้านทัศนศิลป์  เน้นการ
วิเคราะห์กระบวนสร้างงาน รูปแบบการถ่ายทอด แนวคิด  ความเชื่อและ
ศาสนา สภาพทางสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ที่มีอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน  เพื่อนำมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่
มีลักษณะเฉพาะตน 
 
 

2013205 ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันตก            3(3-0-6)          
 (Western Visual Arts History)  
                 วิเคราะห์ประวัติศาสตร์การสร้างผลงานทัศนศิลป์ 
ตั ้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบันของตะวันตกด้าน
ทัศนศิลป์  เน้นการวิเคราะห์กระบวนสร้างงาน รูปแบบการถ่ายทอด 
แนวคิด  ความเชื่อและศาสนา สภาพทางสังคม การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน  เพื่อนำมา
เป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน 
 

เปลี่ยนรหัส
และเปลี่ยนชื่อ
รายวิชา 
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2013201 ทัศนศิลป์ร่วมสมัย                               3(3-0-6)  
 (Contemporary Visual Arts) 

 ความหมาย ความคิด ลักษณะ รูปแบบของทัศนศิลป์ร่วม
สมัยของศิลปินตะวันตกในศตวรรษที่ 20  ถึงปัจจุบัน และวิเคราะห์การ
สร้างงานศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบันของไทยในด้านแนวคิด เนื้อหาเรื่องราว 
การรับอิทธิพลทางรูปแบบในการสร้างผลงานที่มีส่วนสัมพันธ์กับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ฯลฯ  ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะร่วมสมัย 

2013201 ทัศนศิลป์ร่วมสมัย                              3(3-0-6) 
 (Contemporary Visual Arts) 

      ความหมาย ความคิด ลักษณะ รูปแบบของทัศนศิลป์ร่วม
สมัยของศิลปินตะวันตกในศตวรรษที่ 20  ถึงปัจจุบัน และวิเคราะห์การ
สร้างงานศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบันของไทยในด้านแนวคิด เนื้อหาเรื่องราว 
การรับอิทธิพลทางรูปแบบในการสร้างผลงานที่มีส่วนสัมพันธ์กับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ฯลฯ  ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะร่วมสมัย 

 
 

 
 
 
 
 
 

2012500 วัฒนธรรมและภูมิปัญญา                      3(3-0-6) 
                ศิลปกรรมท้องถิ่น     
 (Culture and  Local Art Wisdom) 
                ความหมายของวัฒนธรรม ประเภทของวัฒนธรรม  ลักษณะ
ของวัฒนธรรม การเปลี ่ยนแปลงวัฒนธรรม ความหมาย  ประเภท 
คุณลักษณะของภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมท้องถิ่น โดยนำความรู้ไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ตามแนวทางที่เป็นอัตลักษณ์
ของผู้เรียนแต่ละคน 
 
 

2012500   วัฒนธรรมและภูมิปัญญา                      3(3-0-6)          
                ศิลปกรรมท้องถิ่น         
 (Culture and  Local Art Wisdom) 
 ความหมายของวัฒนธรรม ประเภทของวัฒนธรรม  ลักษณะ
ของวัฒนธรรม การเปลี ่ยนแปลงวัฒนธรรม ความหมาย  ประเภท 
คุณลักษณะของภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมท้องถิ่น โดยนำความรู้ไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ตามแนวทางของผู้เรียนแต่
ละคน 
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2012501   ทัศนศิลป์อาเซียน                                   3(3-0-6) 
                (Asian Visual Arts) 
                ความหมายของทัศนศิลป์อาเซียน  ลักษณะและรูปแบบของ
ทัศนศิลป์อาเซียนทั้งรายละเอียดของแต่ละประเทศและภาพรวม อิทธิพล
ที่ส่งผลต่อการสร้างงานศิลปกรรมของศิลปินและนักออกแบบ โดยสามารถ
นำมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานตามที่ผู้เรียนสนใจและถนัด 

2013203  ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันออก               3(3-0-6)                       
                (Eastern Visual Arts History) 
                ความเป็นมา ลักษณะและรูปแบบของทัศนศิลป์ตะวันออก 
การรับอิทธิพลที่ส่งผลต่อการสร้างรูปแบบของผลงานทัศนศิลป์ของศิลปิน
และนักออกแบบ โดยนำความรู้ไปสู่การประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงานทัศนศิลป์ตามแนวทางของผู้เรียนแต่ละคน 

เปลี่ยนชื่อ
,เปลี่ยนรหัส
และปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 

2012502  ศิลปะพื้นบ้าน                                       3(3-0-6) 
 (Folk  Arts) 
  ประว ัต ิความเป็นมาของศิลปะพื ้นบ ้าน  ความหมาย 
ความสำคัญ  รูปแบบ คุณค่า  อัตลักษณ์  อิทธิพลและแนวคิดที่มีต่อการ
สร้างศิลปะพื้นบ้านของไทยในภูมิภาคต่างๆ มีการวิเคราะห์ลักษณะ 
รูปทรง โครงสร้าง รูปแบบ วิธีการทำ ประโยชน์ใช้สอย ความเชื่อที่ปรากฏ
ในศิลปะพ้ืนบ้านแต่ละประเภท และฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างสรรค์
ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์  หัตถกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม  หรือ
อ่ืนๆตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา 
ที่ตัดออก 98 
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2013202   จิตรกรรมไทยร่วมสมัย                         3(3-0-6) 
 (Thai Contemporary Painting) 
 ความหมาย ลักษณะ รูปแบบ เนื ้อหาเรื ่องราวของ
จิตรกรรมไทยร่วมสมัย รวมถึงอิทธิพล  แนวคิด  คติน ิยมที ่มี
ความสัมพันธ์กับศาสนา การเมือง การปกครอง  สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีต่อการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยของศิลปินที่
มีชื่อเสียง และฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย 

2013204   ทัศนศิลป์ไทยร่วมสมัย                         3(3-0-6) 
 (Thai Visual Arts Contemporary) 
 ความหมาย ลักษณะ รูปแบบ เนื้อหาเรื่องราวของศิลปกรรม
ไทยร่วมสมัย รวมถึงอิทธิพล  แนวคิด  คตินิยมที่มีความสัมพันธ์กับศาสนา 
การเมือง การปกครอง  สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปกรรมไทยร่วมสมัยของศิลปินที ่มีชื ่อเสียง และฝึกปฏิบัติการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมไทยร่วมสมัย 
 

เปลี่ยนชื่อ
,เปลี่ยนรหัส
และปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 

2001701 กายวิภาคศาสตร์                                3(3-0-6) 
 (Anatomy) 
 กายวิภาคกับงานทัศนศิลป์ ความสำคัญของการศึกษา
กายวิภาค รายละเอียดของกายวิภาคของมนุษย์และสัตว์ เช่น  โครง
กระดูก  กล้ามเนื้อ สัดส่วน  ท่าทาง  การทรงตัว  การเคลื่อนไหว  
โครงสร้างศูนย์ถ่วง ฝึกปฏิบัติการเขียนกายวิภาค  เรียนรู ้ความ
แตกต่างโครงสร้างจากเพศและวัย การแก้ปัญหาการวาดด้วยวัสดุ  
ต่าง ๆ  โดยเน้นลักษณะความงามและความถูกต้องตามจริง 

2001701 กายวิภาคศาสตร์                              3(3-0-6) 
 (Anatomy) 
 กายวิภาคกับงานทัศนศิลป์ ความสำคัญของการศึกษากายวิภาค 
รายละเอียดของกายวิภาคของมนุษย์และสัตว์ เช่น  โครงกระดูก  กล้ามเนื้อ 
สัดส่วน  ท่าทาง  การทรงตัว  การเคลื ่อนไหว  โครงสร้างศูนย์ถ่วง ฝึก
ปฏิบัติการเขียนกายวิภาค  เรียนรู้ความแตกต่างโครงสร้างจากเพศและวัย 
การแก้ปัญหาการวาดด้วยวัสดุต่าง ๆ  โดยเน้นลักษณะความงามและความ
ถูกต้องตามจริง 
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2003500   ธุรกิจและการตลาดสำหรับทัศนศิลป์          3(3-0-6)      
(Visual Arts Business  and  Marketing)    

  ค้นคว้าการดำเนินธุรกิจด้านทัศนศิลป์  หลักการทั่วไปของ
การจัดการและการบริหารธุรกิจ การกำหนดนโยบายและแผนธุรกิจ การ
จัดตั้งสำนักงานบริษัทหรือร้าน  การบริหารงาน  การคำนวณราคา ผลิตผล
งานออกสู่ท้องตลาด  หลักและกลยุทธ์ทางการตลาด การส่งเสริมการขาย
และการโฆษณา  ตลอดจนช่องทางการจัดจำหน่าย แนวคิดเกี ่ยวกับ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จรรยาบรรณของผู้ประกอบการและกฎหมายต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินธุรกิจ   

2003501   ธุรกิจและการตลาดสำหรับทัศนศิลป์        3(3-0-6)                      
               (Visual Arts Business  and  Marketing)    
  ค้นคว้าการดำเนินธุรกิจด้านทัศนศิลป์ การ-กำหนดนโยบาย
และแผนธุรกิจ การจัดตั้งสำนักงานบริษัทหรือร้าน  การบริหารงาน  การ
คำนวณราคา ผลิตผลงานออกสู่ท้องตลาด  หลักการตลาด การส่งเสริมการ
ขายและการโฆษณา    ช่องทางการจัดจำหน่าย    จรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบการและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ   
 
 
 
 

ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 

2032500 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร                 3(3-0-6)           
 (Corporate Identities  Design) 
 ความหมาย  องค์ประกอบ รูปแบบ หลักการออกแบบ 
บทบาทหน้าที ่และความสำคัญของอัตลักษณ์องค์กร  วิ เคราะห์การ
ออกแบบอัตลักษณ์องค์กรจาก  บริษัท  ห้าง ร้าน หรือองค์กรธุรกิจที่มี
ชื่อเสียง  และฝึกปฏิบัติโปรแกรมการพัฒนาอัตลักษณ์องค์กร  โดยคำนึงถึง
การสื่อสารผ่านการประยุกต์ใช้ตราสัญลักษณ์  เครื่องหมาย ฯลฯ ทั้งที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม 
 

2032501 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร               3(2-2-5)                    
 (Corporate Identities  Design) 
 ศึกษารายละเอียดและความสำคัญของอัตลักษณ์องค์กร  
วิเคราะห์บริบทและปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร 
และฝึกปฏิบัติการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรโดยใช้บริบทของสถาน
ประกอบการในพื้นท่ีของสถานศึกษาเป็นกรณีศึกษา 

 
 
 
เปลี่ยนรหัส
และปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 
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2021409 วาดเส้น                                          3(2-2-5)                      
 (Drawing) 
 การใช้วัสดุ อุปกรณ์และกลวิธีการต่าง ๆ ทางการวาดเขียน  
การแก้ปัญหาด้านรูปแบบและเทคนิคการวาดเขียน และการประยุกต์สู่การ
วาดเส้นในลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการวาดภาพ
คนครึ่งตัวและภาพคนเต็มตัว และมีการวิจารณ์ผลงานระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอน 

2021409 วาดเส้น                                         3(2-2-5)                                   
 (Drawing) 
 การใช้วัสดุ อุปกรณ์และกลวิธีการต่าง ๆ ทางการวาดเขียน  
การแก้ปัญหาด้านรูปแบบและเทคนิคการวาดเขียน และการประยุกต์สู่การ
วาดเส้นในลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการวาดภาพ
คนครึ่งตัวและภาพคนเต็มตัว และมีการวิจารณ์ผลงานระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอน 

 

5120214  ศิลปะภาพถ่าย                                  3(2-2-5) 
 (Photography Art) 
       ความหมาย ประเภทของการถ่ายภาพ ลักษณะของกล้อง
ถ่ายภาพ คุณค่าและการนำไปใช้ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการถ่ายภาพ
และฝึกปฏิบัติการภาพถ่ายในฐานะเป็นสื่อทางศิลปะ เริ่มจากการกำหนด
แนวคิดสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์และขอบเขตการทำงานผ่านกระบวนการ
ภาพถ่าย จนถึงวิธีการนำเสนอผลงาน มีการเรียนรู ้ วิเคราะห์รูปแบบ 
เทคนิค มุมมอง การแก้ปัญหา เนื้อหาเรื่องราวจากจากผลงานของศิลปิน
ภาพถ่ายคนสำคัญๆ 

5120214  ศิลปะภาพถ่าย                                 3(2-2-5) 
 (Photography Art) 
       หลักการถ่ายภาพและฝึกปฏิบัติการภาพถ่ายในฐานะเป็นสื่อ
ทางศิลปะ เริ ่มจากการกำหนดแนวคิดสร้างสรรค์ ว ัตถุประสงค์และ
ขอบเขตการทำงานผ่านกระบวนการภาพถ่าย การนำเสนอผลงาน การ
วิเคราะห์โจทย์จากผู ้บริโภค การสร้างรูปแบบ เทคนิค มุมมอง การ
แก้ปัญหา  
 

ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 

2021408  ศิลปะบาติก                                     3(2-2-5) 
  (Batik Art) 
 ความเป็นมาของบาติกในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง  
วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการและเทคนิคการสร้างงานศิลปะบาติก หลักการ
ออกแบบ และปฏิบัติการสร้างสรรค์บาติกและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
บาติก มีการวิพากษ์วิจารณ์และการจัดแสดงผลงาน 
 

2021408  ศิลปะบาติก                                    3(2-2-5) 
  (Batik Art) 
 ความเป็นมาของบาติกในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง  
วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการและเทคนิคการสร้างงานศิลปะบาติก หลักการ
ออกแบบ และปฏิบัติการสร้างสรรค์บาติกและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
บาติก มีการวิพากษ์วิจารณ์และการจัดแสดงผลงาน 
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2001700 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทัศนศิลป์      3(3-0-6)      
                (English for Visual Art Student) 
                การพัฒนาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสืบค้น  
การแปลความ การเขียน การอ่าน และการสื ่อสารเกี ่ยวกับผลงาน
ทัศนศิลป์  

2001700 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทัศนศิลป์    3(3-0-6) 
                (English for Visual Arts Student) 
                การพัฒนาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสืบค้น  
การแปลความ การเขียน การอ่าน และการสื ่อสารเกี ่ยวกับผลงาน
ทัศนศิลป์  

 

2043400  การออกแบบเครื่องแต่งกาย                    3(2-2-5)             
 (Fashion Design) 
 ความหมาย ประเภท ล ักษณะและประว ัต ิศาสตร ์การ
ออกแบบเครื่องแต่งกายของตะวันตกและตะวันออกสมัยใหม่ หลักการและ
ทฤษฎีการออกแบบ  ทฤษฎีแฟชั่น การวาดภาพหุ่นแฟชั่น  การกำหนด
แนวคิดในการออกแบบการออกแบบเป็นคอลเล็คชั ่น  การตลาดและ
พฤติกรรมมนุษย์กับการออกแบบ การนำเสนอผลงานการออกแบบและฝึก
ปฏิบัติการออกแบบเครื ่องแต่งกาย มีการวิพากษ์วิจารณ์และการจัด
แสดงผลงาน 

2043400  การออกแบบเครื่องแต่งกาย                  3(2-2-5)             
 (Fashion Design) 
       ความหมาย ประเภท ล ักษณะและประว ัต ิศาสตร ์การ
ออกแบบเครื่องแต่งกายของตะวันตกและตะวันออกสมัยใหม่ หลักการและ
ทฤษฎีการออกแบบ  ทฤษฎีแฟชั่น การวาดภาพหุ่นแฟชั่น  การกำหนด
แนวคิดในการออกแบบการออกแบบเป็นคอลเล็คชั ่น การตลาดและ
พฤติกรรมมนุษย์กับการออกแบบ การนำเสนอผลงานการออกแบบและฝึก
ปฏิบัติการออกแบบเครื ่องแต่งกาย มีการวิพากษ์วิจารณ์และการจัด
แสดงผลงาน 
 

 

2043401   การออกแบบของท่ีระลึก                       3(2-2-5) 
 (Souvenir Design) 
 ความหมาย ประเภท ลักษณะ รูปแบบ การใช้ประโยชน์ วัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือในการออกแบบสร้างสรรค์ของที่ระลึก ฝึกปฏิบัติการ
สร้างสรรค์งานของที่ระลึก มีการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานและจัดแสดงผลงาน 
 

2043401   การออกแบบของท่ีระลึก                     3(2-2-5) 
 (Souvenir Design) 
 ความหมาย ประเภท ลักษณะ รูปแบบ การใช้ประโยชน์ 
วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการออกแบบสร้างสรรค์ของที่ระลึก ฝึก
ปฏิบัติการสร้างสรรค์งานของที่ระลึก  
 
 
 
 

ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 
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2043402 การสร้างสรรค์ภาพเขียนบนวัตถุ              3(2-2-5)    
 (Painting on Object) 
 ความหมาย ประเภท ลักษณะ สื่อ วัสดุอุปกรณ์และเทคนิค
วิธีการในการสร้างสรรค์ภาพเขียนบนวัตถุ ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน 
มีการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานและจัดแสดงผลงาน 

2043402 การสร้างสรรค์ภาพเขียนบนวัตถุ            3(2-2-5)  
 (Painting on Object) 
       ความหมาย ประเภท ลักษณะ สื่อ วัสดุอุปกรณ์และเทคนิค
วิธีการในการสร้างสรรค์ภาพเขียนบนวัตถุ ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน  

ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 

2043403   จิตรกรรมเทคนิคปักไหม                        3(2-2-5)                 
 (Painting Technique Embroidery Design) 
 ความหมาย ประเภท ลักษณะ วัสดุอุปกรณ์และกระบวนการ
ในการสร้างงานจิตรกรรมเทคนิคปักไหม ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน 
มีการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานและจัดแสดงผลงาน 

2043403   จิตรกรรมเทคนิคปักไหม                      3(2-2-5)                
 (Painting Technique Embroidery Design) 
       ความหมาย ประเภท ลักษณะ วัสดุอุปกรณ์และกระบวนการ
ในการสร้างงานจิตรกรรมเทคนิคปักไหม ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน  
 

ปรับคำ 
อธิบาย
รายวิชา 

2043404 การออกแบบเพื่อความย่ังยืน                   3(2-2-5) 
 (Recycle Design For Sustainable)  
 ความหมาย ประเภท ลักษณะ วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการใน
การสร้างงานจากวัสดุเหลือใช้ และแนวทางการออกแบบอย่างยั่งยืน ฝึก
ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน มีการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานและจัดแสดงผล
งาน 

2043404 การออกแบบเพื่อความย่ังยืน                 3(2-2-5) 
 (Recycle Design for Sustainable)  
        ความหมาย ประเภท ลักษณะ วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการใน
การสร้างงานจากวัสดุเหลือใช้ และแนวทางการออกแบบอย่างยั่งยืน ฝึก
ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน  
 

ปรับคำ 
อธิบาย
รายวิชา 

2032400  การ์ตูนและภาพล้อ                              3(2-2-5)  
 (Cartoons  and  Caricatures)                
 ความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญ รูปแบบ ประเภทและ
หลักการวาดภาพและเขียนภาพการ์ตูนและภาพล้อ จากขั้นพื้นฐานไปสู่
การเขียนออกมาจากแนวความคิด ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพล้อและการ์ตูน
ที ่มีเนื ้อหามาจากเรื ่องจริง  เหตุการณ์ ตำนาน นิทานพื ้นบ้าน และ
จินตนาการ มีการประยุกต์ความรู ้สู ่การสร้างออกแบบภาพประกอบ
หนังสือการ์ตูน แผ่นพับในเชิงธุรกิจ 

2032403  การ์ตูนและภาพล้อ                            3(2-2-5)  
 (Cartoons  and  Caricatures)                
       หลักการเขียนภาพการ์ตูนและภาพล้อ ฝึกปฏิบัติการเขียน
ภาพล้อและการ์ตูนหลากหลายรูปแบบ โดยมีเนื้อหามาจากภาพถ่ายบุคคล  
ภาพบุคคลจริง เรื ่องราวในหนังสือ วรรณกรรม ตำนาน นิทานพื้นบ้าน 
และจากจินตนาการ  

เปลี่ยนรหัส
และ 
ปรับคำ 
อธิบาย
รายวิชา 
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2043405 การสร้างสรรค์งานกระดาษ                    3(2-2-5) 
 (Paper Creation) 
 ความหมาย ประเภท รูปแบบ ลักษณะ วัสดุอุปกรณ์และ
กระบวนการในการสร้างงานจากกระดาษ ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน
จากกระดาษในรูปแบบต่าง ๆ มีการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานและจัดแสดงผล
งาน 

2043405  การสร้างสรรค์งานกระดาษ                     3(2-2-5) 
             (Paper Creation) 
     ความหมาย ประเภท รูปแบบ ลักษณะ วัสดุอุปกรณ์และ
กระบวนการในการสร้างงานจากกระดาษ ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน
จากกระดาษในรูปแบบต่าง ๆ มีการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานและจัดแสดงผล
งาน 
 
 

 

 2021413  การออกแบบและการร่างแบบ          3(2-2-5) 
              (Sketch Design) 
                ความหมาย ลักษณะและประเภทของการร่างแบบ การร่างแบบ
ในงานศิลปะ  การร่างแบบในการออกแบบ เหตุผลของการร่างแบบและการ
นำแบบร่างไปใช้ประโยชน์  ฝึกปฏิบัติการออกแบบร่างสำหรับงานศิลปะและ
งานออกแบบ การนำเสนองานออกแบบร่างต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 
 

รายวิชาใหม่ 

 20214011  จิตรกรรมดิจิทัล                  3(2-2-5) 
               (Digital Painting) 
  ความเป็นมา ความหมาย  ประเภท  ลักษณะและเทคนิค
วิธีการสร้างงานจิตรกรรมดิจิทัลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  
ระบบการพิมพ์และการนำผลงานไปใช้ 
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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 2021412  การวาดภาพบนผนังและกราฟฟิตี้            3(2-2-5) 
              (Mural Painting and Graffiti) 
               ความเป็นมา  ความหมาย ลักษณะและประเภทของการวาด
ภาพบนผนังและกราฟฟิตี้  การออกแบบเพื่อตอบสนองของกลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมายสำหรับใช้ในอาคารสถานที่  ที ่พัก ฯลฯ     และปฏิบัติการ
สร้างสรรค์ผลงาน 
 

รายวิชาใหม่ 

  
2032404  การปั้นดินเผาสร้างสรรค์                  3(2-2-5) 
              (Creative Pottery) 
               ความหมาย ลักษณะ รูปแบบ ประเภทและวัสดุของการปั้นดิน
เผา  กระบวนการเผา  การตกแต่งและการจำหน่าย     ฝึกปฏิบัติการปั้น
และการเผาของเล่น ของประดับตกแต่ง 
 

รายวิชาใหม่ 

 
 
 
 
 
 

2032402   การออกแบบผลงานจากซีเมนต์และเรซิ่น   3(2-2-5) 
 (Cement and Resin Design) 
  แนวคิด ความสำคัญ เป้าหมายและหลักการออกแบบและ
การผลิตผลงานจากซีเมนต์และเรซิ ่น  การ เตรียมการผลิต     การ
ปฏิบัติการผลิตผลงานจากซีเมนต์และเรซิ่น 
 

รายวิชาใหม่ 
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2021400    วาดเส้นทัศนศิลป์           3(2-2-5) 
               (Visual Arts Drawing ) 
 ความหมาย อุปกรณ์และกลวิธ ีการต่าง ๆ ทางการวาดเส้น         
การแก้ปัญหาด้านรูปแบบเทคนิคการวาดเส้น  และเทคนิควิธีการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ฝึกปฏิบัติการวาดภาพหุ่นนิ่ง  และภาพทิวทัศน์ โดยมีการวิจารณ์
ผลงานระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

2021400  วาดเส้นทัศนศิลป์                               3(2-2-5) 
              (Visual Arts Drawing ) 
               ความหมาย อุปกรณ์และกลวิธีการต่าง ๆ ทางการวาดเส้น 
การแก้ปัญหาด้านรูปแบบเทคนิคการวาดเส้น  และเทคนิควิธีการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ฝึกปฏิบัติการวาดภาพหุ่นนิ่ง  และภาพทิวทัศน์ โดยมีการวิจารณ์
ผลงานระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
 
 

 

2032401  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป                           3(2-2-5)         
                สำหรับงานทัศนศิลป์        
               (Software  for  Visual Arts) 
 ความหมาย ประเภท การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและการ
ประยุกต์ใช้เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ลักษณะ 2 มิต ิและลักษณะ 
3  มิติ เช่น การสร้างรูปทรงวัตถุต่าง ๆ การสร้างภาพเสมือนจริง การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในงานนำเสนอผลงาน 

2032401  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป                     3(2-2-5)        
                สำหรับงานทัศนศิลป์  
 (Software  for  Visual Arts) 
 ความหมาย ประเภท การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและการ
ประยุกต์ใช้เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ลักษณะ 2 มิต ิและลักษณะ 

3 มิติ เช่น การสร้างรูปทรงวัตถุต่าง ๆ การสร้างภาพเสมือนจริง การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในงานนำเสนอผลงาน 
 
 

 

2011300   หลักการทัศนศิลป์                               3(2-2-5) 
 (Principle of Visual Art) 
 ความหมาย ประเภท ความสำค ัญและหล ักการใช้
องค์ประกอบศิลป์ การจัดวางภาพ ปฏิบัติการนำองค์ประกอบศิลป์มาใช้
ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน 2 มิติและ 3 มิติ มีการวัสดุและเทคนิค
วิธีการที่หลากหลายในการคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ  และการแสดงออก
อย่างเหมาะสม   

2011300   หลักการทัศนศิลป์                             3(2-2-5) 
 (Principle of Visual Arts) 
 ความหมาย ประเภท ความสำคัญและหลักการใช้
องค์ประกอบศิลป์ การจัดวางภาพ ปฏิบัติการนำองค์ประกอบศิลป์มาใช้
ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน 2 มิติและ 3 มิติ มีการวัสดุและเทคนิค
วิธีการที่หลากหลายในการคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ  และการแสดงออก
อย่างเหมาะสม  
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2002501 การจัดการและการประชาสัมพันธ์            3(3-0-6) 
               ผลงานทัศนศิลป์      
               (Visual Arts Management  and  Promoting)  
 ค ้นคว ้ า เก ี ่ ย วก ับการบร ิหารจ ัดการงานท ัศนศ ิลป์                   
การประชาสัมพันธ์  การเผยแพร่ผลงาน การจัดนิทรรศการ  มีการเรียนรู้
จากกรณีศึกษาของศิลปินและนักออกแบบเพื ่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการและการประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเอง ศึกษาเรียนรู้เกี ่ยวกับ
ปัญหาอุปสรรคของการสร้างสรรค์อันเนื่องมาจากบริบทของการรับรู้งาน
ทัศนศิลป์ของสังคมที่เป็นตัวกำหนด ปัญหาเรื่องทุนดำเนินการในงาน
ศิลปะ ปัญหาการเผยแพร่ผลงานศิลปะไปสู่สาธารณชนในระดับชาติและ
นานาชาติ ฝึกปฏิบัติการจัดการประชาสัมพันธ์ผลงานทัศนศิลป์ 

2002501 การจัดการและการประชาสัมพันธ ์         3(3-0-6) 
                ผลงานทัศนศิลป์ 
 (Visual Arts Management  and  Promoting)  
 ค ้นคว ้ า เก ี ่ ยวก ับการบร ิหารจ ัดการงานท ัศนศ ิลป์               
การประชาสัมพันธ์  การเผยแพร่ผลงาน การจัดนิทรรศการ  มีการเรียนรู้
จากกรณีศึกษาของศิลปินและนักออกแบบเพื ่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการและการประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเอง ศึกษาเรียนรู้เกี ่ยวกับ
ปัญหาอุปสรรคของการสร้างสรรค์อันเนื่องมาจากบริบทของการรับรู้งาน
ทัศนศิลป์ของสังคมที่เป็นตัวกำหนด ปัญหาเรื่องทุนดำเนินการในงาน
ศิลปะ ปัญหาการเผยแพร่ผลงานศิลปะไปสู่สาธารณชนในระดับชาติและ
นานาชาติ ฝึกปฏิบัติการจัดการประชาสัมพันธ์ผลงานทัศนศิลป์ 
 
 

 

 
2013300    การวิจัยทางทัศนศิลป์                         3 (3-0-6) 
 (Visual Arts Research)                 
 ความหมาย  ประเภทของการวิจัยทางทัศนศิลป์  หลักการ
และระเบียบวิธีวิจัย  การเขียนเค้าโครงการวิจัย ขั้นตอนการดำเนินงาน
วิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย และฝึกปฏิบัติการทำการวิจัยทาง
ทัศนศิลป์ ด้วยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ มีการทดสอบการนำเสนอ
ผลการศึกษาวิจัย สัมมนาและจัดแสดงผลงานจากกระบวนการวิจัย 

 
2013300    การวิจัยทางทัศนศิลป์                        3 (2-2-5) 
 (Visual Arts Research)                 
 ความหมาย  ประเภทของการวิจัยทางทัศนศิลป์  หลักการ
และระเบียบวิธีวิจัย  การเขียนเค้าโครงการวิจัย ขั้นตอน  การดำเนินงาน
วิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย และฝึกปฏิบัติการทำการวิจัยทาง
ทัศนศิลป์ ด้วยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ มีการทดสอบการนำเสนอ
ผลการศึกษาวิจัย สัมมนาและจัดแสดงผลงานจากกระบวนการวิจัย 
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2021401 ประติมากรรม 1                                 3(2-2-5) 
  (Sculpture 1) 
 ความหมาย รูปแบบ วัสดุอุปกรณ์  ลักษณะ  การสร้าง
ต้นแบบ การสร้างแม่พิมพ์และการหล่อแบบผลงานประติมากรรมนูนต่ำ
และนูนสูง ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานจากหุ่นคน สัตว์และสิ่งของ  

2021410  ประติมากรรมนูนต่ำและนูนสูง                 3(2-2-5) 
              (Bas and high Relief Sculpture) 
               ความหมาย รูปแบบ วัสดุอุปกรณ์  ลักษณะ  การสร้างต้นแบบ 
การสร้างแม่พิมพ์และการหล่อแบบผลงานประติมากรรมนูนต่ำและนูนสูง 
ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานจากหุ่นคน สัตว์และสิ่งของ 
 

เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา 
 

2022401 ประติมากรรม 2                             3(2-2-5) 
               (Sculpture2)            
  ความหมาย รูปแบบ วัสดุอุปกรณ์  ลักษณะ  การสร้าง
ต้นแบบ การสร้างแม่พิมพ์และการหล่อแบบผลงานประติมากรรมลอยตัว 
ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานจากหุ่นคน สัตว์และสิ่งของ  

2022403   ประติมากรรมลอยตัว                           3(2-2-5) 
               (Round Relief  Sculpture) 
  ความหมาย รูปแบบ วัสดุอุปกรณ์  ลักษณะ  การสร้าง
ต้นแบบ การสร้างแม่พิมพ์และการหล่อแบบผลงานประติมากรรมลอยตัว 
ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานจากหุ่นคน สัตว์และสิ่งของ 
 
 

เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา 
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2022402   ประติมากรรม 3                                 3(2-2-5) 
 (Sculpture 3) 
 ความหมาย ลักษณะ รูปแบบ เนื ้อหาเรื ่องราว สื ่อวัสดุ 
เทคนิควิธ ีการและกระบวนการสร้างงานประติมากรรมร่วมสมัย ฝึก
ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ โดย
การศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  รูปแบบ  เนื้อหา  เทคนิควิธีการจนสามารถ
แสดงอัตลักษณ์เฉพาะตน 

2022406   ประติมากรรมสร้างสรรค์                     3(2-2-5) 
 (Creative  Sculpture) 
 ความหมาย ลักษณะ รูปแบบ เนื้อหาเรื ่องราว สื่อวัสดุ 
เทคนิควิธีการและกระบวนการสร้างงานประติมากรรมร่วมสมัย ฝึก
ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ 
โดยการศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  รูปแบบ  เนื้อหา  เทคนิควิธีการจน
สามารถแสดงอัตลักษณ์เฉพาะตน 

เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา 
 

2021403 ศิลปะภาพพิมพ์  1                              3(2-2-5) 
 (Printmaking 1) 
 ความหมาย ประเภท ลักษณะ กระบวนการและเทคนิคภาพ
พิมพ์ผิวนูน ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานด้วยแม่พิมพ์ไม้ และแม่พิมพ์
กระดาษขาวดำและสี มีการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานและจัดแสดงผลงาน  
 

2021404 ศิลปะภาพพิมพ์แม่พิมพ์นูน                  3(2-2-5) 
 (Relief Printmaking) 
 ความหมาย ประเภท ลักษณะ กระบวนการและเทคนิค
ภาพพิมพ์ผิวนูน ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานด้วยแม่พิมพ์ไม้ และ
แม่พิมพ์กระดาษขาวดำและสี มีการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานและจัด
แสดงผลงาน  

เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา 
 

2022404  ศิลปะภาพพิมพ์  2                             3(2-2-5) 
 (Printmaking 2) 
 ความหมาย ประเภท ลักษณะ กระบวนการและเทคนิคภาพ
พิมพ์ร่องลึก ฝึกปฏิบัติการทำภาพพิมพ์ร่องลึก และภาพพิมพ์ลายฉลุด้วย
แม่พิมพ์ตะแกรงไหม  มีการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานและจัดแสดงผลงาน  

2022407  ศิลปะภาพพิมพ์แม่พิมพ์ร่องลึก              3(2-2-5) 
 (Intaglio Printmaking) 
 ความหมาย ประเภท ลักษณะ กระบวนการและเทคนิค
ภาพพิมพ์ร่องลึก ฝึกปฏิบัติการทำภาพพิมพ์ร่องลึก และภาพพิมพ์ลาย
ฉลุด้วยแม่พิมพ์ตะแกรงไหม   

เปลี่ยนชื่อ
,เปลี่ยนรหัส
และปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 

2022405  ศิลปะภาพพิมพ์  3                              3(2-2-5) 
 (Printmaking 3) 
                ความหมาย ประเภท ลักษณะ กระบวนการและเทคนิคภาพ
พิมพ์แม่พิมพ์โลหะฝึกปฏิบัติการสร้างแม่พิมพ์โลหะด้วยกระบวนการการ
และเทคนิคต่าง ๆ มีการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานและจัดแสดงผลงาน 

2022409    ศิลปะภาพพิมพ์แม่พิมพ์ซิลสกรีน 
                และโลหะ                                       3(2-2-5)
 (Silk Screen and Metal Printmaking) 
 ความหมาย ประเภท ลักษณะ กระบวนการและเทคนิค
ภาพพิมพ์แม่พ ิมพ์โลหะ ฝ ึกปฏิบ ัต ิการสร ้างแม่พ ิมพ์โลหะด้วย
กระบวนการและเทคนิคต่าง ๆ  

เปลี่ยนชื่อ
,เปลี่ยนรหัส
และปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 
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2021406  จิตรกรรม 1                                      3(2-2-5) 
 (Painting 1) 
 วัสดุอุปกรณ์และการนำมาใช้ เทคนิค กระบวนการ     ฝึกปฏิบัติงาน
จิตรกรรมสีน้ำ  ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหุ่นนิ่ ง ภาพทิวทัศน์  โดยเน้นกลวิธีระบายสีน้ำ
ด้วยวิธีการต่าง ๆ  เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาไปสู่การสร้างรูปแบบผลงานที ่มี
ลักษณะเฉพาะตัว 
 

2021416  จิตรกรรมสีน้ำ                                  
3(2-2-5) (Water Color Painting) 
 ว ัสด ุอ ุปกรณ ์และการนำมาใช ้  เทคนิค 
กระบวนการ           ฝึกปฏิบัติงานจิตรกรรมสีน้ำ  ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับหุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์  โดยเน้นกลวิธีระบายสี
น้ำด้วยวิธีการต่าง ๆ   

 
 
 
 
เปลี่ยนชื่อ,เปลี่ยน
รหัสและปรับ
คำอธิบายรายวิชา 

2021407 จิตรกรรม  2                                     3(2-2-5) 
 (Painting 2) 
 ฝึกปฏิบัติงานจิตรกรรมสีน้ำมันและสีอะครีลิก          เน้นกลวิธีระบาย
สีต่าง ๆ เช่น กลวิธีเกลี่ยเรียบ กลวิธีลีลารอยแปรง  กลวิธีระบายหนานูนทับซ้อน 
ฯลฯ  โดยแสดงออกและถ่ายทอดผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ดอกไม้หรือวัตถุต่าง ๆ ในรูปแบบเหมือนจริง 

2021414 จิตรกรรมสีน้ำมันและสีอะคริลิก              
3(2-2-5) 
 (Oil and Acrylic Color Painting)    
                 ฝ ึกปฏ ิบ ัต ิ งานจ ิตรกรรมส ีน ้ำม ันและสี
อะคริล ิก                เน้นกลวิธ ีระบายสีต่าง ๆ โดย
แสดงออกและถ ่ายทอดผ ่านเน ื ้อหาเก ี ่ยวก ับมน ุษย์  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบที่หลากหลาย 

เปลี่ยนชื่อ,เปลี่ยน
รหัสและปรับ
คำอธิบายรายวิชา 

2022406   จิตรกรรม 3                                      3(2-2-5) 
               (Painting  3) 
 ฝึกปฏิบัติงานจิตรกรรมเชิงสร้างสรรค์  การกำหนดแนวความคิด  
เนื ้อหาเรื ่องราว เทคนิคและการแก้ปัญหาทางกระบวนการสร้างสรรค์  โดย
การศึกษา  ค้นคว้า   วิเคราะห์  ทดลอง ด้วยการผสมผสานวิธีการอันหลากหลาย   

2022408   จิตรกรรมสร้างสรรค์                          
3(2-2-5) 
               (Creative Painting) 
 ฝึกปฏิบัติงานจิตรกรรมเชิงสร้างสรรค์  การ
กำหนดเนื้อหาเรื่องราวแนวความคิด รูปแบบเทคนิควิธีการ
ในการสร ้างสรรค์และการแก้ปัญหาทางกระบวนการ
สร้างสรรค์  โดยการศึกษา  ค้นคว้า    
 

เปลี่ยนชื่อ,เปลี่ยน
รหัสและปรับ
คำอธิบายรายวิชา 
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2023401 วีดีโอศิลป์                                        3(2-2-5) 
 (Video Art)  
       ความเป็นมาและพัฒนาการของงานวิดีโอศิลป์ ด้านแนวคิด 
กระบวนการและคุณค่าเชิงสื่อผสมกับการสื่อความหมาย กระบวนการ
สร้างผลงานนับตั้งแต่การกำหนดแนวคิด เนื้อหาเรื่องราว กระบวนการ
สร้างสรรค์ การสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกและความคิด และฝึกปฏิบัติการ
สร้างสรรค์ผลงานวิดีโอศิลป์  โดยมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็น
ระบบ 

2023403 วีดีโอและดิจิทัล อาร์ต                        3(2-2-5) 
 (Video and Digital Art) 
       ความเป็นมาและพัฒนาการของงาน วีดีโอและดิจิทัล อาร์ต 
ด้านแนวคิด กระบวนการและคุณค่าเชิงสื่อผสมกับการสื่อความหมาย 
กระบวนการสร้างผลงานนับตั้งแต่การกำหนดแนวคิด เนื้อหาเรื ่องราว 
กระบวนการสร้างสรรค์ การสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกและความคิด และ
ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานวิดีโอศิลป์  โดยมีการวางแผนการ
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 

เปลี่ยนชื่อ
,เปลี่ยนรหัส
และปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 

2023402  ศิลปะสื่อผสม                                    3(2-2-5) 
 (Mixed  Media Art) 
       ความเป็นมา  ความหมาย  ลักษณะ รูปแบบและเนื ้อหา 
เป้าหมายของการสร ้างสรรค์ผลงานศิลปะสื ่อผสม ฝึกปฏิบัต ิการ
สร้างสรรค์ผลงานสื่อผสม โดยเลือกกระบวนการ ใช้เทคนิค วิธีการและสื่อ
สร้างสรรค์ชนิดและประเภทต่าง ๆ มีการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานและ
นำเสนอผลงานสู่สังคม 

2023404  ศิลปะสื่อผสม                                  3(2-2-5) 
 (Mixed  Media Art) 
       ห ล ั ก ก า ร ก า ร ศ ิ ล ป ะ ส ื ่ อ ผ ส ม  แ ล ะ ฝ ึ ก ป ฏ ิ บ ั ติ                           
การสร้างสรรค์ผลงานโดยเลือกกระบวนการ เทคนิค วิธีการและสื่อวัสดุ
ประเภทต่าง ๆ  

เปลี่ยนรหัส
และปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา 

2004600 ทัศนศิลป์นิพนธ์                                 3(2-2-5) 
 (Visual Arts Thesis) 
       ปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์
นิพนธ์ ในรูปแบบของการศึกษาค้นคว้า  ทดลองพัฒนาการสร้างสรรค์
ผลงาน มีการกำหนดปัญหาการศึกษา การแก้ปัญหาและการค้นพบด้วย
ตนเอง โดยอยู่ภายใต้การให้คำปรึกษาแนะนำจากคณะกรรมการที่ปรึกษา 
มีการจัดทำภาคนิพนธ์ การนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ และการจัด
แสดงนิทรรศการผลงานต่อสาธารณชน 

2004600 ทัศนศิลป์นิพนธ์                               3(2-2-5) 
 (Visual Arts Thesis) 
       การเขียนข้อเสนอโครงการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์นิพนธ์ ใน
รูปแบบของการศึกษาค้นคว้า  ทดลองพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงาน มีการ
กำหนดปัญหาการศึกษา การแก้ปัญหาและการค้นพบด้วยตนเอง โดยอยู่
ภายใต้การให้คำปรึกษาแนะนำจากคณะกรรมการที่ปรึกษา มีการจัดทำ
ภาคนิพนธ์ การนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ และการจัดแสดง
นิทรรศการผลงานต่อสาธารณชน 
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2004700  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์    1(90)                           
                (Preparation  for  Professional Experience   
                 in Visual Arts) 
 การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์ ในด้านการเรียนรู้ลักษณะงาน  โอกาส
ในการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ  
เจตคติ  และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพ โดยศึกษาในสถานการณ์
หรือรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ 

2004700  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์  1(90)       
               (Preparation for Professional  Experience in 
               Visual Arts) 
 การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์ ในด้านการเรียนรู้ลักษณะงาน  โอกาส
ในการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ  
เจตคติ  และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพ โดยศึกษาในสถานการณ์
หรือรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ 
 
 

 

2004701  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์        6 (450)  
               (Field  Professional  Experience in Visual Arts) 
 จัดกิจกรรมให้นักศ ึกษาออกฝึกประสบการณ์ว ิชาชีพ
ทัศนศิลป์ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศและผู้ประกอบการ  โดย
นำความรู้ ทักษะความสามารถจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน
ในสถานการณ์จริง 

2004701  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์         6 (540)  
               (Field  Professional  Experience in Visual  Arts) 
 จัดกิจกรรมให้นักศ ึกษาออกฝึกประสบการณ์ว ิชาชีพ
ทัศนศิลป์ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศและผู้ประกอบการ  โดย
นำความรู้ ทักษะความสามารถจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน
ในสถานการณ์จริง 
 

ปรับจำนวน
ชั่วโมง 
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2004702    เตรียมสหกิจศึกษา                                1(90) 
     (Pre-Cooperative Education)  
     หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอน
ของ สหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและ
เทคนิคในการสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัคร
งานและการสัมภาษณ์งาน ความรู ้พื ้นฐานและทักษะที่จำเป็นสำหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ 
เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนา
บุคลิกภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถาน
ประกอบการ 
 

2004702    เตรียมสหกิจศึกษา                               1(90)                                      
     (Pre-Cooperative Education)  
     หล ั กการและแนวค ิ ด เ ก ี ่ ย วก ั บสหก ิ จศ ึ กษ า 
กระบวนการและขั ้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัคร
งาน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน
และการสัมภาษณ์งาน ความรู้พ้ืนฐานและทักษะที่จำเป็นสำหรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพใน
สถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงานและ
การเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 

 

2004703    สหกิจศึกษา                                  6  หน่วยกิต 
                (Cooperative Education) 
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบไม่น้อยกว่า 16 
สัปดาห์ โดยการจัดให้มีการเรียนในสถานประกอบการร่วมกับการจัดให้นักศึกษา
ได้ปฏิบัต ิงานจริงภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที ่ปรึ กษาและสถาน
ประกอบการ  โดยนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไป
ใช้ในสถานการณ์จริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่มีความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย 

2004703    สหกิจศึกษา                                6  หน่วยกิต 
                (Cooperative Education) 
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยการจัดให้มีการเรียนในสถานประกอบการ
ร่วมกับการจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้การควบคุมดูแล
ของอาจารย์ที ่ปรึกษาและสถานประกอบการ  โดยนำความรู ้ทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์
จริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่มีความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย 
 

 

113 



  114  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ภาคผนวก  ง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก จ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ว่าด้วยการวัดและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก ฉ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552 / 

ระเบียบหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ช 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2550 / 

ระเบียบหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ซ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
เร่ือง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ฌ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ 
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ภาคผนวก ญ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรภายใน  

ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ 
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ภาคผนวก ฎ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรภายใน  

ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ 
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ภาคผนวก ฏ 
ประวัติ/ผลงานวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชา ทัศนศิลป์ 
 
ประวัติ 
ชื่อ – สกุล : นายไทยโรจน์ พวงมณี 
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา :          

 
ผลงานวิจัย 
ไทยโรจน์  พวงมณี, ปิยาพร  อภิสุนทรางกูร,  คชสีห์  เจริญสุข และ  ชัยศนันท์  สมปัญญาธิวงศ์. (2561). การ 

สำรวจทรัพยากรการท่องเที่ยวบ้านวังเลา  เขตเทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย.      
ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561”     
“การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”, หน้า 1297-1305. 25 
กุมภาพันธ์ 2561 เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ไทยโรจน์  พวงมณ,ี  สมยงค์  สีขาว และ สุภาวดี  สำราญ. (2561). แนวทางการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม   
           ต่อการจัดการท่องเที่ยวถ้ำนรกเชิงการผจญภัยของกลุ่มการจัดการท่องเที่ยวเชิงนุรักษ์ภูป่าเปาะ        
           อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการวิจัยศิลปกรรมวิจัย  ครั้งท่ี 4 อัตลักษณ์ 
           ศิลปกรรมจากรากสู่โลก, หน้า 963-375. 13-14 กรกฎาคม 2561.  ขอนแก่น : โรงแรมอวานี  
            ขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ .ศ.  

ค.ม. ศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 
กศ.บ. ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2534 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชา ทัศนศิลป์ 
 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล : นายพายุ  แฝงทรัพย์        
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา :         

 
- ผลงานวิจัย 
พายุ แฝงทรัพย์. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาค  

บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้
ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”, หน้า 1310-1322 25 มีนาคม 2563. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

พายุ แฝงทรัพย์. (2561). หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนากับผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยของศิลปินไทย.  
ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” 
การบูรณาการภูมิปัญญาสู่ นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน, หน้า 1509-1518. 23 กุมภาพันธ์ 
2561.  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ .ศ.  

ศป.ม. จิตรกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560 
ศป.บ. จิตรกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557 



  154  

 

 
 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชา ทัศนศิลป์ 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล : นางยุพดี ชินพีระเสถียร        
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา :  

 
- ผลงานวิจัย 
ไทยโรจน์  พวงมณี, วัชรินทร์ สินสิริ, ยุพดี  ชินพีระเสถียร และ สิทธิวัฒน์  มีวันคำ. (2561). รูปแบบการ  
           พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำว้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
           อำเภอปากชม จังหวัดเลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
           ราชภัฏวิชาการครั้งที่ 5, หน้า 1152-1163. 2-5 ธันวาคม 2561.  เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
            เพชรบุร.ี  
ธัญชนก หอมสวาสดิ์ และ ยุพดี ชินพีระเสถียร. (2563). กระบวนการออกแบบผ้าคลุมไหล่จากการประยุกต์ใช้        
          ลวดลาย  ที่เป็นเอกลักษณ์ท่ีเป็นอัตลักษณ์บนผ้าพ้ืนบ้านของจังหวัดขอนแก่น. วารสารอัษราพิบูล 
          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2 (1) : 1-10. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ .ศ.  

ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารทางศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547 
ศษ.บ. วิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขต

เพาะช่าง 
2527 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชา ทัศนศิลป์ 
 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล : นายสิทธิวัฒน์  มีวันคำ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์  
วุฒิการศึกษา :  

 
ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานวิจัย 
ไทยโรจน์  พวงมณี, วัชรินทร์ สินสิริ, ยุพดี  ชินพีระเสถียร และ สิทธิวัฒน์  มีวันคำ. (2561). รูปแบบการ  
            พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำว้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
            อำเภอปากชม จังหวัดเลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
            ราชภัฏวิชาการครั้งที่ 5, หน้า 1152-1163. 2-5 ธันวาคม 2561.  เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
            เพชรบุร.ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ .ศ.  

ศ.ม. จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 2551 
ศ.บ. จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 2548 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชา ทัศนศิลป์ 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล : นางธัญชนก  หอมสวาสดิ์        
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา :         

 
- ผลงานวิจัย 
ธัญชนก หอมสวาสดิ์ และ ยุพดี ชินพีระเสถียร. (2563). กระบวนการออกแบบผ้าคลุมไหล่จากการประยุกต์ใช้        
        ลวดลาย  ที่เป็นเอกลักษณ์ท่ีเป็นอัตลักษณ์บนผ้าพื้นบ้านของจังหวัดขอนแก่น. วารสารอัษราพิบูล  
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2 (1) : 1-10. 
ไทยโรจน์ พวงมณ,ี ธัญชนก หอมสวาสดิ์ และ สุภาวดี สำราญ.  (2564). เรื่องเล่ากลุ่มชาติพันธุ์ไทยแดง        
        บ้านห้วยผักเน่า : พ้ืนที่ ความเป็นมาและสิ่งทอกับการรื้อฟ้ืนวิถีชีวิตและวัฒนธรรม.  วารสารวิจัยและ  
        พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 16 (55) : 13-24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ .ศ.  

สถ.ม. การออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561 
สถ.บ. การออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559 
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ภาคผนวก ฐ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  158  

 

 
 
 

 



  159  

 

 
 

 
 



  160  

 

 
 

 
 



  161  

 

 
 

 
 



  162  

 

 

 
 
 



  163  

 

 

 
 
 



  164  

 

 

 
 
 



  165  

 

 

 
 
 



  166  

 

 

 
 
 



  167  

 

 

 
 
 



  168  

 

 

 
 
 



  169  

 

 

 
 
 



  170  

 

 

 
 
 



  171  

 

 
 

 
 



  172  

 

 
 

 
 



  173  

 

 

 
 
 



  174  

 

 

 
 
 



  175  

 

 

 
 
 



  176  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ฑ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Learning Outcome Matrix, LO Matrix) 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Learning Outcome Matrix, LO Matrix) 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ (มคอ) LO คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning 

Outcome, ELO) 

1.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจทั้ง
ภาคทฤษฎ ีและภาคปฏ ิบ ัต ิสามารถ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื ่อประกอบ
อาชีพได้  

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
        
 

 

ปีท่ี 1 
1.ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความ
ร ับผ ิดชอบต่อตนเองและส ังคม 
ปรับตัวให้เข้ากับคุณธรรมจรยิธรรม  
2.พัฒนานิสัยในการประพฤติอย่าง
มีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยความ
รับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วน
ร่วม มีทัศนคติเปิดกว้าง ยอมรับฟัง
แนวคิดของผู้อื่น 
ปีท่ี 2 
เร ียนร ู ้ เก ี ่ ยวก ับค ุณธรรมและ
จริยธรรมของเรียนรู้เรื่องจิตสำนึก
สาธารณะในสาขาทัศนศิลป์มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
ปีท่ี 3 
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมของ
ส ังคมและว ิชาการ การละเมิด
ลิขสิทธิ์ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของ
จรรยาบรรณวิชาชีพทัศนศิลป์ 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ (มคอ) LO คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning 

Outcome, ELO) 
   ปีท่ี 4  

มีความรูเ้กี่ยวกับมาตรฐานหรือ
ธรรมเนยีมปฏบิัติในการประกอบ
วิชาชีพท่ีศึกษาเตรียมพร้อมและ
ปรับตัวเพื่อที่จะออกไปทำงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยมีวินยัและ
ตรงต่อเวลาในระหว่างและหลังการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2.ผลิตบณัฑติที่มีทักษะและความสามารถ
ในการคิด ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจารณ์ วิจัย
และประเมินคุณค่าทางสุนทรียภาพใน
ผลงานทัศนศลิป์ได้อย่างมีวิจารณญาณ 

มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีความสามารถใน
การเรยีนรู้ด้วยตนเองได้ รวมทั้งสร้าง
นวัตกรรมบนพ้ืนฐานของแนวคิดและทฤษฎี
ทางรัฐประศาสนศาสตรไ์ด ้
 

ด้านความรู้ 
 

ปีท่ี 1 
รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรมและ
ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ปีท่ี 2 
ม ีความสามารถในการค ้นคว้ า         
ในการแก ้ ป ัญหา  และพ ัฒนา
ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ 
ปีท่ี 3 
มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับ
บร ิบททางสังคม ภูม ิปัญญาและ
วัฒนธรรม 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ (มคอ) LO คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning Outcome, 

ELO) 
   ปีท่ี 4  

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับทักษะ
การสร้างสรรค์อัตลักษณม์ีความรู้
เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียม
ปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้าน
ศิลปกรรมศาสตร์ในวิชาที่ศึกษา และ
สามารถนำความรู้เพื่อนำไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได ้

3.ผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึก  คุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชีพด้านทัศนศิลป์ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด้านทักษะทางปัญญา 
 

ปีท่ี 1  
สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมิน
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
อย่างมีวิจารณญาณ   
ปีที่ 2 
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์  
ปีท่ี 3 
มีความคิดสร้างสรรค์ และมีไหวพริบ
ปฏิภาณในการสร้างสรรคผ์ลงาน   
ปีท่ี 4 
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สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์
อื่นเพื่อสร้างสรรคผ์ลงานทางวิชาการ
และวิชาชีพได ้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ (มคอ) LO คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning Outcome, 

ELO) 
4.ผลิตบัณฑิตที ่สามารถทำงานร่วมกับ
ผ ู ้อ ื ่นและม ีท ักษะในการจ ัดการทาง
ทัศนศิลป์ 

สามารถปร ับต ัวเข ้าก ับส ังคมท ี ่ม ีความ       
หลากหลาย   รับฟังความเห็นที่แตกต่างและ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะ
ผ ู ้นำในทางว ิชาการและสามารถแสดง
ความเห็นเชิงวิพากษ์บนฐานแนวคิดและ
ทฤษฎีทางทัศนศิลป์ 
 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และ ความรับผิดชอบ 
 1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย
ได้ทั้งภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศ 
  2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการแก้ปัญหา สถานการณ์ 
ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นําหรือในบทบาท
ของผู้ร่วมทีมทํางาน 
 3) มีความรับผิดชอบในการทํางานและ 
พ ัฒนาการเร ียนร ู ้ท ั ้ งของตนเองอย ่าง
ต่อเนื่อง 
4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการ
แก้ไขสถานการณ์ทั ้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ 
ตนเองและของกลุ่ม 
5) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถ
ทํางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อ ขัดแย้ง
และลําดับความสําคัญของงาน 

ปีท่ี 1  
นักศึกษามีความรับผิดชอบสามารถ
สื่อสารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลายได ้
ปีท่ี 2 
สามารถวิเคราะห์ ส ังเคราะห์ และ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย ่าง
สร้างสรรค์ 
ปีท่ี 3 
สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์
อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ 
แ ล ะ ว ิ ช า ช ี พ ไ ด ้  เ พ ื ่ อ เ พ ิ ่ ม พู น
ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ผ่านการทำงานกลุ่ม 
ปีท่ี 4 
นักศึกษาสามารถมีความคดิสร้างสรรค์
และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้าง
ผลงาน 
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 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ (มคอ) LO คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning Outcome, ELO) 

5.ผลิตบณัฑติที่มีความสามารถใน
การสื่อสาร และนำเสนอความคดิ
ออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรมผา่น
ผลงานทัศนศลิป ์

 

มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื ่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึง        
มีความรู้ความสามารถใช้เครื ่องมือในทางสถิติขั้น
พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจัยได้อย่างถูกต้อง  

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อประยุกต์
งานศิลปะได้ 
2) สามารถวิเคาระห์เชิงตัวเลขทางการตลาดใน
ด้านผลงานทัศนศิลป์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 1 
นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร
ด้วยการพูด ฟัง อ ่าน เข ียนในการสื ่อสาร
โดยทั ่วไป ตลอดจนใช ้ว ิธ ีการส ื ่อสารทาง
ศ ิ ลปกรรม และนำ เสนองานได ้อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
ปีท่ี 2 
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการ
นำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปีท่ี 3 
มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิง
ตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงาน
ศิลปกรรม 
ปีท่ี 4 
ม ีความสามารถในการส ื ่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเอง 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ (มคอ) LO คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning Outcome, ELO) 

6. ผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและ
ใช้เทคโนโลยีได้ด ี

 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1,2,3,4 
1.นักศึกษาเรียนรู้และเข้าใจผลงานศิลปะและ
งานออกแบบของไทยและต่างประเทศได้ดี 
2.สามารถนำเสนอผลงานศิลปะทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้ดี 
3.สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล เพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน  หรือ
การนําเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ผลิตบณัฑิตทีส่ามารถแสดงออก
และพัฒนาทักษะทางสาขา
ทัศนศิลป์ได้ตามความถนัดและ
ความสามารถเฉพาะตัว 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านความรู้  
ด้านทักษะทางปัญญา 
ด ้านท ักษะในการว ิ เคราะห ์ เช ิ งต ัวเลข         
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษามีภาวะผู้นำ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู ้อื ่น และมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่องานของ
ตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผลตรงไปตรงมา และเคารพในความ
คิดเห็นท่ีแตกต่าง 
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