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สารบัญ 
 

     หน#า 

หมวดท่ี 1 ข#อมูลท่ัวไป  1 

  1. รหัสและช่ือหลักสูตร 1 

  2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 

  3. วิชาเอก  1 

  4. จำนวนหน?วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 

  5. รูปแบบของหลักสูตร 2 

  6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
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  8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดRหลังสำเร็จการศึกษา 3 

  9. ช่ือ ตำแหน?งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และป]ท่ีจบ 

      ของอาจารย̂ผูRรับผิดชอบหลักสูตร 3 

  10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 4 

  11. สถานการณ̂ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป̀นตRองนำมาพิจารณา 

       ในการวางแผนหลักสูตร 5 

  12. ผลกระทบจาก ขRอ 11 ต?อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวขRองกับ 

       พันธกิจของมหาวิทยาลัย 6 

  13. ความสัมพันธ̂กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปbดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 

       มหาวิทยาลัย 7 

หมวดท่ี 2 ข#อมูลเฉพาะของหลักสูตร 8 

  1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค̂ของหลักสูตร 8 

  2. แผนพัฒนาปรับปรุง 8 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร#างของหลักสูตร 11 

  1. ระบบการจัดการศึกษา 11 

  2. การดำเนินการหลักสูตร 11 

  3. หลักสูตรและอาจารย̂ผูRสอน 15 

  4. ขRอกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 56 

  5. องค̂ประกอบเก่ียวกับประสบการณ̂ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝfกงาน) 56 
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  3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูRจาก 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑNในการประเมินผลนักศึกษา 72 
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สารบัญ (ต*อ) 
 

     หน#า 

ภาคผนวก      90 

  ภาคผนวก ก ขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ 

    จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ 

    ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกRไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2561 

                               (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564        91  

  ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   125 

  ภาคผนวก ค คำส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ̂  

    จังหวัดปทุมธานี  ท่ี647/2564 เร่ือง แต?งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง 

    หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม     138 

  ภาคผนวก ง  รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร    

    หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม     140 

  ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษ̂หลักสูตร     148 

  ภาคผนวก ฉ ผลงานทางวิชาการของอาจารย̂ผูRรับผิดชอบหลักสูตรและ 

    อาจารย̂ประจำหลักสูตร    151  

  ภาคผนวก ช รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค̂ตามความตRองการ 

    ของผูRใชRบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห?งชาติและความตRองการ 

    และป�จจัยท่ีมีผลต?อการเลือกศึกษาต?อในหลักสูตรหลักสูตรอุตสาหกรรม 

    ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี 

    อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ 

    จังหวัดปทุมธานี     161 

  ภาคผนวก ซ ตารางเปรียบเทียบขRอแตกต?างระหว?างหลักสูตรเดิมกับ 

    หลักสูตรท่ีปรับปรุง      167 

  ภาคผนวก ฌ แผนบริหารความเส่ียง หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

    สาขาออกแบบอุตสาหกรรม     207 
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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี 

คณะ     :   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

 

หมวดท่ี 1 ข#อมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

   รหัสหลักสูตร  :  25551531101834 

   ภาษาไทย  :  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม 

   ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Industrial Technology Program in Industrial Design 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย       ช่ือเต็ม  :   อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบอุตสาหกรรม) 

        ช่ือย?อ    :   อส.บ. (ออกแบบอุตสาหกรรม) 

ภาษาอังกฤษ   ช่ือเต็ม  :   Bachelor of Industrial Technology (Industrial Design) 

        ช่ือย?อ   :   B.Ind. Tech (Industrial Design) 

 

3. วิชาเอก    

 1. กลุ?มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ̂   

2. กลุ?มวิชาออกแบบกราฟbก 

 

4. จำนวนหน\วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 จำนวนหน?วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม?นRอยกว?า 125 หน?วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  

  เป̀นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป] 

 5.2 ประเภทหลักสูตร 

  เป̀นหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 

 5.3 ภาษาท่ีใช#  

  ภาษาไทย 

 5.4 การรับเข#าศึกษา ประเภทหลักสูตร 

  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต?างชาติท่ีสามารถใชRภาษาไทยไดRเป̀นอย?างดี  

 5.5 ความร\วมมือกับสถาบันอ่ืน  

  เป̀นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ̂         

จังหวัดปทุมธานี 

 5.6 การให#ปริญญาแก\ผู#สำเร็จการศึกษา 

  ใหRปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

 R หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรังปรุงมาจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ออกแบบผลิตภัณฑ^อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เริ่มใชRหลักสูตรนี้ตั้งแต?ภาคการศึกษา

ท่ี 1 ป]การศึกษา 2565 

 R สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี

เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต?อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 11/ 2564 เมื่อวันที่ 18  

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  

 R สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติ

หลักสูตรในการประชุม คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565  

 

7. ความพร#อมในการเผยแพร\หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 การเผยแพร?หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห?งชาติ พ.ศ. 2552 ในป]การศึกษา 2567 
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8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได#หลังสำเร็จการศึกษา 

 8.1 นักออกแบบอุตสาหกรรม 

 8.2 นักวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม 

 8.3 ผูRปฏิบัติการฝ�ายศิลป� 

 8.4 ครู / อาจารย̂ 

 8.5 เจRาของธุรกิจ 

  

9. ช่ือ ตำแหน\งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปbท่ีจบของอาจารยNผู#รับผิดชอบ

หลักสูตร 

 1) กลุ\มวิชาออกแบบผลิตภัณฑN 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน2ง

วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปAที่จบ 

1 นายธนัง ชาญกิจชัญโญ อาจารย3 ศล.ม.(การออกแบบ) 

ศล.บ.(เครื่องปOPนดินเผา) 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุร ี

 

2555 

2551 

2 นายเศกพร ตันศรีประภาศิริ ผูVชWวย

ศาสตรา 

จารย3 

ค.ม.(เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม เซรามิกส3) 

ศป.บ.(ทัศนศิลปY-เซรา

มิกส3) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนคร 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2544 

 

2541 

3 นางสาวกนกนาฏ พรหมนคร ผูVชWวย

ศาสตรา 

จารย3 

ศ.ม.(เครื่องเคลือบดิน

เผา) 

ศ.บ.(เครื่องเคลือบดิน

เผา) 

เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2554 

 

2552 
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2) กลุ\มวิชาออกแบบกราฟeก 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน2ง

วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปAที่จบ 

1 นายวิศวรรธน3 พัชรวิชญ3 อาจารย3 ค.อ.ม.(เทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรม) 

 

ค.อ.บ.(สถาปOตยกรรม

ภายใน) 

 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลVาเจVาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลVาเจVาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

2550 

 

 

2539 

2 นางสาวจุฑามาศ  เถียรเวช อาจารย3 ค.อ.ม.(เทคโนโลยีการ

ออกแบบผลิตภัณฑ3 

อุตสาหกรรม) 
ศป.บ.(นฤมิตศิลปY) 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลVาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2557 

 

 

2552 

3 นายวุฒิชัย วิถาทานัง ผูVชWวย

ศาสตรา 

จารย3 

ศป.ด.(ศิลปะและการ

ออกแบบ) 
ค.อ.ม.(เทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรม) 

 

ค.อ.บ.(ศิลปอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลVาเจVาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลVาเจVาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

2558 

 
2550 

 

 
2545 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี 
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11.  สถานการณNภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปgนต#องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 11.1  สถานการณNหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

   สถานการณ^หรือการพัฒนาเศรษฐกิจที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเป`นไปตาม

แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564)มีการกำหนดยุทธศาสตร^การ

ปรับโครงสรRางโดยนRอมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป`นกรอบในการพัฒนา เพ่ือ

นำไปสู?การบรรลุวิสัยทัศน^ระยะยาวของประเทศคือ “มั่นคง มั ่งคั ่ง และยั่งยืน” จากบริบทการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมคือ การเขRาสู?สังคมผูRสูงอายุ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เงื่อนไข

เศรษฐกิจโลกผันผวน เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย?างรวดเร็ว ผสานร?วมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับ

เป�าหมายยุทธศาสตร^กระทรวงศึกษาธิการ และแผนกลยุทธ^ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ 

ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานีรวมทั้งเป�าหมายการพัฒนาประเทศโดยนโยบายเศรษฐกิจ

สรRางสรรค̂ที่เนRนแนวความคิดในการพัฒนา และสรRางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใชRสินทรัพย̂

ที่เกิดจากการใชRความคิดสรRางสรรค̂ ซึ่งตRองใชRบุคลากรทางดRานการออกแบบอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ

เป̀นจำนวนมาก 

 11.2  สถานการณNหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  สถานการณ^หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่จำเป`นในการวางแผนหลักสูตรไดR

คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงดRานสังคมซึ่งป�จจุบันประเทศที่พัฒนาแลRวหลายประเทศกำลังเขRาสู?สังคม

ผูRสูงอายุ ซ่ึงเป̀นท้ังโอกาสและภัยคุกคามต?อประเทศไทย  โดยดRานหน่ึงประเทศไทยจะมีโอกาสมากข้ึน

ในการขยายตลาดสินคRาเพื่อสุขภาพและการใหRบริการดRานอาหารสุขภาพ ภูมิป�ญญาทRองถิ่นและ

แพทย^พื้นบRานสถานที่ท?องเที่ยวและการพักผ?อนระยะยาวของผูRสูงอายุจึงนับเป`นโอกาสในการนำการ

ออกแบบมาสนับสนุนการพัฒนาภูมิป�ญญาทRองถิ ่นของไทยและนำมาสรRางมูลค?าเพิ ่มซึ ่งจะเป̀น

สินทรัพย̂ทางป�ญญาท่ีสรRางมูลค?าทางเศรษฐกิจไดR 

 การส?งเสริมการเรียนรูRและการเสริมสรRางความสามารถดRานการออกแบบอย?างสรRางสรรค^เป̀น

กลไกดRานหนึ่ง ของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนที่ตRองใชR “ความรอบรูR”  ในการ

พัฒนาดRานต?างๆ ดRวยความรอบคอบและเป`นไปตามลำดับขั้นตอนสอดคลRองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

รวมทั้งการสรRางศีลธรรมและสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหนRาที่และดำเนินชีวิตดRวยความ

เพียร อันจะเป`นภูมิคุRมกันในตัวที่ดีใหRพรRอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว

ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
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12.  ผลกระทบจาก ข#อ 11 ต\อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข#องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  ผลกระทบจากสถานการณ^ภายนอก จึงจำเป`นตRองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ

และสามารถปรับเปลี่ยนไดRตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและองค^ความรูRใหม? ในการผลิตบุคลากร

ดRานออกแบบอุตสาหกรรม เพื่อสนองความตRองการกำลังคนที่ยังมีความขาดแคลนอยู?อีกมากในภาค

ธุรกิจและ 

ภาครัฐบาล โดยกำลังคนที่ผลิตนั้นจะตRองมีความรูR ทักษะและความพรRอมที่จะปฏิบัติงานไดRทันที และ

มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหRเขRากับลักษณะงานทั้งในดRานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความ

เขRาใจ ในผลกระทบของการดำเนินงานต?อสังคม  โดยตRองปฏิบัติตนอย?างมืออาชีพมีคุณธรรม 

จริยธรรม ซ่ึงเป̀นไปตามนโยบายและปรัชญาของมหาวิทยาลัย “วิชาการเด?น เนRนคุณธรรม นำทRองถ่ิน

พัฒนา กRาวหนRาดRานเทคโนโลยี” 

 12.2  ความเก่ียวข#องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

  เพื่อสนับสนุนใหRมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี 

เป`นสถาบันอุดมศึกษาช้ันนำเพื่อพัฒนาทRองถิ่นในอุษาคเนย^ สถานการณ^ภายนอกหรือการพัฒนาท่ี

จำเป`นตRองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคลRองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ

ภาระหนRาท่ีของของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

  12.2.1 แสวงหาความจริงเพื่อสู?ความเป`นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิป�ญญาทRองถ่ิน

ภูมิป�ญญาไทย และภูมิป�ญญาสากล 

  12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรูRคู?คุณธรรมสำนึกในความเป`นไทยมีความรักและผูกพันต?อ

ทRองถิ่นอีกทั้งส?งเสริมการเรียนรูRตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช?วยใหRคนในทRองถิ่นรูRเท?าทันการเปลี่ยนแปลง

การผลิตบัณฑิตดังกล?าวจะตRองใหRมีจำนวนและคุณภาพสอดคลRองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

  12.2.3 เรียนรูRและเสริมสรRางความเขRมแข็งของผูRนำชุมชน ผูRนำศาสนา และนักการเมือง

ทRองถิ่นใหRมีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา

ชุมชนและทRองถ่ินเพ่ือประโยชน̂ของส?วนรวม 

  12.2.4 ประสานความร?วมมือและช?วยเหลือเกื้อกูลกันระหว?างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค^กร

ปกครองส?วนทRองถ่ินและองค̂กรอ่ืนท้ังในและต?างประเทศ เพ่ือการพัฒนาทRองถ่ิน 

  ดRวยมหาวิทยาลัยตั้งอยู?ในเขตพื้นที่ปริมณฑล ประกอบกับเขตพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยติด

ถนนพหลโยธ ิน ซ ึ ่ ง เป `นประต ูด Rานสำค ัญในการส ?งส ินค Rา ไปจำหน ?ายในภาคกลาง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และประเทศเพื่อนบRานทำใหRมีผูRประกอบการดRาน

ออกแบบอุตสาหกรรมอยู?มาก หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรมจึงสามารถนำผลิตภัณฑ^หัตถกรรมจาก

ทRองถิ่นในจังหวัดใกลRเคียงมาพัฒนา ใหRความรูR และบริการวิชาการ สรRางอาชีพใหRกับคนในชุมชน และ
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ส?งผลต?อความตRองการแรงงานที่มีความรูRดRานออกแบบอุตสาหกรรมมากขึ้น อีกทั้งมหาวิทยาลัยยัง

ต้ังอยู?ใกลRอุตสาหกรรมนวนคร บริษัทผูRผลิตผลิตภัณฑ̂และบรรจุภัณฑ̂ หลายบริษัทท่ีเปbดใหRบริการเพ่ือ

รองรับความตRองการแรงงาน ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่จะเปbดหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม ดRวย

สามารถสรRางเครือข?ายกับองค^กรต?างๆ ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยและองค^กรเอกชนในพื้นที่ใน

การศึกษาดูงานสหกิจศึกษา และผูRมีประสบการณ^ในวิชาชีพมาเป`นวิทยากรใหRความรูR ส?งเสริมใหR

หลักสูตรมีความเขRมแข็งเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรูRมีทักษะในการปฏิบัติงานจริง ผลิต

บัณฑิตที่มีความรูRคู?คุณธรรมสำนึกในความเป`นไทยมีความรักและผูกพันต?อทRองถิ่นอีกทั้งส?งเสริมการ

เรียนรูRตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช?วยใหRคนในทRองถ่ินรูRเท?าทันการเปล่ียนแปลง 

 

13. ความสัมพันธNกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปeดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

 13.1 กลุ\มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปeดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

  ☑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  ☑ หมวดวิชาเฉพาะ 

  ☑ หมวดวิชาเลือกเสรี 

  

 13.2 กลุ\มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปeดสอนให#สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  

  รายวิชาที่เปbดสอนในหลักสูตรนี้นักศึกษาสาขาวิชาอื่นภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สามารถเลือกเรียนไดRในบางรายวิชาทั้งนี้ตามความสนใจของแต?ละคน นอกจากนี้นักศึกษาต?างคณะ

สามารถเลือกเรียนเป̀นวิชาเลือกเสรีไดR 

 

 13.3 การบริหารจัดการ  

  มหาวิทยาลัย คณะ และอาจารย^ผูRรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการดำเนินงานร?วมกันในการ

ประสานงานและการใหRความร?วมมือกับสาขาวิชาอื่นที่จัดรายวิชาซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรนี้ตRองไป

เรียนในดRานเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ การกำหนดกลยุทธ^ในการสอน การวัด

ประเมินผล ทั้งนี้เพื่อใหRนักศึกษาไดRบรรลุผลการเรียนรูRตามหลักสูตรนี้ ส?วนนักศึกษาที่มาเลือกเรียน 

เป̀นวิชาเลือกเสรีน้ัน ตRองมีการประสานกับคณะตRนสังกัดเพ่ือใหRทราบถึงผลการเรียนรูRของนักศึกษาว?า

สอดคลRองกับหลักสูตรท่ีนักศึกษาเหล?าน้ันเรียนหรือไม? 
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หมวดท่ี 2 ข#อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคNของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา 

      คิดเป̀น ทำเป̀น เรียนรูRสู?การสรRางสรรค̂ 

 1.2 ความสำคัญ   

  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม นักศึกษาตRองมี

ความรูRและทักษะดRานกระบวนการออกแบบอุตสาหกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และความรูRเกี่ยวกับ

สาขาวิชาที่ศึกษานั้นตRองเป̀นสิ่งที่นักศึกษาตRองรูRเพ่ือใชRประกอบอาชีพและช?วยพัฒนาสังคม การคิดหา

เหตุผล เขRาใจที่มาและสาเหตุของป�ญหา วิธีการแกRป�ญหาดRวยตนเอง และประกอบอาชีพ บัณฑิต

หลักสูตรนี้จะเขRาไปมีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมออกแบบ ส?งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ

สรRางโอกาสในการแข?งขันในอุตสาหกรรมการออกแบบ 

 1.3  วัตถุประสงคN  

  1.3.1 เพื ่อใหRนักศึกษามีความรู R ทักษะและความคิดสรRางสรรค^ ดRานการออกแบบ

อุตสาหกรรม นำไปประกอบอาชีพและศึกษาต?อในระดับท่ีสูงข้ึน 

  1.3.2 เพื่อใหRนักศึกษามีการคิดอย?างมีวิจารณญาณและอย?างเป`นระบบ มีความสัมพันธ̂

ระหว?างบุคคลและความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห̂เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชRเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1.3.3 เพื่อใหRนักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีความใฝ�รูRในศาสตร^ มีทัศนคติที่ดี

ต?อวิชาชีพ มีความตระหนักถึงภูมิป�ญญาทRองถ่ิน และศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

 

2. แผนการปรับปรุง 

แผนการปรับปรุง/เปล่ียนแปลง กลยุทธN หลักฐาน/ตัวบ\งช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตรออกแบบ

อุตสาหกรรมใหRมีมาตรฐานไม?ต่ำ

กว?ามาตรฐานคุณวุฒิสาขา

ออกแบบอุตสาหกรรม 

 ท่ีกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร̂ วิจัยและนวัตกรรม

และสอดคลRองกับความตRองการ

1. ติดตามความ

เปล่ียนแปลงและความ

ตRองการกำลังคนในภาค

ธุรกิจเพ่ือเป̀นขRอมูลในการ

พัฒนาหลักสูตร 

2. สำรวจความตRองการ

ความรูRทักษะของนักศึกษา

1. รายงานผลการดำเนินงาน 

2. รายงานผลการฝfกงานใน

รายวิชาฝfกประสบการณ̂

วิชาชีพออกแบบ 

อุตสาหกรรม 

3. เอกสารการประสานงานกับ

ภาคธุรกิจ 
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แผนการปรับปรุง/เปล่ียนแปลง กลยุทธN หลักฐาน/ตัวบ\งช้ี 

ของภาคธุรกิจและ

ภาคอุตสาหกรรม 

จากผูRประกอบการตRองการ 

เพ่ือนำมาพัฒนาหลักสูตร 

3. เชิญผูRเช่ียวชาญและผูRใชR

บัณฑิตมามีส?วนร?วมในการ

พัฒนาหลักสูตร 

4. ประสานความร?วมมือกับ

ผูRประกอบการท่ีเก่ียวขRองใน

การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน 

5. ติดตามประเมินหลักสูตร

อย?างสม่ำเสมอ 

4. ผูRใชRบัณฑิตมีความพึงพอใจ

ในทักษะความรูR ความสามารถ

ในการทำงาน โดยเฉล่ียระดับ 

3.5 จาก 5 

2. พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การใหRความรูRแก?นักศึกษา 

1. อาจารย̂ใหม?ตRองผ?านการ

อบรมหลักสูตรเบ้ืองตRน

เก่ียวกับเทคนิค การสอน

การวัดและประเมินผล 

2. อาจารย̂ทุกคนตRองเขRา

อบรมเก่ียวกับหลักสูตรการ

สอนรูปแบบต?าง ๆ และการ

วัดผลประเมินผล ท้ังน้ี 

เพ่ือใหRมีความรูR 

ความสามารถในการ

ประเมินผลตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิท่ีผูRสอน

จะตRองสามารถวัดและ

ประเมินผลไดRเป̀นอย?างดี 

1. หลักฐานหรือเอกสาร

แสดงผลการดำเนินการ 

2. รายงานผลการประเมินการ

เรียนการสอนของอาจารย̂ 

3. พัฒนาบุคลากรดRานองค̂

ความรูRใหRกRาวทันต?อวิวัฒนาการ

และองค̂ความรูRใหม?ๆ ในสาขา

การออกแบบอุตสาหกรรม 

วิชาการและสรRางเสริม

1. สนับสนุนบุคลากรในการ

พัฒนาองค̂ความรูRใหRกRาวทัน

วิวัฒนาการใหม? 

2. สนับสนุนบุคลากรดRาน

การเรียนการสอนและ

1. หลักฐานการส?งบุคลากรเขRา

รับการฝfกอบรม/การเขRาร?วม

การประชุม/สัมมนาวิชาการ

ต?างๆ  ท่ีเก่ียวขRองกับสาขาการ

ออกแบบอุตสาหกรรม 
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แผนการปรับปรุง/เปล่ียนแปลง กลยุทธN หลักฐาน/ตัวบ\งช้ี 

ประสบการณ̂การนำความรูRดRาน

อุปกรณ̂คอมพิวเตอร̂ ไปใชRใน

ปฏิบัติงานจริง 

ทำงานบริการวิชาการแก?

องค̂กรภายนอก 

 

3. กำหนดใหRนักศึกษา

ทำงานวิจัย/งานวิชาการท่ี

สามารถนำผลท่ีไดRมาใชRใน

การดำเนินงาน ไดRจริงและ

เสริมสรRางประสบการณ̂การ

นำความรูRไปใชRการ

ปฏิบัติงานจริง 

2. งานบริการวิชาการต?อ

อาจารย̂ในหลักสูตร 

 

3. งานวิจัยและงานวิชาการท่ี

นักศึกษาเป̀นจัดทำข้ึนเพ่ือ

พัฒนาความรูRและ

ประสบการณ̂ทำงานจริง 

4. ความพึงพอใจในทักษะ 

ความรูR ความสามารถในการ

ทำงานของบัณฑิต โดยเฉล่ียใน

ระดับดี 

4. พัฒนาบุคลากรดRานการเรียน

การสอนและบริการวิชาการ ใหRมี

ประสบการณ̂จากการนำความรูR

ปฏิบัติงานจริง 

1. สนับสนุนบุคลากรดRาน

การเรียนการสอนใหRทำงาน

บริการวิชาการแก?องค̂กร

ภายนอก 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการ

ต?ออาจารย̂ในหลักสูตร 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร#างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1  ระบบ  

  ระบบทวิภาค โดยหนึ่งป]การศึกษาแบ?งออกเป̀น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต?ละภาคการศึกษา

ไม?นRอยกว?า 15 สัปดาห^ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรRอนใหRเป`นไปตามขRอบังคับมหาวิทยาลัย                      

ราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกRไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2562 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก)  

 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร#อน  

  ไม?มี 

 1.3  การเทียบเคียงหน\วยกิตในระบบทวิภาค  

  ไม?มี 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

 2.1  วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน  

  ในเวลาราชการ เร่ิมเปbดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ป]การศึกษา  2565 

  ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน - กันยายน 

  ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ̂ 

 

 2.2  คุณสมบัติของผู#เข#าศึกษา  

  2.2.1 สำเร็จการศึกษาไม?ต่ำกว?ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท?า 

  2.2.2 ผ?านการคัดเลือกตามขRอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรม

ราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และ

แกRไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก) 

 

 2.3  ปkญหาของนักศึกษาแรกเข#า  

  2.3.1 การศึกษาดRานการออกแบบอุตสาหกรรม ตRองมีทักษะดRานการเขียนแบบ และวาด

ภาพ เนื่องจากผูRเรียนมีทักษะทางดRานการการเขียนแบบ และวาดภาพที่แตกต?างกันในช?วงแรกเขRา จึง

จำเป`นที่ตRองฝfกปฏิบัติจากแบบฝfกหัดที่อาจารย^ใหRเป`นจำนวนมาก และมีความรับผิดชอบในการส?ง

งาน  
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 2.4  กลยุทธNในการดำเนินการเพ่ือแก#ไขปkญหา / ข#อจำกัดของนักศึกษาในข#อ 2.3 

  2.4.1 ดำเนินการแกRป�ญหาสำหรับนักศึกษาที่มีป�ญหาเกี่ยวกับพื้นฐานทักษะ ดRานการเขียน

แบบ ออกแบบ และวาดภาพ ซึ่งตRองใชRความคิดสรRางสรรค^  ใหRนักศึกษาทำแบบประเมินทักษะ

ดังกล?าวก?อนเปbดภาคเรียนตามเกณฑ^มาตรฐานความรู Rที ่สามารถใชRเรียนในสาขาการออกแบบ

อุตสาหกรรมไดR กรณีนักศึกษามีผลการทดสอบไม?ผ?านเกณฑ^มาตรฐานที่กำหนดไวR มหาวิทยาลัยจะ

มอบหมายใหRมีการสอนเสริมเพื ่อปรับพื ้นฐานความรู RใหRสามารถเรียนในสาขาการออกแบบ

อุตสาหกรรมไดR หรืออาจจัดกิจกรรมใหRนักศึกษารุ?นพี่ใหRคำแนะนำและสอนเสริมใหRรุ?นนRอง  พรRอมท้ัง

จัดใหRมีการแต?งตั้งอาจารย^ที่ปรึกษาเพื่อใหRคำแนะนำดRานวิชาการดังนั้นเมื่อเกิดป�ญหานักศึกษาก็

สามารถปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากอาจารย̂ท่ีปรึกษาไดR 

 2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม? แนะนำการวางเป�าหมายชีวิตเทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ?งเวลา จัดกิจกรรมที่เกี่ยวขRองกับการสรRางความสัมพันธ̂ของนักศึกษาและ

การดูแลนักศึกษา เช?น วันแรกพบระหว?างนักศึกษากับอาจารย̂ วันพบผูRปกครอง การติดตามการเรียน

ของนักศึกษาช้ันป]ท่ี 1 จากอาจารย̂ผูRสอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถRาจำเป̀น เป̀นตRน 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู#สำเร็จการศึกษา 

จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษาแต\ละปbการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันป]ท่ี 1 20 20 20 20 20 

ช้ันป]ท่ี 2 - 20 20 20 20 

ช้ันป]ท่ี 3 - - 20 20 20 

ช้ันป]ท่ี 4 - - - 20 20 

รวม 20 40 60 80 80 

คาดว\าจะสำเร็จ

การศึกษา 

- - - 20 20 

 

2.6  งบประมาณตามแผน 

 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน\วย บาท) 

จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษาแต\ละปbการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

1.ค?าลงทะเบียน 1,245,000 2,455,000 3,645,000 4,845,000 4,845,000 

2. เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล 

2.1 งบบุคลากร 

2.2 งบดำเนินการ 

2.3 งบลงทุน 

2.3.1 ค?าท่ีดินและ

ส่ิงก?อสรRาง 

2.3.2 ค?าครุภัณฑ̂ 

 

1,524,000 

20,000 

 

460,000 

 

100,000 

 

1,600,200 

20,000 

 

460,000 

 

100,000 

 

1,680,210 

20,000 

 

460,000 

 

100,000 

 

1,764,221 

20,000 

 

460,000 

 

100,000 

 

1,852,432 

20,000 

 

460,000 

 

100,000 

รวมรายรับ 3,349,000 4,635,200 5,905,210 7,189,221 7,277,432 
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 2.6.2 งบประมาณรายจ\าย (หน\วย บาท) 

หมวดเงิน ปbงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 1,524,000 1,600,200 1,680,210 1,764,221 1,862,432 

2. งบดำเนินการ 

    2.1 ค?าตอบแทน 

    2.2 ค?าใชRสอย 

    2.3 ค?าวัสดุ 

    2.4 ค?า

สาธารณูปโภค 

 

8,000 

15,000 

20,000 

72,000 

 

8,000 

15,000 

20,000 

72,000 

 

8,000 

15,000 

20,000 

72,000 

 

8,000 

15,000 

20,000 

72,000 

 

8,000 

15,000 

20,000 

72,000 

3. งบลงทุน 

    2.1 ค?าท่ีดินและ

ส่ิงก?อสรRาง 

    2.2 ค?าครุภัณฑ̂ 

 

460,000 

1,000,000 

 

460,000 

1,000,000 

 

460,000 

1,000,000 

 

460,000 

1,000,000 

 

460,000 

1,000,000 

4. เงินอุดหนุน 

   4.1 การทำวิจัย 

   4.2 การบริการ

วิชาการ 

 

100,000 

25,000 

 

100,000 

25,000 

 

100,000 

25,000 

 

100,000 

25,000 

 

100,000 

25,000 

รวมรายจ?าย 3,224,000 3,300,200 3,380,210 3,464,221 3,562,432 

 

 ประมาณการค?าใชRจ?ายต?อหัวในการผลิตบัณฑิต 40,312.05  บาท/คน/ป] 

 

 2.7  ระบบการศึกษา  

  ระบบการศึกษาเป`นแบบชั้นเรียน และเป`นไปตามขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกRไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่4) 

พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก)  
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 2.8 การเทียบโอนหน\วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข#ามมหาวิทยาลัย 

  การเทียบโอน ใหRเป`นไปตามขRอบังคับมหาวิทยาลัย  ราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรม

ราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

และแกRไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2564  

(ภาคผนวก ก) 

 

3. หลักสูตรและอาจารยNผู#สอน 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จำนวนหน\วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม\น#อยกว\า 125 หน\วยกิต 

  3.1.2. โครงสร#างหลักสูตร แบ\งเปgนหมวดวิชา ดังน้ี 

    1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จำนวนไม?นRอยกว?า 30 หน?วยกิต 

    2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม?นRอยกว?า 89 หน?วยกิต 

        2.1) กลุ?มวิชาเฉพาะดRานบังคับ 10 หน?วยกิต 

     2.1.1 กลุ?มวิชาเฉพาะดRานบังคับ (พ้ืนวิศวกรรม) 10 หน?วยกิต 

              2.2) กลุ?มวิชาเน้ือหา 72 หน?วยกิต 

     2.2.1 กลุ?มวิชาบังคับ 24 หน?วยกิต 

     2.2.2 กลุ?มวิชาบังคับเฉพาะกลุ?มวิชา   30  หน?วยกิต 

             1) กลุ?มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ̂ บังคับเรียน         30 หน?วยกิต 

                    2) กลุ?มวิชาออกแบบกราฟbก บังคับเรียน 30 หน?วยกิต 

         2.2.3 กลุ?มวิชาเลือก  เลือกเรียนไม?นRอยกว?า 18 หน?วยกิต 

        2.3) กลุ?มวิชาปฏิบัติการฝfกประสบการณ̂วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7 หน?วยกิต 

    3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม?นRอยกว?า 6 หน\วยกิต 

  3.1.3 รายวิชาในหมวดต\าง ๆ   

    1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จำนวนไม?นRอยกว?า 30 หน\วยกิต 

        ใชRหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข) 

    2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม?นRอยกว?า 89 หน\วยกิต 

2.1) กลุ\มวิชาเฉพาะด#านบังคับ จำนวนไม?นRอยกว?า 10 หน\วยกิต 

   2.1.1) กลุ\มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม บังคับเรียนไม?นRอยกว?า 10 หน\วยกิต 
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รหัส     ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

 

TBE101   ปฏิบัติงานทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 

    Engineering Workshop 

TBE102   เขียนแบบในงานวิศวกรรม 3(2-2-5) 

    Engineering Drawing 

TBE205   วัสดุในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

    Engineering Materials 

TBE315   ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

    English for Engineering 

 

2.2) กลุ่มวิชาเน้ือหา จำนวนไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

  2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

 

รหัส                     ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

 

TID105   วิวัฒนาการผลิตภัณฑ̂อุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

    Evolution of Industrial Design 

TID106   วาดภาพเบ้ืองตRน 1(1-0-2) 

    Introduction to draw a picture 

TID107    ปฏิบัติการวาดภาพเบ้ืองตRน 2(0-4-2) 

    Introduction Draw a picture Workshop 

TID108   หลักการออกแบบทัศนศิลป� 1(1-0-2) 

    Principles Visual Art Design 

TID109    ปฏิบัติการออกแบบทัศนศิลป� 2(0-4-2) 

    Visual Art Design Workshop 

TID129   เขียนแบบในงานผลิตภัณฑ̂อุตสาหกรรม 1(1-0-2) 

    Industrial Product Drafting 

TID130    ปฏิบัติการเขียนแบบในงานผลิตภัณฑ̂อุตสาหกรรม 2(0-4-2) 

    Industrial Product Drafting Workshop 
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TID236   คอมพิวเตอร̂เขียนแบบผลิตภัณฑ̂ 1(1-0-2) 

    Computer-Aided Drawing Product 

TID237    ปฏิบัติการคอมพิวเตอร̂เขียนแบบผลิตภัณฑ̂ 2(0-4-2) 

    Computer-Aided Drawing Product Workshop 

TID238   คอมพิวเตอร̂กราฟbก 1(1-0-2) 

    Computer Graphic 

TID239    ปฏิบัติการคอมพิวเตอร̂กราฟbก 2(0-4-2) 

    Computer Graphic Workshop 

TID242   หลักการออกแบบอุตสาหกรรม 1(1-0-2) 

    Principles Product Design 

TID243    ปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรม 2(0-4-2) 

    Industrial Design Workshop 

TID274   ออกแบบกราฟbก 1(1-0-2) 

    Graphic Design 

TID275    ปฏิบัติการออกแบบกราฟbก 2(0-4-2) 

    Graphic Design Workshop 

 

 2.2.2) กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา  

   ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหน่ึงดังต่อไปน้ีจำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

   1) กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ บังคับเรียน 30 หน่วยกิต 

 

รหัส                     ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

 

TID115   วาดภาพผลิตภัณฑ์ 1(1-0-2) 

    Product Sketching 

TID116   ปฏิบัติการวาดภาพผลิตภัณฑ̂ 2(0-4-2) 

    Product Sketching Workshop 

TID131   การผลิตและวัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1(1-0-2) 

    Manufacturing and Materials in Product Design 

TID132    ปฏิบัติการทางวัสดุและการผลิตในการออกแบบผลิตภัณฑ̂ 2(0-4-2) 

    Manufacturing and Materials in Product Design Workshop 
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TID133    หลักการการยศาสตร̂ 1(1-0-2) 

    Principles of Ergonomics 

TID134   ปฏิบัติการการยศาสตร์ 2(0-4-2) 

    Ergonomics Workshop 

TID150   กลศาสตร์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1(1-0-2) 

    Basic Mechanics for Product Design 

TID151    ปฏิบัติการกลศาสตร̂ในการออกแบบผลิตภัณฑ̂ 2(0-4-2) 

    Basic Mechanics for Product Design Workshop 

TID152   การสร้างหุ่นจำลอง 1(1-0-2) 

    Model Making 

TID153    ปฏิบัติการสรRางหุ?นจำลอง 2(0-4-2) 

    Model Making Workshop 

TID154   การประดิษฐ̂ผลิตภัณฑ̂ 1(1-0-2) 

    Product inventive 

TID155   ปฏิบัติการประดิษฐ̂ผลิตภัณฑ̂ 2(0-4-2) 

    Product inventive Workshop 

TID244   การออกแบบอุตสาหกรรมของท่ีระลึก 1(1-0-2) 

    Souvenir Industria Design 

TID245    ปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรมของท่ีระลึก 2(0-4-2) 

    Souvenir Industrial Design Workshop 

TID246   การออกแบบอุตสาหกรรมของตกแต?ง 1(1-0-2) 

    Decoration Industrial Design 

TID247    ปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรมของตกแต?ง 2(0-4-2) 

    Decoration Industrial Design Workshop 

TID252   ออกแบบเฟอร̂นิเจอร̂ 1(1-0-2) 

    Furniture Design 

TID253    ปฏิบัติการออกแบบเฟอร̂นิเจอร̂ 2(0-4-2) 

    Furniture Design Workshop 

TID412   โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 1(1-0-2) 

    Projects in Product Design 

TID413    ปฏิบัติการโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ̂ 2(0-4-2) 

    Projects in Product Design Workshop 
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   2) กลุ่มวิชาออกแบบกราฟิก บังคับเรียน 30  หน่วยกิต 

 

รหัส    ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ)

TID140   การนำเสนองานออกแบบ 1(1-0-2) 

    Portfolio Design Presentation  

TID141    ปฏิบัติการนำเสนองานออกแบบ 2(0-4-2) 

    Portfolio Design Presentation Workshop 

TID145   ออกแบบภาพประกอบ 1(1-0-2) 

    Illustration Design 

TID146    ปฏิบัติการออกแบบภาพประกอบ 2(0-4-2) 

    Illustration Design Workshop 

TID234   คอมพิวเตอร์ตกแต่งภาพผลิตภัณฑ์ 1(1-0-2) 

    Computer Retouching Product images 

TID235    ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตกแต่งภาพผลิตภัณฑ์ 2(0-4-2) 

    Computer Retouching Product images Workshop 

TID276   หลักการออกแบบกราฟิกส่ิงพิมพ์ 1(1-0-2) 

    Principles of Publications Graphic Design 

TID277   ปฏิบัติการออกแบบกราฟิกส่ิงพิมพ์ 2(0-4-2) 

    Publications Graphic Design Workshop 

TID282   ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1(1-0-2) 

    Principles of Packaging Design 

TID283    ปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2(0-4-2) 

    Packaging Design Workshop 

TID334   คอมพิวเตอร์เพ่ือออกแบบงานส่ือผสม 1(1-0-2) 

    Computer for MultiMedia design 

TID335    ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือออกแบบงานส่ือผสม 2(0-4-2) 

    Computer for MultiMedia design Workshop 

TID374   ออกแบบกราฟิกส่ือโฆษณา 1(1-0-2) 

    Advertising Media Design 

TID375    ปฏิบัติการออกแบบกราฟิกส่ือโฆษณา 2(0-4-2) 

    Advertising Media Design Workshop 
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TID376   ออกแบบกราฟิกในสภาพแวดล้อม 1(1-0-2) 

    Environnemental Graphic Design 

TID377    ปฏิบัติการออกแบบกราฟิกในสภาพแวดล้อม 2(0-4-2) 

    Environnemental Graphic Design Workshop 

TID378   ออกแบบกราฟิกเพ่ือชุมชน 1(1-0-2) 

    Graphic Design for Community 

TID379   ปฏิบัติการออกแบบกราฟิกเพ่ือชุมชน 2(0-4-2) 

    Graphic Design for Community Workshop 

TID414   โครงงานออกแบบกราฟิก 1(1-0-2) 

    Project in Graphic Design 

TID415    ปฏิบัติการโครงงานออกแบบกราฟิก 2(0-4-2) 

    Project in Graphic Design Workshop 

 

 2.2.3) กลุ่มวิชาเลือก โดยกลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และออกแบบกราฟิก   

   เลือกเรียนวิชา จำนวนไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต 

 

รหัส    ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

 

TID211   ความคิดสรRางสรรค̂การออกแบบผลิตภัณฑ̂ 3(2-2-5) 

    Creative Thinking for Product Design 

TID214    ออกแบบผลิตภัณฑ̂งานป�¢น  3(2-2-5) 

    Sculpture Product Design 

TID215    ออกแบบผลิตภัณฑ̂งานหล?อ 3(2-2-5) 

    Casting Product Design 

TID216   งานหัตถกรรมสรRางสรรค̂ 3(2-2-5) 

    Creative Crafts  

TID248   การออกแบบผลิตภัณฑ̂เพ่ือสังคม 3(2-2-5) 

    Social Product Design 

TID284   ออกแบบบรรจุภัณฑ̂ทRองถ่ิน 3(2-2-5) 

    Local Packaging Design 

TID292   การจัดการผลิตภัณฑ̂และราคาผลิตภัณฑ̂ 3(2-2-5) 

    Product and price management 
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TID295   การสรRางเน้ือหาเพ่ือตลาดออนไลน̂ 3(2-2-5) 

    Create Content for Online Marketing 

TID296   หลักการสรRางแบรนด̂ในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 

    Principles of Branding in the Digital Age 

TID301   การถ?ายภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 

    Digital Photography 

TID302   การถ?ายวิดีโอคลิป 3(2-2-5) 

    Video Clip Shooting 

TID331   คอมพิวเตอร̂ออกแบบภาพ 3 มิติ 3(2-2-5) 

    Computer 3 Dimensional Design 

TID336   การออกแบบงานพิมพ̂ 3 มิติ 3(2-2-5) 

    3D Printing Design 

TID361   ออกแบบจัดแสดงสินคRาและนิทรรศการ 3(2-2-5) 

    Exhibition and Product Display Design 

TID362   ออกแบบตกแต?งภายในบRานพักอาศัย 3(2-2-5) 

    Home Interior Design 

TID363   ออกแบบตกแต?งภายในรRานคRา 3(2-2-5) 

    Store Interior Design 

TID383   ออกแบบกราฟbกเคล่ือนไหว 3(2-2-5) 

    Motion Graphic Design 

TID385   ออกแบบกราฟbกอัตลักษณ̂ 3(2-2-5) 

    Identity Graphic Design 

TID410   การวิจัยออกแบบอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
    Research in Industrial Design 

 

2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา  

 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหน่ึง จำนวนไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 

 

   2.3.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 

รหัส    ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

TID482   การเตรียมสหกิจศึกษาออกแบบอุตสาหกรรม 1(45) 

    Preparation for Cooperative Education in Industrial Design 
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TID483   สหกิจศึกษาออกแบบอุตสาหกรรม 6(640) 

    Cooperative Education in Industrial Design 

 

   2.3.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รหัส    ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

TID484   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบอุตสาหกรรม 2(90) 

    Preparation for Professional Experience in Industrial Design  

TID485   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบอุตสาหกรรม 5(450) 

    Field Experience in Industrial Design 

 

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

   ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาท่ี

กำหนด ให้เรียนโดย 

ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 

   หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

     รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 

     อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 

     อักษรภาษาอังกฤษตัวท่ี 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 

     ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 

     ตัวเลขตัวท่ี 2 และ 3 บ่งบอกถึงลำดับก่อนหลังของวิชา 

   ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 

   TBE หมู่วิชาพ้ืนฐานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   TID หมู่วิชาสาขาออกแบบอุตสาหกรรม 

   VGE หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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3.1 การจัดแผนการศึกษา  
1) กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VLE101 การเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ 0(3-0-6) 
 VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(2-2-5) 
 VGE112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคมโลก 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ TBE101 ปฏิบัติงานทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 
กลุ่มวิชาบังคับ TID105 วิวัฒนาการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 TID106 
วาดภาพเบื้องต้ 
น 

1(1-0-2) 

 TID107 ปฏิบัติการวาดภาพเบื้องต้น 2(0-4-2) 
 TID108 หลักการออกแบบทัศนศิลป์ 1(1-0-2) 
 TID109 ปฏิบัติการออกแบบทัศนศิลป์ 2(0-4-2) 
 TID129 เขียนแบบในงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1(1-0-2) 
 TID130 ปฏิบัติการเขียนแบบในงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2(0-4-2) 
  รวมหน่วยกิต 19 

 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGE115 การสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 
 VGE114 การคิดทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนานวัตกรรม 3(2-2-5) 
 VGE118 การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ TBE102 เขียนแบบในงานวิศวกรรม 3(2-2-5) 
 TBE315 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาบังคับ TID238 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1(1-0-2) 
 TID239 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก 2(0-4-2) 
 TID242 หลักการออกแบบอุตสาหกรรม 1(1-0-2) 
 TID243 ปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรม 2(0-4-2) 
  รวมหน่วยกิต 21 
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ชัน้ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการ

สื่อสาร 
3(2-2-5) 

 VGE117 การสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาบังคับ TID236 คอมพิวเตอร์เขียนแบบผลิตภัณฑ์ 1(1-0-2) 
 TID237 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เขียนแบบผลิตภัณฑ์ 2(0-4-2) 
 TID274 ออกแบบกราฟิก 1(1-0-2) 
 TID275 ปฏิบัติการออกแบบกราฟิก 2(0-4-2) 
กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะ
กลุ่ม 

TID115 วาดภาพผลิตภัณฑ์ 1(1-0-2) 

(ออกแบบผลิตภัณฑ์) TID116 ปฏิบัติการวาดภาพผลิตภัณฑ์ 2(0-4-2) 
กลุ่มวิชาเลือก TID211 ความคิดสร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
  รวมหน่วยกิต 18 

 
 

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGE113 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้  

ตลอดชีวิต  
3(2-2-5) 

 VGE116 การเปลี่ยนวิถีใหม่เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 
 VLE210 กลยุทธ์การฟัง-พูดส าหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ เป็น

ภาษาต่างประเทศ 
0(1-2-5) 

 VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ TBE205 วัสดุในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะ
กลุ่ม 

TID133 หลักการการยศาสตร์ 1(1-0-2) 

(ออกแบบผลิตภัณฑ์) TID134 ปฏิบัติการการยศาสตร์ 2(0-4-2) 
 TID152 การสร้างหุ่นจ าลอง 1(1-0-2) 
 TID153 ปฏิบัติการสร้างหุ่นจ าลอง 2(0-4-2) 
  รวมหน่วยกิต 18 
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ชัน้ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม TID150 กลศาสตร์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1(1-0-2) 
(ออกแบบผลิตภัณฑ์) TID151 ปฏิบัติการกลศาสตร์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2(0-4-2) 
 TID131 การผลิตและวัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1(1-0-2) 
 TID132 ปฏิบัติการผลิตและวัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2(0-4-2) 
 TID244 การออกแบบอุตสาหกรรมของที่ระลึก 1(1-0-2) 
 TID245 ปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรมของที่ระลึก 2(0-4-2) 
 TID252 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 1(1-0-2) 
 TID253 ปฏิบัติออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 2(0-4-2) 
กลุ่มวิชาเลือก TID331 คอมพิวเตอร์ออกแบบภาพ 3 มิต ิ 3(2-2-5) 
 TID216 งานหัตถกรรมสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
  รวมหน่วยกิต 18 

 

ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VLE205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมเข้าสู่งานอาชีพ 0(3-0-6) 
 VLE310 กลยุทธ์การอ่าน-เขียนส าหรับผู้เรียน 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
0(3-0-6) 

กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม TID154 การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ 1(1-0-2) 
(ออกแบบผลิตภัณฑ์) TID155 ปฏิบัติการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ 2(0-4-2) 
 TID246 การออกแบบอุตสาหกรรมของตกแต่ง 1(1-0-2) 
 TID247 ปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรมของตกแต่ง 2(0-4-2) 
กลุ่มวิชาเลือก TID248 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือสังคม 3(2-2-5) 
 TID410 การวิจัยออกแบบอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ TID482 การเตรียมสหกิจศึกษาออกแบบอุตสาหกรรม 

หรือ 
1(45) 

 TID484 การเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพออกแบบ  
อุตสาหกรรม 

2(90) 

  รวมหน่วยกิต 13/14 
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ชัน้ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ TID483 สหกิจศึกษาออกแบบอุตสาหกรรม 6(640) 
ฝึกประสบการณ์ หรือ   
วิชาชีพ TID485 การฝึกประสบการวิชาชีพออกแบบอุตสาหกรรม 5(450) 

  รวมหน่วยกิต 6/5 
 
 

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะ TID412 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 1(1-0-2) 
(ออกแบบผลิตภัณฑ์) TID413 ปฏิบัติการโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 2(0-4-2) 
กลุ่มวิชาเลือก TID361 ออกแบบจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเลือกเสรี TID301 การถ่ายภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 
 TID295 การสร้างเนื้อหาเพ่ือตลาดออนไลน์ 3(2-2-5) 
  รวมหน่วยกิต 12 
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2) กลุ่มวิชาออกแบบกราฟิก 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 กลุ่มวิชาออกแบบกราฟิก 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VLE101 การเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ 0(3-0-6) 
 VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(2-2-5) 
 VGE112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคมโลก 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ TBE101 ปฏิบัติงานทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 
กลุ่มวิชาบังคับ TID105 วิวัฒนาการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
 TID106 วาดภาพเบื้องต้น 1(1-0-2) 
 TID107 ปฏิบัติการวาดภาพเบื้องต้น 2(0-4-2) 
 TID108 หลักการออกแบบทัศนศิลป์ 1(1-0-2) 
 TID109 ปฏิบัติการออกแบบทัศนศิลป์ 2(0-4-2) 
 TID129 เขียนแบบในงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1(1-0-2) 
 TID130 ปฏิบัติการเขียนแบบในงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2(0-4-2) 

  รวมหน่วยกิต 19 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 กลุ่มวิชาออกแบบกราฟิก 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGE115 การสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 
 VGE114 การคิดทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนานวัตกรรม 3(2-2-5) 
 VGE118 การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ TBE102 เขียนแบบในงานวิศวกรรม 3(2-2-5) 
 TBE315 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาบังคับ TID238 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1(1-0-2) 

 TID239 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก 2(0-4-2) 
 TID242 หลักการออกแบบอุตสาหกรรม 1(1-0-2) 
 TID243 ปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรม 2(0-4-2) 
  รวมหน่วยกิต 21 
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ชัน้ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 กลุ่มวิชาออกแบบกราฟิก 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการ

สื่อสาร 
3(2-2-5) 

 VGE117 การสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาบังคับ TID236 คอมพิวเตอร์เขียนแบบผลิตภัณฑ์ 1(1-0-2) 
 TID237 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เขียนแบบผลิตภัณฑ์ 2(0-4-2) 
 TID274 ออกแบบกราฟิก 1(1-0-2) 
 TID275 ปฏิบัติการออกแบบกราฟิก 2(0-4-2) 
กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะ
กลุ่ม 

TID140 การน าเสนองานออกแบบ 1(1-0-2) 

(ออกแบบกราฟิก) TID141 ปฏิบัติการน าเสนองานออกแบบ 2(0-4-2) 
กลุ่มวิชาเลือก TID211 ความคิดสร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
  รวมหน่วยกิต 18 

 

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 กลุ่มวิชาออกแบบกราฟิก 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGE113 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้  

ตลอดชีวิต 
3(2-2-5) 

 VGE116 การเปลี่ยนวิถีใหม่เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 
 VLE210 กลยุทธ์การฟัง-พูดส าหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ 
0(1-2-5) 

 VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ TBE205 วัสดุในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะ
กลุ่ม 

TID145 ออกแบบภาพประกอบ 1(1-0-2) 

(ออกแบบผลิตภัณฑ์) TID146 ปฏิบัติการออกแบบภาพประกอบ 2(0-4-2) 
 TID234 คอมพิวเตอร์ตกแต่งภาพผลิตภัณฑ์ 1(1-0-2) 
 TID235 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตกแต่งภาพผลิตภัณฑ์ 2(0-4-2) 
  รวมหน่วยกิต 18 
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ชัน้ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 กลุ่มวิชาออกแบบกราฟิก 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม TID276 หลักการออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ์ 1(1-0-2) 
(ออกแบบกราฟิก) TID277 ปฏิบัติการออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ์ 2(0-4-2) 
 TID282 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1(1-0-2) 
 TID283 ปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2(0-4-2) 
 TID334 คอมพิวเตอร์เพ่ือออกแบบงานสื่อผสม 1(1-0-2) 
 TID335 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือออกแบบงานสื่อผสม 2(0-4-2) 
 TID376 ออกแบบกราฟิกในสภาพแวดล้อม 1(1-0-2) 
 TID377 ปฏิบัติการออกแบบกราฟิกในสภาพแวดล้อม 2(0-4-2) 
กลุ่มวิชาเลือก TID331 คอมพิวเตอร์ออกแบบภาพ 3 มิติ 3(2-2-5) 
 TID216 งานหัตถกรรมสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
  รวมหน่วยกิต 18 

 

ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 กลุ่มวิชาออกแบบกราฟิก 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VLE205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมเข้าสู่งานอาชีพ 0(3-0-6) 
 VLE310 กลยุทธ์การอ่าน-เขียนส าหรับผู้เรียน 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
0(3-0-6) 

กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม TID374 ออกแบบกราฟิกสื่อโฆษณา 1(1-0-2) 
(ออกแบบกราฟิก) TID375 ปฏิบัติการออกแบบกราฟิกสื่อโฆษณา 2(0-4-2) 
 TID378 ออกแบบกราฟิกเพ่ือชุมชน 1(1-0-2) 
 TID379 ปฏิบัติการออกแบบกราฟิกเพ่ือชุมชน 2(0-4-2) 
กลุ่มวิชาเลือก TID248 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือสังคม 3(2-2-5) 
 TID410 การวิจัยออกแบบอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ TID482 การเตรียมสหกิจศึกษาออกแบบอุตสาหกรรม 

หรือ 
1(45) 

 TID484 การเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพออกแบบ
อุตสาหกรรม 

2(90) 

  รวมหน่วยกิต 13/14 
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ชัน้ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 กลุ่มวิชาออกแบบกราฟิก 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ TID483 สหกิจศึกษาออกแบบอุตสาหกรรม 6(640) 

ฝึกประสบการณ์ หรือ หรอื  

วิชาชีพ TID485 การฝึกประสบการวิชาชีพออกแบบอุตสาหกรรม 5(450) 

  รวมหน่วยกิต 6/5 

 
 

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 กลุ่มวิชาออกแบบกราฟิก 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะ TID414 โครงงานออกแบบกราฟิก 1(1-0-2) 

(ออกแบบกราฟิก) TID415 ปฏิบัติการโครงงานออกแบบกราฟิก 2(0-4-2) 

กลุ่มวิชาเลือก TID361 ออกแบบจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี TID301 การถ่ายภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 

 TID295 การสร้างเนื้อหาเพ่ือตลาดออนไลน์ 3(2-2-5) 

  รวมหน่วยกิต 12 
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 3.1.6 คำอธิบายรายวิชา 

 

รหัส  คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

TBE101 ปฏิบัติงานทางวิศวกรรม      1(0-3-2) 

  Engineering Workshop 

  นักศึกษาฝึกฝีมือในโรงฝึกงานเพ่ือเสริมทักษะและเรียนรู้ถึงการใช้เคร่ืองมือในงาน 

อุตสาหกรรม เช่น งานตะไบ งานไส งานเจียร งานเจาะ งานเช่ือมโลหะ งานกลึง งานตัด และการอ่าน

แบบ ไปจนถึงการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นช้ินงานตามแบบท่ีรับมอบหมาย 

 

TBE102  เขียนแบบในงานวิศวกรรม     3(2-2-5) 

  Engineering Drawing 

  ทักษะการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์มาตรฐาน ในงานเขียนแบบ การเขียนตัวอักษร        

และตัวเลขเรขาคณิตประยุกต์ ภาพฉายออร์โธกราฟฟิก การเขียนภาพออร์โธกราฟฟิก และการเขียน

ภาพ  สามมิติการกำหนดขนาดและความคลาดเคล่ือน ภาพตัดมุมมองช่วย และแผนคล่ี สัญลักษณ์ใน

งานเขียนแบบ การเขียนแบบรายละเอียดและการประกอบช้ินส่วน การเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์

ช่วยข้ันต้น 

 

TBE205  วัสดุในงานวิศวกรรม      3(3-0-6) 

  Engineering Materials 

  ความสัมพันธ̂ระหว?างโครงสรRางคุณสมบัติกระบวนการผลิตและการนำไปใชRในงาน      

ของวัสดุวิศวกรรมกลุ?มหลัก ประกอบดRวย โลหะ โพลิเมอร̂ เซรามิกส̂ วัสดุคอมโพสิต และวัสดุสมัยใหม? 

คุณสมบัติทางกลของวัสดุ การเปล่ียนแปลงและเส่ือมสภาพของวัสดุ 

 

TBE315 ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิศวกรรม    3(3-0-6) 

  English for Engineering 

  ศึกษาภาษาอังกฤษ โดยฝfกทักษะท้ังส่ีคือฟ�งพูดอ?านเขียน ในลักษณะท่ีเช่ือมโยง

ประสาน กันแต?จะเนRนไปในดRานการอ?าน นักศึกษาจะไดRรับการฝfกฝนใหRสามารถอ?านและเขRาใจ

ขRอความภาษาอังกฤษท่ีเป̀นความรูRท่ัวไป โดยเนRนทักษะท่ีใชRในงานวิศวกรรม รวมไปถึงการเขียน

รายงานทางเทคนิค และการนำเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 
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รหัส  คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

TID105  วิวัฒนาการผลิตภัณฑNอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 

  Evolution of Products Industrial 

  ศึกษาประวัติความเป̀นมา และวิวัฒนาการของการออกแบบผลิตภัณฑ̂สากล ในแต?

ละยุค โดยเนRนยุคหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม ศึกษาปรัชญาแนวคิด และผลงานนักออกแบบ

ผลิตภัณฑ̂ท่ีมีช่ือเสียง ในอดีตและป�จจุบัน ฝfกเขียนภาพผลิตภัณฑ̂ท่ีมีช่ือเสียงของยุคและสไตล̂ต?างๆ 

รวมถึงศึกษาจรรยาบรรณของนักออกแบบ ทรัพย̂สินทางป�ญญา และการจดสิทธิบัตรดRาน

ผลิตภัณฑ̂อุตสาหกรรม 

 

TID106  วาดภาพเบ้ืองต#น      1(1-0-2) 

  Introduction to draw a picture 

  ศึกษาหลักการเขียนภาพลายเสRน ภาพเหมือนจริงในธรรมชาติ และท่ีมนุษย̂สรRางข้ึน    

โดยใชRเสRน และน้ำหนัก เพ่ือใหRเกิดภาพท่ีเหมือนจริง ฝfกปฏิบัติเขียนภาพลายเสRนจากของจริง ดRวย

เทคนิคต?างๆ โดยเนRนเร่ืองสัดส?วน โครงสรRาง แสง เงา น้ำหนัก พ้ืนผิว และองค̂ประกอบของศิลป� 

 

TID107  ปฏิบัติการวาดภาพเบ้ืองต#น     2(0-4-2) 

  Introduction to draw a picture Workshop 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับ หัวขRอท่ีมีเน้ือหาสอดคลRองกับรายวิชา และฝfกปฏิบัติ โดยใชR

ความคิดสรRางสรรค̂ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา วาดเสRนเบ้ืองตRน 

 

TID108  หลักการออกแบบทัศนศิลป�     1(1-0-2) 

  Principles Visual Art Design 

  ศึกษาเก่ียวกับหลักการออกแบบทัศนศิลป� ทัศนธาตุของศิลปะ เสRน ทฤษฎีสี พ้ืนผิว 

น้ำหนักพ้ืนท่ีว?างหลักการจัดองค̂ประกอบและสุนทรียภาพทางทัศนศิลป�ฝfกปฏิบัติการจัดองค̂ประกอบ

ศิลป� 2 มิติและ 3 มิติ โดยใชRหลักการออกแบบ เนRนเทคนิคการสรRางสรรค̂ศิลปะ ความคิดริเร่ิม

สรRางสรรค̂ ใหRมีความสวยงาม 
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รหัส  คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

TID109  ปฏิบัติการออกแบบทัศนศิลป�     2(0-4-2) 

  Principles Visual Art Design Workshop 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับ หัวขRอท่ีมีเน้ือหาสอดคลRองกับรายวิชา และฝfกปฏิบัติ โดยใชR

ความคิดสรRางสรรค̂ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา หลักการออกแบบทัศนศิลป� 

 

TID115  วาดภาพผลิตภัณฑN      1(1-0-2) 

  Product Sketching 

  ศึกษาการเขียนภาพผลิตภัณฑ̂จากความคิดสรRางสรรค̂ โดยใชRสีและเทคนิคต?าง ๆ ใหR

มีความเหมือนจริงโดยเนRนเร่ืองสัดส?วนการใชRสีโครงสรRางแสงเงาน้ำหนักพ้ืนผิวและการจัดวางองค̂ 

ประกอบ ใหRเกิดความสวยงาม ฝfกปฏิบัติวาดภาพผลิตภัณฑ̂อุตสาหกรรม ในรูปแบบทัศนียภาพ รูป

ดRาน รูปตัด และภาพการใชRงานผลิตภัณฑ̂ เพ่ือใชRในการประกอบการนำเสนอผลิตภัณฑ̂ 

 

TID116  ปฏิบัติการวาดภาพผลิตภัณฑN     2(0-4-2) 

  Industrial Product Sketching Workshop 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับ หัวขRอท่ีมีเน้ือหาสอดคลRองกับรายวิชา และฝfกปฏิบัติ โดยใชR

ความคิดสรRางสรรค̂ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา วาดภาพผลิตภัณฑ̂ 

 

TID129  เขียนแบบในงานผลิตภัณฑNอุตสาหกรรม    1(1-0-2) 

  Industrial Product Drafting 

  ศึกษาหลักการเขียนแบบ สำหรับงานผลิตภัณฑ̂อุตสาหกรรม การถอดแบบ

ผลิตภัณฑ̂ การเขียนแบบภาพฉาย ภาพตัด การเขียนแบบภาพคล่ี ผลิตภัณฑ̂แบบต?าง ๆ ภาพไอโซ

เมตริก ภาพออพบลิก การเขียนแบบภาพช?วยชนิดต?าง ๆ การเขียนแบบแยกช้ินส?วน ท่ีมีวัสดุต?างชนิด

กัน การเขียนแบบส่ังงานการผลิตในระบบอุตสาหกรรม ปฏิบัติการเขียนแบบดRวยเคร่ืองมือเขียนแบบ

หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร̂ ตามระบบการเขียนแบบเทคนิคมาตรฐานสากล 

 

TID130  ปฏิบัติการเขียนแบบในงานผลิตภัณฑNอุตสาหกรรม   2(0-4-2) 

  Industrial Product Drafting Workshop 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับ หัวขRอท่ีมีเน้ือหาสอดคลRองกับรายวิชา และฝfกปฏิบัติ โดยใชR

ความคิดสรRางสรรค̂ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา เขียนแบบในงานผลิตภัณฑ̂อุตสาหกรรม 
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รหัส  คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

TID131  การผลิตและวัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑN   1(1-0-2) 

  Manufacturing and Materials in Product Design 

  ศึกษาวัสดุสำเร็จรูปในทRองตลาด ท่ีใชRในการออกแบบผลิตภัณฑ̂ ศึกษารูปแบบการ

ผลิตคุณสมบัติและขนาดมาตรฐานของวัสดุ ศึกษาวิธีการแปรรูปวัสดุเป̀นผลิตภัณฑ̂ เช?น การตัด การ

ไส การกลึง หล?อผสาน ศึกษาการผลิตผลิตภัณฑ̂โดยใชRวัสดุต?างๆ การข้ึนรูปและการประกอบ โดยใชR

วิธีการต?างๆ เช?นสลักเกลียว เช่ือมประสานยึดติด ตลอดจนศึกษาเคร่ืองมือเคร่ืองจักร สารเคมีท่ี

เก่ียวขRอง ศึกษาวิธีการการทำผิวสำเร็จ การทำสี ของวัสดุต?างๆ 

 

TID132  ปฏิบัติการทางการผลิตและวัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑN  2(0-4-2) 

  Manufacturing and Materials in Product Design Workshop 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับ หัวขRอท่ีมีเน้ือหาสอดคลRองกับรายวิชา และฝfกปฏิบัติ โดยใชR

ความคิดสรRางสรรค̂ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา การผลิตและวัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑ̂ 

 

TID133  หลักการการยศาสตรN      1(1-0-2) 

  Principles of Ergonomics 

  ศึกษาโครงสรRางสรีระ และสัดส?วนร?างกายมนุษย̂ หนRาท่ีการทำงานของอวัยวะ

ภายนอกร?างกายมนุษย̂ ศึกษากิจกรรมและพฤติกรรมการใชRงานผลิตภัณฑ̂ต?างๆ สภาพแวดลRอมและ

ส่ิงท่ีเก่ียวขRองกับผลิตภัณฑ̂ การวัดขนาดสัดส?วนร?างกายมนุษย̂ การวิเคราะห̂ขRอมูลเพ่ือนำไปใชRพัฒนา

ผลิตภัณฑ̂ ใหRเหมาะสมกับการใชRงาน การเก็บขRอมูลทางการยศาสตร̂ การวิเคราะห̂ขRอมูลและ การนำ

ขRอมูลไปใชR ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ̂อุตสาหกรรม 

 

TID134  ปฏิบัติการการยศาสตรN      2(0-4-2) 

  Ergonomics Workshop 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับ หัวขRอท่ีมีเน้ือหาสอดคลRองกับรายวิชา และฝfกปฏิบัติ โดยใชR

ความคิดสรRางสรรค̂ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา หลักการการยศาสตร̂ 
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รหัส  คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

TID140  การนำเสนองานออกแบบ     1(1-0-2) 

  Portfolio Design Presentation 

  ศึกษาหลักการนำเสนอผลงาน ข้ันตอนและประเภทของการนำเสนอผลงาน ดRวย

วิธีการเขียนรายงาน การเขียนแนวความคิด ภาพร?างภาพระบายน้ำหนัก ฝfกปฏิบัติการนำเสนอผลงาน 

โดยผสมผสานการนำเสนอผลงานแบบต?าง ๆ ดRวยการบรรยาย รายงาน แผ?นภาพแฟ�มผลงาน ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส̂ ท้ังในสถานท่ีจริงและในระบบเครือข?ายอินเตอร̂เน็ต ใหRเหมาะสมกับผลงาน และบริบท

การนำเสนอ 

 

TID141  ปฏิบัติการนำเสนองานออกแบบ     2(0-4-2) 

  Portfolio Design Presentation Workshop 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับ หัวขRอท่ีมีเน้ือหาสอดคลRองกับรายวิชา และฝfกปฏิบัติ โดยใชR

ความคิดสรRางสรรค̂ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา การนำเสนองานออกแบบ 

 

TID145  ออกแบบภาพประกอบ      1(1-0-2) 

  Illustration Design 

  ศึกษาและปฏิบัติการการวิเคราะห̂ขRอมูล เพ่ือนำมาออกแบบการนำเสนอขRอมูล เป̀น

ภาพวาด ภาพประกอบ แผนภูมิ และกราฟbกแบบต?าง ๆ ใหRน?าสนใจเขRาใจง?ายถูกตRองและมี

ประสิทธิภาพ  ฝfกสรRางภาพในลักษณะเหมือนจริง หรือจากจินตนาการ ในการวาดบนกระดาษและใน

ระบบดิจิทัล  เพ่ือนำมาประกอบเน้ือหาต?าง ๆ เช?น คู?มือการใชRผลิตภัณฑ̂ นวนิยาย นิทานสารคดี 

หนังสือ ตำราบทความรวมถึงในงานโฆษณา ใหRมีลักษณะและวิธีการแสดงออก ท่ีสอดคลRองและ

ส?งเสริมกันกับเน้ือหา 

 

TID146  ปฏิบัติการออกแบบภาพประกอบ     2(0-4-2) 

  Illustration Design Workshop 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับ หัวขRอท่ีมีเน้ือหาสอดคลRองกับรายวิชา และฝfกปฏิบัติ โดยใชR

ความคิดสรRางสรรค̂ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา ออกแบบภาพประกอบ 
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รหัส  คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

TID150  กลศาสตรNในการออกแบบผลิตภัณฑN    1(1-0-2) 

  Mechanics in Product Design 

  ศึกษาหลักกลศาสตร̂พ้ืนฐาน จุดศูนย̂ถ?วง จุดรวมมวล เสถียรภาพ ศึกษาคุณสมบัติ

ของวัสดุทางกล ความเคRนความเครียด โมเมRนความเฉ่ือยของวัสดุ ในการออกแบบผลิตภัณฑ̂ รวมท้ัง

การรับ น้ำหนักคงท่ี น้ำหนักจร และออกแบบจุดต?อ ศึกษาระบบกลไกชนิดต?างๆเพ่ือนำไปเป̀น

ส?วนประกอบของผลิตภัณฑ̂ ฝfกปฏิบัติทดลองทฤษฎีและออกแบบผลิตภัณฑ̂ ท่ีใชRหลักทางกลศาสตร̂

โดยการทำหุ?นจำลองเพ่ือทดสอบทฤษฎี 

 

TID151  ปฏิบัติการกลศาสตรNในการออกแบบผลิตภัณฑN   2(0-4-2) 

  Mechanics in Product Design Workshop 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับ หัวขRอท่ีมีเน้ือหาสอดคลRองกับรายวิชา และฝfกปฏิบัติ โดยใชR

ความคิดสรRางสรรค̂ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา กลศาสตร̂ในการออกแบบผลิตภัณฑ̂ 

 

TID152  การสร#างหุ\นจำลอง      1(1-0-2) 

  Model Making 

  ศึกษาชนิด ลักษณะ เทคนิควิธี และวัสดุท่ีใชRสรRางหุ?นจำลองชนิดต?างๆ เช?น 

หุ?นจำลองเท?าของจริง หุ?นจำลองย?อและขยายส?วน หุ?นจำลองถอดประกอบ หุ?นจำลองเพ่ือทดลอง

ศึกษาเฉพาะกรณี เช?น ความแข็งแรง การขยับเคล่ือนไหว การใชRขRอต?อ ขนาดสัดส?วน และความงาม 

เป̀นตRน ฝfกปฏิบัติการสรRางหุ?นจำลองจากวัสดุ และเทคนิควิธีต?างๆ การทำสี พ้ืนผิว และการแต?ง

รายละเอียดใหRดูเหมือนจริง  

 

TID153  ปฏิบัติการสร#างหุ\นจำลอง     2(0-4-2) 

  Model Making Workshop 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับ หัวขRอท่ีมีเน้ือหาสอดคลRองกับรายวิชา และฝfกปฏิบัติ โดยใชR

ความคิดสรRางสรรค̂ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา การสรRางหุ?นจำลอง 
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รหัส  คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

TID154  การประดิษฐNผลิตภัณฑN      1(1-0-2) 

  Product Inventive 

  ศึกษาประวัติผลงานนักประดิษฐ̂ บิดาแห?งการประดิษฐ̂ไทย หลักการประดิษฐ̂

ผลิตภัณฑ̂เพ่ือพ่ึงตนเอง วิธีการสรRางดัดแปรงการซ?อมบางส่ิง โดยปราศจากความช?วยเหลือของ

ผูRเช่ียวชาญ (DIY) ฝfกการประดิษฐ̂ผลิตภัณฑ̂จากข้ันลอกแบบข้ันพัฒนาแบบและข้ันสรRางส่ิงประดิษฐ̂

ใหม?โดยใชRทฤษฎี  การแกRป�ญหาเชิงประดิษฐ̂คิดคRนเช?นเคร่ืองมือทริซ (TRIZ) วิศวกรรมยRอนรอยฯ

ศึกษาการจดสิทธิ บัตร  การคุRมครองสิทธิในทรัพย̂สินทางป�ญญาของนักประดิษฐ̂ 

 

TID155  ปฏิบัติการประดิษฐNผลิตภัณฑN     2(0-4-2) 

  Product Inventive Workshop 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับ หัวขRอท่ีมีเน้ือหาสอดคลRองกับรายวิชา และฝfกปฏิบัติ โดยใชR

ความคิดสรRางสรรค̂ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา การประดิษฐ̂ผลิตภัณฑ̂ 

 

TID211  ความคิดสร#างสรรคNการออกแบบผลิตภัณฑN   3(2-2-5) 

  Creative Thinking for Product Design 

  ศึกษาการสรRางแนวคิดทฤษฎี พฤติกรรมความคิดสรRางสรรค̂ ศึกษาทฤษฎีผลิตภัณฑ̂ 

(New Product) กระบานการและป�จจัยในการออกแบบผลิตภัณฑ̂สมัยใหม? การวิเคราะห̂สถานภาพ

ของ  ผลิตภัณฑ̂ฝfกปฏิบัติใชRเทคนิควิธีการคิดสรRางสรรค̂ในการออกแบบผลิตภัณฑ̂สมัยใหม? ท้ังเทคนิค

การ ใชRความชาญฉลาดและเทคนิคการใชRความคิดอย?างเป̀นระบบ การคิดแบบหมวกหกใบ เทคนิค

การตรวจ สอบของออสบอร̂น (Osborn’s Checklist) การใชRเคร่ืองมือคุณภาพ เช?นการระดมสมอง

แผนผังตRนไมR แผนผังตRนไมR แผนผังวิเคราะห̂ขRอมูล ฯ ในการออกแบบผลิตภัณฑ̂สมัยใหม? 

 

TID214  ออกแบบผลิตภัณฑNงานปk�น      3(2-2-5) 

  Sculpture Product Design 

  ออกแบบผลิตภัณฑ̂งานป�¢นจากวัสดุต?างๆ การข้ึนรูปผลิตภัณฑ̂ดRวยมือ และเคร่ืองมือ 

การทำพิมพ̂ การทำลวดลาย ศึกษาเน้ือวัสดุต?างๆท่ีสามารถนำมาเป̀นวัตถุดิบ กระบวนการและสารท่ี

ช?วยใหRคงรูป ออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ̂จากงานป�¢น ใหRเป̀นผลิตภัณฑ̂ท่ีคุณภาพ และสวยงาม 
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รหัส  คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

TID215  ออกแบบผลิตภัณฑNงานหล\อ      3(2-2-5) 

  Casting Product Design 

 ศึกษาลักษณะรูปแบบ และหลักการออกแบบผลิตภัณฑ̂ ท่ีมีกระบวนการผลิตดRวยการหล?อ 

ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุ เช?นพลาสเตอร̂ ซีเมนต̂ หรือพลาสติกเหลวโพลิเอสเตอร̂ วิธีการใชRเคร่ืองมือ 

อุปกรณ̂ การทำแม?พิมพ̂   กระบวนการข้ึนรูป   การตกแต?ง  และกระบวนการหล?อช้ินงาน ฝfก

ปฏิบัติการออกแบบ และฝfกปฏิบัติทำแม?พิมพ̂ และหล?อช้ินงาน 

 

TID216  งานหัตถกรรมสร#างสรรคN      3(2-2-5) 

  Creative Crafts 

  ศึกษางานหัตถกรรมประเภทต?างๆเช?น จักสาน ผลิตภัณฑ̂เซรามิกส̂ ผลิตภัณฑ̂จากไมR 

ผลิตภัณฑ̂ส่ิงทอผลิตภัณฑ̂กระดาษสาฯ ศึกษาแนวคิดและวิธีการออกแบบวัสดุ วิธีการผลิตงาน

หัตถกรรม แต?ละประเภท ฝfกออกแบบสรRางสรรค̂ผลงานหัตถกรรมตามกระบวนการออกแบบงาน

หัตถกรรม จากภูมิป�ญญาท้ังแบบด้ังเดิม และประยุกต̂ กับประโยชน̂ใชRสอยในป�จจุบันผสมผสานบูรณา 

การพัฒนาและอนุรักษ̂ภูมิป�ญญาในงานหัตถกรรมใหRเป̀นผลิตภัณฑ̂ร?วมสมัย 

 

TID234  คอมพิวเตอรNตกแต\งภาพผลิตภัณฑN    1(1-0-2) 

  Computer Retouching product images 

  ศึกษาหลักการตกแต?งภาพและสรRางภาพประเภทบิตแมป (Bitmap) ศึกษาวิธีการใชR

โปร  แกรมสำเร็จรูปท่ีใชRในการตกแต?งภาพการใชRเคร่ืองมือตกแต?งภาพการเลือกพ้ืนท่ีภาพแบบต?าง ๆ 

การปรับ ความมืดสว?างและสีภาพการใชRงานเลเยอร̂การใชRตัวอักษรการใชRลักษณะพิเศษ (Effect) 

ศึกษาระบบสี ความละเอียดภาพเพ่ือใชRในส่ิงพิมพ̂และส่ืออิเล็กทรอนิกส̂ ต?างๆ ฝfกปฏิบัติการใชR

โปรแกรมสำเร็จรูปสรRาง ผลงานตกแต?งภาพสรRางภาพการบันทึกไฟล̂เพ่ือนำไปใชRร?วมกับโปรแกรมอ่ืน 
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รหัส  คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

TID235  ปฏิบัติการคอมพิวเตอรNตกแต\งภาพผลิตภัณฑN   2(0-4-2) 

  Computer Retouching product images Workshop 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับ หัวขRอท่ีมีเน้ือหาสอดคลRองกับรายวิชา และฝfกปฏิบัติ โดยใชR

ความคิดสรRางสรรค̂ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา คอมพิวเตอร̂ตกแต?งภาพผลิตภัณฑ̂ 

 

TID236  คอมพิวเตอรNเขียนแบบผลิตภัณฑN    1(1-0-2) 

  Computer-aided Drawing Product 

  ศึกษาหลักการเขียนแบบผลิตภัณฑ̂อุตสาหกรรมดRวยคอมพิวเตอร̂ การใชRโปรแกรม

สำเร็จรูปท่ีใชRในการเขียนแบบ การใชRเคร่ืองมือเขียนแบบ การปรับแกRไขการกำหนดลักษณะเสRน การ

กำหนดขนาด การใชRเลเยอร̂ ฝfกปฏิบัติการเขียนแบบดRวยคอมพิวเตอร̂ เขียนแบบแปลนรูปดRานภาพ

ตัดภาพขยาย การกำหนดขนาดการใชRมาตราส?วน การพิมพ̂งาน การบันทึกไฟล̂เพ่ือนำไปใชRร?วมกับ

โปรแกรมอ่ืน ๆ 

 

TID237  ปฏิบัติการคอมพิวเตอรNเขียนแบบผลิตภัณฑN   2(0-4-2) 

  Computer-aided Drawing Product Workshop 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับ หัวขRอท่ีมีเน้ือหาสอดคลRองกับรายวิชา และฝfกปฏิบัติ โดยใชR

ความคิดสรRางสรรค̂ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา คอมพิวเตอร̂เขียนแบบผลิตภัณฑ̂ 

 

TID238  คอมพิวเตอรNกราฟeก      1(1-0-2) 

  Computer Graphic Design  

  ศึกษาหลักการสรRางภาพกราฟbก ดRวยโปรแกรมสำเร็จรูปท่ีใชRในการสรRางภาพกราฟbก 

การใชRเคร่ืองมือสรRาง เสRน สี รูปทรง ตัวอักษรและขRอความ การใชRลักษณะพิเศษ (Effect) ศึกษาระบบ

สีความละเอียดภาพเพ่ือใชRในส่ิงพิมพ̂และส่ืออิเล็กทรอนิกส̂ต?าง ๆ ฝfกปฏิบัติการใชR โปรแกรมสำเร็จรูป

สรRางผลงานการออกแบบกราฟbกปฏิบัติการพิมพ̂งานและการบันทึกไฟล̂เพ่ือนำไปใชR ร?วมกับโปรแกรม

อ่ืน ๆ 
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รหัส  คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

TID239  ปฏิบัติการคอมพิวเตอรNกราฟeก     2(0-4-2) 

  Computer Graphic Workshop 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับ หัวขRอท่ีมีเน้ือหาสอดคลRองกับรายวิชา และฝfกปฏิบัติ โดยใชR

ความคิดสรRางสรรค̂ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา คอมพิวเตอร̂ออกแบบกราฟbก 

 

TID242  หลักการออกแบบอุตสาหกรรม     1(1-0-2) 

  Principles of Industrial Design 

  ศึกษาความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามหลักพ้ืนฐานในงาน

อุตสาหกรรม ศึกษาลักษณะและประเภทของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานผลิตภัณฑ̂อุตสาหกรรม 

(มอก.) รวมถึงกระบวนการสรRางสรรค̂ ในงานออกแบบผลิตภัณฑ̂อุตสาหกรรม ฝfกปฏิบัติการออกแบบ

ผลิตภัณฑ̂เบ้ืองตRน โดยใชRความคิดสรRางสรรค̂ ในการออกแบบผลิตภัณฑ̂ เช?น ของใชR เฟอร̂นิเจอร̂

อุปกรณ̂ในครัวเรือน ดRวยวัสดุและเทคนิคประเภทต?าง ๆ 

 

TID243  ปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรม     2(0-4-2) 

  Industrial Design Workshop 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับ หัวขRอท่ีมีเน้ือหาสอดคลRองกับรายวิชา และฝfกปฏิบัติ โดยใชR

ความคิดสรRางสรรค̂ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา หลักการออกแบบผลิตภัณฑ̂อุตสาหกรรม 

 

TID244  การออกแบบอุตสาหกรรมของท่ีระลึก    1(1-0-2) 

  Souvenir Industrial Design 

  ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ̂ของท่ีระลึก ประเภท คุณสมบัติ วัสดุท่ีนำมาใชR 

ศึกษาวิธีใชRเคร่ืองมือและกระบวนการผลิต รปแบบของท่ีระลึกท่ีไดRรับความนิยม การวิเคราะห̂สถานท่ี 

เหตุการณ̂หรือกิจกรรมเพ่ือสรRางแนวคิดในการออกแบบของท่ีระลึกฝfกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบ 

ทำภาพร?างออกแบบผลิตภัณฑ̂ (Sketch Design) โดยใชRความคิดสรRางสรรค̂ในการออกแบบทำ 

ผลิตภัณฑ̂ตRนแบบของท่ีระลึก ท่ีเหมาะสมกับทRองถ่ิน หรือสถานท่ีน้ัน ๆ 
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รหัส  คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

TID245  ปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรมของท่ีระลึก   2(0-4-2) 

  Souvenir Industrial Design Workshop 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับ หัวขRอท่ีมีเน้ือหาสอดคลRองกับรายวิชา และฝfกปฏิบัติ โดยใชR

ความคิดสรRางสรรค̂ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา การออกแบบอุตสาหกรรมของท่ีระลึก 

 

TID246  การออกแบบอุตสาหกรรมของตกแต\ง    1(1-0-2) 

  Decoration Industrial Design 

  ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ̂ ท่ีใชRสำหรับตกแต?งอาคารสถานท่ี และท่ีพักอาศัย 

สามารถวิเคราะห̂สถานท่ีเหตุการณ̂หรือพฤติกรรมของผูRบริโภคเพ่ือสรRางแนวคิดในการออกแบบฝfก

ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบทำภาพร?างออกแบบผลิตภัณฑ̂(Sketch Design)โดยใชRความคิดสรRาง 

สรรค̂ในการออกแบบทำผลิตภัณฑ̂ตRนแบบท่ีมีความเหมาะสมกับอาคารสถานท่ีและท่ีพักอาศัยน้ัน ๆ 

 

TID247  ปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรมของตกแต\ง   2(0-4-2) 

  Decoration Industrial Design Workshop 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับ หัวขRอท่ีมีเน้ือหาสอดคลRองกับรายวิชา และฝfกปฏิบัติ โดยใชR

ความคิดสรRางสรรค̂ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา ออกแบบอุตสาหกรรมของตกแต?ง 

 

TID248  การออกแบบผลิตภัณฑNเพ่ือสังคม     3(3-3-5) 

  Social Product Design 

  ศึกษาความสำคัญเทคนิค และวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ̂เพ่ือสังคม (Universal 

Design) และการออกแบบท่ีสามารถเขRาถึงไดR (Accessible Design) ท่ีทำใหRทกคนในสังคมสามารถใชR 

ประโยชน̂ผลิตภัณฑ̂โดยไม?มีขRอกำจัดทางดRานอายุและสภาพร?างกายจากความพิการ 7 ประเภท 

วิเคราะห̂ป�ญหาปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ̂จากหลักการทุกคนใชRไดRอย?างเท?าเทียมหลักการยืดหยุ?น

หลักการปรับเปล่ียนการใชRไดRหลักการความเรียบง?ายใชRงานง?ายหลักการส่ือความหมายสำหรับการใชR

งานมีขRอมูลพอเพียงหลักการออกแบบท่ีเผ่ือการใชRงานท่ีผิดพลาดหลักการทุ?นแรงหลักการมีขนาดและ

พ้ืนท่ี ๆ เหมาะสมกับการเขRาถึงและใชRงาน 
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รหัส  คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

TID252  ออกแบบเฟอรNนิเจอรN      1(1-0-2) 

  Furniture Design  

  ศึกษาประวัติ ความหมาย และประเภทเฟอร̂นิเจอร̂ ศึกษาวัสดุ กรรมวิธีการผลิต การ

ประกอบยึดสีและการปbดผิวอุปกรณ̂ประกอบความเข็งแรงรวมถึงเคร่ืองมือเคร่ืองจักรเบ้ืองตRนท่ีใชRใน 

งานเฟอร̂นิเจอร̂ศึกษาหลักการออกแบบเฟอร̂นิเจอร̂ตามกระบวนการออกแบบโดยคำนึงถึง ประโยชน̂

ใชRสอย ขนาดสัดส?วน ความสวยงาม และใหRเป̀นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ̂อุตสาหกรรม 

 

TID253  ปฏิบัติการออกแบบเฟอรNนิเจอรN     2(0-4-2) 

  Furniture Design Workshop 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับ หัวขRอท่ีมีเน้ือหาสอดคลRองกับรายวิชา และฝfกปฏิบัติ โดยใชR

ความคิดสรRางสรรค̂ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา ออกแบบเฟอร̂นิเจอร̂ 

 

TID274  ออกแบบกราฟeก       1(1-0-2) 

  Graphic Design 

  ศึกษาประวัติความหมาย และประเภทของการออกแบบกราฟbก หลักการออกแบบ 

กราฟbกเบ้ืองตRน ระบบการพิมพ̂เบ้ืองตRน การจัดองค̂ประกอบ การใชRสีการใชRตัวอักษร การออกแบบ 

ขRอความพาดหัว การออกแบบพ้ืนหลัง และการตกแต?งภาพประกอบ เพ่ือใชRในงานออกแบบกราฟbก 

ฝfกปฏิบัติการออกแบบกราฟbก โดยใชRความคิดสรRางสรรค̂ในการออกแบบกราฟbกต?าง ๆ เช?นป�าย

โปสเตอร̂ และใบปลิว เป̀นตRน 

 

TID275  ปฏิบัติการออกแบบกราฟeก     2(0-4-2) 

  Graphic Design Workshop 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับ หัวขRอท่ีมีเน้ือหาสอดคลRองกับรายวิชา และฝfกปฏิบัติ โดยใชR

ความคิดสรRางสรรค̂ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา หลักการออกแบบกราฟbก 
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รหัส  คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

TID276  หลักการออกแบบกราฟeกส่ิงพิมพN     1(1-0-2) 

  Principles of Publication Graphic Design 

  ศึกษาหลักการออกแบบส่ิงพิมพ̂ ประเภทของส่ิงพิมพ̂ การพิมพ̂ในระบบ

อุตสาหกรรมและ ดิจิทัล ออกแบบกราฟbกโดยใชRโปรแกรมคอมพิวเตอร̂สำเร็จรูป การจัดวาง

หนRากระดาษ รูปเล?ม การกำหนดสี การใชRตัวอักษร การออกแบบพ้ืนหลัง ออกแบบตราสัญลักษณ̂และ

การสรRาง ภาพประกอบกราฟbก ฝfกปฏิบัติการออกแบบกราฟbกส่ิงพิมพ̂ เช?น แผ?นพับ หนังสือ วารสาร 

และส่ิงพิมพ̂อ่ืน ๆ เป̀นตRน 

 

TID277  ปฏิบัติการออกแบบกราฟeกส่ิงพิมพN    2(0-4-2) 

  Publication Graphic Design Workshop 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับ หัวขRอท่ีมีเน้ือหาสอดคลRองกับรายวิชา และฝfกปฏิบัติ โดยใชR

ความคิดสรRางสรรค̂ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา หลักการออกแบบกราฟbกส่ิงพิมพ̂ 

 

TID282  ออกแบบบรรจุภัณฑN      1(1-0-2) 

  Packaging Design  

  ศึกษาความหมาย หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ̂แต?ละประเภท โดยแบ?งตามการ

บรรจุ ขนส?งแบ?งตามการใชRงานแบ?งตามวัสดุ ศึกษาการออกแบบโครงสรRาง และกระบวนการการผลิต

การตลาดบรรจุภัณฑ̂ ฝfกปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ̂ตามกระบวนการออกแบบ เขียนแบบรูปดRาน

ภาพคล่ีทำภาพร?างออกแบบ (Sketch Design) โดยใชRความคิดสรRางสรรค̂ในการออกแบบ โดยเนRนการ

ปกป�อง การนำพาถือห้ิว การขนส?ง และการสรRางมูลค?าเพ่ิมแก?ผลิตภัณฑ̂ 

 

TID283  ปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑN     2(0-4-2) 

  Packaging Design Workshop 

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับ หัวขRอที่มีเนื้อหาสอดคลRองกับรายวิชา และฝfกปฏิบัติ โดยใชR

ความคิดสรRางสรรค̂ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา ออกแบบบรรจุภัณฑ̂ 
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รหัส  คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

TID284  ออกแบบบรรจุภัณฑNผลิตภัณฑNท#องถ่ิน    3(3-3-5) 

  Local Product Packaging Design 

  ศึกษาหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ̂ ภูมิป�ญญาบรรจุภัณฑ̂โบราณ เพ่ือนำไปพัฒนา

ใชRกับทRองถ่ิน ศึกษาหลักการพัฒนาชุมชน การใชRเคร่ืองมือเก็บขRอมูล การนำขRอมูลมาวิเคราะห̂พัฒนา

สรRางสรรค̂งานออกแบบบรรจุภัณฑ̂ เพ่ือสามารถส?งเสริมผลิตภัณฑ̂ใหRมีคุณค?าท่ีดีข้ึน อย?างมีอัตลักษณ̂

มีความเป̀นไปไดRจริง ตามขRอจำกัดทRองถ่ิน คำนึงถึงการมีส?วนร?วมการทำงาน เป̀นหมู?คณะการวัด

ประเมิน ผลลัพธ̂ (Outcome) และความพึงพอใจของทRองถ่ิน 

 

TID292  การจัดการผลิตภัณฑNและราคาผลิตภัณฑN    3(3-3-5) 

  Product and price management 

  ศึกษาถึงองค̂ประกอบของผลิตภัณฑ̂ การจัดแบ?งประเภทของผลิตภัณฑ̂ วงจรชีวิต  

ผลิตภัณฑ̂ (PLC) กลยุทธ̂ผลิตภัณฑ̂รวมท้ังการจัดการสายผลิตภัณฑ̂ การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ̂

ใหม? การกำหนดกลยุทธ̂ท่ีเก่ียวขRองกับตราสินคRา (Brand) และการกำหนดราคาการหีบห?อบรรจุภัณฑ̂

ซ่ึง เป̀นป�จจัยท่ีมีความจำเป̀นต?อความสำเร็จทางการตลาดในป�จจุบัน 

 

TID295  การสร#างเน้ือหาเพ่ือตลาดออนไลนN    3(3-3-5) 

  Create Content for Online Marketing 

  ศึกษาการบริหารจัดการการทำการตลาด การดำเนินธุรกิจการซ้ือขายแบบพาณิชย̂

อิเล็กทรอนิกส̂ ศึกษารูปแบบวิธีการขายการส่ือสารออนไลน̂ การสรRางเน้ือหาท้ังภาพน่ิงและคลิปวิดีโอ 

การออกแบบกราฟbกเพ่ือการโฆษณา ช?องทางการขายในส่ืออิเล็กทรอนิกส̂ กฎกติกาและเทคนิคในแต?ละ 

ช?องทางการขาย ออนไลน̂กฎหมายท่ีเก่ียวกับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส̂ จรรยาบรรณการขายออนไลน̂ 

 

TID296  หลักการสร#างแบรนดNในยุคดิจิทัล     3(3-3-5) 

  Principles of Branding in the Digital Age 

  ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความสำคัญของแบรนด̂ หลักการสรRางแบรนด̂ใหRเป̀นดิจิทัล 

การคRนหากลุ?มเป�าหมายออกแบบแบรนด̂ วิธีการสรRางคุณค?าภาพลักษณ̂และความโดดเด?นใหRกับธุรกิจ 

ดิจิทัลดRวยการศึกษาการดำเนินชีวิตของผูRมีส?วนไดRส?วนเสีย พฤติกรรมของแบรนด̂การประเมินคุณภาพ 

ของแบรนด̂ เพ่ือกRาวสู?แบรนด̂ท่ีย่ังยืน ฝfกปฏิบัติการสรRางแบรนด̂ใหRกับผลิตภัณฑ̂ดิจิทัล  
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รหัส  คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

TID301  การถ\ายภาพดิจิทัล      3(3-3-5) 

  Digital Photography 

  ศึกษาหลักการและทฤษฎีการถ?ายภาพ เพ่ือใชRในการออกแบบ วิธีการใชRกลRอง

ถ?ายภาพ ชนิดของกลRองและอุปกรณ̂การถ?ายภาพ เทคนิคการถ?ายภาพและการวัดแสง หลักการ จัด

องค̂ประกอบของภาพถ?าย การจัดแสงเพ่ือการถ?ายภาพ ปฏิบัติการถ?ายภาพท่ัวไปและภาพผลิตภัณฑ̂ 

และการนำไฟล̂ภาพไปใชRเพ่ือการออกแบบ 

 

TID302  การถ\ายวิดีโอคลิป      3(3-3-5) 

  Video Clip Shooting 

  ศึกษาหลักการ และทฤษฎีการถ?ายภาพเคล่ือนไหว วิธีการใชRกลRองดิจิทัล และ

อุปกรณ̂ ประกอบเพ่ือถ?ายภาพเคล่ือนไหว ศึกษาการบันทึกเสียงเทคนิคการถ?ายภาพ การจัดแสงการ

จัด องค̂ประกอบ ฝfกทำวิดีโอคลิปขนาดส้ัน การเขียนกรอบแสดงเร่ืองราว (Story Board) การลำดับ

ภาพและเน้ือหา ปฏิบัติการถ?ายทำเป̀นกลุ?ม กำหนดหนRาท่ีความรับผิดชอบในงาน ฝfกใชRโปรแกรม

สำเร็จรูปตัดต?อ ผลงานวิดิโอคลิปส้ันๆ บันทึกไฟล̂เพ่ือนำไปใชRร?วมกับงานออกแบบอ่ืน ๆ 

 

TID331  คอมพิวเตอรNออกแบบภาพ 3 มิติ     3(3-3-5) 

  Computer 3 Dimensional Design 

  ศึกษาหลักการสรRางภาพ 3 มิติทางผลิตภัณฑ̂ ศึกษาวิธีการใชRโปรแกรมสำเร็จรูปท่ีใชR

ในการสรRางภาพ 3 มิติ การใชRเคร่ืองมือสรRางวัตถุการข้ึนรูปวิธีต?างๆ การปรับแกRไขการกำหนดขนาด

การกำหนดพ้ืนผิว การกำหนดมุมมองการทำใหRเป̀นภาพเหมือนจริง (Render) ฝfกปฏิบัติการใชR

โปรแกรมสำเร็จรูปสรRาง ผลงานการออกแบบภาพผลิตภัณฑ̂ 3 มิติ การบันทึกไฟล̂เพ่ือนำไปใชRร?วมกับ

โปรแกรมอ่ืน ๆ 
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รหัส  คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

TID334  คอมพิวเตอรNเพ่ือออกแบบงานส่ือผสม    1(1-0-2) 

  Computer for Multimedia design 

  ศึกษาหลักการใชRคอมพิวเตอร̂ สรRางงานส่ือผสมการใชRโปรแกรมสำเร็จรูป ท่ีใชRในการ 

ออกแบบขRอมูลสารสนเทศหลายชนิด เช?นขRอความภาพกราฟbก ภาพเคล่ือนไหว เสียง เป̀นตRน 

ผสมผสาน ไฟล̂ดิจิทัลใชRเผยแพร?ในช?องทางต?าง ๆ เช?น เวปไซต̂โฆษณาทางจอภาพ เป̀นตRน ฝfกปฏิบัติ

ออกแบบ ส่ือผสมใหRเกิดเป̀นผลงานการออกแบบ ท่ีสามารถส่ือสารไดRตรงตามวัตถุประสงค̂ของ

กลุ?มเป�าหมาย และการบันทึกไฟล̂เพ่ือนำไป ใชRร?วมกับส่ืออ่ืน ๆ 

 

TID335  ปฏิบัติการคอมพิวเตอรNเพ่ือออกแบบงานส่ือผสม   2(0-4-2) 

  Computer for Multimedia design Workshop 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับ หัวขRอท่ีมีเน้ือหาสอดคลRองกับรายวิชา และฝfกปฏิบัติ โดยใชR

ความคิดสรRางสรรค̂ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา คอมพิวเตอร̂เพ่ือออกแบบงานส่ือผสม 

 

TID336  การออกแบบงานพิมพN 3 มิติ     3(3-3-5) 

  3D Printing Design 

  ศึกษาหลักการพิมพ̂สามมิติ เทคโนโลยีของการพิมพ̂สามมิติ อุตสาหกรรมการพิมพ̂

สามมิติ การผลิตทางตรง แบบดิจิทัล การผลิตส?วนบุคคลชนิดของเคร่ืองพิมพ̂ วัสดุพิมพ̂ชนิดต?าง ๆ 

ศึกษากระบานการเตรียมงานเพ่ือส่ังพิมพ̂ การส่ังพิมพ̂ความปลอดภัย และการดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ̂

ฝfกปฏิบัติออกแบบงานพิมพ̂ดRวยโปรแกรม CAD/CAM การใชRโปรแกรมออกแบบสามมิติ การข้ึนรูป

สามมิติจาก การวาดแบบสองมิติการปรับรูปทรงการตัดรูปทรง การจัดไฟล̂และการส่ังพิมพ̂สามมิติ 

 

TID361  ออกแบบจัดแสดงสินค#าและนิทรรศการ    3(3-3-5) 

  Exhibition and Product Display Design 

  ศึกษาประเภทการจัดแสดงสินคRาและนิทรรศการ แบบถาวรแบบช่ัวคราวและ  

เคล่ือนท่ี รวมท้ังการจัดท่ีแสดงสินคRาและผลิตภัณฑ̂ และการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง ศึกษาการ

วิเคราะห̂เน้ือหา เพ่ือการออกแบบการวางผังสัญจร ส่ือวัสดุเคร่ืองมือเทคนิคการจัดแสดงภาพ 

(Media) ระบบแสงระบบ เสียงฝfกปฏิบัติการออกแบบจัดแสดงสินคRา และนิทรรศการเพ่ือส?งเสริม 

และเผยแพร?ผลิตภัณฑ̂ 
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รหัส  คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

TID362  ออกแบบตกแต\งภายในบ#านพักอาศัย    3(2-2-5) 

  Home Interior Design  

  ศึกษาการออกแบบตกแต?งภายในบRานและอาคารพักอาศัย การออกแบบ

หRองรับแขก หRองน่ังเล?น หRองทานขRาว หRองครัว หRองน้ำ หRองนอน และหRองอ่ืนๆภายในบRาน ศึกษาการ

จัดวางเฟอร̂นิเจอร̂ และทางสัญจร ประโยชน̂ใชRสอย การเลือกใชRวัสดุ ใหRเหมาะสมกับสภาพแวดลRอม

ภายในอาคารบRานพักอาศัยประเภทต?างๆ 

 

TID363  ออกแบบตกแต\งภายในร#านค#า     3(3-3-5) 

  Store Interior Design 

  ศึกษาหลักการการการออกแบบตกแต?งภายในรRานคRา ท้ังประเภทขายสินคRาและใหR 

บริการ ศึกษาประโยชน̂ใชRสอยของรRานคRา การจัดวางผังภายในและทางสัญจร การเลือกใชRวัสดุ โครงสี 

งานระบบท่ีเก่ียวขRองฝfกปฏิบัติการออกแบบตกแต?งภายในรRานคRา เขียนแบบ รายการประกอบแบบ 

และทัศนียภาพตกแต?งภายใน 

 

TID374  ออกแบบกราฟeกส่ือโฆษณา     1(1-0-2) 

  Advertising Media Design   

  ศึกษาหลักการตลาด การโฆษณาพฤติกรรมผูRบริโภค เพ่ือทำการออกแบบกราฟbก           

ส่ือโฆษณาจากการเขียนแผนธุรกิจ หรือการวิเคราะห̂จุดอ?อนจุดแข็งของผลิตภัณฑ̂ หรือทำวิจัยตลาด

ปฏิบัติการ สรRางส่ือโฆษณารูปแบบต?าง ๆ ท้ังเครือข?ายอินเตอร̂เน็ตและส่ิงพิมพ̂ ในรูปแบบภาพน่ิง

ภาพเคล่ือนไหว และเสียงใหRเกิดคุณค?าและจดจำต?อกลุ?มเป�าหมายของสินคRาและองค̂กรทำการ

ประเมินผลการออก แบบงานโฆษณากับกลุ?มเป�าหมายเพ่ือพัฒนากราฟbกส่ือโฆษณา 

 

TID375  ปฏิบัติการออกแบบกราฟeกส่ือโฆษณา    2(0-4-2) 

  Advertising Media Design Workshop 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับ หัวขRอท่ีมีเน้ือหาสอดคลRองกับรายวิชา และฝfกปฏิบัติ โดยใชR

ความคิดสรRางสรรค̂ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา ออกแบบกราฟbกส่ือโฆษณา 
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รหัส  คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

TID376  ออกแบบกราฟeกในสภาพแวดล#อม    1(1-0-2) 

  Environmental Graphic Design 

  ศึกษาการออกแบบป�ายสัญลักษณ̂ ท้ังภายในและภายนอกอาคาร การวางผัง

ตำแหน?ง ใหRเขRากับสถานท่ีและองค̂กร สีตัวอักษร การติดต้ัง วัสดุ ท่ีใชRในการทำป�ายการติดต้ังป�าย

ระบบต?าง ๆ การเขียนแบบคำนึงถึงโครงสรRางและฐานรากจิตวิทยาการรับรูR การยศาสตร̂การมองเห็น 

เพ่ือกำหนด ตำแหน?งการติดต้ังระยะทิศทาง ศึกษาระบบไฟฟ�าแสงสว?าง กฎหมายและพระราชบัญญัติ

ท่ีเก่ียวขRอง ฝfกปฏิบัติการออกแบบ ทำคู?มือการใชRและติดต้ัง กราฟbกในสภาพแวดลRอมท่ีไดRออกแบบใหR

เขRากับบริบท และอัตลักษณ̂ในสภาพแวดลRอมน้ัน ๆ 

 

TID377  ปฏิบัติการออกแบบกราฟeกในสภาพแวดล#อม   2(0-4-2) 

  Environmental Graphic Design Workshop 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับ หัวขRอท่ีมีเน้ือหาสอดคลRองกับรายวิชา และฝfกปฏิบัติ โดยใชR

ความคิดสรRางสรรค̂ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา ออกแบบกราฟbกในสภาพแวดลRอม 

 

TID378  ออกแบบกราฟeกเพ่ือชุมชน     1(1-0-2) 

  Graphic Design for Community 

  ศึกษาหลักการออกแบบกราฟbก ท่ีนำไปใชRไดRกับชุมชน เช?น กราฟbกบนบรรจุภัณฑ̂  

กราฟbกในสภาพแวดลRอม แหล?งท?องเท่ียว สินคRาและบริการของชุมชน เพ่ือนำเอกลักษณ̂ในชุมชนเช?น

ศิลปวัฒนธรรมแหล?งท?องเท่ียว ฯ ไปใชRในการออกแบบ ศึกษาหลักการพัฒนาชุมชน การใชRเคร่ืองมือ

เก็บขRอมูลการนำขRอมูลมาวิเคราะห̂พัฒนาต?อยอด  สรRางสรรค̂งานออกแบบกราฟbก เพ่ือใหRชุมชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน อย?างมีเอกลักษณ̂มีความเป̀นไปไดRจริง ตามขRอจำกัดของชุมชน คำนึงถึงการมีส?วน

ร?วมการทำงานเป̀นหมู?คณะ การวัดประเมินผลลัพธ̂ (Outcome) และความพึงพอใจของชุมชน 

 

TID379  ปฏิบัติการออกแบบกราฟeกเพ่ือชุมชน    2(0-4-2) 

  Graphic Design for Community Workshop 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับ หัวขRอท่ีมีเน้ือหาสอดคลRองกับรายวิชา และฝfกปฏิบัติ โดยใชR

ความคิดสรRางสรรค̂ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา ออกแบบกราฟbกเพ่ือชุมชน 
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รหัส  คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

TID383  ออกแบบกราฟeกเคล่ือนไหว     3(3-3-5) 

  Motion Graphic Design 

  ศึกษาหลักการออกแบบกราฟbกเคล่ือนไหว วิธีการใชRโปรแกรมสำเร็จรูปในการสรRาง

ภาพกราฟbก 2 มิติและตัวอักษรใหRเคล่ือนไหวตัด และต?อภาพเคล่ือนไหวควบคุมช้ินงานและคีย̂เฟรม  

(Key Frame) การทำงานบนไทม̂ไลน̂ (Timeline) การใชRเลเยอร̂ (Layer) การใชRตัวอักษรการใชR

ลักษณะพิเศษ (Effect) ฝfกการเขียนกรอกแสดงเร่ืองราว (Story Board) การลำดับภาพและเน้ือหา

ปฏิบัติการใชRโปรแกรมสำเร็จรูปสรRางผลงานกราฟbกเคล่ือนไหวเป̀นคลิปวีดีโอส้ัน ๆ การบันทึกไฟล̂เพ่ือ

นำไปใชRร?วมกับโปรแกรมอ่ืน ๆ 

 

TID385  ออกแบบกราฟeกอัตลักษณN     3(3-3-5) 

  Identity Graphic Design 

  ศึกษาวิธีการออกแบบกราฟbก ท่ีบ?งบอกถึงลักษณะเฉพาะของตัวบุคคล สังคม  ชุมชน 

หรือองค̂กรทำการวิเคราะห̂จุดยืนบุคลิกภาพรวมถึงวิสัยทัศน̂ ศึกษาการวิเคราะห̂องค̂กรการวาง 

ตำแหน?งสินคRา (Product Positioning) วิเคราะห̂ตลาดและการสรRางบุคลิกตราสินคRา (Brand 

Personality) เพ่ือนำมากำหนดระเบียบระบบคู?มือการใชRเคร่ืองหมายการคRา การใชRตัวอักษร การใชR

ชุดสี การใชRภาพและการออกแบบอ่ืน ๆ เช?นส่ิงพิมพ̂กราฟbกในสภาพแวดลRอม ส่ือประชาสัมพันธ̂

อิเล็กทรอนิกส̂ บรรจุภัณฑ̂ หรือเส้ือผRาฯ เพ่ือใหRภาพลักษณ̂ขององค̂องมีเอกลักษณ̂ตามท่ีตRองการ 

 

TID410  การวิจัยการออกแบบอุตสาหกรรม    3(3-3-5) 

  Research in Graphic Design 

  การวิจัยและพัฒนาการออกแบบอุตสาหกรรม ตามวัตถุประสงค̂ของการวิจัย และ

ระเบียบ วิธีการวิจัย การเขียนโครงร?างการวิจัย ลงพ้ืนท่ีสำรวจการกำหนดกลุ?มตัวอย?าง การทำ

เคร่ืองมือ การหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือการวิจัย การเก็บขRอมูล การวิเคราะห̂ขRอมูลดRวยสถิติเบ้ืองตRน 

และการเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือการออกแบบอุตสาหกรรม 
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รหัส  คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 

TID412  โครงงานออกแบบผลิตภัณฑN     1(1-0-2) 

  Projects in Product Design 

  ศึกษาคRนควRาหรือวิจัยเก่ียวกับ งานออกแบบผลิตภัณฑ̂ ท่ีน?าสนใจ โดยบูรณาการ

องค̂ความรูRท่ีศึกษามา เพ่ือเสนอและกำหนดหัวขRอเร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑ̂ ดำเนินการออกแบบ

ตามกระบวนการ และการเขียนรายงานเป̀นรูปเล?ม ตลอดถึงการทำผลิตภัณฑ̂ตRนแบบ หรือแบบจำลอง 

ผลิตภัณฑ̂อุตสาหกรรม ภายใตRการดูแลของอาจารย̂ท่ีปรึกษา เพ่ือนำเสนอต?อคณะกรรมการ 

 

TID413  ปฏิบัติการโครงงานออกแบบผลิตภัณฑN    2(0-4-2) 

  Projects in Product Design Workshop 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับ หัวขRอท่ีมีเน้ือหาสอดคลRองกับรายวิชา และฝfกปฏิบัติ โดยใชR

ความคิดสรRางสรรค̂ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ̂ 

 

TID414  โครงงานออกแบบกราฟeก     1(1-0-2) 

  Projects in Graphic Design 

  ศึกษาคRนควRาหรือวิจัย เก่ียวกับการออกแบบกราฟbกท่ีน?าสนใจ โดยบูรณาการองค̂

ความรูRท่ีศึกษามา เพ่ือเสนอและกำหนดหัวขRอเร่ือง การออกแบบกราฟbก ดำเนินการออกแบบตาม

กระบวนการ และการเขียนรายงานเป̀นรูปเล?ม ตลอดถึงการทำผลิตภัณฑ̂ตRนแบบ หรือแบบจำลอง 

ผลิตภัณฑ̂อุตสาหกรรม ภายใตRการดูแลของอาจารย̂ท่ีปรึกษาเพ่ือนำเสนอต?อคณะกรรมการ 

 

TID415  ปฏิบัติการโครงงานออกแบบกราฟeก    2(0-4-2) 

  Projects in Graphic Design Workshop 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับ หัวขRอท่ีมีเน้ือหาสอดคลRองกับรายวิชา และฝfกปฏิบัติ โดยใชR

ความคิดสรRางสรรค̂ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา โครงงานออกแบบกราฟbก 
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รหัส  คำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
 
TID482  การเตรียมสหกิจศึกษาออกแบบอุตสาหกรรม   1(45) 

  Preparation for Cooperative Education in Industrial Design 
  จัดใหRมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรRอมก?อนฝfกสหกิจศึกษา ในดRานการรับรูRลักษณะ
และโอกาส ของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูRเรียน ใหRมีความรูRทักษะเจตคติแรงจูงใจและ
คุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทำในสถานการณ^หรือรูปแบบต?าง ๆ ซึ่งเกี่ยวขRองกับ
งานดRานออกแบบอุตสาหกรรม 
 

TID483  สหกิจศึกษาออกแบบอุตสาหกรรม    6(640) 
  Cooperative Education in Industrial Design 
  นักศึกษาตRองปฏิบัติงานเชิงวิชาการ ดRานออกแบบอุตสาหกรรมหรือวิชาชีพ เต็ม
เวลา เสมือนหน่ึงเป̀นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการจนครบ1ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา
ตามท่ีสาขา กำหนดเม่ือเสร็จส้ินการปฏิบัติงานแลRว นักศึกษาตRองส?งรายงานและนำเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต?อ คณาจารย̂ในสาขาวิชา โดยวัดผลการประเมินของอาจารย̂ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 

พนักงานท่ีควบคุม การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ 
 
TID484  การเตรียมฝ�กประสบการณNวิชาชีพออกแบบอุตสาหกรรม  2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Industrial Design 
  ศึกษาเตรียมความพรRอมของผูRเรียน ก?อนฝfกประสบการวิชาชีพ เพื่อศึกษางานใน
ดRานต?าง ๆ ที่เกี่ยวขRองกับการออกแบบอุตสาหกรรมพัฒนา ใหRรูRจักคิดเป`นทำเป`นแกRป�ญหาเป`น มี

คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ปฏิบัติการทำแฟ�มสะสมผลงานของนักศึกษา ตลอดหลักสูตร  และ
จัดทำรูปเล?ม เพื่อเป`นประโยชน^ต?ออาชีพหรือทดลองฝfกงาน เพื่อหาประสบการณ^โดยใหRมีวิชาปฏิบัติ 
งานไม?นRอยกว?า 90 ชั่วโมงในโรงงานหรือสถานประกอบการที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรตามสาขา
เฉพาะท่ีเลือกเรียน 
 
TID485  การฝ�กประสบการณNวิชาชีพออกแบบอุตสาหกรรม   5(450) 

  Field Experience in Industrial Design 
  ศึกษาลักษณะและประเภทธุรกิจการออกแบบอุตสาหกรรม คุณสมบัติท่ีจำเป̀นและ
สำคัญของ นักออกแบบอุตสาหกรรมท่ีมีต?อสังคมส?วนรวมต?อเจRาของต?อลูกคRา และต?อตนเอง
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ของตนเองศึกษางานในโรงงานหรือสถานประกอบการเพ่ือหาประสบการณ̂
ตามสาขาเฉพาะทางโดยมี เวลาฝfกปฏิบัติงานไม?นRอยกว?า 450 ช่ัวโมงตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นว?า
เหมาะสมตามสาขาเฉพาะท่ีเลือกเรียน 
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3.2 ช่ือ สกุล ตำแหน\งและคุณวุฒิของอาจารยN 

3.2.1 อาจารยNผู#รับผิดชอบหลักสูตร 

1) กลุ\มวิชาออกแบบผลิตภัณฑN 

 ชื่อ-สกุล ตำแหน2ง

วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขา

วิชาเอก 

สถาบัน 

การศึกษา 

ปAที่จบ ภาระการสอน (ชม./สัปดาหM) 

2565 2566 2567 2568 

1 นายธนัง 

ชาญ

กิจชัญโญ 

อาจารย3 ศล.ม.(การ

ออกแบบ) 

ศล.บ.

(เครื่องปOPนดินเผา) 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุร ี

2555 

2551 

12 12 12 12 

2 นายเศกพร 

ตันศรีประภา

ศิร ิ

ผูVชWวย

ศาสตรา 

จารย3 

ค.ม.(เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม เซรา

มิกส3) 

ศป.บ.(ทัศนศิลปY-

เซรามิกส3) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนคร 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2544 

 

2541 

12 12 12 12 

3 นางสาวกนก

นาฏ พรหม

นคร 

ผูVชWวย

ศาสตรา 

จารย3 

ศ.ม.(เครื่องเคลือบ

ดินเผา) 

ศ.บ.(เครื่องเคลือบ

ดินเผา) 

เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

2554 

 

2552 

12 12 12 12 
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 2) กลุ\มวิชาออกแบบกราฟeก 

 ชื่อ-สกุล ตำแหน2ง

วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขา

วิชาเอก 

สถาบัน 

การศึกษา 

ปAที่จบ ภาระการสอน (ชม./สัปดาหM) 

2565 2566 2567 2568 

1 นาย

วิศวรรธน3 

พัชรวิชญ3 

อาจารย3 ค.อ.ม.(เทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ3อุตสาหกร

รม) 

 

ค.อ.บ.

(สถาปOตยกรรม

ภายใน) 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลVาเจVาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลVาเจVาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

2550 

 

 

2539 

12 12 12 12 

2 นางสาว 

จุฑามาศ   

เถียรเวช 

อาจารย3 ค.อ.ม.(เทคโนโลยี

การออกแบบ

ผลิตภัณฑ3อุตสาหกร

รม) 

ศป.บ.(นฤมิตศิลปY) 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลVาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

2557 

 

2552 

12 12 12 12 

3 นายวุฒิชัย  

วิถาทานัง 

ผูVชWวย

ศาสตรา 

จารย3 

ศป.ด. (ศิลปะและ

การออกแบบ) 

ค.อ.ม.(เทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ3อุตสาหกร

รม) 

 

ค.อ.บ.(ศิลป

อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลVาเจVาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลVาเจVาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

2558 

 

2550 

 

 

2545 

12 12 12 12 
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3.2 ช่ือ สกุล ตำแหน\งและคุณวุฒิของอาจารยN 

 3.2.2 อาจารยNประจำหลักสูตร  

1) กลุ\มวิชาออกแบบผลิตภัณฑN 

 ชื่อ-สกุล ตำแหน2ง

วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขา

วิชาเอก 

สถาบัน 

การศึกษา 

ปAที่จบ ภาระการสอน (ชม./สัปดาหM) 

2565 2566 2567 2568 

1 นายธนัง  

ชากิจชัญโญ 

อาจารย3 ศล.ม.(การออกแบบ) 

ศล.บ.

(เครื่องปOPนดินเผา) 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุร ี

2551 

2555 

12 12 12 12 

2 นายเศกพร 

ตันศรีประภา

ศิร ิ

ผูVชWวย

ศาสตรา 

จารย3 

ค.ม.(เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม เซรา

มิกส3) 

ศป.บ.(ทัศนศิลปY-

เซรามิกส3) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนคร 

 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2544 

 

 

2541 

12 12 12 12 

3 นางสาว 

กนกนาฏ 

พรหมนคร 

ผูVชWวย

ศาสตรา 

จารย3 

ศ.ม.(เครื่องเคลือบ

ดินเผา) 

ศ.บ.(เครื่องเคลือบ

ดินเผา) 

เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

2554 

 

2552 

12 12 12 12 

4 นาง 

เบญลักษณ3 

เมืองมีศร ี

รอง

ศาสตรา 

จารย3 

ปร.ด. การจัดการ

เทคโนโลยี 

กศ.ม. อุตสาหกรรม

ศึกษา 

วท.บ. เทคโนโลยี

เซรามิกส3 (เกียรติ

นิยมอันดับ2) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พระนคร 

มหาวิทยาลยัศรีนค

รินวิโรฒบางเขน 

วิทยาลัยครู  

พระนคร 

2550 

 

2538 

 

2533 

3 3 3 3 
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  2) กลุ\มวิชาออกแบบกราฟeก 

 ชื่อ-สกุล ตำแหน2ง

วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขา

วิชาเอก 

สถาบัน 

การศึกษา 

ปAที่จบ ภาระการสอน (ชม./สัปดาหM) 

2565 2566 2567 2568 

1 นาย

วิศวรรธน3 

พัชรวิชญ3 

อาจารย3 ค.อ.ม.(เทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ3อุตสาหกร

รม) 

ค.อ.บ.

(สถาปOตยกรรม

ภายใน) 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลVาเจVาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลVาเจVาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

2550 

 

 

2539 

12 12 12 12 

2 นางสาว 

จุฑามาศ   

เถียรเวช 

อาจารย3 ค.อ.ม.(เทคโนโลยี

การออกแบบ

ผลิตภัณฑ3อุตสาหกร

รม) 

ศป.บ.(นฤมิตศิลปY) 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลVาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

 

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

2557 

 

 

 

2552 

12 12 12 12 

3 นายวุฒิชัย  

วิถาทานัง 

ผูVชWวย

ศาสตรา 

จารย3 

ศป.ด. (ศิลปะและ

การออกแบบ) 

ค.อ.ม.(เทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ3อุตสาหกร

รม) 

ค.อ.บ.(ศิลป

อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลVาเจVาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลVาเจVาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

2558 

 

2550 

 

 

2545 

12 12 12 12 

 

3.2.3 อาจารยNพิเศษ  

  ไม\มี 
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4.  องคNประกอบเก่ียวกับประสบการณNภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝ�กงาน) 

 จากความตRองการท่ีบัณฑิตควรมีประสบการณ̂ในวิชาชีพ ก?อนเขRาสู?การทำงานจริง ดังน้ัน

หลักสูตรไดRกำหนดกลุ?มวิชาปฏิบัติการและฝfกประสบการณ̂วิชาชีพเป̀นวิชาบังคับและใหRมีแผนการ

เรียนสำหรับนักศึกษา ท่ีตRองการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาตRองลงเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

สาขาวิชา ออกแบบอุตสาหกรรม เวRนแต?กรณีท่ีนักศึกษามีป�ญหาไม?สามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ไดRก็จะเป̀นการอนุโลมใหRเรียนรายวิชาการฝfกประสบการณ̂วิชาชีพสาขาออกแบบอุตสาหกรรมแทน 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู#ของประสบการณNภาคสนาม  

  ความคาดหวังในผลการเรียนรูRประสบการณ̂ภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 

  4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขRาใจในหลักการ 

ความจำเป̀นในการเรียนรูRทฤษฎีมากย่ิงข้ึน 

  4.1.2 บูรณาการความรูRท่ีเรียนมาเพ่ือนำไปแกRป�ญหาทางธุรกิจโดยใชRเทคโนโลยี

สารสนเทศเป̀นเคร่ืองมือไดRอย?างเหมาะสม 

  4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ̂และสามารถทำงานร?วมกับผูRอ่ืนไดRดี 

  4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขRาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขRากับสถาน

ประกอบการไดR 

  4.1.5 มีความกลRาในการแสดงออก และนำความคิดสรRางสรรค̂ไปใชRประโยชน̂ในงานไดR 

 4.2 ช\วงเวลา  

  ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ ภาคการศึกษาท่ี 2 ของช้ันป]ท่ี 4  

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ข#อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  

 ขRอกำหนดในการทำโครงงาน หรืองานวิจัย ควรเป̀นหัวขRอท่ีเก่ียวขRองกับการประยุกต̂เทคโนโลยี

เพ่ือการใชRงานจริง หรือเพ่ือการศึกษา หรือเพ่ือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยควรมีองค̂กรท่ีอRางอิงและ

คาดว?าจะนำไปใชRงานหากโครงงานสำเร็จ โดยมีจำนวนผูRร?วมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงานท่ีตRอง

นำส?งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด อย?างเคร?งครัด หรือเป̀นโครงงานท่ีมุ?งเนRนการสรRาง

ผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางาน 
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 5.1  คำอธิบายโดยย\อ  

  โครงงานท่ีนักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีนำมาใชRในการทำโครงงาน ประโยชน̂ท่ี

จะไดRรับจากการทำโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทำเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู#  

 นักศึกษาสามารถทำงานเป̀นทีม มีความเช่ียวชาญในการใชRเคร่ืองมือ โปรแกรม ในการทำ

โครงงานสามารถเป̀นตRนแบบในการพัฒนาต?อไดR 

 5.3  ช\วงเวลา  

  ภาคการศึกษาท่ี 2 ของนักศึกษาช้ันป]ท่ี 3 หรือภาคการศึกษาท่ี 1 นักศึกษาช้ันป]ท่ี 4  

 5.4  จำนวนหน\วยกิต 

  6 หน?วยกิต 

 5.5  การเตรียมการ  

  มีการกำหนดชั่วโมงการประชุมนักศึกษา การใหRคำปรึกษา จัดทำบันทึกการใหRคำปรึกษา      

ใหRขRอมูลข?าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต̂ และปรับปรุงใหRทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย?างโครงงาน      

ใหRศึกษา 

 5.6  กระบวนการประเมินผล  

  ประเมินผลจากความกRาวหนRาในการทำโครงงาน ท่ีบันทึกในสมุดใหRคำปรึกษาโดย

อาจารย̂       ท่ีปรึกษา และประเมินผลจากรายงานท่ีไดRกำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา 

นำเสนอโปรแกรมและการทำงานของระบบ โดยโครงงานดังกล?าวตRองสามารถทำงานไดRในข้ันตRน 

โดยเฉพาะการทำงานหลักของโปรแกรม และการจัดสอบการนำเสนอท่ีมีอาจารย̂สอบไม?ต่ำกว?า 3 คน 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู# กลยุทธNการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธNหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 มีความรูRพ้ืนฐานในศาสตร̂ท่ีเก่ียวขRองท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู?ในเกณฑ̂ดี 
สามารถประยุกต̂ไดRอย?างเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพและศึกษาต?อในระดับสูง 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรปูพ้ืนฐานของศาสตร̂ 
และสรRางความเช่ือมโยงระหว?างภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติมีปฏิบัติการ แบบฝfกหัด โครงงาน และ
กรณีศึกษาใหRนักศึกษาเขRาใจการประยุกต̂องค̂
ความรูRกับป�ญหาจริง 

1.2 มีความรูRทันสมัย ใฝ�รูR และมีความสามารถ 
พัฒนาความรูR เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
และพัฒนาสังคม 

รายวิชาเลือกท่ีเปbดสอน ตRองต?อยอดความรูR  
พ้ืนฐานในภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของ
ศาสตร̂ มีโจทย̂ป�ญหาท่ีทRาทายใหRนักศึกษาคRนควRา
หาความรูRในการพัฒนาศักยภาพ 

1.3 คิดเป̀น ทำเป̀น และเลือกวิธีการแกRป�ญหา
ไดRอย?างเป̀นระบบและเหมาะสม 

ทุกรายวิชามีโจทย̂ป�ญหา แบบฝfกหัด หรือโครงงาน 
ใหRนักศึกษาไดRฝfกคิด ฝfกปฏิบัติ ฝfกแกRป�ญหาแทน
การท?องจำ 

1.4 มีความสามารถทำงานร?วมกับผูRอ่ืน มี
ทักษะการบริหารจัดการและทำงานเป̀นหมู?
คณะ 

โจทย̂ป�ญหาและโครงงานของรายวิชาต?างๆ ควรจัด
แบบคณะทำงาน แทนท่ีจะเป̀นแบบงานเด่ียว เพ่ือ
ส?งเสริมใหRนักศึกษาไดRฝfกฝนการทำงานเป̀นหมู?คณะ 

1.5 รูRจักแสวงหาความรูRดRวยตนเองและ

สามารถติดต?อส่ือสารกับผูRอ่ืนไดRเป̀นอย?างดี 

ตRองมีการมอบหมายงานใหRนักศึกษาไดRสืบคRนขRอมูล 
รวบรวมความรูRท่ีนอกเหนือจากท่ีไดRนำเสนอในช้ัน
เรียน และเผยแพร?ความรูRท่ีไดRระหว?างนักศึกษา
ดRวยกัน หรือใหRกับผูRสนใจภายนอก 

1.6 มีความสามารถในการใชRภาษาไทยและ
ภาษาต?างประเทศในการส่ือสารและใชR
เทคโนโลยีไดRดี 

มีระบบเพ่ือส่ือสารแลกเปล่ียนความคิดเห็นในหมู? 
นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกท่ีส?งเสริมใหRเกิดการ
แสวงหาความรูRท่ีทันสมัย การเผยแพร? การถามตอบ 
และการแลกเปล่ียน ความรูR 

1.7 มีความสามารถวิเคราะห̂ ออกแบบ พัฒนา 
และสรRางสรรค̂ผลิตภัณฑ̂ ใหRตรงตาม
ขRอกำหนด 

มีวิชาท่ีบูรณาการองค̂ความรูRท่ีไดRศึกษามาในการ 
วิเคราะห̂ ออกแบบ พัฒนา และสรRางสรรค̂
ผลิตภัณฑ̂ตามขRอกำหนดของโจทย̂ป�ญหาท่ีไดRรับ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู#ในแต\ละด#าน 

 2.1 รู#คุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1 การเรียนรู#คุณธรรม จริยธรรม 

   1) ปฏิบัติตนเป̀นผูRมีคุณธรรม จริยธรรม ในดRานความซ่ือสัตย̂สุจริต เสียสละ มีวินัย   

ตรงต?อเวลา และมีความรับผิดชอบต?อตนเอง  

   2) ปฏิบัติตนเป̀นผูRมีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต?อสังคม   

   3) เคารพกฎระเบียบและขRอบังคับต?าง ๆ ขององค̂กรและสังคม 

   4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและสังคม 

   5) มีภาวะความเป̀นผูRนําและผูRตามสามารถทํางานเป̀นหมู?คณะสามารถแกRไขขRอ

ขัดแยRง 

  2.1.2 กลยุทธNการสอนท่ีใช#พัฒนาการเรียนรู#ด#านคุณธรรม จริยธรรม  

   1) การเป̀นแบบอย?าง  

   2) กำหนดกติกาเก่ียวกับเวลาการเขRาช้ันเรียน การส?งงานท่ีชัดเจน 

   3) สอนโดยใชRกรณีศึกษาและอภิปรายร?วมกัน 

   4) สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ในรายวิชาท่ีเก่ียวขRอง 

   5) สอนใหRทำงานอย?างมีภาวะความเป̀นผูRนําและผูRตาม สามารถทํางานเป̀นหมู?คณะ 

  2.1.3 กลยุทธNการประเมินผลการเรียนรู#ด#านคุณธรรม จริยธรรม 

   1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขRาช้ันเรียน การส?งงานตาม

กำหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการร?วมกิจกรรม 

   2) ประเมินจากการมีวินัยและพรRอมเพรียงของนักศึกษาในการเขRาร?วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 

   3) ประเมินการสังเกตการกระทำทุจริตในการสอบ และคัดลอกงาน 

   4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนRาท่ีท่ีไดRรับมอบหมาย 

   5) ปฏิบัติงานเป̀นหมู?คณะไดR สามารถแกRไขขRอขัดแยRงในการร?วมกิจกรรมไดR 
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 2.2 ความรู# 

  2.2.1 การเรียนความรู# 

   1) มีความรูRในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีสำคัญในรายวิชาหรือศาสตร̂ของตน 

   2) มีความเขRาใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีสำคัญในรายวิชา

หรือศาสตร̂ของตนไดRอย?างถูกตRอง 

   3) มีความรูRเขRาใจและสนใจพัฒนาความรูR ความชำนาญในเน้ือหาวิชาอย?างต?อเน้ือง 

   4) สามารถวิเคราะห̂และแกRไขป�ญหา ดRวยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกต̂ใชR

เคร่ืองมือ ท่ีเหมาะสม 

   5) สามารถเช่ือมโยงความรูRรประยุกต̂แกRไขป�ญหาในเน้ือหาวิชากับความรูRในศาสตร̂

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขRอง 

  2.2.2 กลยุทธNการสอนท่ีใช#พัฒนาการเรียนรู#ด#านความรู# 

   ใชRกระบวนการการเรียนรูRเชิงผลิตภาพ (Productivity-Based-Learning) ซ่ึงเป̀น

รูปแบบการเรียนรูRท่ีมุ?งเนRนใหRผูRเรียนสรRางผลงาน สรRางผลผลิต สรRางองค̂ความรูRจากการเรียนรูRเร่ือง

น้ันๆ โดยผ?านกระบวนการและวิธีการสอนแบบต?างๆ เช?น 

   1) การสอนแบบโครงงาน (Project-Based-Learning) 

   2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรูR (Inquiry)  

   3) การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรูR (Inquiry cycle) 

  2.2.3 กลยุทธNการประเมินผลการเรียนรู#ด#านความรู# 

   1) ตรวจสอบกระบวนการทำงาน ผลผลิตและผลลัพธ̂ของงาน 

   2) ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 

   3) ประเมินจากโครงงาน รายงานท่ีนักศึกษาจัดทำ และนำเสนอ 

   4) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในช้ันเรียน 

 2.3 ทักษะทางปkญญา 

  2.3.1 การเรียนรู#ด#านทักษะทางปkญญา 

   1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย?างเป`นระบบ คิดอย?างมีวิจารณญาณอย?าง

สม่ำเสมอ 

   2) สามารถวิเคราะห̂ สังเคราะห̂ บูรณาการความรูRและทักษะท่ีเก่ียวขRองในศาสตร̂

ของตน เพ่ือนำไปประยุกต̂ใชRไดRอย?างถูกตRองเหมาะสม 

   3) สามารถจัดการความคิดและองค̂ความรูRในเน้ือหาวิชา 

   4) สามารถคิดสรRางสรรค̂งานนวัตกรรมทันต?อการเปล่ียนแปลงทางองค̂ความรูR และ

เทคโนโลยีใหม? 
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   5) สามารถสืบคRนขRอมูลและแสวงหาความรูRเพ่ิมเติมไดRดRวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูR        

ตลอดชีวิต 

  2.3.2 กลยุทธNการสอนท่ีใช#พัฒนาการเรียนรู#ด#านทักษะทางปkญญา 

   1) กรณีศึกษาทางดRานการออกแบบ 

   2) การอภิปรายกลุ?ม การระดมสมอง การคิดวิเคราะห̂ สังเคราะห̂ การเช่ือมโยง 

   3) ใหRนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

   4) พัฒนางานท่ีไดRรับมอบหมาย 

  2.3.3 กลยุทธNการประเมินผลการเรียนรู#ด#านทักษะทางปkญญา 

   1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา  

   2) ประเมินจากผลงานและการนำเสนอรายงานในช้ันเรียน  

   3) การทดสอบโดยใชRแบบทดสอบหรือสัมภาษณ̂ 

   4) ประเมินการวิเคาระห̂ขRอมูล วิเคาระห̂ป�ญหา และการแกRป�ญหา 

   5) ประเมินการสืบคRนขRอมูลและแสวงหาความรูRเพ่ิมเติม การเรียนรูRตลอดชีวิต 

 2.4 ทักษะความสัมพันธNระหว\างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 การเรียนรู#ด#านทักษะความสัมพันธNระหว\างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   1) สามารถแสดงบทบาทผูRนำ ผูRตาม และการเป̀นสมาชิกท่ีดีของกลุ?มไดRอย?าง

เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ̂ 

   2) มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดRรับมอบหมายท้ังของตนเองและของส?วนรวม 

   3) มีมนุษย̂สัมพันธ̂ 

   4) มีความรับผิดชอบ 

   5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดRานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา

สภาพแวดลRอมต?อสังคม 

  2.4.2 กลยุทธNการสอนท่ีใช#พัฒนาการเรียนรู#ด#านทักษะความสัมพันธNระหว\างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

   1) มอบหมายงานท่ีทำงานเป̀นกลุ?ม 

   2) มอบหมายงาน แบ?งหนRาท่ีการทำงานท้ังท่ีแตกต?างกัน และประสานงานกัน

ทำงาน 

   3) ฝfกการทำงานกับหน?วยงานภายนอกและชุมชนใหRรูRจักการมีมนุษย̂สัมพันธ̂ท่ีดี 

   4) มอบหมายงานท่ีมีกำหนดส?ง ฝfกความรับผิดชอบต?อตนเองและผูRอ่ืน 
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2.4.3 กลยุทธNการประเมินผลการเรียนรู#ด#านทักษะความสัมพันธNระหว\างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

1) ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงาน

กลุ?มในช้ันเรีย 

   2) สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร?วมกิจกรรมต?างๆ  

   3) ประเมินความครบถRวนชัดเจนตรงประเด็นของขRอมูล 

   4) ประเมินผลจากความตรงต?อเวลา การทำงานเสร็จส?งตรงตามกำหนด 

   5) สังเกตจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานดRานความปลอดภัยในการทํางาน และการ

รักษาสภาพแวดลRอม 

2.5 ทักษะการวิเคราะหNเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 การเรียนรู#ด#านทักษะการวิเคราะหNเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช#เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

   1) สามารถประยุกต^ความรูRทางคณิตศาสตร^เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชR

เทคโนโลยีสารสนเทศในการแกRป�ญหา คRนควRาขRอมูลและนำเสนอไดRอย?างเหมาะสม 

   2) สามารถใชRภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดRอย?างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การใชRภาษาในการคRนควRาขRอมูลเพ่ือจัดทำรายงานและนำเสนออย?างถูกตRองเหมาะสม 

   3) ส่ือสารอย?างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล?าและการเขียน 

   4) ใชRสารสนเทศและเลือกใชRรูปแบบของส่ือเทคโนโลยีส่ือสารอย?างเหมาะสม 

   5) สามารถใชRเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางคอมพิวเตอร^ เพื่อประกอบ

วิชาชีพในสาขาวิชาไดR 

  2.5.2 กลยุทธNการสอนท่ีใช#พัฒนาการเรียนรู#ด#านทักษะการวิเคราะหNเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) ใหRนักศึกษาแกRป�ญหา วิเคราะห̂ประสิทธิภาพของวิธีแกRป�ญหา และใหRนำเสนอ

แนวคิดของการแกRป�ญหา  

   2) การวิจารณ̂ในเชิงวิชาการระหว?างอาจารย̂และกลุ?มนักศึกษา 

   3) จัดกิจกรรมการเรียนรูRในรายวิชาต?างๆ วิเคราะห̂สถานการณ̂จำลอง และ

สถานการณ̂เสมือนจริง  

   4) นำเสนอการแกRป�ญหาท่ีเหมาะสม ประยุกต̂เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย

สถานการณ̂   

   5) ฝfกปฏิบัติงานใชRเคร่ืองมือการคํานวณและเคร่ืองมือทางคอมพิวเตอร̂ ในการ

สรRางสรรค̂งานออกแบบ 
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  2.5.3 กลยุทธNการประเมินผลการเรียนรู#ด#านทักษะการวิเคราะหNเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใชRทฤษฎี การเลือกใชRเคร่ืองมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร̂และสถิติท่ีเก่ียวขRอง 

   2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขRอจำกัด เหตุผลในการเลือกใชR

เคร่ืองมือต?างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต?างๆ ท่ีมีการนำเสนอต?อช้ันเรียน 

   3) วัดและประเมินผลการติดตามวิเคราะห̂และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญ 

   4) วัดและประเมินผลการสืบคRนและนำเสนอรายงานโดยใชRเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   5) ประเมินผลการปฏิบัติงานใชRเคร่ืองมือการคํานวณและเคร่ืองมือทาง

คอมพิวเตอร̂  ในการสรRางสรรค̂งานออกแบบ 

 2.6 ด#านทักษะพิสัย 

  2.6.1 การเรียนรู#ด#านทักษะพิสัย 

   1) มีความสามารถในการเลือกใชRวัสดุใหRเหมะสมและมีประสิทธิภาพ 

   2) มีทักษะในการใชRอุปกรณ̂ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรในระบบอุตสาหกรรม 

   3) มีทักษะในการเขียนแบบ การออกแบบและสรRางสรรค̂ผลงานไดRอย?างทันสมัย 

  2.6.2 กลยุทธNการสอนท่ีใช#พัฒนาการเรียนรู#ด#านทักษะพิสัย 

   1) ใชRการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนRนทักษะทางการปฏิบัติงาน

จริง 

   2) ประยุกต̂ใหRสอดคลRองในสภาพแวดลRอมจริง โดยทันต?อการเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยี  

   3) จัดใหRมีการเรียนรูRจากสถานการณ̂จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูRเช่ียวชาญท่ี

มีประสบการณ̂ตรงมาเป̀นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง  

   4) ฝfกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

  2.6.3 กลยุทธNการประเมินผลการเรียนรู#ด#านทักษะพิสัย 

   1) การประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน 

   2) การประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

   3) ประเมินจากการทดสอบโดยใชRแบบทดสอบหรือสัมภาษณ̂เป̀นตRน 

   4) ประเมินผลการทำงานร?วมกับสถานประกอบการ 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู#จากหลักสูตรสู\รายวิชา   

(Curriculum Mapping)  
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑNในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑN ในการให#ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 

 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป`นไปตามขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂                     

ในพระบรมราชูปถัมภ^จังหวัดปทุมธานีว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.

2557 และแกRไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับท่ี) 4 (ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู#ขณะนักศึกษายังไม\สำเร็จการศึกษา 

   กำหนดใหRระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูRของนักศึกษาเป̀นส?วนหน่ึงของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี 

การทวนสอบในระดับรายวิชาใหRนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ

พิจารณาความเหมาะสมของขRอสอบใหRเป̀นไปตามแผนการสอน  

  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำไดRโดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูRและรายงานผล 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู#หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

  การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูRของนักศึกษาควรเนRนการทำวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทำอย?างต?อเนื่องและนำผลวิจัยที่ไดRยRอนกลับมา

ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตรและหน?วยงานโดยองค̂กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทำดำเนินการดังตัวอย?างต?อไปน้ี 

  1) ภาวการณ^ไดRงานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต?ละรุ?นที่จบการศึกษา ในดRาน

ของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต?อความรูR ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

  2) การตรวจสอบจากผู Rประกอบการ โดยการขอเขRาสัมภาษณ^ หรือ การแบบส?ง

แบบสอบถาม เพื ่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที ่จบการศึกษาและเขRาทำงานในสถาน

ประกอบการน้ัน ๆ ในคาบระยะเวลาต?าง ๆ เช?น ป]ท่ี 1 หรือ ป]ท่ี 5  

  3) การประเมินตำแหน?ง และหรือความกRาวหนRาในสายงานของบัณฑิต 

  4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส?งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส        

ในระดับความพึงพอใจในดRานความรูR ความพรRอม และสมบัติดRานอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษา

และเขRาศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษาน้ัน ๆ 
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  5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง?ของความพรRอมและความรูRจาก

สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ

บัณฑิต รวมท้ังเปbดโอกาสใหRเสนอขRอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหRดีย่ิงข้ึนดRวย 

  6) ความเห็นจากผูRทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เป̀นอาจารย̂พิเศษ 

ต?อความพรRอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขRองกับกระบวนการเรียนรูR และ 

การพัฒนาองค̂ความรูRของนักศึกษา 

  7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป`นรูปธรรมไดR เช?น (1) จำนวนโปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนา

เองและวางขาย (2) จำนวนสิทธิบัตร  (3) จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4) จำนวนกิจกรรม 

การกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ  (5) จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค̂กรท่ีทำประโยชน̂ต?อสังคม 

 2.3 ความคาดหวังของผลลัพธNการเรียนรู#เม่ือส้ินปbการศึกษา 

      นักศึกษาแต?ละชั้นป]สามารถนำเอาความรูRที่ไดRรับตลอดป]การศึกษาทั้งในดRานทฤษฎีและ

ปฏิบัติไปประยุกต̂ใชRในแต?ละรายวิชาตลอดจนสามารถนำความรูRท่ีไปใชRในการทำวิทยานิพนธ̂ 

 

ช้ันปbท่ี ความคาดหวังของผลลัพธNการเรียนรู# 

1 นักศึกษาสามารถนำทฤษฎีดRานการออกแบบมาปรับใชRในงานออกแบบเบ้ืองตRนไดR 

2 นักศึกษาสามารถใชRเคร่ืองมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร̂ดRานการออกแบบไดR 

3 นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห̂และแกRไขป�ญหาไดRอย?างมีประสิทธิภาพ 

4 นักศึกษาสามารถนำเอาความรูRท่ีไดRรับมาตลอดภาคการศึกษาไปประยุกต̂ใชRในการทำ

หัวขRอวิทยานิพนธ̂ไดRอย?างมีประสิทธิภาพ 

 

3. เกณฑNการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เรียนครบ 125 หน?วยกิต และตRองไดRระดับคะแนนเฉลี่ยไม?ต่ำกว?า 2.00 จากระบบ 4 ระดับ

คะแนนหรือเทียบเท?า โดยใหRเป`นไปตามขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรม

ราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

และแกRไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที ่ 4) พ.ศ. 2564 

(ภาคผนวก ก) 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารยN 

 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารยNใหม\ 

 1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย^ใหม? เรื่อง บทบาท หนRาที่ ความรับผิดชอบ คุณค?าความเป`นอาจารย̂ 

รายละเอียดของหลักสูตร การจัดทำรายละเอียดต?างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห?งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจนใหRมีความรูRและเขRาใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย  

 1.2 จัดระบบพ่ีเล้ียง (Mentoring System) แก?อาจารย̂ใหม? 

 1.3 จัดเตรียมคู?มืออาจารย̂และเอกสารท่ีเก่ียวขRองกับการปฏิบัติงานใหRอาจารย̂ใหม? 

 1.4 จัดปฐมนิเทศระดับคณะ ใหRอาจารย^ใหม?เขRาใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องของ

การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะตRองดำเนินการ และภาระงานท่ีอาจารย̂ทุกคนตRองปฏิบัติ 

 

2. การพัฒนาความรู#และทักษะให#แก\คณาจารยN 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  2.1.1 ส?งเสริมอาจารย^ใหRมีการเพิ่มพูนความรูR สรRางเสริมประสบการณ^เพื่อส?งเสริมการ

สอนและการวิจัยอย?างต?อเนื่อง โดยผ?านการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชา และสนับสนุนดRานการศึกษา

ต?อ ฝfกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค̂กรต?าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ

ต?างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ̂ 

  2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหRทันสมัย 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดRานอ่ืน ๆ  

  2.2.1 การมีส?วนร?วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก?ชุมชนท่ีเก่ียวขRองกับการพัฒนาความรูR 

และคุณธรรม 

  2.2.2 สนับสนุนใหRอาจารย^ใหม?ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในดRานวิชาการ และ

วิชาชีพดRานอ่ืนๆ เช?น ความรูRเก่ียวกับการจัดการอุตสาหกรรม การใชRสถิติในการวิจัย เป̀นตRน 

  2.2.3 สนับสนุนใหRอาจารย̂จัดทำผลงานทางวิชาการ เพ่ือใหRมีตำแหน?งทางวิชาการสูงข้ึน 

  2.2.4 ส?งเสริมใหRอาจารย^ทำวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพและการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียน การสอน ตลอดจนใหRแรงจูงใจแก?ผูRท่ีมีผลงานทางวิชาการอย?างประจักษ̂ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกำกับมาตรฐาน 

 ในการบริหารหลักสูตร มีอาจารย̂ผูRรับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 6 คน โดยจะทำหนRาที่ในการวาง

แผนการจัดการเรียนการสอน ติดตาม และรวบรวมขRอมูลการเรียนการสอนของวิชาภายในหลักสูตร 

ในทุกป]การศึกษาเพื่อนำมาวิเคราะห^ป�ญหาและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

อย?างต?อเน่ือง  

 ซ่ึงหลักสูตรมีการดำเนินงานเก่ียวกับอาจารย̂ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ̂

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังน้ี 

 1.1 อาจารยNผู#รับผิดชอบหลักสูตร  

  1.1.1 มีอาจารย^ผูRรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทำหนRาที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร        

และการเรียนการสอน ตั้งแต?การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา

หลักสูตร 

  1.1.2 มีอาจารย̂ผูRรับผิดชอบหลักสูตรไม?นRอยกว?า 5 คน ตRองอยู?ประจำหลักสูตรน้ัน

ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป̀นอาจารย̂ผูRรับผิดชอบหลักสูตรเกินกว?า 1 หลักสูตรในเวลา

เดียวกันไม?ไดR 

  1.1.3 อาจารย^ผูRรับผิดชอบหลักสูตรตRองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ^กับสาขาวิชาที่เปbดสอน      

ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท?า หรือตำแหน?งทางวิชาการไม?ต่ำกว?าผูRช?วยศาสตราจารย^และมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไดRรับการเผยแพร?ตามหลักเกณฑ̂ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต?งต้ังใหRบุคคลดำรงตำแหน?ง

ทางวิชาการอย?างนRอย 1 รายการในรอบ 5 ป]ยRอนหลัง 

 1.2 อาจารยNประจำหลักสูตร 

  กำหนดใหRอาจารย̂ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ̂กับสาขาวิชาท่ีเปbดสอนข้ันต่ำ

ปริญญาโทหรือเทียบเท?า หรือตำแหน?งทางวิชาการไม?ต่ำกว?าผูRช?วยศาสตราจารย̂ และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไดRรับการเผยแพร?ตามหลักเกณฑ̂ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต?งต้ังใหRบุคคลดำรงตำแหน?งทาง

วิชาการอย?างนRอย 1 รายการในรอบ 5 ป]ยRอนหลัง 

 

2. บัณฑิต 

 หลักสูตรดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาประกอบดRวย 6 ดRาน ไดRแก? คุณธรรม ความรูR ทักษะทางป�ญญา  ทักษะ

ความสัมพันธ^ระหว?างบุคคล และความรับผิดชอบทักษะการวิเคราะห^เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชR
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เทคโนโลยีสารสนเทศ และดRานทักษะพิสัย โดยหลักสูตรกำหนดความรับผิดชอบหลักและความ

รับผิดชอบรองในแต?ละรายวิชา เพ่ือประเมินผลการเรียนรูRและใหRบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 ซึ่งหลักสูตรจัดใหRมีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหRผูRเรียนมีความรูRใน

วิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห?งชาติ พ.ศ. 

2552 คือเป`นผู Rมีความรู R มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถ

ประยุกต^ใชRความรูRเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมไดRอย?างมีความสุขทั้งร?างกายและจิตใจมีความสำนึกและ

ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ̂ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

 2.1 ส?งเสริมสนับสนุนใหRบัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห?งชาติ   

พ.ศ. 2552 คือ 

  2.1.1 ดRานคุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.2 ดRานความรูR 

  2.1.3 ดRานทักษะทางป�ญญา 

  2.1.4 ดRานทักษะความสัมพันธ̂ระหว?างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.1.5 ดRานทักษะการวิเคราะห̂เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชRเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.2 รRอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดRงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป] 

  โดยสำรวจจากบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาค

พิเศษไดRงานทำหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดRประจำภายในระยะเวลา 1 ป] นับจากวันท่ีสำเร็จ

การศึกษา เม่ือเทียบกับบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาในป]การศึกษาน้ันๆ ไม?นRอยกว?ารRอยละ 70 

 

3. นักศึกษา 

 หลักสูตรวางแผนการดำเนินการเก่ียวกับนักศึกษาโดยมีระบบและกลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 

และมีการเตรียมความพรRอมทางการเรียนใหRกับนักศึกษา โดยเนRนทักษะการเรียนรูRในศตวรรษที่ 21 

ในกลุ?มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) และหลักสูตรมีการดำเนินการใหRคำปรึกษา

และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระหว?างการเรียนซึ ่งหลักสูตรทำการประเมินอัตราการสำเร็จ

การศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต?อหลักสูตร และผลการจัดการขRอรRองเรียนของนักศึกษา 

เพ่ือนำมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย?างต?อเน่ือง โดยมีการดำเนินการดังน้ี 

 3.1  การสนับสนุนและการใหRคำแนะนำนักศึกษา 

  3.1.1 การใหRคำปรึกษาดRานวิชาการและอ่ืน ๆ แก?นักศึกษา 

  คณะมีการแต?งตั้งอาจารย^ที่ปรึกษาทางวิชาการใหRแก?นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี

ป�ญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย^ที่ปรึกษาทางวิชาการไดRโดยอาจารย^ของคณะทุกคน

จะตRองทำหนRาที ่อาจารย^ที ่ปรึกษาทางวิชาการใหRแก?นักศึกษา และทุกคนตRองกำหนดชั่วโมงใหR



77 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ3 ในพระบรมราชูปถัมภ3 จังหวัดปทุมธานี 

77 

คำปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหRนักศึกษาเขRาปรึกษาไดR นอกจากนี้ ตRองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหR

คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำกิจกรรมแก?นักศึกษา 

  3.1.2 การอุทธรณ̂ของนักศึกษา 

  กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะย่ืนคำรRอง

ขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย̂ในแต?ละรายวิชา

ไดR 

 3.2 ความตRองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูRใชRบัณฑิต 

  3.2.1 ความตRองการบุคลากรดRานเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก 

โดยนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไดRงานทำไม?เกิน 3 เดือน 

  3.2.2 จากผลสำรวจเพื่อปรับปรุงหลักสูตรพบว?าผูRใชRบัณฑิตตRองการบัณฑิตที่มีทักษะดRาน

ภาษาต?างประเทศและดRานทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร̂ สามารถปฏิบัติงานไดRจริง 

 3.3 การประกันคุณภาพด#านนักศึกษา 

  3.3.1 การรับนักศึกษา 

  เกณฑ^ที่ใชRในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร?งใสชัดเจนและสอดคลRองกับคุณสมบัติของ

นักศึกษาที่กำหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใชRในการคัดเลือก ขRอมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษาใหR

ไดRนักศึกษาที่มีความพรRอมทางป�ญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ?งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน

เพียงพอเพ่ือใหRสามารถสำเร็จการศึกษาไดRตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด โดยดำเนินการดังต?อไปน้ี 

   1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 

   2) มีการนำระบบกลไกไปสู?การปฏิบัติ /ดำเนินการ 

   3) มีการประเมินกระบวนการ 

   4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 

   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป̀นรูปธรรม 

  3.3.2 การส?งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

  การส?งเสริมและพัฒนานักศึกษาดำเนินการดังต?อไปน้ี 

   1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 

   2) มีการนำระบบและกลไกไปสู?การปฏิบัติและดำเนินการ 

   3) มีการประเมินกระบวนการ 

   4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป̀นรูปธรรม 

  3.3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการดำเนินการดังต?อไปน้ี 
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   1) การคงอยู?ของนักศึกษา 

   2) การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

   3) ความพึงพอใจและผลการจัดการขRอรRองเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารยN 

 หลักสูตรวางแผนกรอบอัตรากำลังและกำหนดเกณฑ^การรับอาจารย^ใหม?รวมทั้งการพัฒนา

ตนเองของอาจารย^ในหลักสูตร เพื่อใหRบุคลากรมีความรูR ความสามารถทางดRานวิชาการ และงานวิจัย 

ใหRตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของอาจารย̂ผูRรับผิดชอบหลักสูตร โดยดำเนินการดังต?อไปน้ี 

 4.1. การบริหารคณาจารยN 

  4.1.1 การรับอาจารย̂ใหม? 

  มีการคัดเลือกอาจารย^ใหม?ตามระเบียบและหลักเกณฑ^ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย^ใหม?

จะตRองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวขRอง และตRองมีคะแนน

ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดRตามเกณฑ^ที่กำหนดไวRในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

เร่ืองมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย̂ประจำ 

  4.1.2 การมีส?วนร?วมของคณาจารย̂ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

  คณาจารย^ผูRรับผิดชอบหลักสูตร และผูRสอน จะตRองประชุมร?วมกันในการวางแผนจัดการ

เรียนการสอน ประเมินผลและใหRความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขRอมูลเพ่ือ

เตรียมไวRสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำใหRบรรลุเป�าหมายตาม

หลักสูตร       และไดRบัณฑิตเป̀นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค̂ 

  4.1.3 การแต?งต้ังคณาจารย̂พิเศษ 

  สำหรับอาจารย^พิเศษถือว?ามีความสำคัญมาก เพราะจะเป`นผูRถ?ายทอดประสบการณ^ตรง 

จากการปฏิบัติใหRกับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ  ตRองกำหนดนโยบายว?า ใหRอาจารย^พิเศษตRองมีชั่วโมง

สอน        ไม?เกินรRอยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย^ประจำเป`นผูRรับผิดชอบรายวิชานั้น และ

อาจารย^พิเศษจะตRองเป`นผูRมีประสบการณ^ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโทหากมีวุฒิการศึกษาต่ำ

กว?าปริญญาโทตRองมีประสบการณ^การทำงานที่เกี่ยวขRองกับสาขาวิชาที่สอนไม?นRอยกว?า 6 ป]และใหR

เป`นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง 

เกณฑ̂การพิจารณาและการแต?งต้ังอาจารย̂พิเศษ 

 4.2 การประกันคุณภาพด#านหลักสูตร 

  4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย̂ 

  ดำเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย̂ดังต?อไปน้ี 

   1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย̂ 

   2) มีการนำระบบและกลไกไปสู?การปฏิบัติและดำเนินงาน 
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   3) ประเมินกระบวนการการดำเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย̂ 

   4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 

  4.2.2 คุณภาพอาจารย̂ 

   1) อาจารย̂ตRองมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกรRอยละ 20 ข้ึนไปของอาจารย̂ประจำ

หลักสูตร 

   2) อาจารย̂ตRองมีตำแหน?งทางวิชาการรRอยละ 60 ข้ึนไปของอาจารย̂ประจำ

หลักสูตร 

   3) มีค?ารRอยละของผลรวมถ?วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย̂

ผูRรับผิดชอบหลักสูตรรRอยละ 20 ข้ึนไป 

  4.2.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย̂ 

   มีการรายงานผลการดำเนินงานเก่ียวกับอาจารย̂ดังน้ี 

   1) การคงอยู?ของอาจารย̂ 

   2) ความพึงพอใจของอาจารย̂ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู#เรียน  

 หลักสูตรดำเนินการประชุมในหัวขRอสาระของรายวิชาในหลักสูตร การวางระบบผูRสอน และ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนการประเมินผูRเรียนเพื่อรับทราบป�ญหาและวิเคราะห^ปรับปรุง

รายวิชาใหRมีความทันสมัยสอดคลRองกับสถานการณ^ป�จจุบันซึ่งหลักสูตรดำเนินการติดตามทุกป]อย?าง

ต?อเน่ือง 

 5.1 การบริหารหลักสูตร 

 หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสรRางคณะโดยรองคณบดีฝ�ายวิชาการประธานหลักสูตร

ทำหนRาที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรใหRเป`นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 และวัตถุประสงค^ของหลักสูตรระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มี

ดังน้ี 

  5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ^มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 

  5.1.2   มีการบริหารหลักสูตร ตามโครงสรRาง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ คณบดี 

รองคณบดีฝ�ายวิชาการ คณะกรรมการประจำหลักสูตร ทำหนRาที่ บริหารจัดการหลักสูตรใหRเป`นไป

ตามเกณฑ^มาตรฐานและวัตถุประสงค^ของหลักสูตรนอกจากนี้ยังมีหน?วยงานเลขานุการคณะทำหนRาท่ี

ประสานงานอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 
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  5.1.3 มีคณะกรรมการประจำหลักสูตร ทำหนRาที ่กำหนดนโยบาย แผนงานและ

แผนปฏิบัติการ ดังต?อไปน้ี 

   1) ร?วมกันกำหนดปรัชญาและวัตถุประสงค^ของหลักสูตรใหRสอดคลRองกับแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห?งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและ

วิชาชีพ ในระดับอุดมศึกษา 

   2) กำหนดคุณสมบัติผู RเขRาศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาใหRมี

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีตRองการ 

   3) ดำเนินการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร ใหRสอดคลRองกับสภาพสังคมและ

มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ สู?กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใชRหลักสูตร  

   4) เสนออาจารย̂ผูRสอนในแต?ละรายวิชาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับจำนวน

นักศึกษาทำการประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

   5) ส?งเสริม สนับสนุนอาจารย̂ในหลักสูตรใหRพัฒนาตนเองอย?างต?อเน่ือง 

   6) รับผิดชอบในการกำหนดแหล?งฝfกประสบการณ̂วิชาชีพท่ีเหมาะสมจัดอาจารย̂ 

   7) จัดอาจารย̂นิเทศ เตรียมความพรRอมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝfก

ประสบการณ̂วิชาชีพ 

   8) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสรRางปรับปรุงหRองปฏิบัติการ 

วัสดุอุปกรณ̂ ครุภัณฑ̂และอ่ืน ๆ อันจะเอ้ือต?อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

 5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  

  5.2.1 การเตรียมความพรRอมก?อนการเปbดการเรียนการสอน 

   1) แต?งต้ังอาจารย̂ประจำหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ̂กับสาขาวิชา 

   2) หลักสูตร มอบหมายผูRสอน เตรียมความพรRอมในเรื่องอุปกรณ^การเรียนการสอน 

สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ

เรียนการสอนและการจัดทำรายงาน 

  5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 

   1) สาขาวิชาจัดทำระบบสังเกตการณ̂จัดการเรียนการสอน เพ่ือใหRทราบป�ญหา 

อุปสรรค และขีดความสามารถของผูRสอน 

   2) สาขาวิชาสนับสนุนใหRผูRสอนจัดกระบวนการเรียนรูRท่ีเนRนความใฝ�รูRของผูRเรียน 

และใชRส่ือประสมอย?างหลากหลาย 

   3) เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดทำระบบการประเมินผล

ผูRสอน โดยผูRเรียน ผูRสอนประเมินการสอนของตนเอง และผูRสอนประเมินผลรายวิชา 
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   4) เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

   5) เมื ่อสิ ้นสุดการเรียนการสอนในแต?ละป] สาขาวิชาจัดทำร?างรายงานผลการ

ดำเนินงานหลักสูตรประจำป] ซึ่งประกอบดRวยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผล

การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา เสนอต?อคณบดี 

   6) คณะกรรมการประจำหลักสูตรจัดประชุมอาจารย^ประจำหลักสูตรวิเคราะห^ผล

การดำเนินงานหลักสูตรประจำป] และใชRขRอมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ^การสอนทักษะของอาจารย̂

ผูRสอนในการใชRกลยุทธ^ การสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส?งผลกระทบต?อคุณภาพของหลักสูตร 

และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

 5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 

  5.3.1 จัดทำมาตรฐานข้ันต่ำของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาใหRบังเกิดประสิทธิผล 

  5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค̂ของบัณฑิตก?อนสำเร็จการศึกษา 

  5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย̂ชัดเจน และแจRงใหRผูRเก่ียวขRองทราบ 

  5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต?อหลักสูตร และการจัดการเรียนการ

สอน   ทุกภาคการศึกษา 

  5.3.5 เมื่อครบรอบ 4 ป] สาขาวิชาเสนอแต?งตั้งผูRทรงคุณวุฒิประเมินผลการดำเนินงาน

หลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร?างรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน

คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาช้ันป]สุดทRายก?อนสำเร็จการศึกษา และผูRใชRบัณฑิต 

  5.3.6 แต?งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ท่ีมีจำนวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ̂

ของ สกอ. เพ่ือใหRมีการปรับปรุงหลักสูตรอย?างนRอยทุก 5 ป] โดยนำความคิดเห็นของผูRทรงคุณวุฒิ

บัณฑิตใหม?   ผูRใชRบัณฑิต การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลกระทบต?อลักษณะท่ีพึง

ประสงค̂ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 

 5.4 การประกันคุณภาพด#านหลักสูตร 

  5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

  ดำเนินการเก่ียวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังน้ี  

   1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขRอมูลท่ีใชRในการพัฒนาหลักสูตรและ

วัตถุประสงค̂ของหลักสูตร 

   2) ปรับปรุงหลักสูตรใหRทันสมัยตามความกRาวหนRาของวิชาการสาขา 

       2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

       2.2) มีการนำระบบกลไกสู?การปฏิบัติและดำเนินงาน 
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       2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

       2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 

  5.4.2 การวางระบบผูRสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  ดำเนินการเก่ียวกับการวางระบบผูRสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

   1) กำหนดผูRสอน 

   2) การกำกับติดตาม และตรวจสอบการทำ มคอ.3-4 

   3) กำกับกระบวนการเรียนการสอน 

   4) จัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝfกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 

   5) บูรณาการพันธกิจต?าง ๆ เขRากับการเรียนการสอน โดยดำเนินการดังต?อไปน้ี 

       5.1) มีระบบกลไกเก่ียวกับการวางระบบผูRสอนและกระบวนการจัดการเรียน      

การสอน 

       5.2) นำระบบกลไกสู?การปฏิบัติและดำเนินงาน 

       5.3) ประเมินกระบวนการ 

       5.4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 

       5.5) ดำเนินการตามวงจร PDCA 

  5.4.3 การประเมินผูRเรียน 

  ดำเนินการประเมินผูRเรียนดังน้ี 

   1) ประเมินผลการเรียนรูRตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห?งชาติ 

   2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูRของนักศึกษา 

    

   3) กำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.

6 และ มคอ.7) โดยดำเนินการดังน้ี 

       3.1) มีระบบกลไกเก่ียวกับการประเมินผูRเรียน 

       3.2) มีการนำระบบกลไกไปสู?การปฏิบัติและดำเนินงาน 

       3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผูRเรียน 

       3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 

       3.5) เรียนรูRโดยดำเนินการตามวงจร PDCA 

  

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู# 

 อธิบายระบบการดำเนินการของสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย เพ่ือความพรRอมของส่ิงสนับสนุน

การเรียนรูRท้ังความพรRอมของกายภาพและความพรRอมทางกายภาพและความพรRอมของอุปกรณ̂
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เทคโนโลยีและส่ิงอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือต?อการเรียนรูR โดยการมีส?วนร?วมของ

อาจารย̂ผูRรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย̂ประจำหลักสูตร] 

 6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

  6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

   คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจำป] ทั้งงบประมาณแผ?นดินและเงินรายไดRเพ่ือ

จัดซื้อตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ^ และ วัสดุครุภัณฑ^คอมพิวเตอร^อย?างเพียงพอเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสรRางสภาพแวดลRอมใหRเหมาะสมกับการเรียนรูRดRวยตนเอง

ของนักศึกษา 

  6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู?เดิม 

   คณะฯ มีความพรRอมดRานหนังสือ ตำรา และการสืบคRนผ?านฐานขRอมูลโดยมีสำนัก

หอสมุดกลางที่มีหนังสือดRานการบริหารจัดการและดRานอื่น ๆ รวมถึงฐานขRอมูลที่จะใหRสืบคRน ส?วน

ระดับคณะก็มีหนังสือ ตำราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ^ที่ใชRสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนอย?างพอเพียงสถานท่ีและอุปกรณ̂การสอน 

   การสอนการปฏิบัติการและการทำวิจัยใชRสถานที ่ของคณะสถานที ่ของคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี 

รายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณ̂การสอน การปฏิบัติการ และการทำวิจัย มีดังน้ี 

ลำดับ รายการ จำนวน 

1 หRองคอมพิวเตอร̂ส?วนกลาง  3 

2 หRองปฏิบัติงานทางดRานเทคโน 2 

3 หRองPLC 1 

4 หRองพิมพ̂สามมิติ 1 

5 หRองปฏิบัติการงานไมR 2 

6 หRองปฏิบัติการเซรามิก 2 

7 หRองปฏิบัติงานดRานออกแบบกราฟbก 2 

8   หRองประชุมสำหรับใชRนำเสนอผลงาน 2 

9 หRองคอมพิวเตอร̂สำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ̂ 3 
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  1) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล?งความรูRที่สนับสนุนวิชาการ

ออกแบบอุตสาหกรรมและสาขาวิชาอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวขRอง ซึ ่งมีหนังสือทางดRานวิทยาศาสตร^ และ

เทคโนโลยีทั่วไปมากกว?า 140,000 เล?ม และมีวารสารวิชาการต?าง ๆ กว?า 1,800 รายการ มีตำราท่ี

เกี ่ยวขRองกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม?นRอยกว?า 2,000 เล?ม และวารสารที่เกี ่ยวขRองกับออกแบบ

อุตสาหกรรม อีกไม?นRอยกว?า 80 รายการ 

 นอกจากนี้หRองสมุดของคณะฯ ไดRจัดเตรียมหนังสือออกแบบอุตสาหกรรมกว?า 5,600 เล?ม 

วารสารดRานคอมพิวเตอร̂กว?า 50 รายการ รวมถึงฐานขRอมูลออนไลน̂ เพ่ือเป̀นแหล?งความรูRเพ่ิมเติม 

  6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

   ประสานงานกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และตำรา ท่ี

เกี่ยวขRอง เพื่อบริการใหRอาจารย^และนักศึกษาไดRคRนควRา และใชRประกอบการเรียนการสอน ในการ

ประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย^ผูRสอนแต?ละรายวิชาจะมีส?วนร?วมในการเสนอแนะรายช่ือ

หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จำเป`น นอกจากนี้อาจารย^พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขRอ 

ก็มีส?วนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ สำหรับใหRหอสมุดกลางจัดซ้ือหนังสือดRวย 

   ในส?วนของคณะฯ จะมีหRองสมุดย?อย เพื่อบริการหนังสือ ตำรา หรือวารสารเฉพาะทาง และ

คณะฯ จะตRองจัดสื ่อการสอนอื ่นเพื ่อใชRประกอบการสอนของอาจารย^ เช?น เครื ่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร̂ คอมพิวเตอร̂ เคร่ืองถ?ายทอดภาพ 3 มิติ และเคร่ืองฉายสไลด̂  

  6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจRาหนRาที่ประจำหRองสมุดของคณะ ซึ่งจะ

ประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขRาหอสมุดกลาง และทำหนRาที่ประเมินความพอเพียงของ

หนังสือ ตำรา นอกจากนี้มีเจRาหนRาที่ ดRานโสตทัศนูปกรณ^ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการใชRสื่อของ

อาจารย̂แลRวยังตRองประเมินความเพียงพอและความตRองการใชRส่ือของอาจารย̂ดRวย  

  

6.2 การประกันคุณภาพด#านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู# 

  ดำเนินการเก่ียวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรูRดังน้ี 

  6.2.1 ดำเนินงานโดยมีส?วนร?วมของอาจารย^ผูRรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อใหRมีสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูR 

  6.2.2 มีจำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูRอย?างเพียงพอและเหมาะสมต?อการจัดการเรียนการ

สอน 
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  6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

และอาจารย̂ต?อส่ิงสนับสนุนการเรียนรูR   

 ดำเนินการเก่ียวกับการประเมินผูRเรียน ดังน้ี 

    1) มีระบบกลไกในการประเมินผูRเรียน 

    2) นำระบบกลไกไปสู?การปฏิบัติและดำเนิน 

    3) ประเมินกระบวนการประเมินผูRเรียน 

    4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 

    5) เรียนรูRโดยดำเนินการตามวงจร PDCA  

7. ตัวบ\งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ผลการดำเนินการบรรลุตามเป�าหมายตัวบ?งชี้ทั้งหมดอยู?ในเกณฑ^ดีต?อเนื่อง 2 ป]การศึกษาเพ่ือ

ติดตามการดำเนินการตาม TQF ต?อไป ทั้งนี้เกณฑ^การประเมินผ?าน คือ มีการดำเนินงานตามขRอ 1–5 

และอย?างนRอยรRอยละ 80 ของตัวบ?งช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไวRในแต?ละป] 

ดัชนีบ\งช้ีผลการดำเนินงาน 
ปbท่ี 

1 

ปbท่ี 

2 

ปbท่ี 

3 

ปbท่ี 

4 

ปbท่ี 

5 

1. อาจารย̂ประจำหลักสูตรอย?างนRอยรRอยละ 80 มีส?วนร?วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลRองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห?งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถRามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ̂ภาคสนาม (ถRามี) 

ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย?างนRอยก?อนการเปbดสอนในแต?ละ

ภาคการศึกษาใหRครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และประสบการณ̂

ภาคสนาม (ถRามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลัง

ส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปbดสอนใหRครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 

ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดป]การศึกษา 

X X X X X 
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ดัชนีบ\งช้ีผลการดำเนินงาน 
ปbท่ี 

1 

ปbท่ี 

2 

ปbท่ี 

3 

ปbท่ี 

4 

ปbท่ี 

5 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูR ท่ีกำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถRามี) อย?างนRอยรRอยละ 

25 ของรายวิชาท่ีเปbดสอนในแต?ละป]การศึกษา 

X X X X X 

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ̂การสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรูR จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ี

รายงานใน มคอ. 7 ป]ท่ีแลRว 

 X X X X 

8.อาจารย̂ใหม? (ถRามี) ทุกคน ไดRรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดRาน

การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9.อาจารย̂ประจำทุกคนไดRรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย?างนRอยป]ละหน่ึงคร้ัง 

X X X X X 

10.จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถRามี) ไดRรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม?นRอยกว?ารRอยละ 50 ต?อป] 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป]สุดทRาย/บัณฑิตใหม?ท่ีมีต?อ

คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม?นRอยกว?า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูRใชRบัณฑิตท่ีมีต?อบัณฑิตใหม? เฉล่ีย 

ไม?นRอยกว?า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ̂การสอน 

  ช?วงก?อนการสอนใหRมีการประเมินกลยุทธ̂การสอนโดยทีมผูRสอนหรือระดับหลักสูตร และ/

หรือ การปรึกษา หารือกับผูRเชี่ยวชาญดRานหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส?วนช?วงหลังการสอนใหRมีการ

วิเคราะห^ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษา และการวิเคราะห^ผลการเรียนของนักศึกษา ดRาน

กระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุงทำโดยรวบรวมป�ญหา/ขRอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและ

กำหนดประธานกรรมการประจำหลักสูตรและทีมผูRสอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลต?อไป 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย̂ในการใชRแผนกลยุทธ̂การสอน 

 การประเมินทักษะดังกล?าวสามารถทำโดยการ 

 1. ประเมินโดยนักศึกษาในแต?ละวิชา 

 2. การสังเกตการณ̂ของผูRรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูRสอน  

 3. ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม?จาก มคอ. 3 

 4. การทดสอบผลการเรียนรูRเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจขRอมูลจาก 

 1. นักศึกษาป]สุดทRาย/ บัณฑิตใหม? 

 2. ผูRใชRบัณฑิต 

 3. ผูRทรงคุณวุฒิภายนอกรวมท้ังสำรวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ประเมินคุณภาพการศึกษาประจำป] ตามตัวบ?งชี้ในหมวดที่ 7 ขRอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อย?างนRอย 3 คน ประกอบดRวยผูRทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย?างนRอย 1 คน ที่ไดRรับการแต?งตั้งจาก

มหาวิทยาลัย 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 4.1 รวบขRอเสนอแนะ จากการประเมินจากนักศึกษา ผูRใชRบัณฑิต ผูRทรงคุณวุฒิ และ มคอ. 7 

 4.2 วิเคราะห̂ทบทวนขRอมูลขRางตRน โดยผูRรับผิดชอบหลักสูตร ประธานหลักสูตร 

 4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ̂ (ถRามี)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ข#อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณN ในพระบรมราชูปถัมภN จังหวัดปทุมธานี 

ว\าด#วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. 2557 และแก#ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562  

และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 
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ข#อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณN ในพระบรมราชูปถัมภN จังหวัดปทุมธานี 

ว\าด#วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 

............................................. 

 โดยที่เป`นการสมควรปรับปรุงขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ 

จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 เพื่อใหRการจัด

การศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเป`นไปอย?างมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(2) แห?งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติ

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จึงออกขRอบังคับไวR 

ดังต?อไปน้ี  

 ขRอ 1 ขRอบังคับนี้เรียกว?า “ขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ 

จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 

 ขRอ 2 ขRอบังคับน้ีใหRใชRบังคับกับนักศึกษาท่ีเขRาศึกษาต้ังแต?ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 เป̀นตRนไป 

 ขRอ 3 ในขRอบังคับน้ี 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว?า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน                       

ในหลักสูตร ไม?ต่ำกว?าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท?า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว?า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ 

จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว?า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂                         

ในพระบรมราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว?า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂                                                                                                                                

ในพระบรมราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี“อธิการบดี” หมายความว?า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี 

 “คณะ” หมายความว?า คณะหรือหน?วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ

ปริญญาตรี ที่นักศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^  ในพระบรมราชูปถัมภ̂ จังหวัด

ปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว?า  คณบดีของคณะ  
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“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว?า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว?า คณะกรรมการวิชาการคณะท่ีนักศึกษาสังกัด 

“คณะกรรมการประจำหลักสูตร” หมายความว?า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต?งต้ังใหRรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา

หลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความว?า ผูRซึ ่งไดRรับแต?งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี ใหRมีหนRาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ

นักศึกษา 

“อาจารย^ที่ปรึกษา” หมายความว?า อาจารย^ที่มหาวิทยาลัยแต?งตั้งใหRเป`นที่ปรึกษาของ

นักศึกษาแต?ละหมู?เรียน 

“อาจารย^ประจำ” หมายความว?า อาจารย^ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂  

ในพระบรมราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว?า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน?วยกิต” หมายความว?า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา

เป`นรายวิชาเพื่อสะสมหน?วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว?า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มีการ

จัดการศึกษาไม?นRอยกว?า 15 สัปดาห̂ 

“ภาคฤดูรRอน” หมายความว?า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาท่ี 2 ของป]การศึกษา

ป�จจุบัน และก?อนภาคการศึกษาท่ี 1 ของป]การศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความว?า วิชาต?าง ๆ ที่เปbดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

โดยเป̀นไปตามหลักสูตรของคณะน้ัน 

“หน?วยกิต” หมายความว?า มาตราที่ใชRแสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาไดRรับแต?

ละรายวิชา 

 “การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว?า การนำหน?วยกิตและค?าระดับคะแนนของ

รายวิชาท่ีเคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใชRโดยไม?ตRองศึกษารายวิชาน้ันอีก 

“การยกเวRนการเรียนรายวิชา” หมายความว?า การนำหน?วยกิตของรายวิชาใน

หลักสูตรมหาวิทยาลัยและใหRหมายความรวมถึงการนำเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ?มวิชาจากหลักสูตร

สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ไดRศึกษาแลRว และการเทียบโอนความรูRและการใหRหน?วยกิต      จากการศึกษา
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นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝfกอาชีพหรือจากประสบการณ^การทำงานมาใชR โดยไม?ตRอง

ศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม?นำมา

คำนวณค?าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

“แฟ�มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว?า เอกสารหลักฐานที่แสดงว?ามีความรูR           

ตามรายวิชาหรือกลุ?มวิชาท่ีขอยกเวRนการเรียนรายวิชา 

ขRอ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ขRอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติอื่นในส?วนที่กำหนดไวRแลRวใน

ขRอบังคับน้ี หรือซ่ึงขัดแยRงกับขRอบังคับน้ี ใหRใชRขRอบังคับน้ีแทน 

ขRอ 5 ใหRอธิการบดีรักษาการใหRเป`นไปตามขRอบังคับนี ้ และใหRมีอำนาจออกระเบียบ 

ประกาศ หรือคำส่ังเพ่ือปฏิบัติตามขRอบังคับน้ี 

ในกรณีที่มีป�ญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขRอบังคับนี้ ใหRอธิการบดีเป`นผูRมีอำนาจ

ตีความและวินิจฉัยช้ีขาด 

หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 

 

ขRอ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยใหRมีหน?วยงาน บุคคล และคณะบุคคล 

ดำเนินงาน ดังต?อไปน้ี 

6.1 สภาวิชาการ 

6.2 คณะกรรมการวิชาการ 

6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 

6.4 คณะกรรมการประจำหลักสูตร 

6.5 อาจารย̂ท่ีปรึกษา 

ขRอ 7 การแต?งตั้งสภาวิชาการ ใหRเป`นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห?งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ขRอ 8 อำนาจหนRาท่ีของสภาวิชาการ ใหRเป`นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห?ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ขRอ 9 ใหRอธิการบดีแต?งต้ังคณะกรรมการวิชาการ ประกอบดRวย 

9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีท่ีไดRรับมอบหมาย เป̀นประธาน 

9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหนRาหน?วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เป̀น

กรรมการ 

9.3 นายทะเบียน  เป̀นกรรมการ 
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9.4 ผู Rอำนวยการสำนักส?งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป`นกรรมการและ

เลขานุการ 

9.5 รองผูRอำนวยการสำนักส?งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 คน  เป̀น

กรรมการและผูRช?วยเลขานุการ 

ขRอ 10 ใหRคณะกรรมการวิชาการมีหนRาท่ี ดังต?อไปน้ี 

10.1 พิจารณากลั่นกรองร?างประกาศ ระเบียบ หรือขRอบังคับที่เกี่ยวกับการ จัด

การศึกษาก?อนนำเสนอสภาวิชาการ 

10.2 พิจารณากล่ันกรองบุคคลเพ่ือแต?งต้ังเป̀นอาจารย̂พิเศษ อาจารย̂ผูRทรงคุณวุฒิ

และอาจารย̂ผูRประสานงานรายวิชา 

10.3 กำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนใหRเป`นไปตามระเบียบ ขRอบังคับ 

ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

10.4 พิจารณากล่ันกรองแผนการรับนักศึกษา 

10.5 พิจารณากลั่นกรองผูRสำเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผูRที่มีคุณสมบัติจะสำเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต?อสภาวิชาการ 

10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกล่ันกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 

10.7 ปฏิบัติหนRาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 ขRอ 11 ใหRคณะเป`นหน?วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหาร  งาน

วิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซ่ึงคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบดRวย 

11.1 คณบดี เป̀นประธาน 

11.2 ประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร เป̀นกรรมการ 

11.3 รองคณบดีท่ีดูแลงานวิชาการ เป̀นกรรมการและเลขานุการ 

11.4 หัวหนRาสำนักงานคณบดี เป̀นผูRช?วยเลขานุการ 

ขRอ 12 ใหRคณะกรรมการวิชาการคณะมีหนRาท่ี ดังต?อไปน้ี 

12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การศึกษา 

12.2 พิจารณากล่ันกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ตำรา และส่ือประกอบ     

การเรียนการสอน  

12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณ̂ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการดำเนินการ

ของประสบการณ̂ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) ทุก

สาขาวิชา  
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12.4 พิจารณากล่ันกรองอัตรากำลังผูRสอน 

12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต?งตั้งอาจารย^พิเศษ อาจารย^ผูRทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย̂ผูRประสานงานรายวิชา 

12.6 พิจารณากล่ันกรองการเสนอแต?งต้ังอาจารย̂ท่ีปรึกษา 

12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการดำเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นป]ตาม

วัตถุประสงค̂ของหลักสูตร 

12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจำป]ตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

12.9 พิจารณากล่ันกรองการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

12.10 ปฏิบัติหนRาท่ีตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

ขRอ 13  ใหRมหาวิทยาลัยแต?งตั ้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรตามเกณฑ^มาตรฐาน

หลักสูตร จากอาจารย̂ประจำท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ̂กับสาขาวิชาน้ัน ๆ 

 ขRอ 14  คณะกรรมการประจำหลักสูตรมีหนRาท่ี ดังต?อไปน้ี  

            14.1  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหRตรงตามเกณฑ^มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 

14.2  จัดทำโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ตำรา สื่อ ประกอบการเรียนการ

สอน และจัดทำแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ^ภาคสนาม 

(มคอ. 4) ทุกรายวิชา 

14.3  พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน

ผลการดำเนินการของประสบการณ^ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ

หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา 

14.4  จัดทำอัตรากำลังผูRสอนเสนอต?อคณบดีและมหาวิทยาลัย 

14.5  เสนอขอแต?งตั้งอาจารย^พิเศษ อาจารย^ผูRทรงคุณวุฒิและอาจารย^ผูRประสานงาน

รายวิชา 

14.6  เสนอแต?งต้ังอาจารย̂ท่ีปรึกษาต?อคณบดีและมหาวิทยาลัย 

14.7 เสนอแผนการดำเนินการพัฒนานักศึกษาทุกช้ันป]ตามวัตถุประสงค̂ของหลักสูตร 

14.8  ดำเน ินการประเม ินผลการผลิตบัณฑิตประจำป]ตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

14.9  ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  

14.10 ดำเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจำ

หลักสูตร 



95 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ3 ในพระบรมราชูปถัมภ3 จังหวัดปทุมธานี 

95 

14.11 ปฏิบัติหนRาท่ีตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

ขRอ 15 ใหRมหาวิทยาลัยแต?งตั ้งบุคคลเพื ่อทำหนRาที ่อาจารย^ที ่ปรึกษา โดยมีหนRาที ่ใหR

คำปรึกษาดูแล สนับสนุนทางดRานวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และใหRมีส?วนในการประเมินผล

ความกRาวหนRาในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

หมวด 2 

ระบบการจัดการศึกษา 

 

ขRอ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใชRระบบทวิภาคโดย 1 ป]

การศึกษาแบ?งออกเป`น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย     

แต?ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม?นRอยกว?า 15 สัปดาห̂ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรRอน

ต?อจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยใหRมีจำนวนชั่วโมงการศึกษาในแต?ละรายวิชาเทียบเคียงกันไดRกับ

การศึกษาภาคปกติ 

ขRอ 17 การกำหนดหน?วยกิตแต?ละรายวิชา ใหRกำหนดโดยใชRเกณฑ̂ ดังน้ี 

17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชRเวลาบรรยายหรืออภิปรายป�ญหาไม?นRอยกว?า 15 

ช่ัวโมงต?อภาคการศึกษาปกติ ใหRมีค?าเท?ากับ 1 หน?วยกิตระบบทวิภาค 

17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที ่ใชRเวลาฝfกหรือทดลองไม?นRอยกว?า 30 ชั ่วโมงต?อภาค

การศึกษาปกติ ใหRมีค?าเท?ากับ 1 หน?วยกิตระบบทวิภาค 

17.3 การฝfกงานหรือการฝfกภาคสนามที่ใชRเวลาฝfกไม?นRอยกว?า 45 ชั ่วโมงต?อภาค

การศึกษาปกติ ใหRมีค?าเท?ากับ 1 หน?วยกิตระบบทวิภาค 

17.4 การทำโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดที่ไดRรับมอบหมายที่ใชRเวลาทำโครงงาน

หรือกิจกรรมไม?นRอยกว?า 45 ช่ัวโมงต?อภาคการศึกษาปกติ ใหRมีค?าเท?ากับ 1 หน?วยกิตระบบทวิภาค 

ขRอ 18 การจัดการศึกษา มีดังน้ี 

18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป`นการจัดการศึกษาที่มี 

การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม?นRอยกว?า 9 หน?วยกิต  และไม?เกิน 22 หน?วยกิต  และ ภาคฤดู

รRอน ไม?เกิน 9 หน?วยกิต 

18.2 การศึกษาแบบไม?เต็มเวลา (Part-time Education) เป`นการจัดการศึกษา

ท่ีมีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูรRอน ไม?เกิน 9 หน?วยกิต 

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช?วงเวลา (Particular Time Period Education) เป̀น

การจัดการศึกษาในบางช?วงเวลาของป]การศึกษา หรือเป̀นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
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18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป`นการจัดการศึกษาโดยใชRการ

สอนทางไกลผ?านระบบการสื่อสารหรือเครือข?ายสารสนเทศต?าง ๆ หรือเป̀นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือ

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป̀นการจัดการศึกษาเป̀นชุด

รายวิชาหรือกลุ?มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั ้งละรายวิชา (Block Course Education) เป`นการจัด

การศึกษาท่ีกำหนดใหRนักศึกษาเรียนคร้ังละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.7 การศ ึกษาแบบนานาชาต ิ  ( International Education) เป `นการจัด

การศึกษาโดยใชRภาษาต?างประเทศทั้งหมดซึ่งอาจจะเป`นความร?วมมือของสถานศึกษาหรือหน?วยงาน

ในประเทศ หรือต?างประเทศ และมีการจัดการใหRมีมาตรฐานเช?นเดียวกับหลักสูตรสากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน?วยกิต (Pre-degree Education) เป`นการศึกษาแบบ

รายวิชาเพ่ือสะสมหน?วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s 

Degree Program) เป`นการจัดการศึกษาที่ใหRผูRเรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพรRอมกัน 2 หลักสูตร 

โดยผูRสำเร็จการศึกษาจะไดRรับปริญญาจากท้ัง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.10 การศ ึกษาหลักส ูตรระดับปร ิญญาตร ีปร ิญญาที ่  2 (The Second 

Bachelor’s Degree Program) เป`นการจัดการศึกษาที่ใหRผู Rเรียนที่สำเร็จปริญญาตรีแลRวมาศึกษา     

ในระดับปริญญาตรีเพ่ือรับปริญญาท่ี 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.11  การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบกRาวหนRา (Bachelor’s Honors 

Program) เป`นการจัดการศึกษาใหRผูRเรียนที่มีความสามารถพิเศษดRานสติป�ญญา ความรูRความสามารถ 

ไดRศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.12 การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว?าเหมาะสม ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

 

หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

 

ขRอ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไวR 2 ระดับ ดังน้ี 

19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ป] ใหRมีจำนวนหน?วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม?

นRอยกว?า 90 หน?วยกิต 

19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซ่ึงจัดไวR 3 ประเภท ดังน้ี 
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19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป]) ใหRมีจำนวนหน?วยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไม?นRอยกว?า 120 หน?วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ป]) ใหRมีจำนวนหน?วยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไม?นRอยกว?า 150 หน?วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต?อเนื่อง) ใหRมีจำนวนหน?วยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไม?นRอยกว?า 72 หน?วยกิต 

ขRอ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ใหRเป̀นไปตามท่ีกำหนด ดังน้ี 

20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาใหRใชRเวลาการศึกษา ดังน้ี 

20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใชRเวลาในการศึกษาไม?นRอยกว?า 5 ภาค

การศึกษาปกติและไม?เกิน 6 ป]การศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป]) ใชRเวลาในการศึกษาไม?นRอยกว?า 6 ภาค

การศึกษาปกติและไม?เกิน 8 ป]การศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ป]) ใชRเวลาในการศึกษาไม?นRอยกว?า 8 ภาค

การศึกษาปกติและไม?เกิน 10 ป]การศึกษา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต?อเนื่อง) ใชRเวลาในการศึกษาไม?นRอย

กว?า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม?เกิน 4 ป]การศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม?เต็มเวลาใหRใชRเวลาการศึกษา ดังน้ี 

20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใชRเวลาในการศึกษาไม?นRอยกว?า 10 ภาค

การศึกษาปกติและไม?เกิน 9 ป]การศึกษา 

20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป]) ใชRเวลาในการศึกษาไม?นRอยกว?า  

14 ภาคการศึกษาปกติและไม?เกิน 12 ป]การศึกษา 

20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ป]) ใชRเวลาในการศึกษาไม?นRอยกว?า  

17 ภาคการศึกษาปกติและไม?เกิน 15 ป]การศึกษา 

20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต?อเน่ือง) ใชRเวลาในการศึกษาไม?นRอย

กว?า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม?เกิน 6 ป]การศึกษา 

20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอื่น ๆ ใหRเป`นไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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หมวด 4 

การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู#สมัครเข#าเปgนนักศึกษา 

 

ขRอ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเขRาศึกษา และการรายงานตัวเขRาเป`นนักศึกษา 

ใหRเป̀นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ̂ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขRอ 22 คุณสมบัติของผูRสมัครเขRาเป̀นนักศึกษา 

22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ป] และปริญญาตรี 5 ป] ตRองสำเร็จ

การศึกษาไม?ต่ำกว?าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท?าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง 

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต?อเนื่อง) ตRองสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา

หรือเทียบเท?าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

22.3 ไม?เคยเป̀นผูRมีความประพฤติเสียหายรRายแรง 

22.4 ไม?เป̀นคนวิกลจริตและไม?เป̀นโรคติดต?อรRายแรงหรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 

22.5 มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไวRในหลักสูตรที่จะเขRาศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

ขRอ 23 คุณสมบัติของผูRสมัครเขRาเป̀นนักศึกษาสะสมหน?วยกิต  

23.1 สำเร ็จการศ ึกษาไม?ต ่ำกว ?าช ั ้นม ัธยมศึกษาตอนตRนหรือเทียบเท?าจาก

สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

23.2 ไม?เคยเป̀นผูRมีความประพฤติเสียหายรRายแรง 

23.3 ไม?เป̀นคนวิกลจริตและไม?เป̀นโรคติดต?อรRายแรงหรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 

23.4 มีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดไวRในประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด 5 

การข้ึนทะเบียนเปgนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 

ขRอ 24 การข้ึนทะเบียนเป̀นนักศึกษา 

24.1 ผูRที่ไดRรับคัดเลือกเป`นนักศึกษาตRองมารายงานตัว ส?งหลักฐาน และชำระเงิน

ค?าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดจึงจะมีสภาพเป̀นนักศึกษา 

24.2 ผูRที่ไดRรับคัดเลือกเป`นนักศึกษาไม?มารายงานตัว ส?งหลักฐาน และชำระเงิน

ค?าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ใหRถือว?าผูRนั้นสละสิทธิ์การเป`นนักศึกษา เวRนแต?จะ

ไดRรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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ขRอ 25 ประเภทนักศึกษา แบ?งออกเป̀น 2 ประเภท ไดRแก? 

25.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน    ในภาค

การศึกษาปกติไม?นRอยกว?า 9 หน?วยกิต และไม?เกิน 22 หน?วยกิต และภาคฤดูรRอนไม?เกิน     9 หน?วย

กิต 

25.2 นักศึกษาไม?เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที ่มีการลงทะเบียนเรียน ในภาค

การศึกษาปกติและภาคฤดูรRอนไม?เกิน 9 หน?วยกิต 

ขRอ 26 การลงทะเบียนเรียน 

26.1 นักศึกษาตRองลงทะเบียนเรียนและชำระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต?ละ 

ภาคการศึกษาหากพRนกำหนดจะถือว?าพRนสภาพการเป`นนักศึกษา เวRนแต?มีการชำระเงินเพื่อรักษาสภาพ

นักศึกษา 

26.2 กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิธ ีการลงทะเบียนเรียน และการชำระเงิน

ค?าธรรมเนียมการศึกษาใหRเป̀นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต?ละภาคการศึกษาปกติ ใหRลงทะเบียนเรียน   

ไม?นRอยกว?า 9 หน?วยกิต และไม?เกิน 22 หน?วยกิต สำหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรRอนใหRลงทะเบียนเรียน

ไม?เกิน 9 หน?วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม?เต็มเวลาใหRลงทะเบียนเรียนในแต?ละภาคการศึกษาปกติ

และภาคฤดูรRอนไม?เกิน 9 หน?วยกิต สำหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝfกประสบการณ^วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเวRนการลงทะเบียนรายวิชา 

สามารถลงทะเบียนเรียนนRอยกว?า 9 หน?วยกิตไดR 

ในกรณีที่มีความจำเป`นหรือกรณีจะขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน 

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม?เกิน 25 หน?วยกิตในภาคการศึกษาปกติ สำหรับ

การลงทะเบียนเรียนแบบไม?เต็มเวลาลงทะเบียนไดRไม?เกิน 15 หน?วยกิต และไม?เกิน 12 หน?วยกิตในภาคฤดูรRอน 

ทั้งนี้ใหRคณบดีเป`นผูRพิจารณาอนุมัติ โดยคำแนะนำของอาจารย^ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจำ

หลักสูตร ก?อนการลงทะเบียน  

การเปbดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูรRอน ใหRเป`นไปตามที่หลักสูตรกำหนด

หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษา ใหRจัดเวลาการเรียนการสอน  ไม?นRอยกว?า   

8 สัปดาห^ แต?ไม?เกิน 12 สัปดาห̂ ในกรณีมีความจำเป`นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห^ โดยตRองมี

จำนวนช่ัวโมงเรียนต?อหน?วยกิตในแต?ละรายวิชาเท?ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรRอนไดRใน

รายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดขRอใดขRอหน่ึงดังต?อไปน้ี 

26.3.1 วิชาที่กำหนดไวRในแผนการศึกษาที่หลักสูตรใหRเปbดสอนในภาคฤดูรRอน 

และจะตRองมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม?นRอยกว?า 10 คน 
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26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปbดสอน

ใหRแก?นักศึกษาท่ีเคยเรียนวิชาน้ันมาก?อนและมีผลการประเมินไม?ผ?านเท?าน้ัน  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ใหRเปbดสอนไดRตามความจำเป`นโดยความ

เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาที่ตRองศึกษาเป`นภาคการศึกษาสุดทRาย เพื่อใหRครบตามโครงสรRาง

หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

26.4 นักศึกษาที่ไม?ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะถูก

ปรับค?าลงทะเบียนเรียนล?าชRาเป̀นรายวันตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

26.5 เมื ่อพRนระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจะไม?อนุญาตใหR

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เวRนแต?จะมีเหตุผลอันควรและตRองไดRรับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง

อธิการบดีท่ีไดRรับมอบหมายก?อนหมดกำหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป`นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน

เรียนในหลักสูตรอ่ืนไดRอีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาไดRทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ตRองเป`นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเวRนการเรียนรายวิชาตามท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด 

26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน?วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

และไดRคะแนนเฉล่ียสะสมอยู?ในเกณฑ̂ท่ีสำเร็จการศึกษาแลRว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม?ไดR เวRนแต?ศึกษา

อยู?ในระยะเวลาตามท่ีหลักสูตรกำหนด  หรือเป̀นนักศึกษาท่ีกำลังศึกษาอยู?  ในหลักสูตร เพ่ือขออนุมัติ    

2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ

จำกัดจำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหน่ึง 

26.10 นักศึกษาตRองตรวจสอบสถานสภาพการเป`นนักศึกษาก?อน ถRาไม?มีสิทธิใน

การลงทะเบียนเรียน แต?ไดRลงทะเบียนเรียนและชำระค?าธรรมเนียมการศึกษาไปแลRว จะไม?มีสิทธิ์ขอ

ค?าธรรมเนียมการศึกษาน้ัน ๆ คืน 

26.11 ผูRพRนสภาพการเป̀นนักศึกษา ไม?มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียน หากผูRพRนสภาพการ

เป̀นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ใหRถือว?าการลงทะเบียนเรียนน้ันไม?สมบูรณ̂ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต?างมหาวิทยาลัยไดR โดยความเห็นชอบ

ของมหาวิทยาลัย 

ขRอ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีมีวิชาบังคับก?อน (Pre-requisite) 
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นักศึกษาจะตRองลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป`นวิชาบังคับและไดRผลการเรียนไม?ต่ำกว?า 

D หรือ P ก?อนลงทะเบียนรายวิชาต?อเนื่อง มิฉะนั้นใหRถือว?าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต?อเนื่องเป̀น

โมฆะ เวRนแต?บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใตRการควบคุมขององค^กรวิชาชีพใหRเป`นไปตาม

มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป̀น F ไดR ยกเวRนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดทRาย

เพ่ือใหRครบตามโครงสรRางของหลักสูตร 

ขRอ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน 

28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบไดR D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ำไดR

ต?อเมื่อไดRรับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด โดยจำนวนหน?วยกิตและค?าคะแนนของ

รายวิชาท่ีเรียนซ้ำน้ีตRองนำไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉล่ียสะสมทุกคร้ังเช?นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

28.2 นักศึกษาที่ไดR F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะตRองลงทะเบียนเรียนรายวิชา

น้ันซ้ำอีก จนกว?าจะไดRรับผลการเรียนไม?ต่ำกว?า D หรือ P  

28.3 นักศึกษาที่ไดRรับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน

เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ?มเดียวกันแทนไดR เพ่ือใหRครบตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวRในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาที่ไดRรับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

อื่น ๆ แทนไดR ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่กำหนดไวRในหลักสูตรแลRว จะไม?เลือกรายวิชาเรียนแทน

ก็ไดR 

ขRอ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม?นับหน?วยกิต (Audit) 

29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม?นับหน?วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม?นับหน?วยกิตรวมเขRากับจำนวนหน?วยกิตในภาคการศึกษาและจำนวนหน?วยกิตตาม

หลักสูตร 

29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม?นับหน?วยกิตไดRก็ต?อเมื่อไดRรับความ

เห็นชอบจากอาจารย̂ผูRสอนรายวิชาน้ัน  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหRบุคคลภายนอกท่ีไม?ใช?นักศึกษาเขRาเรียนบางรายวิชาเป̀น

พิเศษไดR แต?ผูRนั้นจะตRองมีคุณสมบัติและพื้นฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตRอง

ปฏิบัติตามขRอบังคับและระเบียบต?าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ตRองเสียค?าธรรมเนียมการศึกษาเช?นเดียวกับ

นักศึกษาท่ีเรียนแบบไม?เต็มเวลา 

ขRอ 30 การขอเปbดหมู?เรียนพิเศษ  

มหาวิทยาลัยเปbดหมู?เรียนพิเศษที่เปbดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ใหRเฉพาะกรณี

ดังต?อไปน้ี 

30.1 เป`นภาคการศึกษาสุดทRายที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา แต?รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสรRางของหลักสูตรไม?เปbดสอนหรือเปbดสอนแต?นักศึกษาไม?สามารถลงทะเบียนเรียนไดR 
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30.2 รายวิชาดังกล?าวจะไม?มีเปbดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 

30.3 รายวิชาท่ีขอเปbดจะตRองมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม?ซ้ำซRอนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกติ 

30.4 นักศึกษาตRองยื่นคำรRอง ขอเปbดหมู?พิเศษ ภายในสัปดาห^แรก ของการเปbด      

ภาคการศึกษา 

ขRอ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพิ่ม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาตRองไดRรับอนุมัติจากคณบดี  โดยความ

เห็นชอบจากอาจารย̂ผูRสอนและอาจารย̂ท่ีปรึกษาก?อน 

31.2 การขอเพิ ่มหรือขอถอนรายวิชาตRองกระทำภายใน 3 สัปดาห^แรกของภาค

การศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห̂แรกของภาคฤดูรRอน หากมีความจำเป̀นอาจขอเพิ่มหรือขอถอนรายวิชาไดR

ภายใน 6 สัปดาห̂แรกของภาคการศึกษาปกติ ท้ังน้ีตRองเป̀นไปตามขRอ 26.3 แต?จำนวนหน?วยกิต    ท่ีคงเหลือ

จะตRองไม?นRอยกว?า 9 หน?วยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ตRองดำเนินการใหRเสร็จสิ้นก?อนการสอบปลายภาค

การศึกษาไม?นRอยกว?า 1 สัปดาห̂ 

ขRอ 32 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 

32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งใหRพักการเรียน จะตRองชำระ

เงินค?าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะน้ันจะพRนสภาพนักศึกษา 

32.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาใหRดำเนินการใหRแลRวเสร็จภายใน  3 

สัปดาห̂แรก นับจากวันเปbดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห̂แรกจากวันเปbดภาคการศึกษา   ภาค

ฤดูรRอน มิฉะน้ันจะตRองเสียค?าปรับตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

ขRอ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา  ใหRเป`นไปตามหมวด  7  การวัดและ     

การประเมินผล 

 

หมวด 6 

การเรียน การฝ�กประสบการณNวิชาชีพ สหกิจศึกษา 

 

ขRอ 34 การเรียน 

นักศึกษาตRองมีเวลาเรียนไม?นRอยกว?ารRอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชา

นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนนRอยกว?ารRอยละ 80 แต?ไม?ต่ำกว?ารRอยละ 60 

ใหRยื่นคำรRองขอมีสิทธิ์สอบพรRอมหลักฐานแสดงเหตุจำเป̀นของการขาดเรียนต?ออาจารย̂ผูRสอน โดยผ?าน

ความเห็นชอบของอาจารย̂ท่ีปรึกษาและใหRอยู?ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชาน้ัน ๆ 
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ก?อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห^ สำหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนนRอยกว?ารRอยละ 60 ใหRไดRรับผล

การเรียนเป̀น F หรือ NP 

ขRอ 35 การฝfกประสบการณ̂วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

35.1 นักศึกษาตRองฝfกประสบการณ^วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไวRในหลักสูตรถRา

ผูRใดปฏิบัติไม?ครบถRวน ใหRถือว?าการศึกษายังไม?สมบูรณ̂ 

35.2 ในระหว?างการฝfกประสบการณ^วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะตRอง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามขRอกำหนดทุกประการ หากฝ�าฝµน อาจารย^นิเทศหรือพี่เลี้ยง

ในหน?วยงานฝfกประสบการณ^วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส?งตัวกลับและดำเนินการใหRฝfก

ประสบการณ̂วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม? 

 

หมวด 7 

การวัดและการประเมินผล 

 

ขRอ 36 ใหRมีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต?าง ๆ ตามหลักสูตรเป̀น 2 ระบบ ดังน้ี 

36.1 ระบบมีค?าระดับคะแนน แบ?งเป̀น 8 ระดับ 

 

ระดับคะแนน ความหมาย ค?าระดับคะแนน 

A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 

B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 

B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใชR (Fairly Good) 2.5 

C พอใชR (Fair) 2.0 

D+ อ?อน (Poor) 1.5 

D อ?อนมาก (Very Poor) 1.0 

F ตก (Fail) 0 

ระบบนี้ใชRสำหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที ่บังคับเรียนตาม

หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว?าไดRรับการประเมินผ?านตRองไม?ต่ำกว?า “D” ถRานักศึกษาไดRระดับคะแนน

ในรายวิชาใดต่ำกว?า “D” ตRองลงทะเบียนเรียนใหม?จนกว?าจะสอบไดR กรณีวิชาเลือกถRาไดRระดับคะแนน F  

สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นไดR ส?วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝfกประสบการณ̂

วิชาชีพ รายวิชาฝfกประสบการณ^วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถRาไดRระดับ

คะแนนต่ำกว?า “C” ถือว?าสอบตก นักศึกษาจะตRองลงทะเบียนเรียนใหม? 
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36.2 ระบบไม?มีค?าระดับคะแนน  กำหนดสัญลักษณ̂การประเมินผล ดังน้ี 

 

สัญลักษณ̂ ความหมาย 

 PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ?านดีเย่ียม 

P (Pass) ผลการประเมินผ?าน 

NP (No Pass) ผลการประเมินไม?ผ?าน 

W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยไดRรับอนุมัติ 

T (Transfer of Credits) การยกเวRนการเรียนรายวิชา 

I (Incomplete) ผลการประเมินยังไม?สมบูรณ̂ 

Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป`นพิเศษ โดยไม?นับ

หน?วยกิต 

 

ระบบนี้ใชRสำหรับการประเมินผลรายวิชาที ่หลักสูตรบังคับใหRเรียนเพิ ่มตาม

ขRอกำหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดใหRเรียนเพิ่ม หรือใชRสำหรับการลงทะเบียน

เรียนรายวิชา โดยไม?นับหน?วยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหRเรียนเพิ่มตามขRอกำหนดเฉพาะและรายวิชา 

ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดใหRเรียนเพิ่มถRาไดRผลการประเมินไม?ผ?าน (NP) นักศึกษาตRองลงทะเบียน

เรียนใหม?จนกว?าจะผ?าน    

ขRอ 37 ขRอกำหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ̂ต?างๆ  มีดังน้ี 

37.1  Au (Audit) ใชRสำหรับการประเมินผ?านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน

เป̀นพิเศษโดยไม?นับหน?วยกิต      

37.2  W (Withdraw) ใชRสำหรับการบันทึกรายวิชาที ่ไดRรับอนุมัติใหRยกเลิก

รายวิชาน้ัน โดยตRองดำเนินการใหRเสร็จส้ินก?อนกำหนดสอบปลายภาคไม?นRอยกว?า 1 สัปดาห̂หรือตามท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนดและใชRในกรณีที ่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั ่งใหRพักการศึกษาหลังจาก

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ันแลRว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใชRสำหรับบันทึกการยกเวRนการเรียนรายวิชา 

37.4  I  (Incomplete) ใชRสำหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ

เรียนไม?สมบูรณ̂เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ไดR “I” จะตRองดำเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือ

เปล่ียนระดับคะแนนใหRเสร็จส้ินในภาคการศึกษาถัดไป การเปล่ียนระดับคะแนน “I” ใหRดำเนินการดังน้ี 
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37.4.1 กรณีนักศึกษายังทำงานไม?สมบูรณ^ ไม?ติดต?อผูRสอนหรือไม?สามารถส?ง

งานไดRตามเวลาที่กำหนด ใหRผูRสอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู?ใหRเสร็จสิ้นภายในภาค

การศึกษาถัดไป หากอาจารย̂ผูRสอนไม?ส?งผลการศึกษาตามกำหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา

เป̀น “F” เวRนแต?กรณีท่ีไม?ใช?ความบกพร?องของนักศึกษา อธิการบดีอาจใหRขยายเวลาต?อไปไดR 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และไดRรับอนุญาตใหRสอบ แต?ไม?

มาสอบภายในเวลาที่กำหนด หรือสำหรับนักศึกษาที่ไม?ไดRรับอนุญาตใหRสอบ ใหRอาจารย^ผูRสอนประเมินผล

การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู?ใหRเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย^ไม?ส?งผลการศึกษาตาม

กำหนดมหาวิทยาลัยจะเปล่ียนผลการศึกษาเป̀น “F”  

                ขRอ 38  รายวิชาที่ไดRรับการยกเวRนการเรียน ใหRไดRรับผลการประเมินเป`น “T” และมหาวิทยาลัยจะ

ไม?นำมาคิดค?าคะแนนเฉล่ียสะสม 

ขRอ 39 นักศึกษาที่เขRาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต?อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ซ้ำกับรายวิชาที่ศึกษามาแลRวในระดับอนุปริญญาไม?ไดR หากลงทะเบียนซ้ำใหRเวRนการนับหน?วยกิตเพ่ือ

พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสรRางของหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู? ยกเวRนไดRรับอนุมัติจากคณบดีท่ี

รายวิชาน้ันสังกัดอยู? 

ขRอ 40 การนับจำนวนหน?วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสรRางของหลักสูตรใหRนับเฉพาะ

หน?วยกิตของรายวิชาท่ีไดRรับการประเมินผลการเรียนว?าผ?านเท?าน้ัน 

ขRอ 41 ค?าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาใหRคำนวณจากผลการศึกษาของ

นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจำนวนหน?วยกิตกับค?าระดับคะแนนของแต?ละ

รายวิชาเป`นตัวตั้งและหารดRวยจำนวนหน?วยกิตของภาคการศึกษานั้น การคำนวณดังกล?าวใหRตั้งหารถึง

ทศนิยม 2 ตำแหน?งโดยไม?ป�ดเศษ 

ขRอ 42 ค?าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหRคำนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต?เริ่มเขRาศึกษา

จนถึงภาคการศึกษาสุดทRาย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจำนวนหน?วยกิตกับค?าระดับคะแนนของแต?ละ

รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป`นตัวตั้งและหารดRวยจำนวนหน?วยกิตทั้งหมด การคำนวณดังกล?าวใหRตั้งหาร

ถึงทศนิยม 2 ตำแหน?งโดยไม?ป�ดเศษ 

ขRอ 43 รายวิชาที่ไดRผลการศึกษาเป`น F ใหRนำมาคิดค?าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค?าระดับคะแนน

เฉล่ียสะสม 

ขRอ 44 ผลการศึกษาระบบไม?มีค?าระดับคะแนน ไม?ตRองนับรวมหน?วยกิตเป`นตัวหารแต?ใหRนับ

หน?วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ̂มาตรฐานหลักสูตร 

ขRอ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาไดR I ใหRคำนวณค?าระดับคะแนนเฉลี ่ยรายภาค

การศึกษาน้ันโดยนับเฉพาะรายวิชาท่ีไม?ไดR I เท?าน้ัน 
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ขRอ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสรRางหลักสูตรแลRว และไดRค?าระดับคะแนนเฉล่ีย

สะสมตั้งแต? 1.80 ขึ้นไป แต?ไม?ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ไดRรับผล

การศึกษาเป`น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม?เพิ่มเติม เพื่อทำค?าระดับคะแนนเฉลี่ยใหRถึง 

2.00 กรณีเป`นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมใหRฝ�ายทะเบียนนำค?าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด

ค?าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม และตRองอยู?ในระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด 

ขRอ 47 ในกรณีที ่มีความจำเป`นอันไม?อาจกRาวล?วงเสียไดR ที ่อาจารย^ผู Rสอนไม?สามารถ

ประเมินผลการศึกษาไดR ใหRมหาวิทยาลัยแต?งต้ังคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลการศึกษาในรายวิชาน้ัน 

 

หมวด 8 

การย#ายคณะ การเปล่ียนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 

 

ขRอ 48 การยRายคณะหรือการเปล่ียนหลักสูตร 

48.1 นักศึกษาท่ีจะขอยRายคณะหรือเปล่ียนหลักสูตรจะตRองศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไม?นRอยกว?า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉล่ียไม?นRอยกว?า 2.50 ท้ังน้ีไม?นับภาคการศึกษาท่ีลาพัก

การเรียนหรือถูกส่ังใหRพักการเรียนและไม?เคยไดRรับอนุมัติใหRยRายคณะหรือเปล่ียนหลักสูตรมาก?อน 

48.2 ในการย่ืนคำรRองขอยRายคณะหรือเปล่ียนหลักสูตร นักศึกษาตRองแสดงเหตุผล

ประกอบ และผ?านการพิจารณา หรือดำเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยกำหนด 

48.3 การยRายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรตRองดำเนินการใหRเสร็จสิ้นก?อนการลงทะเบียน

เรียนในภาคการศึกษาน้ัน ๆ  

48.4 รายวิชาต?าง ๆ ที่นักศึกษายRายคณะ เรียนมา ใหRเป`นไปตามหมวดท่ี 9 การ

เทียบโอนผลการเรียนและการยกเวRนการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ใหRนับต้ังแต?เร่ิมเขRาเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 

48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอยRายใหRเป̀นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 

 

48.7 นักศึกษาที่ยRายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตRองศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

ที่ยRายไปไม?นRอยกว?า 1 ป]การศึกษาจึงจะขอสำเร็จการศึกษาไดR ทั้งนี้ไม?นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ

เรียนหรือถูกส่ังใหRพักการเรียน 

48.8 นักศึกษาที ่ยRายคณะหรือเปลี ่ยนหลักสูตรจะตRองชำระค?าธรรมเนียมตามท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด 

ขRอ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
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49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทย

ฐานะเทียบเท?ามหาวิทยาลัยและกำลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงไดRกับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยมาเป`นนักศึกษาไดRโดยไดRรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตรและคณบดี และ

ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะไดRรับการพิจารณารับโอน 

49.2.1 มีคุณสมบัติครบถRวนตามขRอ 22 

49.2.2 ไม?เป`นผูRที่พRนสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมดRวยมีกรณีความผิด

ทางวินัย 

49.2.3 ไดRศึกษาอยู ?ในสถาบันอุดมศึกษามาแลRวไม?นRอยกว?า 1 ภาค

การศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม?นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งใหRพักการเรียน และตRองไดRค?าระดับคะแนน

เฉล่ียสะสมต้ังแต? 2.00 ข้ึนไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค^จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะตRองส?งใบ

สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม?นRอยกว?า 6 สัปดาห^ ก?อนเปbดภาคการศึกษาที่ประสงค^จะเขRาศึกษานั้นพรRอม

กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาตRองมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม?นRอยกว?า 1 ป]

การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเวRนการเรียนรายวิชาใหRเป`นไปตามหมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวRนการเรียนรายวิชา 

 

หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว#นการเรียนรายวิชา 

 

ขRอ 50 ผูRมีสิทธิไดRรับการเทียบโอนผลการเรียน ตRองมีคุณสมบัติขRอใดขRอหน่ึง ดังต?อไปน้ี 

50.1 กำลังศึกษาอยู?ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแลRวโอนยRาย

คณะหรือเปล่ียนหลักสูตร 

50.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ของมหาวิทยาลัย และเขRาศึกษาระดับ    

ปริญญาตรีท่ี 2 

50.3 ผ?านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหน่ึงตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

50.4 เป̀นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขRอ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  

51.1 ตRองเป`นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป`นส?วนหนึ่งของหลักสูตรท่ี

โอนยRายคณะหรือเปล่ียนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป̀นผูRเลือก 
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51.2 ตRองเป`นรายวิชาที่มีคำอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ^และเทียบเคียง

กันไดR 

51.3 ตRองไม?ใช?รายวิชาดังต?อไปนี้ สัมมนา ป�ญหาพิเศษ เตรียมฝfกประสบการณ̂

วิชาชีพ ฝfกประสบการณ̂วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

ขRอ 52 ผูRมีสิทธิไดRรับการยกเวRนการเรียนรายวิชา ตRองมีคุณสมบัติขRอใดขRอหน่ึง ดังต?อไปน้ี 

52.1 สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

52.2 ผ?านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหน่ึงตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

52.3 ขอยRายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝfกอาชีพ หรือ

ประสบการณ^ทำงานและตRองมีความรูRพื ้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท?าสำหรับ

นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเขRาศึกษา

ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเวRนการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน?วยกิต 

และตRองเรียนเพ่ิมรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขRอ 53 การพิจารณายกเวRนการเรียนรายวิชา 

  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เป`นรายวิชาหรือกลุ?มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท?า 

ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน?วยงานของรัฐท่ีมีอำนาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป`นรายวิชาหรือกลุ?มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม?นRอยกว?าสาม

ในส่ีของรายวิชาหรือกลุ?มรายวิชาท่ีขอยกเวRนการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เป`นรายวิชาหรือกลุ?มวิชาที่ไดRระดับคะแนนไม?ต่ำกว?า C หรือไดR ค?า

ระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท?าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป`นค?าระดับ และไดRผลการประเมิน

ผ?านในรายวิชาที่ไม?ประเมินผลเป`นค?าระดับไม?ต่ำกว?า P ทั้งนี้ตRองเป`นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรน้ัน

กำหนด 

53.1.4 จำนวนหน?วยกิตที่ไดRรับการยกเวRนการเรียนรายวิชารวมแลRวตRองไม?เกิน

สามในส่ีของจำนวนหน?วยกิตรวมของหลักสูตรท่ีกำลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ?มวิชา ที่ไดRรับการยกเวRนการเรียนรายวิชา  ใหRบันทึกใน 

ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใชRอักษร T 

53.1.6 ตRองไม?ใช?รายวิชาดังต?อไปน้ี สัมมนา ป�ญหาพิเศษ เตรียมฝfกประสบการณ̂

วิชาชีพ ฝfกประสบการณ̂วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
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53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปbดหลักสูตรใหม? เทียบโอนนักศึกษาเขRาศึกษาไดR

ไม?เกินชั้นป]และภาคการศึกษาที่ไดRรับอนุญาตใหRมีนักศึกษาเรียนอยู? ตามหลักสูตรที่ไดRรับความ

เห็นชอบแลRว 

53.1.8 กรณีที่ไม?เป`นไปตามขRอ 53.1.1 – 53.1.7 ใหRอยู?ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการประจำหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ^ทำงาน       

เขRาสู?การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู Rจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 

ประสบการณ^ทำงาน จะเทียบเป`นรายวิชาหรือกลุ?มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปbดสอน ใน

มหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรูRและการใหRหน?วยกิตสำหรับการศึกษา

นอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ̂ทำงาน เขRาสู?การศึกษาในระบบใหRคณะกรรมการ

ประเมินการยกเวRนการเรียนรายวิชาใชRวิธีการอย?างใดอย?างหนึ่งหรือหลายอย?างดังต?อไปนี้ เป̀น

หลักเกณฑ̂ในการประเมิน 

  (1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 

  (2) การทดสอบท ี ่คณะ หร ือหล ักส ูตรจ ัดสอบเอง (Credits from 

Examination) 

(3) การประเมินหรืออบรมที ่จ ัดโดยหน?วยงานต?างๆ (Credits from 

Training)  

(4) การเสนอแฟ�มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 

ผลการประเมินจะตRองเทียบไดRไม?ต่ำกว?าคะแนน C หรือ ค?าระดับ

คะแนน 2.00 หรือเทียบเท?าสำหรับรายวิชาหรือกลุ?มวิชา จึงจะใหRจำนวนหน?วยกิตของรายวิชาหรือ

กลุ?มวิชานั้น แต?จะไม?ใหRระดับคะแนน และไม?มีการนำมาคิดค?าระดับคะแนน หรือค?าระดับคะแนน

เฉล่ียสะสม  

53.2.3  ใหRมีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังน้ี 

 (1) หน?วยกิตที ่ไดRจากการทดสอบมาตรฐาน ใหRบันทึกเป`น “CS” 

(Credits from Standardized Tests) 

(2) หน?วยกิตที่ไดRจากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองใหR

บันทึกเป̀น “CE”  (Credits from Examination) 

(3) หน?วยกิตที่ไดRจากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน?วยงานต?าง ๆ 

ใหRบันทึกเป̀น “CT” (Credits from Training)  
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(4) หน?วยกิตที่ไดRจากการเสนอแฟ�มสะสมงาน ใหRบันทึกเป`น “CP” 

(Credits from Portfolio) 

53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเวRนการเรียนรายวิชาจะตRองมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย     

อย?างนRอย 1 ป]การศึกษา จึงจะมีสิทธิสำเร็จการศึกษา 

53.2.5 ใหRมหาวิทยาลัยแต?งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ

ยกเวRนการเรียนรายวิชา ประกอบดRวย 

(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุ?ม

วิชาท่ีจะขอยกเวRนการเรียนรายวิชาเป̀นประธาน 

(2) อาจารย^หรือผู Rเชียวชาญในหลักสูตรที ่จะขอยกเวRนการเรียน

รายวิชาจำนวนอย?างนRอยหน่ึงคนแต?ไม?เกินสามคนโดยคำแนะนำของคณบดีตาม (1) เป̀นกรรมการ 

(3) ประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเวRนการ

เรียนรายวิชาเป̀นกรรมการและเลขานุการ 

เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเวRนการเรียนรายวิชาดำเนินการ

เสร็จสิ้นแลRว ใหRรายงานผลการประเมินการยกเวRนการเรียนรายวิชาไปยังสำนักส?งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนเพ่ือเสนอใหRมหาวิทยาลัยอนุมัติต?อไป 

ขRอ 54 กำหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวRนการเรียนรายวิชา 

นักศึกษาที่ประสงค^จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเวRนการเรียนรายวิชาหรือกลุ?มวิชา 

จะตRองยื่นคำรRองต?อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห^ นับจากวันเปbดภาคการศึกษาแรกที่เขRาศึกษา เวRนแต?

ไดRรับอนุมัติจากอธิการบดี แต?ทั้งนี้ตRองไม?เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ

ยกเวRนการเรียนรายวิชาไดRเพียงคร้ังเดียว 

ขRอ 55 การนับจำนวนภาคการศึกษาของผูRท่ีไดRรับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวRน

การเรียนรายวิชาใหRถือเกณฑ̂ดังน้ี 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใหRนับจำนวนหน?วยกิต ไดRไม?เกิน 22 หน?วยกิต

เป̀น 1 ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม?เต็มเวลาใหRนับจำนวนหน?วยกิตไดRไม?เกิน 9 หน?วยกิต

เป̀น 1 ภาคการศึกษา 

ขRอ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวRนการเรียนรายวิชา ตRองชำระค?าธรรมเนียม

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
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หมวด 10 

การลาพักการเรียน การลาออก และการพ#นสภาพการเปgนนักศึกษา 

 

ขRอ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นักศึกษาอาจย่ืนคำขอลาพักการเรียนไดRในกรณีต?อไปน้ี 

57.1.1 ถูกเกณฑ̂หรือเรียกระดมพลเขRารับราชการทหารกองประจำการ 

57.1.2 ไดRรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว?างประเทศหรือทุนอื่นใด ท่ี

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

57.1.3 เจ็บป�วยจนตRองพักรักษาตัวเป`นเวลานานเกินกว?ารRอยละ 20 ของเวลา

เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย^จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ

สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว?าดRวยสถานพยาบาล  

57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจำเป`นส?วนตัวอาจยื่นคำรRองขอลาพักการเรียนไดR 

ถRาลงทะเบียนเรียนมาแลRวอย?างนRอย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

57.2 นักศึกษาที่ตRองลาพักการเรียน    ใหRยื่นคำรRอง.  ภายในสัปดาห^ที่ 3 ของ 

ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน โดยการอนุมัติใหRลาพักการเรียนใหRเป̀นอำนาจของคณบดี 

นักศึกษามีสิทธิ ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต?อคณบดีไม?เกิน 1 ภาค

การศึกษา ถRานักศึกษามีความจำเป`นที่จะตRองลาพักการเรียนมากกว?า 1 ภาคการศึกษา หรือเมื่อครบ

กำหนดพักการเรียนแลRวยังมีความจำเป`นที่จะตRองพักการเรียนต?อไปอีก ใหRยื่นคำรRองขอพักการเรียน

ใหม?และตRองไดRรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

57.3 ในกรณีที่นักศึกษาไดRรับอนุมัติใหRลาพักการเรียนใหRนับระยะเวลาท่ี ลาพัก

การเรียนเขRารวมในระยะเวลาการศึกษาดRวย 

57.4 นักศึกษาที่ไดRรับอนุมัติใหRลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเขRาเรียนจะตRองยื่นคำรRอง

ขอกลับเขRาเรียนก?อนวันเปbดภาคการศึกษาไม?นRอยกว?า 2 สัปดาห^ และเมื่อไดRรับความเห็นชอบจาก

คณบดีแลRวจึงจะกลับเขRาเรียนไดR 

ขRอ 58 นักศึกษาที่ประสงค^จะลาออกจากความเป`นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหRย่ืน

หนังสือลาออก และตRองไดRรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก?อน การลาออกจึงจะสมบูรณ̂ 

ขRอ 59 การพRนสภาพการเป̀นนักศึกษา 

59.1 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

59.2 ไดRรับอนุมัติใหRลาออก 

59.3 ไม?รักษาสภาพนักศึกษาในแต?ละภาคการศึกษา 
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59.4 ไดRระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝfกประสบการณ^วิชาชีพ รายวิชาฝfก

ประสบการณ^วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ำกว?า C เป`นครั้งที่ 2 

ยกเวRนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีประสงค̂จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินไดRค?าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว?า 1.60 เมื่อสิ้นป]การศึกษา

ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินไดRรับค?าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว?า 1.80 เมื่อสิ้นป]การศึกษาปกติ

ที่ 2 นับตั้งแต?เริ่มเขRาเรียน และในทุก ๆ ป]การศึกษาปกติถัดไป ยกเวRนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี

ประสงค̂จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

สำหรับนักศึกษาเรียนแบบไม?เต็มเวลา  ใหRนำภาคฤดูรRอนมารวมเป`น ภาค

การศึกษาดRวย 

ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม?ตRองนำมาคิด ใหRคิดค?า

ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมเฉพาะรายวิชาท่ีมีค?าระดับคะแนน 

59.6 ใชRเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาท่ีกำหนด 

59.7 ขาดคุณสมบัติตามขRอ 22 อย?างใดอย?างหน่ึง 

59.8 ตาย 

ขRอ 60  นักศึกษาพRนสภาพการเป`นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม?รักษาสภาพนักศึกษา

สามารถยื่นคำรRอง พรRอมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป`นนักศึกษาต?อมหาวิทยาลัย และเม่ือ

ไดRรับอนุมัติแลRวตRองชำระเงิน ค?าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป`นนักศึกษา และค?าธรรมเนียมการ

รักษาสภาพการเป̀นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

 

หมวด 11 

การสำเร็จการศึกษา 

 

ขRอ 61 นักศึกษาท่ีถือว?าสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตRองมีคุณสมบัติครบถRวนทุกขRอดังน้ี 

61.1 มีความประพฤติดี  

61.2 สอบไดRรายวิชาต?าง  ๆครบตามโครงสรRางของหลักสูตรตามเกณฑ̂การประเมินผล 

61.3 ไดRค?าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม?ต่ำกว?า 2.00 

61.4 สอบผ?านการประเมินความรูRและทักษะตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  

61.5 ผ?านการเขRาร?วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ̂มาตรฐานหลักสูตร 

ขRอ 62 การขออนุมัติสำเร็จการศึกษา 
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62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว?าจะสำเร็จการศึกษาใหRยื่นคำรRองขอสำเร็จ 

การศึกษาต?อสำนักส?งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจำนง

ขอสำเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามขRอ 61 และตRองไม?คRางชำระค?าธรรมเนียมต?าง ๆ ไม?ติดคRางวัสดุ

สารสนเทศ หรืออยู?ระหว?างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว?าครบถRวนตาม

ขRอบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และใหRถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ

ตรวจสอบคุณสมบัติว?าครบถRวนเป̀นวันสำเร็จการศึกษา  

ในกรณีที ่ศ ึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแลRวไม?นRอยกว?า 3 ป] และ

จำเป`นตRองยุติการศึกษา สามารถยื่นขอสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต?ละหลักสูตรตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม?นRอยกว?า 90 หน?วยกิต ประกอบดRวยวิชาศึกษาทั่วไปไม?

นRอยกว?า 30 หน?วยกิต วิชาเฉพาะไม?นRอยกว?า 45 หน?วยกิต วิชาเลือกเสรีไม?นRอยกว?า 3 หน?วยกิต และ

คะแนนเฉล่ียสะสมไม?นRอยกว?า 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแลRวไม?นRอยกว?า 4 ป] สอบไดRรายวิชา

ต?าง ๆ ครบตามโครงสรRางของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม?นRอยกว?า 1.75 สามารถยื่นขอ

สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต?ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ขRอ 63 นักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะไดRรับเกียรตินิยม ตRองมีคุณสมบัติดังน้ี 

63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป] หรือปริญญาตรี 5 ป] เมื่อเรียนครบหลักสูตร

แลRวไดRค?าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม?นRอยกว?า 3.60 จะไดRรับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง และไดRค?าระดับคะแนน

เฉล่ียสะสมไม?นRอยกว?า 3.25 แต?ไม?ถึง 3.60 จะไดRรับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต?อเนื่อง) สอบไดRค?าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก

ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท?าไม?นRอยกว?า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรไดRค?าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก

การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต?อเนื่อง) ไม?นRอยกว?า 3.60 จะไดRรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดRรับ

ระดับค?าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท?าไม?นRอยกว?า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบ

หลักสูตรไดRค?าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต?อเนื่อง) ไม?นRอยกว?า 3.25 

แต?ไม?ถึง 3.60 จะไดRรับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบไดRในรายวิชาใด ๆ ไม?ต่ำกว?า C ตามระบบค?าระดับคะแนนหรือไม?ไดR 

“NP” ตามระบบไม?มีค?าระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังน้ี 

63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป] สำหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา

ใชRเวลาในการศึกษาไม?เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต?อกัน และสำหรับนักศึกษาเรียนแบบไม?เต็มเวลา

ใชRเวลาไม?เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต?อกัน ท้ังน้ีเป̀นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
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63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป] สำหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา

ใชRเวลาในการศึกษาไม?เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต?อกัน และสำหรับนักศึกษาเรียนแบบไม?เต็ม

เวลาใชRเวลาไม?เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต?อกัน ท้ังน้ีเป̀นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต?อเนื่อง) สำหรับนักศึกษาเรียนแบบ

เต็มเวลาใชRเวลาในการศึกษาไม?เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต?อกัน และสำหรับนักศึกษาเรียนแบบไม?

เต็มเวลาใชRเวลาไม?เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต?อกัน ท้ังน้ีเป̀นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  

63.4 ตRองไม?เคยขอยกเวRนการเรียนรายวิชา ยกเวRนกรณีการเทียบโอนผลการเรียน 

ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะไดRรับปริญญาเกียรตินิยมจะตRองเป`นผูRมีความประพฤติดี และไม?เคย

ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ขRอ 64 การใหRรางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร?างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาจะตRองมีคุณสมบัติดังน้ี 

64.1 ไดRเกียรตินิยมอันดับหน่ึงและมีค?าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม?ต่ำกว?า 3.75 

64.2  ไดRค?าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด ในกลุ?มผูRสำเร็จการศึกษา ในป]เดียวกันใน 

แต?ละคณะ 

 

หมวด 12 

การควบคุมคุณภาพ 

 

ขRอ 65 ใหRมหาวิทยาลัย ประเมินการสอนของอาจารย^ผูRสอน อย?างนRอยภาคการศึกษาละ  

1 คร้ัง และใหRนำผลการประเมินมาใชRในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ขRอ 66 ใหRคณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพื่อติดตาม และประเมินผลการใชRหลักสูตรอย?างต?อเนื่อง

ภายใน 5 ป] ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

ประกาศ ณ  วันท่ี 24 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557   

                      
   (นายจรูญ  ถาวรจักร̂) 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ 

           ในพระบรมราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี 
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ข#อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณN ในพระบรมราชูปถัมภN จังหวัดปทุมธานี 

ว\าด#วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

............................................. 

 โดยที่เป`นการแกRไขเพิ่มเติมขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ̂  

จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อใหR 

การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต?อเนื่อง)  

เป `นไปอย?างมีประสิทธ ิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๘ แห?ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/

๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๖    กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกขRอบังคับไวR ดังต?อไปน้ี  

 ขRอ ๑ ขRอบังคับนี้เรียกว?า “ขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ 

จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 ขRอ ๒ ขRอบังคับนี้ใหRใชRบังคับกับนักศึกษาที่เขRาศึกษาตั้งแต?ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ เป`นตRน

ไป 

 ขRอ ๓ ใหRเพิ่มเติมขRอความใน ขRอ ๓ แห?งขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ใน

พระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๗ ดังน้ี 

 ““อาจารย^ประจำหลักสูตร” หมายความว?า อาจารย^ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ̂

กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปbดสอน ซึ่งมีหนRาที่สอนและคRนควRาวิจัยในสาขาวิชาดังกล?าว ทั้งนี้ สามารถเป̀น

อาจารย̂ประจำหลักสูตรหลายหลักสูตรไดRในเวลาเดียวกัน แต?ตRองเป̀นหลักสูตรท่ีอาจารย̂ผูRน้ันมีคุณวุฒิตรงหรือ

สัมพันธ̂กับสาขาวิชาของหลักสูตร  

“อาจารย^ผูRรับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย^ประจำหลักสูตรที่มีภาระหนRาที่ในการ

บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต?การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม

ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย^ผู RรับผิดชอบหลักสูตรตRองอยู ?ประจำหลักสูตรนั ้นตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป`นอาจารย^ผูRรับผิดชอบหลักสูตรเกินกว?า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม?ไดR 
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ยกเวRน พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ     ใหRเป`นอาจารย^ผูRรับผิดชอบหลักสูตรไดRอีกหนึ่งหลักสูตรและ

อาจารย̂ผูRรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำไดRไม?เกิน ๒ คน” 

 ขRอ ๔ ใหRยกเลิกความในขRอ ๗ และขRอ ๘ แห?งขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂  

ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๗  

ขRอ ๕ ใหRเพิ่มเติมขRอความในขRอ ๑๖ เป̀นวรรคสอง แห?งขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา

ตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังน้ี 

“กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกำหนดใหRภาคการศึกษา

ของหลักสูตรนั ้น แตกต?างจากที ่กำหนดไวRในขRอบังคับนี ้ก็ไดR ทั ้งนี ้ตRองไม?ขัดหรือแยRงกับประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ” 

 ขRอ ๖ ใหRยกเลิกขRอความใน ขRอ ๑๘.๑๒  แห?งขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂

ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๗ โดยใชRขRอความดังต?อไปน้ีแทน 

“๑๘.๑๒ การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculum) เป`นการ

จัดการศึกษาสำหรับกลุ?มบุคคลเพื่อเพิ่มพูนความรูR ทักษะ และประสบการณ^การเรียนรูR ตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย” 

 ขRอ ๗ ใหRเพิ่มขRอ ๑๘.๑๓ แห?งขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรม

ราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ดังน้ี 

“๑๘.๑๓ การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว?าเหมาะสม ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย” 

ขRอ ๘ ใหRเพิ่มขRอ ๒๓/๑ แห?งขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรม

ราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ดังน้ี 

“ขRอ ๒๓/๑ คุณสมบัติของผูRสมัครเขRาศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร

อ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

(๑) ไม?เคยเป̀นผูRมีความประพฤติเสียหายรRายแรง 

(๒) ไม?เป`นคนวิกลจริตและไม?เป`นโรคติดต?อรRายแรงหรือโรคอื่นซึ ่งสังคม

รังเกียจ 
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(๓) มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไวRในหลักสูตรที่จะเขRาศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย” 

 ขRอ ๙ ใหRยกเลิกขRอความในขRอ ๒๔ แห?งขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ใน

พระบรม ราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๗ โดยใชRขRอความดังต?อไปน้ีแทน 

  “ขRอ ๒๔ การขึ้นทะเบียนเป`นนักศึกษา สำหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  

ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต?อเน่ือง) 

 ๒๔.๑ ผูRที่ไดRรับคัดเลือกเป`นนักศึกษาตRองมารายงานตัว ส?งหลักฐาน และ

ชำระเงินค?าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดจึงจะมีสภาพเป̀นนักศึกษา 

 ๒๔.๒ ผูRท่ีไดRรับคัดเลือกเป̀นนักศึกษาไม?มารายงานตัว ส?งหลักฐาน และชำระ

เงินค?าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ใหRถือว?าผูRน้ันสละสิทธ์ิการเป̀นนักศึกษา เวRนแต?

จะไดRรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

 ขRอ ๑๐ ใหRเพิ่มขRอ ๒๔/๑ แห?งขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรม

ราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ดังน้ี 

“ขRอ ๒๔/๑ การขึ้นทะเบียนเป`นนักศึกษา สำหรับหลักสูตรอบรมระยะส้ัน หรือ

หลักสูตรอื ่นๆ ที ่มหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ใหRเป`นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัย” 

  ขRอ ๑๑ ใหRยกเลิกขRอความในขRอ ๒๕ แห?งขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระ

บรมราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

โดยใชRขRอความดังต?อไปน้ีแทน 

“ขRอ ๒๕ ประเภทนักศึกษา แบ?งออกเป̀น ๓ ประเภท ไดRแก? 

๒๕.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาปกติ  ไม?นRอยกว?า ๙ หน?วยกิต และไม?เกิน ๒๒ หน?วยกิต และภาคฤดูรRอนไม?เกิน ๙ หน?วย

กิต 

๒๕.๒ นักศึกษาไม?เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน ในภาค

การศึกษาปกติและภาคฤดูรRอนไม?เกิน ๙ หน?วยกิต 

๒๕.๓ นักศ ึกษาตามหลักส ูตรอบรมระยะสั ้น หร ือหลักส ูตรอ ื ่นๆ ท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 
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 ขRอ ๑๒ ใหRยกเลิกขRอความในขRอ ๒๖.๓.๑ ๒๖.๓.๒ ๒๖.๓.๓ ๒๖.๓.๔ และ ๒๖.๓.๕ แห?ง

ขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัด

การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใชRขRอความดังต?อไปน้ี แทน 

 “๒๖.๓.๑ วิชาที่กำหนดไวRในแผนการศึกษาที่หลักสูตรใหRเปbดสอนในภาคฤดูรRอน 

อาจเป`นรายวิชาที่เคยเรียนมาก?อนและผลการประเมินไม?ผ?าน หรือรายวิชาที่จำเป`นตRองเรียนเพื่อใหR

ครบโครงสรRางในการสำเร็จการศึกษา  

๒๖.๓.๒ วิชาท่ีคณะหรือหลักสูตรเปbดสอนในภาคฤดูรRอน นอกเหนือไปจากรายวิชา

ท่ีกำหนดไวRในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป̀นรายวิชาในหมวดวิชาต?าง ๆ ไดR 

ทั้งนี้กรณีท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนนRอยกว?า ๑๐ คน ใหRเสนอต?อคณะกรรมการ

วิชาการพิจารณา”  

 ขRอ ๑๓ ใหRเพิ่มขRอ ๒๖/๑ แห?งขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรม

ราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ดังน้ี 

 “ขRอ ๒๖/๑ การลงทะเบียนเรียน สำหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ 

ที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเป`นนักศึกษาใหRเป`นไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย” 

 ขRอ ๑๔ ใหRยกเลิกขRอความในขRอ ๓๕ แห?งขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ใน

พระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๗ โดยใชRขRอความดังต?อไปน้ีแทน 

“ขRอ ๓๕ การฝfกประสบการณ^วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป̀น

ผูRประกอบการใหม? 

๓๕.๑ นักศึกษาตRองฝfกประสบการณ^วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา

ศักยภาพการเป̀นผูRประกอบการใหม? ตามท่ีระบุไวRในหลักสูตรถRาผูRใดปฏิบัติไม?ครบถRวน ใหRถือว?าการศึกษา

ยังไม?สมบูรณ̂ 

๓๕.๒ ในระหว?างการฝfกประสบการณ^วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา

ศักยภาพการเป`นผู Rประกอบการใหม? นักศึกษาจะตRองประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตาม

ขRอกำหนดทุกประการ   หากฝ�าฝµน อาจารย^นิเทศหรือพี่เลี้ยง ในหน?วยงานฝfกประสบการณ^วิชาชีพ 

สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป̀นผู Rประกอบการใหม? อาจพิจารณาส?งตัวกลับและ

ดำเนินการใหRฝfกประสบการณ^วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป`นผูRประกอบการ

ใหม? อีกคร้ัง 
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๓๕.๓ นักศึกษาตRองผ?านรายวิชาการเตรียมฝfกประสบการณ^วิชาชีพ เตรียมสหกิจ

ศึกษาหรือการเตรียมฝfกประสบการณ^วิชาชีพที่มีชื่อเป̀นอย?างอื่นก?อน จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝfก

ประสบการณ̂วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป̀นผูRประกอบการใหม? ไดR” 

 ขRอ ๑๕ ใหRเพิ่มขRอความต?อไปนี้เป`นวรรคสี่  ของขRอ  ๓๖.๒    แห?งขRอบังคับมหาวิทยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา

และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังน้ี 

“กรณีการประเมินผลสำหรับหลักสูตรอบรมระยะสั ้น หรือหลักสูตรอื ่นๆ ท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลใหRเป`นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัย” 

 ขRอ ๑๖ ใหRยกเลิกขRอความในขRอ ๓๗.๔.๒  แห?งขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂

ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใชRขRอความดังต?อไปน้ีแทน 

“๓๗.๔.๒ กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ใหRนักศึกษายื่นคำรRองขอสอบปลาย

ภาคต?อคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน ๒ สัปดาห^หลังจากเปbดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อไดRรับ

อนุญาตจากคณบดีใหRสอบปลายภาค ใหRคณะท่ีรายวิชาน้ันสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุม

สอบ หากไม?มาสอบภายในเวลาที่กำหนด หรือไม?ไดRรับอนุญาตใหRสอบ อาจารย^ผูRสอนส?งผลการเรียน

ตามคะแนนที่มีอยู?หากอาจารย^ไม?ส?งผลการเรียนตามกำหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป̀น 

“F”” 

ขRอ ๑๗ ใหRเพิ่มขRอ ๔๖/๑ แห?งขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรม

ราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ดังน้ี   

“ขRอ ๔๖/๑ ใหRอาจารย^ผูRสอนส?งผลการเรียนตามกำหนดการลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย” 

ขRอ ๑๘ ใหRเพิ่มเติมขRอความในขRอ ๖๑ แห?งขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ใน

พระบรม ราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๗ ดังน้ี 

“สำหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต?อเน่ือง)”  

 ขRอ ๑๙ ใหRเพิ่มขRอ ๖๑/๑  แห?งขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรม

ราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังน้ี  
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“ขRอ ๖๑/๑ นักศึกษาที่ถือว?าสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ

หลักสูตรอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลใหRเป`นไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย 

 ขRอ ๒๐ ใหRยกเลิกขRอความในขRอ ๖๓.๒ แห?งขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ^               ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา

และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใชRขRอความดังต?อไปน้ีแทน 

 “๖๓.๒ สอบไดRในรายวิชาใด ๆ ไม?ต่ำกว?า “D” ตามระบบค?าระดับคะแนนหรือไม?ไดR 

“NP”     ตามระบบไม?มีค?าระดับคะแนน” 

 ขRอ ๒๑ ใหRเพ่ิมเติมขRอความในขRอ ๖๓.๓ แห?งขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ 

ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๗ ดังน้ี 

“ขRอ ๖๓.๓.๔ การสำเร็จการศึกษาสำหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร

อื่นๆ                ที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการสำเร็จ

การศึกษาใหRเป̀นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 

ประกาศ ณ  วันท่ี ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

       

                      

 

   (ศาสตราจารย̂ ดร.วิรุณ ต้ังเจริญ) 

                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี 
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ข#อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณN ในพระบรมราชูปถัมภN จังหวัดปทุมธานี 

ว\าด#วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ. 2562 

............................................. 

 โดยที่เป`นการแกRไขเพิ่มเติมขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ̂  

จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 เพื ่อใหR 

การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต?อเนื่อง)  

เป̀นไปอย?างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แห?งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันท่ี  

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงออกขRอบังคับไวR ดังต?อไปน้ี  

 ขRอ 1 ขRอบังคับนี้เรียกว?า “ขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ 

จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563” 

 ขRอ 2 ขRอบังคับน้ีใหRใชRบังคับกับนักศึกษาท่ียังคงมีสภาพนักศึกษาในวันท่ีประกาศฉบับน้ี

ประกาศใชRบังคับเป̀นตRนไป 

ขRอ 3 ใหRยกเลิกความในขRอ 28 แห?งขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระ

บรมราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

โดยใชRขRอความดังต?อไปน้ีแทน 

 “ขRอ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ำ 

28.1 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษาเป`น F หากมี

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ำครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ใหRใชRผลการศึกษาที่ไดRคะแนนสูงสุด

เป`นผลการศึกษา แต?รายวิชาที่มีผลการศึกษาเป`น F จะยังคงปรากฏอยู?ในหลักฐานทางทะเบียนของ

ภาคการศึกษาน้ัน 

28.2 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษา เป`น D หรือ 

D+ หากมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ำครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ใหRใชRผลการศึกษาที่ไดR
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คะแนนสูงสุดเป̀นผลการศึกษา แต?รายวิชาที่มีผลคะแนนที่ลงทะเบียนก?อนหนRานั้น จะยังคงปรากฏอยู?

ในหลักฐานทางทะเบียนของภาคการศึกษาน้ัน 

 ขRอ 4 ใหRยกเลิกความในขRอ 43 แห?งขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระ

บรมราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

โดยใชRขRอความดังต?อไปน้ีแทน 

“43 รายวิชาท่ีไดRผลการศึกษาเป̀น “F” ใหRเป̀นไปตามขRอ 28” 

  ขRอ 5 ใหRยกเลิกความในขRอ 48.1 แห?งขRอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂  

ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี ว?าดRวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. 2557โดยใชRขRอความดังต?อไปน้ีแทน 

“48.1 นักศึกษาที่จะขอยRายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตRองศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิม     ไม?นRอยกว?า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม?นRอยกว?า 2.00 ทั้งน้ี ไม?นับภาคการศึกษาท่ี

ลาพักการเรียนหรือถูกส่ังใหRพักการเรียนและไม?เคยไดRรับอนุมัติใหRยRายคณะหรือเปล่ียนหลักสูตรมาก?อน 

หรือแลRวแต?เง่ือนไขของหลักสูตรท่ีไดRรับโอนยRาย” 

 

 ประกาศ ณ  วันท่ี 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

       

                      

 

   (ศาสตราจารย̂ ดร.วิรุณ ต้ังเจริญ) 

                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณJ ในพระบรมราชูปถัมภJ จังหวัดปทุมธาน ี

ปรับปรุงเล็กนSอย (สมอ.08)  

พ.ศ. 2559 
 

1. ช่ือหลักสูตร 

 ช่ือภาษาไทย : วิชาศึกษาท่ัวไป  

ภาษาอังกฤษ : General Education 

 

2. หน\วยงานท่ีรับผิดชอบ   

งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ จังหวัดปทุมธานี 

 

3. ความเปgนมาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 กระทรวงศึกษาธิการไดRมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑ^มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล?ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที ่ 25 

พฤษภาคม 2548 โดยในขRอ 8.1 ใหRความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไวRว?า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาท่ี

มุ?งพัฒนา ผูRเรียนใหRมีความรอบรูRอย?างกวRางขวาง มีโลกทัศน̂ท่ีกวRางไกล มีความเขRาใจธรรมชาติ ตนเอง 

ผูRอื่น และสังคม เป`นผูRใฝ�รูR สามารถคิดอย?างมีเหตุผล สามารถใชRภาษาในการติดต?อสื่อสารความหมาย

ไดRดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค?าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ 

สามารถนำความรูRไปใชRในการดำเนินชีวิต และดำรงตนอยู?ในสังคมไดRเป`นอย?างดี” สำหรับวิชาศึกษา

ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใชR

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในป] พ.ศ. 2549 ไดRมีการพัฒนาวิชาศึกษา

ทั่วไปใชRในมหาวิทยาลัย และในป] พ.ศ. 2556 ไดRพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม? เพื่อใหRเขRาสู?กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยใหRสอดคลRองกับกับเกณฑ^มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 ที่ระบุไวRว?า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจำแนกเป`นรายวิชา หรือ

ลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ไดR โดยใหRครอบคลุมสาระของกลุ?มวิชามนุษยศาสตร^และสังคมศาสตร̂ 

ภาษา วิทยาศาสตร̂และคณิตศาสตร̂ โดยมีหน?วยกิตไม?นRอยกว?า 30 หน?วยกิต 

 วิชาศึกษาท่ัวไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 น้ัน มีลักษณะบูรณาการศาสตร̂เน้ือหาวิชาต?างๆ 

(Integrated) อันไดRแก? กลุ?มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ?มวิชามนุษยศาสตร^และสังคมศาสตร^ กลุ?ม

วิชาวิทยาศาสตร^และคณิตศาสตร^ รวม 10 รายวิชา รายวิชาละ 3 หน?วยกิต รวม 30 หน?วยกิต โดย

จัดการเรียนการสอนแบบเนRนกิจกรรม (Active Learning) ใหRนักศึกษาไดRมีทักษะการเรียนรู Rใน
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ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ใหRนักศึกษาไดRปฏิบัติจริง เรียนรู Rจากเหตุการณ̂ 

สถานการณ^จริงนำความรู Rที ่ไดRไปใชRในชีว ิตประจำวัน มีจิตอาสา ใหRนักศึกษาไดRเร ียนรู Rจาก

กระบวนการวิจัย (Research-based) และทำโครงการต?างๆ (Project-based) ใหRนักศึกษานำมา

อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูRกัน (Discussions) โดยใหRอาจารย^สอนเป`นทีม (Team Teaching) ลด

การสอนแบบบรรยาย นอกจากน้ีใหRนักศึกษาไดRเรียนรูRจากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต̂ บทเรียน

ออนไลน^ และการฝfกทักษะภาษาอังกฤษดRวยบทเรียนออนไลน^ โดยมุ?งเนRนการพัฒนาคุณลักษณะและ

ความรูRของนักศึกษาใหRมีทักษะการเรียนรูRในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

ต?อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกไดR โดยมีความตระหนักและสำนึกในความเป̀นไทย สำหรับ

อาจารย̂ผูRสอน มหาวิทยาลัยไดRพิจารณาคัดเลือกอาจารย̂ผูRสอนและจัดอบรมอาจารย̂ผูRสอนใหRมีความรูR

ความเขRาใจในโครงสรRางหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรูR 

   หลังจากที่ใชRหลักสูตรดังกล?าวมาเป`นเวลา 2 ป] คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงไดRจัดประชุมเพ่ือ

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับขRอดี-ขRอเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแกRป�ญหาพบว?ายังขาดการฝfก

ทักษะบางส?วน ซึ่งอาจส?งผลต?อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแกRไขโดยจัดทำเป`นเอกสาร 

สมอ.08 นำเสนอต?อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559 

เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2559 ดRวยเหตุผลดังต?อไปน้ี 

1. การเปbดเสรีทางการคRาเขRาสู?ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ทำ

ใหRนักศึกษามีความจำเป`นตRองเรียนรูR และมีทักษะดRานภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั ้น ไดRบูรณาการวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไวRในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำใหRกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเนRนหนักไปในทางบูรณาการ ไม?ไดRฝfกทักษะของภาษาอย?างโดดเด?น

จริงจัง รวมถึงไม?มีรายวิชาดRานภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส?งผลต?อการศึกษาต?อ

หรือการทำงานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรใหRเพิ่มรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ

ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพ่ือใหRการฝfกทักษะชัดเจนข้ึน และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน 

2. การเรียนรูRเก่ียวกับพระบาทสมเด็จพระเจRาอยู?หัว เป`นเอกลักษณ^ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย

ซึ่งจะช?วยใหRนักศึกษาไดRเรียนรูRเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการดำเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ไดRบูรณาการรวมกับ

ความเปgนพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไม?โกง ของสำนักงานป�องกัน และปราบปรามการ

ทุจริตแห?งชาติ ทำใหRการเรียนรูR และฝfกทักษะตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทไม?ชัดเจน  

3. การเพิ่มรายวิชา 4 รายวิชา จึงจำเป`นตRองปรับลดจำนวนหน?วยกิตบางรายวิชาลงเพื่อใหR

จำนวนหน?วยกิต รวมไม?เกิน 30 หน?วยกิต 
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4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพื ่อปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาใน

มหาวิทยาลัยใหRเป`นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส?งผลใหRสามารถจำแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ

ความยากง?ายเพื่อใหRสามารถจัดแผนการเรียนไดRสะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล?าวมีมติใหRปรับตัวอักษรนำ

หนRาวิชาจาก GE เป`น VGE ประกอบกับการเพิ่มรายวิชา ตามขRอ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงไดR

ปรับรหัสรายวิชาใหม? ใหRสอดคลRองตามมติท่ีประชุม 

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพื่อปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรูR 5 ดRาน          

ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจึงมีความจำเป`นตRองปรับกระบวนการพัฒนา

ผลการเรียนรูRท้ัง 5 ดRาน ใหRสอดคลRองตามมติของท่ีประชุม 

 

4. ปรัชญา และวัตถุประสงคNของหลักสูตร 

4.1 ปรัชญา 

 เสริมสรRางความเป`นมนุษย^ที ่สมบูรณ^ รู R เขRาใจ และเห็นคุณค?าของตนเอง ผู Rอื ่น สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส?ใจต?อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย?างต?อเนื่อง 

ดำเนินชีวิตอย?างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พรRอมใหRความช?วยเหลือเพ่ือนมนุษย̂ และ

เป̀นพลเมืองท่ีมีคุณค?าของสังคมไทย และสังคมโลก 

4.2 วัตถุประสงคN 

วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงค̂ในการพัฒนานักศึกษาใหRมีคุณลักษณะดังต?อไปน้ี 

4.2.1 มีความรูRพ้ืนฐานการดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ไดRแก? การรูRจักตนเอง รูRจักทRองถ่ิน 

รูRจักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รูRเท?าทันเทคโนโลยี  

4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห^ อย?างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ̂

ระหว?างมนุษย̂ สังคม และธรรมชาติ  

4.2.3 มีทักษะในการดำรงชีวิต การใชRภาษา การติดต?อสื่อสาร การใชRเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การนำเสนอ ทักษะการเรียนรูRในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรูRตลอดชีวิต 

4.2.4 ใชRคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต นRอมนำแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส?วนร?วมในการแกRป�ญหาพัฒนาสังคม 

5. กำหนดการเปeดสอน 

  เปbดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงเล็กนRอย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ต้ังแต? ภาคการศึกษาที่ 1 

ป]การศึกษา 2564 เป̀นตRนไป  
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6. อาจารยNผู#สอน 

 อาจารย^ผู Rสอนมีทั ้งอาจารย^ประจำจากหมวดวิชาศึกษาทั ่วไป คณาจารย^คณะต?างๆ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย^พิเศษท่ี

มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย^ผูRสอนจะตRองเป`นผูRมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และ

เขRารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเป`นฐาน (Project 

Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื ่อใหRนักศึกษาสำเร็จไปเป`นบัณฑิต   ที ่มี

คุณลักษณะตามวัตถุประสงค^ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ อาจารย^ผูRสอนรายวิชาเดียวกันจะตRอง

ร?วมกันจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือใหRการสอนเป̀นไปในแนวทางเดียวกัน 

 

7. นักศึกษา 

 นักศึกษาทุกคนที่เขRาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เขRาศึกษาในป]การศึกษา 

2561 จะตRองเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กนRอย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ใหRครบตาม

โครงสรRาง ซ่ึงถูกบรรจุไวRในหลักสูตรของสาขาวิชาน้ัน 

 

8. หลักสูตร และคำอธิบายรายวิชา 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ^มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ

ในราชก ิจจาน ุ เบกษา เล ?ม 122 ตอนพ ิ เศษ 39 ง ว ันท ี ่  25 พฤษภาคม 2548 โดยในข Rอ 8.1 

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป`นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ไดR โดย

ผสมผสานเน้ือหาวิชาครอบคลุมสาระของกลุ?มวิชาสังคมศาสตร̂ มนุษยศาสตร̂ ภาษา และกลุ?มวิทยาศาสตร̂ 

กับคณิตศาสตร^    ในสัดส?วนที่เหมาะสม เพื่อใหRบรรลุวัตถุประสงค^ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยใหRมีจำนวน

หน?วยกิต รวมไม?นRอยกว?า 30 หน?วยกิต เพื่อใหRหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลRองกับสถานการณ^ และ

เทคโนโลยีป�จจุบัน และส?งเสริมการฝfกทักษาการเรียนรูRในหน?วยกิจกรรมการเรียนรูR จึงไดRมีการแกRไข

ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนRอย (สมอ.08) 
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8.1 จำนวนหน\วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม?นRอยกว?า    30 หน\วยกิต 

8.2 โครงสร#างหลักสูตร แบ?งเป̀น 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรูR บังคับเรียนท้ังหมด ดังน้ี 

  8.2.1 กลุ\มวิชาภาษาและการส่ือสาร    9 หน\วยกิต 

 VGE102  การใชRภาษาไทยอย?างมีวิจารณญาณเพ่ือการส่ือสาร  3(2-2-5) 

   Critical Thai Language for Communication 

 VGE112  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในสังคมโลก   3(2-2-5) 

   English for Global Communication 

 VGE113 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรูRตลอดชีวิต        3(2-2-5) 

   English for Life-long Learning Skills Development 

  8.2.2 กลุ\มวิชามนุษยศาสตรNและสังคมศาสตรN   12 หน\วยกิต 

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท     3(2-2-5) 

   To Follow in the Royal Footsteps of  

   Their Majesties the Kings   

  VGE111*   ทักษะการรูRสารสนเทศ     3(2-2-5) 

       Information Literacy Skills   

 VGE116  การเปล่ียนวิถีใหม?เพ่ือการพัฒนาอย?างย่ังยืน   3(2-2-5) 

  Change of the new normal for  

  sustainable development 

VGE117  การสรRางเสริมอัตลักษณ̂บัณฑิตวไลยอลงกรณ̂  3(2-2-5) 

  VRU Spiritual Identity 

  8.2.3 กลุ?มวิชาวิทยาศาสตร̂คณิตศาสตร̂และเทคโนโลยี  9 หน?วยกิต 

VGE114  การคิดทางวิทยาศาสตร̂ และพัฒนานวัตกรรม  3(2-2-5) 

  Scientific Thinking and developing Innovation 

VGE115  การสรRางเสริมสุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต  3(2-2-5) 

 Health Promotion for Quality of Life 

  VGE118  การเปล่ียนผ?านทางดิจิทัล     3(2-2-5) 

    Digital Transformation 
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8.3 คำอธิบายรายวิชา  

รหัสวิชา  ช่ือ และคำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
 

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5) 

 To Follow in the Royal Footsteps of Their Majesties the Kings 

 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล

ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลRา

เจRาอยู?หัว พระอัจฉริยภาพ หลักทศพิธราชธรรม หลักการทรงงาน พระราชกรณียกิจ การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย^ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลRอม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

VGE102 การใช#ภาษาไทยอย\างมีวิจารณญาณเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 

 Critical Thai Language for Communication 

  ความสำคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะ การฟ�ง  การพูด การอ?าน การ

เขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร การนำเสนอ

สารดRวยวาจา ลายลักษณ^อักษร อย?างมีวิจารณญาณ และการใชRสื ่อผสมในทางวิชาการ และ

สถานการณ̂จริงในชีวิตประจำวัน 

 

VGE111  ทักษะการรู#สารสนเทศ 3(2-2-5) 

   Information Literacy Skills 

    ทักษะการรูRสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา และส?งเสริมทักษะการเรียนรูR   ตลอดชีวิต 

ซ่ึงประกอบดRวย กระบวนการพัฒนาทักษะการรูRสารสนเทศ  การวิเคราะห̂ความตRองการสารสนเทศ 

การคัดเลือกแหล?งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ  เคร่ืองมือสืบคRนทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ̂

การคRนสารสนเทศ การวิเคราะห̂ และสังเคราะห̂สารสนเทศ การประเมินคุณค?าของสารสนเทศ การ

เรียบเรียง และนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบผลงานวิชาการท่ีเป̀นมาตรฐานอย?างมีจริยธรรม 
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VGE112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในสังคมโลก    3(2-2-5) 

  English for Global Communication  

  ฝfก และพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ โดยเนRนการฟ�ง การพูดในสถานการณ̂ 

และหัวขRอต?าง ๆ ไดRแก? ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การท?องเที่ยว เวลาว?าง สื่อสังคมออนไลน^ การซ้ือ

สินคRา และความบันเทิงในบริบทของสังคมไทย และสังคมโลก วิเคราะห^ความแตกต?างทางวัฒนธรรม

ท่ีส?งผลต?อการส่ือสารภาษาอังกฤษใหRสัมฤทธ์ิผล 

 

VGE113 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรู#ตลอดชีวิต     (2-2-5) 

  English for Life-long Learning Skills Development 

ฝfก และพัฒนาการใชRภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูRตลอดชีวิต โดยเนRน

การอ?านขRอความจากแหล?งขRอมูลหลายประเภท เช?น สื่อสิ่งพิมพ^ และสื่อออนไลน^ และเนRนการอ?าน

ขRอความจากลักษณะที่แตกต?างกัน เช?น หนังสือพิมพ^ นิตยสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส^ การพูดคุยกัน

บนสื่อสังคมออนไลน^ และอินโฟกราฟbกส^ พัฒนากลยุทธ^ที่จำเป`นต?อการอ?านภาษาอังกฤษ ไดRแก? การ

ใชRพจนานุกรมออนไลน^ การอ?านเร็วเพื่อจับใจความ การกวาดสายตาเพื่อหาขRอมูลเฉพาะ การหาคำ

อRางถึงคำสรรพนาม การเดาความหมายจากบริบท และการสรุปความ 

 

VGE114  การคิดทางวิทยาศาสตรN และพัฒนานวัตกรรม   3(2-2-5) 

 Scientific Thinking and developing Innovation 

 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร^ และนวัตกรรม ทักษะกระบวนการคิด

อย?างมีเหตุผล สรRางสรรค^ และมีวิจารณญาณ เพื่อใหRเกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร^ และพัฒนาทักษะการ

คำนวณ เพ่ือสรRางนวัตกรรมและประยุกต̂ใชRในชีวิตประจำวัน 

 

VGE115 การสร#างเสริมสุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 

 Health Promotion for Quality of Life 

 ส?งเสริม และพัฒนาผูRเรียนใหRมีพฤติกรรมการสรRางสุขภาพกาย จิต สังคม และสุขภาวะ

ทางจิตวิญญาณ มีทักษะชีวิต รูRเท?าทันโรคซึมเศรRา และโรคเครียด มีความรูR   ความเขRาใจเกี่ยวกับสุขภาพ

ผูRบริโภค การใชRยา การออกกำลังกาย ป�องกันอุบัติภัย  เตรียมความพรRอมในภาวะฉุกเฉิน การปฐม

พยาบาลเบ้ืองตRน และสามารถรับความรูRสึก ความงาม ความรูRสึกสุนทรียะในงานศิลปะไดR 
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VGE116 การเปล่ียนวิถีใหม\เพ่ือการพัฒนาอย\างย่ังยืน 3(2-2-5) 

 Change of the new normal for sustainable development 

 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในดRานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 

และส่ิงแวดลRอม การเคล่ือนยRายศูนย̂อำนาจโลกจากตะวันตกไปสู?บูรพาภิวัตน̂ ผลกระทบ และการปรับตัว

ใหRอยู?รอดในยุคการทำลายลRาง และยุคชีวิตวิถีใหม?ดRวยการพัฒนาอย?างย่ังยืน 

 

VGE117 การสร#างเสริมอัตลักษณNบัณฑิตวไลยอลงกรณN 3(2-2-5) 

 VRU Spiritual Identity 

 ส?งเสริม และพัฒนาผูRเรียนใหRมีความภาคภูมิใจในความเป`น “วไลยอลงกรณ^” มีอัต

ลักษณ^บัณฑิตจิตอาสา มีความรับผิดชอบต?อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม อนุรักษ^สิ่งแวดลRอม และมี

ส?วนร?วมในการแกRไขป�ญหา และพัฒนาชุมชนทRองถ่ิน 

 

VGE118 การเปล่ียนผ\านทางดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Digital Transformation 

 การเป`นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณ^ของตนเองในโลกออนไลน^ และความ

เป`นจริง สามารถจัดสรรเวลาหนRาจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน^ รักษาความปลอดภัยของตนเอง

ในโลกออนไลน^ รักษาขRอมูลส?วนตัว และบริหารจัดการขRอมูล   เผยแพร?ไวRบนโลกออนไลน^ คิดอย?างมี

วิจารณญาณในการใชRเทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลไดRอย?างเกิดประโยชน^ มีความรับผิดชอบ และ

จริยธรรมในการใชRเทคโนโลยีดิจิทัล การส่ือสารผ?านการเล?าเร่ืองดRวยเทคโนโลยีดิจิทัล และการประยุกต̂ใชR

เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือแกRป�ญหาท่ีทRาทาย หรือสรRางโอกาสใหม? ๆ 

 

9. การพัฒนาผลการเรียนรู#ในแต\ละด#าน 

9.1 คุณธรรม จริยธรรม 

9.1.1 การเรียนรู#ด#านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ปฏิบัติตนเป`นผูRมีคุณธรรม จริยธรรม ในดRานความซื่อสัตย^สุจริต เสียสละ มีวินัย 

ตรงต?อเวลา และมีความรับผิดชอบต?อตนเอง 

2) ปฏิบัติตนเป̀นผูRมีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต?อสังคม 

9.1.2 กลยุทธNการสอนท่ีใช#พัฒนาการเรียนรู#ด#านคุณธรรม จริยธรรม 

    1) ผูRสอนปฏิบัติตนเป̀นแบบอย?าง 

    2) กำหนดกติกาในหRองเรียน เช?น การเขRาชั้นเรียนใหRตรงเวลา การแต?งกายที่เป`นไประเบียบ

ของมหาวิทยาลัย 
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    3) จ ัดทำโครงการและก ิจกรรมเพ ื ่อเสร ิมสร Rางค ุณธรรม จร ิยธรรม ใน และนอก

สถาบันการศึกษา โดยใหRนักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจดำเนินการดRวยตนเอง 

    4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาทำ โดยอาจารย^ เป̀นผูRชี้นำ

ใหRนักศึกษาสามารถคิดตาม 

9.1.3 กลยุทธNการประเมินผลการเรียนรู#ด#านคุณธรรม จริยธรรม 

    1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูRดRวยตนเอง ก?อนและหลังเรียน 

    2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 

    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนRาท่ีท่ีไดRรับมอบหมาย 

    4) สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน และการจัดกิจกรรม 

    5) ประเมินผลจากโครงการท่ีทำ และการรายงานผลโครงการ รวมท้ังการอภิปราย  

    6) เปbดโอกาสใหRผูRเรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรูRซ่ึงกันและกัน 

9.2 ความรู# 

9.2.1 การเรียนรู#ด#านความรู# 

1) มีความรูRในหลักการแนวคิดทฤษฎีท่ีสำคัญในรายวิชาหรือศาสตร̂ของตน 

2) มีความเขRาใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สำคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตร̂ของตนไดRอย?างถูกตRอง 

 

9.2.2 กลยุทธNการสอนท่ีใช#พัฒนาการเรียนรู#ด#านความรู# 

    ใชRกระบวนการเรียนรู Rเชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ ่งเป`นรูปแบบการ

เรียนรูRที่มุ?งเนRนใหRผูRเรียนสรRางผลงาน สรRางผลผลิต สรRางองค^ความรูRจากการเรียนรูRเรื่องนั้นๆ โดยผ?าน

กระบวนการและวิธีการสอนแบบต?างๆ เช?น 

    1) การจัดทำโครงการ/โครงงานประจำวิชา (Project Based Learning) 

    2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู R และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู R (Inquiry, Inquiry 

Cycle)    

    3) อภิปรายเป̀นกลุ?มโดยใหRผูRสอนต้ังคำถามตามเน้ือหา โดยยึดผูRเรียนเป̀นศูนย̂กลาง 

    4) ศึกษานอกสถานที่ เช?น ศึกษาดูงาน เขRาร?วมโครงการกับหน?วยงานอื่น การทำโครงการ

ร?วมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนท่ีจริงก?อนทำโครงการ 

9.2.3 กลยุทธNการประเมินผลการเรียนรู#ด#านความรู# 

    1) ตรวจสอบกระบวนการทำงาน ผลผลิตและผลลัพธ̂ของงาน 

    2) ตรวจผลงานการศึกษาคRนควRาท่ีมีเน้ือหาครบถRวนถูกตRอง 

    3) ประเมินจากการรวบรวมขRอมูลประกอบโครงการ 
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    4) การนำเสนอผลงานของนักศึกษา 

   5) ผลการทดสอบของนักศึกษา 

9.3 ทักษะทางปkญญา 

9.3.1 การเรียนรู#ด#านทักษะทางปkญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย?างเป̀นระบบ คิดอย?างมีวิจารณญาณอย?างสม่ำเสมอ 

2) สามารถวิเคราะห̂ สังเคราะห̂ บูรณาการความรูRและทักษะที่เกี่ยวขRองในศาสตร^ของตน

เพ่ือนำไปประยุกต̂ใชRไดRอย?างถูกตRองเหมาะสม 

9.3.2 กลยุทธ̂การสอนท่ีใชRในการพัฒนาการเรียนรูRดRานทักษะทางป�ญญา 

    1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเนRนใหRนักศึกษาคิดวิเคราะห^จากสถานการณ^จริง 

หรือใชRกรณีศึกษา 

    2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห^ สังเคราะห^ เชื่อมโยงความรูRและสรุปผล

การเรียนรูR เช่ือมโยงสู?การนำไปใชRจริง 

    3) จัดทำโครงการ โดยมีอาจารย̂เป̀นผูRใหRคำปรึกษา และควบคุมดูแล 

9.3.3 กลยุทธNการประเมินผลการเรียนรู#ด#านทักษะทางปkญญา 

    1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการนำเสนอโครงการ 

   2) ประเมินจากการอภิปราย และการนำเสนอผลท่ีไดRจากการอภิปรายในแต?ละคร้ัง 

    3) ประเมินจากผลงานโครงการท่ีไดRรับมอบหมาย 

9.4 ทักษะความสัมพันธNระหว\างบุคคล และความรับผิดชอบ 

9.4.1 การเรียนรู#ด#านทักษะความสัมพันธNระหว\างบุคคล และความรับผิดชอบ  

1) สามารถแสดงบทบาทผูRนำ ผูRตาม และการเป̀นสมาชิกท่ีดีของกลุ?มไดRอย?างเหมาะสมกับ

บทบาทและสถานการณ̂  

2) มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดRรับมอบหมายท้ังของตนเองและของส?วนรวม  

 

9.4.2 กลยุทธNการสอนที่ใช#ในการพัฒนาการเรียนรู#ด#านทักษะความสัมพันธNระหว\างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

    1) มอบหมายงานเป̀นกลุ?มย?อยหรือโครงการ และแบ?งหนRาท่ี ความรับผิดชอบ 

    2) การจัดกิจกรรมของกลุ?ม 

9.4.3 กลยุทธNการประเมินผลการเรียนรู#ด#านทักษะความสัมพันธNระหว\างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

    1) ใหRผูRเรียนประเมินซ่ึงกันและกัน และประเมินตนเอง 
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    2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผูRนำ ผูRตาม การเป̀น

สมาชิก และความสัมพันธ̂ระหว?างผูRเรียน 

   3) ประเมินจากผลของงานท่ีไดRรับมอบหมาย 

   4) การจัดกิจกรรมสะทRอนความคิด (Reflection) 

9.5 ทักษะในการวิเคราะหNเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศ 

9.5.1 การเรียนรู#ด#านทักษะในการวิเคราะหNเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช#เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) สามารถประยุกต^ความรูRทางคณิตศาสตร^เชิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใชR

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแกRป�ญหา คRนควRาขRอมูลและนำเสนอไดRอย?างเหมาะสม 

2) สามารถใชRภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดRอย?างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การใชRภาษาในการคRนควRาขRอมูลเพ่ือจัดทำรายงานและ 

นำเสนออย?างถูกตRองเหมาะสม   

9.5.2 กลยุทธNการสอน ที่ใช#ในการพัฒนาการเรียนรู# ด#านทักษะในการวิเคราะหNเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บูรณาการ การใชRภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม 

ในช้ันเรียน 

2) มอบหมายใหRสืบคRนขRอมูลในรูปแบบต?างๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอร̂เน็ต 

และฐานขRอมูลต?างๆ  

3) การฝfกวิเคราะห̂เชิงตัวเลขดRานต?างๆ  

 

9.5.3 กลยุทธNการประเมินผลการเรียนรู#ด#านทักษะในการวิเคราะหNเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1) ประเมินผลจากการการใชRทักษะวิเคราะห^เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการดำเนินโครงการ 

    2) ประเมินจากการสืบคRนขRอมูล การนำเสนอขRอมูล และการวิเคราะห̂เชิงตัวเลขต?างๆ  

       3) ผลงานการทำรายงาน และการนำเสนองาน 

10. แผนที ่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู#จากหลักสูตรสู \รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
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ภาคผนวก ค 

คำส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณN ในพระบรมราชูปถัมภN จังหวัดปทุมธานี 

ท่ี 647/2564 

เร่ือง แต\งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณN ในพระบรมราชูปถัมภN จังหวัดปทุมธานี 

คร้ังท่ี 1 / 2563 

วันท่ี 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ณ ห#องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เวลา 10.00 น.  

********************************************* 

 

กรรมการผู#มาประชุม 

1. อาจารย̂ ธนัง ชาญกิจชัญโญ   ประธาน  ผูRรับผิดชอบหลักสูตร 

2. อาจารย̂วิศวรรธน̂ พัชรวิชญ̂   กรรมการ     ผูRรับผิดชอบหลักสูตร 

3. ผูRช?วยศาสตราจารย̂ เศกพร ตันศรีประภาศิริ กรรมการ     ผูRรับผิดชอบหลักสูตร 

4. ผูRช?วยศาสตราจารย̂ ดร.วุฒิชัย  วิถาทานัง กรรมการ    ผูRรับผิดชอบหลักสูตร 

5. อาจารย̂จุฑามาศ เถียรเวช   กรรมการและเลขานุการ ผูRรับผิดชอบหลักสูตร 

 

กรรมการท่ีไม\สามารถเข#าร\วมประชุม (ถ#ามี) 

ไม?มี 

 

ผู#เข#าร\วมประชุม (ถ#ามี) 

ไม?มี 

 

เร่ิมประชุม    เวลา 10.00 น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ#งให#ท่ีประชุมทราบ 

1.1 งานกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปb2563 

1.2 การจัดทำส่ือประชาสัมพันธNสาขาออกแบบผลิตภัณฑNอุตสาหกรรม 

1.3 การขอปรับปรุงหลักสูตรจะต#องยึดแบบฟอรNมและจัดทำรูปเล\มตามท่ีสสว.ได#ประกาศ

ไว#ในส่ือออนไลนNหรือเอกสารการพัฒนาหลักสูตรเปgนหลัก 

  

ท่ีประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล#ว  

ไม?มี 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ีแล#ว 

ไม?มี 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

4.1 จากผลการสำรวจความตRองการใชRบัณฑิต (ตามภาคผนวก ) ซึ่งไดRทำการสำรวจเพ่ือ

พัฒนาหลักสูตร พบว?าภาคอุตสาหกรรมยังมีความตRองการใชRบัณฑิตที่มีความรูRในสาขาวิชาออกแบบ

ผลิตภัณฑ^อุตสาหกรรมอย?างต?อเนื่อง ออกแบบผลิตภัณฑ^อุตสาหกรรมไม?ใช?สาขาใหม?ที่เพิ่งมีขึ้นใน

ตลาด แต?ไดRมีการเรียนการสอนในสาขาวิชานี้มาเป`นเวลา เพียงแต?ช่ือปริญญาอาจจะมีความแตกต?าง

กันในแต?ละสถาบัน เพื่อเป`นการปรับปรุงหลักสูตรใหRทันสมัยสอดคลRองกับสถานการณ^ป�จจุบัน ดRวย

เหตุนี้ทางคณะกรรมจึงมีความเห็นตรงกันที่จะปรับปรุงหลักสูตรจากเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาออกแบบ

ผลิตภัณฑ̂อุตสาหกรรมข้ึน เป̀นหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม 

โดยม ีการอ Rางอ ิงข Rอกำหนดจาก มคอ.2 ของหล ักส ูตรเทคโนโลย ีบ ัณฑิต สาขาออกแบบ

ผลิตภัณฑ̂อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1ในส?วนการจัดทำร?างปรับปรุงหลักสูตรท่ีประชุมไดRเสนอใหRมีการแบ?งหนRาท่ีควารับผิดชอบ

ดังน้ี 

หมวดท่ี                               ผู#รับผิดชอบ 

1 และ 2   ผูRช?วยศาสตราจารย̂ ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง   

3  ขRอ1 และ ขRอ2  ผูRช?วยศาสตราจารย̂ เศกพร ตันศรีประภาศิริ  

และอาจารย̂วิศวรรธน̂ พัชรวิชญ̂   

4 ถึง 8     อาจารย̂ธนัง ชาญกิจชัญโญ   

รวมเล?ม    อาจารย̂จุฑามาศ เถียรเวช 

และใหRคณะกรรมทุกท?านนำมาเสนอในการประชุมคร้ังถัดไป 

 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมรับทราบ 

ปeดประชุม  เวลา   12.00  น 
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(ลงช่ือ)................................................ ผูRบันทึกรายงานการประชุม 

                   (อาจารย̂จุฑามาศ เถียรเวช) 

กรรมการและเลขานุการ 

 

 

(ลงช่ือ)................................................. ผูRตรวจรายงานการประชุม 

        (ธนัง ชาญกิจชัญโญ) 

               ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณN ในพระบรมราชูปถัมภN จังหวัดปทุมธานี 

คร้ังท่ี 2 / 2563 

วันท่ี 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ณ ห#องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เวลา 10.00 น. 

********************************************* 

 

กรรมการผู#มาประชุม 

1. อาจารย̂ ธนัง ชาญกิจชัญโญ   ประธาน  ผูRรับผิดชอบหลักสูตร 

2. อาจารย̂วิศวรรธน̂ พัชรวิชญ̂   กรรมการ     ผูRรับผิดชอบหลักสูตร 

3. ผูRช?วยศาสตราจารย̂ เศกพร ตันศรีประภาศิริ กรรมการ     ผูRรับผิดชอบหลักสูตร 

4. ผูRช?วยศาสตราจารย̂ ดร.วุฒิชัย  วิถาทานัง กรรมการ    ผูRรับผิดชอบหลักสูตร 

5. อาจารย̂จุฑามาศ เถียรเวช   กรรมการและเลขานุการ ผูRรับผิดชอบหลักสูตร 

 

กรรมการท่ีไม\สามารถเข#าร\วมประชุม (ถ#ามี) 

ไม?มี 

ผู#เข#าร\วมประชุม (ถ#ามี) 

ไม?มี 

เร่ิมประชุม    เวลา 10.00 น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ#งให#ท่ีประชุมทราบ 

  1.1 เตรียมจัดทำโครงการบริการบริการวิชาการ 

 1.2 ประธานในที่ประชุมแจRงใหRทราบว?า ตRองทำรูปแบบโครงการขอเสนอโครงการปรับปรุง

หลักสูตรใหRเรียบรRอย เพื่อเสนอสภาวิชาการภายในเดือนเมษายน  2564 และ เขRาสภามหาวิทยาลัย

เดือนพฤษภาคม  2564  

 1.3 หมวดวิชาพื ้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหRใชRวิชาพื ้นฐาน 5 วิชา ประกอบดRวย 

ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เขียนแบบอุตสาหกรรม ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 

โปรแกรมคอมพิวเตอร^ในงานอุตสาหกรรม และวัสดุอุตสาหกรรมเพื่อใหRนักศึกษาเรียนวิชาพื้นฐาน

ร?วมกันซ่ึงเป̀นวิชากลางของคณะ 

ท่ีประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล#ว  

2.1 ประธานที่ประชุม เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อวันท่ี 20 

พฤศจิกายน 2563 

2.2  รายละเอียดดังเอกสารแนบทRายระเบียบวาระประชุมใหRที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบ

และรับรองรายงานการประชุม 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบและรับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ีแล#ว 

 3.1 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรไดRร?วมกันตรวจสอบขRอมูลในหมวดต?างๆ รหัสรายวิชา 

และ คำอธิบายรายวิชา 

 3.2  การตรวจสอบ Curriculum Mapping ของหลักสูตรตRองคำนึงถึงการพัฒนาคุณสมบัติ

ของบัณฑิตในรายวิชาต?าง ๆ ใหRครบถRวนในทักษะทั้ง 5 ดRาน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไวRการพัฒนา

หลักสูตรและศึกษาดRานที 6 คือทักษะพิสัย สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ท่ีประชุมจึงพิจารณา

ว?าการใส?กิจกรรมใน Curriculum Mapping ของรายวิชาต?าง ๆ ตRองพิจารณาใหRครบถRวนและ

เหมาะสมตามคำอธิบายรายวิชาและการสอนท่ีเนRนทฤษฎี และปฏิบัติ  

 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ปeดประชุม  เวลา   12.00  น 

 

 

 (ลงช่ือ)................................................ ผูRบันทึกรายงานการประชุม 

                      (จุฑามาศ เถียรเวช) 

กรรมการและเลขานุการ 

 

(ลงช่ือ)................................................. ผูRตรวจรายงานการประชุม 

        (ธนัง ชาญกิจชัญโญ) 

              ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณN ในพระบรมราชูปถัมภN จังหวัดปทุมธานี 

คร้ังท่ี 3 / 2564 

วันท่ี 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ณ ห#องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เวลา 10.00 น.  

********************************************* 

กรรมการผู#มาประชุม 

1. อาจารย̂ ธนัง ชาญกิจชัญโญ   ประธาน  ผูRรับผิดชอบหลักสูตร 

2. อาจารย̂วิศวรรธน̂ พัชรวิชญ̂   กรรมการ     ผูRรับผิดชอบหลักสูตร 

3. ผูRช?วยศาสตราจารย̂ เศกพร ตันศรีประภาศิริ กรรมการ     ผูRรับผิดชอบหลักสูตร 

4. ผูRช?วยศาสตราจารย̂ ดร.วุฒิชัย  วิถาทานัง กรรมการ    ผูRรับผิดชอบหลักสูตร 

5. อาจารย̂จุฑามาศ เถียรเวช   กรรมการและเลขานุการ ผูRรับผิดชอบหลักสูตร 

 

กรรมการท่ีไม\สามารถเข#าร\วมประชุม (ถ#ามี) 

ไม?มี 

ผู#เข#าร\วมประชุม (ถ#ามี) 

ไม?มี 

เร่ิมประชุม    เวลา 10.00 น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ#งให#ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ประธานในที ่ประชุมแจRงใหRทราบว?า โครงการขอเสนอโครงการปรับปรุงหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ^อุตสาหกรรม ไดRรับการอนุมัติจากสภาวิชาการ

มหาวิทยาลัย วันท่ี 17 ธันวาคม 2563 โดยใหRปรับปรุงหลักสูตรใหRแลRวเสร็จในการรับนักศึกษาใหม? ป]

การศึกษา 2565  

 1.2 ประธานในที ่ประชุมแจRงใหRทราบว?า ตRองทำรูปแบบโครงการของบประมาณจาก

มหาวิทยาลัยเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรใหRเรียบรRอย 

 1.3 จัดทำโครงการส?งเสริมและพัฒนาฉลากสินคRา เพ่ือส?งเสริมการขาย /กิจกรรม ส?งเสริม

และพัฒนาฉลากสินคRา กลุ?มแม?บRานหมู? 9 ต.คูบางหลวง จ.ปทุมธานี เป̀นท่ีเรียบรRอยแลRว 

ท่ีประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล#ว  

2.1 ประธานที่ประชุม เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เมื่อวันท่ี 11 

ธันวาคม 2563 

 2.2  รายละเอียดดังเอกสารแนบทRายระเบียบวาระประชุมใหRที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบ

และรับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ีแล#ว 

ไม?มี  

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

3.1 ประธานในท่ีประชุมแจRงกำหนดการวิพากษ̂หลักสูตรคร้ังท่ี 1 วันท่ี 29 มีนาคม 2564 ณ 

หRองประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 เสนอ รองศาสตราจารย̂ ดร.เสกสรรค̂ ตันยาภิรมย̂ รองศาสตราจารย̂ ดร.รงคกร อนันต

ศานต̂ คุณปณชัย จุดอน เป`นผูRทรงคุณวุฒิและเป`นคณะกรรมการวิพากษ^หลักสูตรในวันท่ี 29 มีนาคม 

2564 และ ทำหนังสือเชิญผูRทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ̂หลักสูตร 

 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมรับทราบ 

ปeดประชุม  เวลา   12.00  น 

 

 (ลงช่ือ)................................................ ผูRบันทึกรายงานการประชุม 

                      (จุฑามาศ เถียรเวช) 

กรรมการและเลขานุการ 

 

(ลงช่ือ)................................................. ผูRตรวจรายงานการประชุม 

  (อาจารย̂ธนัง ชาญกิจชัญโญ) 

              ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

รายงานการวิพากษNหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม 
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รายงานการวิพากษNหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณN ในพระบรมราชูปถัมภN จังหวัดปทุมธานี 

คร้ังท่ี 1 /2564 

วันท่ี 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

ณ ห#องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

********************************************* 

ผู#เข#าร\วมวิพากษNหลักสูตร 

1. รองศาสตราจารย̂ ดร.เสกสรรค̂ ตันยาภิรมย̂ คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา 

2. รองศาสตราจารย̂ ดร.รงคกร อนันตศานต̂ คณะวิจิตรศิลป� มหาลัยเชียงใหม? 

3. นายปณชัย จุดอน บริษัท เพาเวอร̂ไลน̂ เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

4. รองศาสตราจารย̂ ดร.เบญจลักษณ̂ เมืองมีศรี คณะเทคโนโลยีอุสาหกรร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระราชูปถัมภ̂ 

5. อาจารย̂ ธนัง ชาญกิจชัญโญ คณะเทคโนโลยีอุสาหกรร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระราชูปถัมภ̂ 

6. ผูRช?วยศาสตราจารย̂ เศกพร ตันศรีประภาศิริ คณะเทคโนโลยีอุสาหกรร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระราชูปถัมภ̂ 

7. ผูRช?วยศาสตราจารย̂ กนกนาฏ พรมนคร คณะเทคโนโลยีอุสาหกรร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระราชูปถัมภ̂ 

8. อาจารย̂ วิศวรรธน̂ พัชรวิชญ̂ คณะเทคโนโลยีอุสาหกรร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระราชูปถัมภ̂ 

9. อาจารย̂จุฑามาศ เถียรเวศ คณะเทคโนโลยีอุสาหกรร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระราชูปถัมภ̂ 

10. ผูRช?วยศาสตราจารย̂ ดร.วุฒิชัย  วิถาทานัง คณะเทคโนโลยีอุสาหกรร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระราชูปถัมภ̂ 

 

เร่ิมการวิพากษNหลักสูตร    เวลา 08.30 น. 

 

 

ข#อเสนอแนะของผู#เข#าร\วมวิพากษNหลักสูตร 

ขRอเสนอแนะของรองศาสตราจารย̂ ดร.เสกสรรค̂ ตันยาภิรมย̂ มีดังนี 
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1. ควรเขียนอธิบายรายวิชาใหRมีเน้ือหาครอบคลุมกับช่ือรายวิชาและใชRคำท่ีกระทัดและส้ัน

ลง 

2. ควรลดจำนวนหน?วยกิตและคัดเลือรายวิชาเลือกท่ีมีความจำเป̀นต?อบริบทป�จจุบัน 

ขRอเสนอแนะของรองศาสตราจารย̂ ดร.รงคกร อนันตศานต̂ มีดังน้ี 

1.เสนอใหRมีการปรับหน?วยกิตในแต?ละรายวิชาเน่ืองจากทฤษฎีกับปฏิบัติมีเท?ากันจนเกินไป 

2. เสนอใหRแต?ละแขนงมีรายวิชามีวิชาท่ีสอนในลักษณะการนำเสนอผลงาน 

ขRอเสนอแนะของนายปณชัย จุดอน มีดังน้ี 

1. เสนอใหR ปรับเปล่ียนช่ือรายวิชาแต?ละแขนงใหRมีความสอดคลRองต?อความตRองการของตลาด 

2.เสนอใหRเพ่ิมรายวิชาท่ีใชRโปรแกรมสำเร็จรูปในการเรียนการสอนแต?ละแขนง เพ่ือเป̀นการ

เพ่ิมทักษณะใหRกับนักศึกษา 

 

ปeดการวิพากษNหลักสูตร  เวลา 16.30 น. 

 

 

 

 

(ลงช่ือ)...................................................ผูRจัดรายงานการวิพากษ̂หลักสูตร 

    (อาจารย̂จุฑามาศ เถียรเวช) 

   กรรมการและเลขานุการ 

 

 

(ลงช่ือ).................................................ผูRตรวจรายงานการวิพากษ̂หลักสูตร 

   (อาจารย̂ ธนัง ชาญกิจชัญโญ) 

    ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยNผู#รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยNประจำหลักสูตร 

  



152 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ3 ในพระบรมราชูปถัมภ3 จังหวัดปทุมธานี 

152 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยNผู#รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยNประจำหลักสูตร 

 

1.  ช่ือ นายธนัง นามสกุล ชาญกิจชัญโญ         

1.1  ตำแหน\งทางวิชาการ อาจารย̂  

1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปbท่ีจบ 

ปริญญาโท  ศล.ม.(การออกแบบ) มหาวิทยาลัยรังสิต  2555 

ปริญญาตรี  ศล.บ.(เคร่ืองป�¢นดินเผา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี 

2551 

1.3  ผลงานทางวิชาการ 

1.3.1  หนังสือ ตำรา งานแปล  

- 

1.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

ธนัง ชาญกิจชัญโญ. (2561). การศึกษาหัตถกรรมเครื่องปk�นจากแหล\งเรียนรู#ทางโบราณคดีบ#านโปªง     

ตะขบ. กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. 96 หนRา. 

1.4  ประสบการณNในการสอน 

6 ป] 

1.5  ภาระงานสอน 

1.5.1 วิชาเขียนแบบอุตสาหกรรม 

 1.5.2 ความคิดสรRางสรรค̂การออกแบบผลิตภัณฑ̂ 

 1.5.3 การยศาสตร̂ผลิตภัณฑ̂อุตสาหกรรม  

 1.5.4 กลศาสตร̂พ้ืนฐานการออกแบบผลิตภัณฑ̂  

 1.5.5 หลักการออกแบบเฟอร̂นิเจอร̂ 

 1.5.6 โครงงานผลิตภัณฑ̂อุตสาหกรรม 
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2. ช่ือ  นายเศกพร   นามสกุล  ตันศรีประภาศิริ 

 5.1 ตำแหน\งทางวิชาการ ผูRช?วยศาสตราจารย̂ 

 5.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปbท่ีจบ 

ปริญญาโท ค.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เซรามิกส̂) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2544 

ปริญญาตรี ศป.บ.(ทัศนศิลป�-เซรามิกส̂) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2541 

 
 2.3 ผลงานทางวิชาการ  

  2.3.1  หนังสือ ตำรา งานแปล 

   - 

  2.3.2 บทความวิจัย 

Tansripraparsiri, S.  ( 2018) .  Golden Rain Tree Bottom Ash for Stoneware Pottery 

Glaze.  Hong Kong International Conference on Engineering and Applied 

Science. 24-27 January 2018, (288-292), Hongkong 

Tansripraparsiri, S.  ( 2018) .  Queen's Crape-Myrtle Tree Bottom Ash for Stoneware 

Pottery Glaze.  2018APICENS Asia- Pacific Conference on Engineering&Natural 

Sciences. 13-16 March 2018, (202-207), Taipei, Taiwan. 

  

 2.4 ประสบการณNในการสอน 

  16 ป] 

 2.5 ภาระงานสอน 

  2.5.1 วิชาเซรามิกส̂เบ้ืองตRน  

  2.5.2  วิชาการตกแต?งผลิตภัณฑ̂เซรามิกส̂ 

  2.5.3 วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ̂เซรามิกส̂ 1  

  2.5.4  วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ̂เซรามิกส̂ 2 

  2.5.5  วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ̂เซรามิกส̂ 3 

  2.5.6 วิชาผลิตภัณฑ̂เซรามิกส̂และเทคโนโลยี  

  2.5.7  วิชาเตาและการเผา 1 

  2.5.8 วิชาเตาและการเผา 2  

  2.5.9  วิชาเคลือบ 1 
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  2.5.10 วิชาเคลือบ 2 

  2.5.11 วิชาการข้ึนรูปดRวยมือ 

 2.5.12 วิชาการออกแบบเอกลักษณ̂ไทย 

 2.5.13 วิชาการออกแบบนิทรรศการ 

 2.5.14 วิชาออกแบบทัศนศิลป� 

 2.5.15 วิชาประวัติและวิวัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ̂อุตสาหกรรม 

 2.5.16 วิชาออกแบบผลิตภัณฑ̂ของท่ีระลึก 

2.5.17 วิชานวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร̂ 
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3. ช่ือ นางสาวกนกนาฏ   นามสกุล  พรหมนคร   

 3.1 ตำแหน\งทางวิชาการ อาจารย̂ 

 3.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปbท่ีจบ 

ปริญญาโท ศ.ม.(เคร่ืองเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2554 

ปริญญาตรี ศ.บ.(เคร่ืองเคลือบดินเผา)  
เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552 

 

 3.3 ผลงานทางวิชาการ  

  3.3.1 หนังสือ ตำรา งานแปล 

   - 

  3.3.2 บทความวิจัย 

กนกนาฏ พรหมนคร. (2562). การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ^หัตถกรรมเครื่องป�¢นดินเผา

คลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือประยุกต̂ใชRในการออกแบบของท่ีระลึก. วารสาร

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณN. ป]ท่ี 19 ฉบับท่ี 1. มกราคม – มิถุนายน .2562 : 21-45.  

กนกนาฏ พรหมนคร. (2562). การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ^หัตถกรรมเครื่องป�¢นดินเผาจาก

ดินสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อประยุกต^ใชRในการออกแบบผลิตภัณฑ^ของที่ระลึก. วารสาร

วิจิตรศิลป�. ป]ท่ี 10 ฉบับท่ี 1. มกราคม – มิถุนายน .2562 : 26-47. 

กนกนาฏ พรหมนคร. (2563). การออกแบบสร#างสรรคNผลิตภัณฑNเครื่องปk�นดินเผาส\งเสริมการ

ท\องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนมอญจังหวัดปทุมธานี. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 6. 28 สิงหาคม 2563. (103-121). 

ขอนแก?น : มหาวิทยาลัยขอนแก?น. 

3.4  ประสบการณNในการสอน 

8 ป] 

3.5  ภาระงานสอน 

3.5.1 วิชาประวัติศาสตร̂ผลิตภัณฑ̂อุตสาหกรรม 

3.5.2 วิชาการทำพิมพ̂สำหรับผลิตภัณฑ̂อุตสาหกรรม 

3.5.3 วิชาการตกแต?งผลิตภัณฑ̂เซรามิกส̂ 
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4. ช่ือ นายวิศวรรธน̂  นามสกุล  พัชรวิชญ̂ 

 4.1 ตำแหน\งทางวิชาการ อาจารย̂ 

 4.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปbท่ีจบ 

ปริญญาโท ค.อ.ม.(เทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ̂อุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลRา 

เจRาคุณทหารลาดกระบัง 

2550 

ปริญญาตรี ค.อ.บ.(สถาป�ตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลRา 

เจRาคุณทหารลาดกระบัง 

2539 

 

 4.3 ผลงานทางวิชาการ  

  4.3.1  หนังสือ ตำรา งานแปล 

   - 

  4.3.2 บทความวิจัย  

วุฒิชัย วิถาทานัง และวิศวรรธน^ พัชรวิชญ̂. (2562). การศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอ ใจของ

ผู#บริโภคที่มีต\อผลิตภัณฑN หัตถกรรมประเภทของใช#และของที่ระลึก จังหวัดอ\างทอง.          

ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562. (108-113). มหาวิทยาลัยราช

ภัฏ วไลยอลงกรณ̂ในพระบรมราชูปถัมภ̂ จังหวักปทุมธานี. 

 4.4 ประสบการณNในการสอน 

  23 ป] 

 4.5 ภาระงานสอน 

  4.5.1 วิชาคอมพิวเตอร̂เขียนแบบ 

  4.5.2 วิชาคอมพิวเตอร̂ออกแบบ3 มิติ 

  4.5.3 วิชาออกแบบกราฟbกส่ิงพิมพ̂ 

  4.5.4 วิชาถ?ายภาพเพ่ือการออกแบบ 

  4.5.5 วิชาออกแบบตกแต?งภายในบRานพักอาศัย 

  4.5.7 วิชาออกแบบตกแต?งภายในรRานคRา 

 4.5.8 วิชาการถ?ายภาพเพ่ือการออกแบบ 
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5. ช่ือ นางสาวจุฑามาศ  นามสกุล  เถียรเวช 

 5.1 ตำแหน\งทางวิชาการ อาจารยN 

 5.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปbท่ีจบ 

ปริญญาโท ค.อ.ม.(เทคโนโลยีการออกแบบ

ผลิตภัณฑ̂อุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลRา 

เจRาคุณทหารลาดกระบัง 

2557 

ปริญญาตรี ศป.บ.(นฤมิตศิลป�) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552 

 
 5.3 ผลงานทางวิชาการ  

  4.3.1  หนังสือ ตำรา งานแปล 

   - 

  4.3.2 บทความวิจัย 

จุฑามาศ  เถียรเวช. (2561). ศึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑNเนื้อทุเรียน กรณีศึกษาร#านขายทุเรีย

จังหวัดปราจีนบุรี. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  

และนานาชาติ ครั ้งที ่ 5. วันที ่ 21 กรกฏาคม  2561. (884-896). มหาวิทยาลัยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก?น. 

จุฑามาศ  เถียรเวช. (2562). การออกแบบสื่ออินโฟกราฟeก เพื่อประชาสัมพันธN กรณีศึกษา แหล\ง

ท\องเที่ยวปทุมธานี. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุ?มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10. วันที่ 4-5 กรกฏาคม 2562. (106-111). มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 

จุฑามาศ  เถียรเวช. (2564). ศึกษาและออกแบบอินโฟกราฟeก ประเภทสื ่อสิ ่งพิมพN เพ่ือ

ประชาสัมพันธNมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณN ในพระบรมราชูปถัมภN. ในเอกสาร

สืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 10.และนานาชาติ คร้ังท่ี 3. วันท่ี 22 กุมภาพันธ̂ 

2564. (615-620). มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก.  

  5.4 ประสบการณNในการสอน 

  6 ป] 

 5.5 ภาระงานสอน 

  5.5.1 วิชาออกแบบทัศนศิลป�      

  5.5.2 วิชาคอมพิวเตอร̂ออกแบบกราฟbก 

  5.5.3 วิชาหลักการออกแบบกราฟbก 
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6.  ช่ือ นายวุฒิชัย      นามสกุล  วิถาทานัง 

 6.1 ตำแหน\งทางวิชาการ ผูRช?วยศาสตราจารย̂ 

 6.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปbท่ีจบ 

ปริญญาเอก ศป.ด.(ศิลปะและการออกแบบ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558 

ปริญญาโท ค.อ.ม.(เทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ̂อุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลRา 

เจRาคุณทหารลาดกระบัง 

2550 

ปริญญาตรี ค.อ.บ.(ศิลปอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลRา 

เจRาคุณทหารลาดกระบัง 

2545 

 

 6.3 ผลงานทางวิชาการ  

  6.3.1 หนังสือ ตำรา งานแปล 

   - 

  6.3.2 บทความวิจัย 

วุฒิชัย วิถาทานัง. (2560). การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑNศิลปหัตถกรรมจากวัสดุต#นตาล

ประเภท ของใช#และของตกแต\ง วารสารชื่อวารสารวิจัยรำไพพรรณี สาขามนุษยศาสตรN

และสังคมศาสตรN. ป]ที 11 ฉบับท่ี 2. พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 : 29-40 

วุฒิชัย วิถาทานัง. (2560). การศึกษารูปแบบและหลักเกณฑNเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑNเครื่องจัก

สานให#ได#คุณภาพและมาตรฐานในเขตภาคกลาง . ในเอกสารสืบเน่ืองการประชุมวิชาการ

เทคโนโลยีอ ุตสาหกรรมระดับชาติ คร ั ้งท่ี 3 ว ันที ่  20-21 ก.ค. 2560. (154-160).                               

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.  

วุฒิชัย วิถาทานัง. (2561). การศึกษาความคิดเห็นของนักท\องเที ่ยวชาวไทยที ่มีต\อรูปแบบ

ผลิตภัณฑNหัตถกรรมเครื ่องจักสานในแหล\งท\องเที ่ยวทางประวัติศาสตรN จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมหาดใหญ?วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ครั้งที่ 9. วันท่ี 20-21 กรกฎาคม 2561. ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ?. (126-131). สงขลา : 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ?. 

วุฒิชัย วิถาทานัง. (2562). การศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู#บริโภคที่มีต\อรูปแบบ

ผลิตภัณฑNหัตถกรรมประเภทของใช#และของที่ระลึก จังหวัดอ\างทอง. ในเอกสารสืบเนื่อง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4. ภายใตRหัวขRอ “นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียว 

เพ ื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่ งย ืน” ว ันที ่  31 พฤษภาคม 2562 ณ หRองประชุมราชนครินทร̂ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^. (108-113). มหาวิทยาลัยราช
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ภัฏวไลยอลงกรณ^ในพระบรมราชูปถัมภ̂ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรม

ราชูปถัมภ̂. 

วุฒิชัย วิถาทานัง. (2563). การศึกษาความคิดเห็นนักท\องเที่ยวท่ีมีต\อรูปแบบผลิตภัณฑNชุมชน

ประเภทของท่ีระลึก จังหวัดปทุมธานี. ในเอกสารสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ัง

ท่ี 5. ภายใตRหัวขRอ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนดRวยศาสตร̂พระราชาเพ่ือการ

พัฒนาอย?างยั่งยืน”วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ^ ในพระ

บรมราชูปถัมภ^. (84- 90). มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ̂ : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ̂ ในพระบรมราชูปถัมภ̂. 

วุฒิชัย วิถาทานัง. (2564). การศึกษาความคิดเห็นนักท\องเที่ยวที่มีต\อผลิตภัณฑNชุมชนประเภท

หัตถกรรมจักสานแหล\งตลาดเก\าอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี. ในเอกสารสืบเนื่องการ

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด R า น ศ ิ ล ป ะ แ ล ะ ว ั ฒ น ธ ร ร ม  เ ค ร ื อ ข? า ย

ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห?งประเทศไทย ภายใตRหัวขRอ “วิถีศิลปวัฒนธรรมร?วมสมัย” 

ครั้งที่ 11 วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ อาคารเรียนรวมและศูนย^วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.กรุงเทพมหานคร. (75- 80). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนคร. 

 6.4 ประสบการณNในการสอน 

  17 ป] 

 6.5 ภาระงานสอน 

  6.5.1 วิชาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ̂อุตสาหกรรม 

  6.5.2 วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ̂ของท่ีระลึก 

  6.5.3 วิชาเทคนิคการนำเสนอผลงานและหุ?นจำลอง 

 6.5.4 วิชาเขียนแบบผลิตภัณฑ̂อุตสาหกรรม 

  6.5.5 วิชาวาดเสRนเบ้ืองตRน 

  6.5.6 วิชาวาดภาพผลิตภัณฑ̂อุตสาหกรรม 
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7.  ช่ือ นางเบญจลักษณ̂      นามสกุล  เมืองมีศรี 

 7.1 ตำแหน\งทางวิชาการ รองศาสตราจารย̂ 

 7.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปbท่ีจบ 

ปริญญาเอก ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2550 

ปริญญาโท กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒบางเขน 2538 

ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีเซรามิกส̂ 

(เกียรตินิยมอันดับ2) 

วิทยาลัยครูพระนคร 2533 

 

 7.3 ผลงานทางวิชาการ  

  7.3.1 หนังสือ ตำรา งานแปล 

   - 

  7.3.2 บทความวิจัย 

Muangmeesri, B., (2018).  A New Glass-Ceramic for Tile-Glaze Application using PID 

           Controller. International Journal of Lastest Engineering Research and Applications (IJLERA)  

           ISSN : 2455-7137), Vol. 03, Issue 08, August 2018. pp. 01-07. 

Muangmeesri, B., (2018).  Accurate and repeatable pressure control for critical testing 

           of advanced ceramics using proportional and derivative controller. The 20th 

            International conference  on Industrial and Manufacturing Systems  Engineering. 15-

16 March 2018 .France, Australia, pp. 1371-1376. 

7.4  ประสบการณNในการสอน 

  28 ป] 

   7.5  ภาระงานสอน 

 7.5.1 วัสดุอุตสาหกรรม 

7.5.2 วัสดุและการผลิต 

7.5.3 วิชาหลักการจัดการเทคโนโลยี 

7.5.4 วิชาสัมมนาการจัดการเทคโนโลยี 

7.5.5 การดำเนินการวิจัยทางเทคนิค    

7.5.6 การบริหารงานวิจัยและการถ?ายทอดเทคโนโลยี       

7.5.1 การจัดการนวัตกรรมสำหรับนักเทคโนโลยี 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

 

รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคNตามความต#องการของผู#ใช#บัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห\งชาติ 

และ 

ความต#องการและปkจจัยท่ีมีผลต\อการเลือกศึกษาต\อในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณN ในพระบรมราชูปถัมภN จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลการสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคNตามความต#องการของผู#ใช#บัณฑิต 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณN ในพระบรมราชูปถัมภN จังหวัดปทุมธานี 
 

ผลการสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค^ตามความตRองการของผูRใชRบัณฑิตจำแนก 

ในแต?ละดRานตามมาตรฐานผลการเรียนรูRท่ีสอดคลRองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห?งชาติ ไดRดังน้ี 

 

1. ด#านคุณธรรมจริยธรรม 

 

หัวข#อในการสำรวจ 
ค\าเฉล่ีย ส\วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1.1 ความมีระเบียบวินัย 4.40 0.50 

1.2 ความซ่ือสัตย̂สุจริต 4.45 0.51 

1.3 ความรับผิดชอบ 4.55 0.60 

1.4 ความเสียสละ ความมีน้ำใจ จิตอาสา 4.60 0.50 

1.5 ความตรงต?อเวลา 4.55 0.51 

1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.55 0.54 

รวม 4.53 0.54 

 

สรุป  ในภาพรวมผูRใชRบัณฑิตมีความตRองการใหRบัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมอยู?ในระดับมาก 

(4.53) เมื่อจำแนกในแต?ละขRอย?อยพบว?า ผูRใชRบัณฑิตมีความตRองการใหRบัณฑิตมีความซื่อสัตย^สุจริต 

ความรับผิดชอบ และ ความเสียสละ ความมีน้ำใจ จิตอาสามากที ่สุด (4.60) รองลงมาคือ มี

จรรยาบรรณวิชาชีพ (4.55) 
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2. ด#านความรู# 

 

หัวข#อในการสำรวจ ค\าเฉล่ีย ส\วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.1 มีความรูRในสาขาวิชาท่ีศึกษา 4.80 0.38 

2.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา 4.60 0.52 

รวม 4.73 0.43 

 

สรุป  ในภาพรวมผูRใชRบัณฑิตมีความตRองการใหRบัณฑิตมีความรูRอยู?ในระดับมาก (4.70) เม่ือ

จำแนกในแต?ละขRอย?อยพบว?า ผูRใชRบัณฑิตมีความตRองการใหRบัณฑิตมีมีความรูRในสาขาวิชาที่ศึกษา 

(4.80) 

 

3. ด#านทักษะทางปkญญา 

 

หัวข#อในการสำรวจ ค\าเฉล่ีย ส\วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3.1 มีความสามารถในการสืบคRน การวิเคราะห̂    

การแปลความหมาย และการประเมินจาก

ขRอมูลสารสนเทศ 

4.5 0.52 

3.2 มีทักษะในการใชRขRอมูลสารสนเทศเพื่อแกRป�ญหา

ดRวยตนอง 

4.60 0.51 

3.3 มีความคิดริเริ ่มสรRางสรรค^ในการแกRป�ญหา     

โดยใชRพ้ืนฐานจากความรูRและทักษะท่ีศึกษา 

4.55 0.51 

รวม 4.55 0.51 

 

สรุป  ในภาพรวมผูRใชRบัณฑิตมีความตRองการใหRบัณฑิตมีทักษะทางป�ญญาอยู?ในระดับมาก (4.55) 

เมื่อจำแนกในแต?ละขRอย?อยพบว?า ผูRใชRบัณฑิตมีความตRองการใหRบัณฑิต มีทักษะในการใชRขRอมูล

สารสนเทศเพ่ือแกRป�ญหาดRวยตนองมากท่ีสุด (4.60) 
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4. ด#านทักษะความสัมพันธNระหว\างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 

หัวข#อในการสำรวจ ค\าเฉล่ีย ส\วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.1 มีบุคลิกภาพและมนุษย̂สัมพันธ̂ดี สามารถ

ทำงานเป̀นทีมไดR 

4.60 0.51 

4.2 สามารถเป̀นผูRนำแลผูRตามท่ีดี 4.50 0.50 

4.3 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพอย?างต?อเน่ือง 

4.30 0.49 

รวม 4.47 0.50 

 

สรุป  ในภาพรวมผูRใชRบัณฑิตมีความตRองการใหRบัณฑิตมีทักษะความสัมพันธ^ระหว?างบุคคลและ

ความรับผิดชอบอยู?ในระดับมาก (4.47) เมื่อจำแนกในแต?ละขRอย?อยพบว?า ผูRใชRบัณฑิตมีความตRองการ

ใหRบัณฑิตมีบุคลิกภาพและมนุษย^สัมพันธ^ดี สามารถทำงานเป`นทีมไดRอยู?ในระดับมาก (4.60) และใหR

บัณฑิตมีความสามารถเป̀นผูRนำแลผูRตามท่ีดีอยู?ในระดับมาก (4.50) 

 

5. ด#านทักษะการวิเคราะหNเชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

หัวข#อในการสำรวจ ค\าเฉล่ีย ส\วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

5.1 ประยุกต̂ใชRเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร̂ท่ี

เก่ียวขRองอย?างเหมาะสมในการศึกษาคRนควRา

และแกRป�ญหา 

4.40 0.59 

5.2 ใชRเทคโนโลยีในการสืบคRนขRอมูล เก็บรวบรวม

ขRอมูล ประมวลผลขRอมูล แปลความหมาย 

และนำเสนอขRอมูลไดRอย?างถูกตRอง 

4.85 0.22 

5.3 มีทักษะการส่ือสารและนำเสนอไดRอย?าง

เหมาะสม 

4.35 0.60 

5.4 มีความสามารถในการสื ่อสารไดRมากกว?า  

1 ภาษาและมีความเป̀นสากล 

4.00 0.79 

รวม 4.40 0.55 

สรุป  ในภาพรวมผูRใชRบัณฑิตมีความตRองการใหRบัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห^ตัวเลข การ

สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู?ในระดับมาก (4.4) เมื่อจำแนกในแต?ละขRอย?อยพบว?า ผูRใชR
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บัณฑิตมีความตRองการใหRบัณฑิตใชRเทคโนโลยีในการสืบคRนขRอมูล เก็บรวบรวมขRอมูล ประมวลผล

ขRอมูล แปลความหมาย และนำเสนอขRอมูลไดRอย?างถูกตRอง อยู?ในระดับมาก (4.85) 

จากผลการสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที ่พึงประสงค^ตามความตRองการของผู RใชRบัณฑิต

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมพบว?าผูRใชRบัณฑิตตRองการใหR

บัณฑิตมีคุณลักษณะทั้ง 5 ดRาน อยู?ในระดับมาก (4.53) เมื่อจำแนกในแต?ละดRานพบว?า คุณลักษณะ

บัณฑิตที่ผูRใชRบัณฑิตตRองการเรียงตามลำดับไดRดังนี้ ดRานคุณธรรมจริยธรรม ดRานความรูR ดRานทักษะ

ความสัมพันธ^ระหว?างบุคคลและความรับผิดชอบ ดRานทักษะทางป�ญญา และดRานทักษะการวิเคราะห̂

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชRเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผูRตอบแบบสอบถามไดRมีขRอคิดเห็นและ

ขRอเสนอแนะอื่น ๆ ที่เป`นประโยชน^ต?อการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัด

ปทุมธานีดังต?อไปน้ี 

 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูR ทักษะและความคิดสรRางสรรค̂ ดRานการออกแบบผลิตภัณฑ̂ 

นำไปประกอบอาชีพและศึกษาต?อในระดับท่ีสูงข้ึน 

 2. เพ่ือใหRนักศึกษามีการคิดอย?างมีวิจารณญาณและอย?างเป̀นระบบ มีความสัมพันธ̂ระหว?าง

บุคคลและความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห̂เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชRเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 3. เพ่ือใหRนักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีความใฝ�รูRในศาสตร̂ มีทัศนคติท่ีดีต?อ

วิชาชีพ มีความตระหนักถึงภูมิป�ญญาทRองถ่ิน และศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

 

จากการสำรวจผูRที่กำลังศึกษาต?อระดับปริญญาตรี (กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ปวช. และ ปวส.) 

 

1. ข#อมูลท่ัวไป 

ผูRตอบแบบสอบถามเป`นเพศชาย รRอยละ 88.00 มากกว?าเพศหญิง (รRอยละ 12.00) โดยมี

อายุระหว?าง 16-20 ป] (รRอยละ 70.00)  ไม?ไดRทำงาน ซ่ึงมีแหล?งทุนสนับสนุน รRอยละ 100.00 

 

2. ปkจจัยในการเลือกศึกษาต\อในระดับปริญญาตรี 

ผูRตอบแบบสอบถามเลือกศึกษาต?อในระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต?อป�จจัยการเลือก

ศึกษาในภาพรวมมีค?าเฉลี่ยอยู?ในระดับมาก (X = 4.16 S.D. = 0.79) ขRอที่มีค?าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความ

สะดวกของสถานที่เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ^ ในพระบรมราชูปถัมภ^ จังหวัดปทุมธานี 

(X = 4.50 S.D. = 0.50) รองลงมาคือ ความน?าสนใจของหลักสูตร (X = 4.38 S.D. = 0.54) หลักสูตร

175 
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เป̀นท่ีตRองการของตลาดแรงงาน (X = 4.13 S.D. = 0.79) ความมีช่ือเสียงของอาจารย̂ประจำหลักสูตร 

(X = 4.10 S.D. = 0.63) ค?าใชRจ?ายต?อเทอม (X = 4.07 S.D. = 0.84) ชื่อเสียงของสถาบัน (X = 4.00 

S.D. = 0.78)  และขRอที่มีค?าเฉลี่ยต่ำสุดคือ แหล?งทุนการศึกษา (X = 3.80 S.D. = 1.04) ซึ่งผูRตอบ

แบบสอบถามไดRมีขRอเสนอแนะป�จจัยในการเลือกศึกษาต?อในระดับปริญญาตรีดังต?อไปน้ี 

- เป̀นหลักสูตรท่ีดีสามารถนำหลักการไปใชRในการทำงานไดRหรือประกอบธุรกิจส?วนตัว 

- ส่ือการโฆษณานRอย 

3. ความสนใจในการศึกษาต\อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ผูRตอบแบบสอบถามท่ีสนใจศึกษาต?อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีความสนใจต?อหลักสูตร

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม ในระดับมาก (X = 4.21 S.D. = 0.92) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

ตารางเปรียบเทียบข#อแตกต\างระหว\างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรท่ีปรับปรุง  
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ตารางเปรียบเทียบข#อแตกต\างระหว\างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 

1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา 
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2. เปรียบเทียบโครงสร#าง 
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เหตุผล 

 

วิชา
พื้นฐานซึ่ง
เปiนวิชา
บังคับของ
คณะ 

วิชา
พื้นฐานซึ่ง
เปiนวิชา
บังคับของ
คณะ 

 

 

1(0-3-2) 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

กลุ2มวิชาบังคับ 

ปฏิบัติงานทางวิศวกรรม 
Engineering Workshop 
นักศึกษาฝwกฝxมือในโรงฝwกงานเพื่อเสริมทักษะและ
เรียนรูVถึงการใชVเครื่องมือในงาน อุตสาหกรรม เชWน 
งานตะไบ งานไส งานเจียร งานเจาะ งานเชื่อม
โลหะ งานกลึง งานตัด และการอWานแบบ ไปจนถึง
การแปรรูปวัตถุดิบใหVเปiนชิ้นงานตามแบบที่รับ
มอบหมาย 
 
เขียนแบบในงานวิศวกรรม 
Engineering Drawing 
ทักษะการใชVเครื่องมือและอุปกรณ3มาตรฐาน ใน
งานเขียนแบบ การเขียนตัวอักษร และตัวเลข
เรขาคณิตประยุกต3 ภาพฉายออร3โธกราฟฟ~ก การ
เขียนภาพออร3โธกราฟฟ~ก และการเขียนภาพ  
สามมิติการกำหนดขนาดและความคลาดเคลื่อน 
ภาพตัดมุมมองชWวย และแผนคลี่ สัญลักษณ3ในงาน
เขียนแบบ การเขียนแบบรายละเอียดและการ
ประกอบชิ้นสWวน การเขียนแบบโดยใชV
คอมพิวเตอร3ชWวยขั้นตVน 
 

 

 

1.TBE101 

1.TBE102 

 

 

 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 

 

ไมWม ี

ไมWม ี

 

 

 

 

3. เปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชา 
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วิชา
พื้นฐานซึ่ง
เปiนวิชา
บังคับของ
คณะ 

วิชา
พื้นฐานซึ่ง
เปiนวิชา
บังคับของ
คณะ 

 

 
3(3-0-6) 

3(3-0-6) 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

กลุ2มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 

วัสดุในงานวิศวกรรม 
Engineering Materials 
ความสัมพันธ3ระหวWางโครงสรVางคุณสมบัติ
กระบวนการผลิตและการนำไปใชVในงาน ของวัสดุ
วิศวกรรมกลุWมหลัก ประกอบดVวย โลหะ โพลิเมอร3 
เซรามิกส3 วัสดุคอมโพสิต และวัสดุสมัยใหมW 
คุณสมบัติทางกลของวัสดุ การเปลี่ยนแปลงและ
เสื่อมสภาพของวัสด ุ

ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิศวกรรม 
English for Engineering 
ศึกษาภาษาอังกฤษ โดยฝwกทักษะทั้งสี่คือฟOงพูด
อWานเขียน ในลักษณะที่เชื่อมโยงประสาน กันแตW
จะเนVนไปในดVานการอWาน นักศึกษาจะไดVรับการ
ฝwกฝนใหVสามารถอWานและเขVาใจขVอความ
ภาษาอังกฤษที่เปiนความรูVทั่วไป โดยเนVนทักษะที่
ใชVในงานวิศวกรรม รวมไปถึงการเขียนรายงาน
ทางเทคนิค และการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

 
 

TBE205 

TBE315 

 
 

 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 

 

 

ไมWม ี
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3(2-2-5) 

1(1-0-2) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

กลุ2มวิชาบังคับ 

วิวัฒนาการผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรม 
Evolution of Products Industrial 
ศึกษาประวัติความเปiนมา และวิวัฒนาการของ
การออกแบบผลิตภัณฑ3สากล ในแตWละยุค โดย
เนVนยุคหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม ศึกษาปรัชญา
แนวคิด และผลงานนักออกแบบผลิตภัณฑ3ที่มี
ชื่อเสียง ในอดีตและปOจจุบัน ฝwกเขียนภาพ
ผลิตภัณฑ3ที่มีชื่อเสียงของยุคและสไตล3ตWางๆ 
รวมถึงศึกษาจรรยาบรรณของนักออกแบบ 
ทรัพย3สินทางปOญญา และการจดสิทธิบัตรดVาน
ผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรม 
 

วาดภาพเบื้องตVน 
Introduction to draw a picture 
ศึกษาหลักการเขียนภาพลายเสVน ภาพเหมือนจริง
ในธรรมชาติ และที่มนุษย3สรVางขึ้น โดยใชVเสVน และ
น้ำหนัก เพื่อใหVเกิดภาพที่เหมือนจริง ฝwกปฏิบัติ
เขียนภาพลายเสVนจากของจริง ดVวยเทคนิคตWางๆ 
โดยเนVนเรื่องสัดสWวน โครงสรVาง แสง เงา น้ำหนัก 
พื้นผิว และองค3ประกอบของศิลปY 

 

 

TID105 

TID106 

 

 

 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 

 

ไมWม ี

ไมWม ี
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2(0-4-2) 

1(1-0-2) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

กลุ2มวิชาบังคับ 

ปฏิบัติการวาดภาพเบื้องตVน 
Introduction to draw a picture Workshop 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวขVอที่มีเนื้อหาสอดคลVองกับ
รายวิชา และฝwกปฏิบัติ โดยใชVความคิดสรVางสรรค3
ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา วาดเสVน
เบื้องตVน 

หลักการออกแบบทัศนศิลปY 
Principles Visual Art Design 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบทัศนศิลปY ทัศน
ธาตุของศิลปะ เสVน ทฤษฎีสี พื้นผิว น้ำหนักพื้น
ที่วWางหลักการจัดองค3ประกอบและสุนทรียภาพ
ทางทัศนศิลปYฝwกปฏิบัติการจัดองค3ประกอบศิลปY 
2 มิติและ 3 มิติ โดยใชVหลักการออกแบบ เนVน
เทคนิคการสรVางสรรค3ศิลปะ ความคิดริเริ่ม
สรVางสรรค3 ใหVมีความสวยงาม 

 

 

TID107 

TID108 
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ไมWม ี
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2(0-4-2) 

1(1-0-2) 

2(0-4-2) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

กลุ2มวิชาบังคับ 

ปฏิบัติการออกแบบทัศนศิลปY 
Principles Visual Art Design Workshop 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวขVอที่มีเนื้อหาสอดคลVองกับ
รายวิชา และฝwกปฏิบัติ โดยใชVความคิดสรVางสรรค3
ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา หลักการ
ออกแบบทัศนศิลปY 

วาดภาพผลิตภัณฑ3 
Product Sketching 
ศึกษาการเขียนภาพผลิตภัณฑ3จากความคิด
สรVางสรรค3 โดยใชVสีและเทคนิคตWาง ๆ ใหVมีความ
เหมือนจริงโดยเนVนเรื่องสัดสWวนการใชVสีโครงสรVาง
แสงเงาน้ำหนักพื้นผิวและการจัดวางองค3 ประกอบ 
ใหVเกิดความสวยงาม ฝwกปฏิบัติวาดภาพ
ผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรม ในรูปแบบทัศนียภาพ รูป
ดVาน รูปตัด และภาพการใชVงานผลิตภัณฑ3 เพื่อใชV
ในการประกอบการนำเสนอผลิตภัณฑ3 

ปฏิบัติการวาดภาพผลิตภัณฑ3 
Industrial Product Sketching Workshop 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวขVอที่มีเนื้อหาสอดคลVองกับ
รายวิชา และฝwกปฏิบัติ โดยใชVความคิดสรVางสรรค3
ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา วาดภาพ
ผลิตภัณฑ3 
 

 

 

TID109 

TID115 

TID116 
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ไมWม ี

ไมWม ี

ไมWม ี
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1(1-0-2) 

2(0-4-2) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

กลุ2มวิชาบังคับ 

เขียนแบบในงานผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรม  
Industrial Product Drafting 
ศึกษาหลักการเขียนแบบ สำหรับงาน
ผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรม การถอดแบบผลิตภัณฑ3 
การเขียนแบบภาพฉาย ภาพตัด การเขียนแบบ
ภาพคลี่ ผลิตภัณฑ3แบบตWาง ๆ ภาพไอโซเมตริก 
ภาพออพบลิก การเขียนแบบภาพชWวยชนิดตWาง ๆ 
การเขียนแบบแยกชิ้นสWวน ที่มีวัสดุตWางชนิดกัน 
การเขียนแบบสั่งงานการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม ปฏิบัติการเขียนแบบดVวยเครื่องมือ
เขียนแบบหรือเครื่องคอมพิวเตอร3 ตามระบบการ
เขียนแบบเทคนิคมาตรฐานสากล 

ปฏิบัติการเขียนแบบในงาน
ผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรม 
Industrial Product Drafting Workshop 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวขVอที่มีเนื้อหาสอดคลVองกับ
รายวิชา และฝwกปฏิบัติ โดยใชVความคิดสรVางสรรค3
ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา เขียนแบบใน
งานผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรม 

 

 

TID129 

TID130 
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ไมWม ี

ไมWม ี
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1(1-0-2) 

2(0-4-2) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

กลุ2มวิชาบังคับ 

การผลิตและวัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑ3 
Manufacturing and Materials in Product 
Design 
ศึกษาวัสดุสำเร็จรูปในทVองตลาด ที่ใชVในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ3 ศึกษารูปแบบการผลิต
คุณสมบัติและขนาดมาตรฐานของวัสดุ ศึกษา
วิธีการแปรรูปวัสดุเปiนผลิตภัณฑ3 เชWน การตัด การ
ไส การกลึง หลWอผสาน ศึกษาการผลิตผลิตภัณฑ3
โดยใชVวัสดุตWางๆ การขึ้นรูปและการประกอบ โดย
ใชVวิธีการตWางๆ เชWนสลักเกลียว เชื่อมประสานยึด
ติด ตลอดจนศึกษาเครื่องมือเครื่องจักร สารเคมีที่
เกี่ยวขVอง ศึกษาวิธีการการทำผิวสำเร็จ การทำสี 
ของวัสดุตWางๆ 

ปฏิบัติการทางการผลิตและวัสดุในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ3 
Manufacturing and Materials in Product 
Design Workshop 
ปฏิบัติการเกีย่วกับหัวขVอที่มีเนื้อหาสอดคลVองกับ
รายวิชา และฝwกปฏิบัติ โดยใชVความคิดสรVางสรรค3
ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา การผลิตและ
วัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑ3 

 

 

TID131 

TID132 
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1(1-0-2) 

2(0-4-2) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

กลุ2มวิชาบังคับ 

หลักการการยศาสตร3 
Principles of Ergonomics 
ศึกษาโครงสรVางสรีระ และสัดสWวนรWางกายมนุษย3 
หนVาที่การทำงานของอวัยวะภายนอกรWางกาย
มนุษย3 ศึกษากิจกรรมและพฤติกรรมการใชVงาน
ผลิตภัณฑ3ตWางๆ สภาพแวดลVอมและสิ่งที่เกี่ยวขVอง
กับผลิตภัณฑ3 การวัดขนาดสัดสWวนรWางกายมนุษย3 
การวิเคราะห3ขVอมูลเพื่อนำไปใชVพัฒนาผลิตภัณฑ3 
ใหVเหมาะสมกับการใชVงาน การเก็บขVอมูล
ทางการยศาสตร3 การวิเคราะห3ขVอมูลและ การนำ
ขVอมูลไปใชV ออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรม 

ปฏิบัติการการยศาสตร3 
Ergonomics Workshop 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวขVอที่มีเนื้อหาสอดคลVองกับ
รายวิชา และฝwกปฏิบัติ โดยใชVความคิดสรVางสรรค3
ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา หลักการการย
ศาสตร3 

 

 

TID133 
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1(1-0-2) 

2(0-4-2) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

กลุ2มวิชาบังคับ 

การนำเสนองานออกแบบ 
Portfolio Design Presentation 
ศึกษาหลักการนำเสนอผลงาน ขั้นตอนและ
ประเภทของการนำเสนอผลงาน ดVวยวิธีการเขียน
รายงาน การเขียนแนวความคิด ภาพรWางภาพ
ระบายน้ำหนัก ฝwกปฏิบัติการนำเสนอผลงาน โดย
ผสมผสานการนำเสนอผลงานแบบตWาง ๆ ดVวยการ
บรรยาย รายงาน แผWนภาพแฟ�มผลงาน  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส3 ทั้งในสถานที่จริงและในระบบ
เครือขWายอินเตอร3เน็ต ใหVเหมาะสมกับผลงาน  
และบริบทการนำเสนอ 

ปฏิบัติการนำเสนองานออกแบบ  
Portfolio Design Presentation Workshop 
ปฏิบัติการเกีย่วกับหัวขVอที่มีเนื้อหาสอดคลVองกับ
รายวิชา และฝwกปฏิบัติ โดยใชVความคิดสรVางสรรค3
ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา การนำเสนอ
งานออกแบบ 
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กลุ2มวิชาบังคับ 

ออกแบบภาพประกอบ 
Illustration Design 
ศึกษาและปฏิบัติการการวิเคราะห3ขVอมูล เพื่อ
นำมาออกแบบการนำเสนอขVอมูล เปiนภาพวาด 
ภาพประกอบ แผนภูมิ และกราฟ~กแบบตWาง ๆ ใหV
นWาสนใจเขVาใจงWายถูกตVองและมีประสิทธิภาพ  ฝwก
สรVางภาพในลักษณะเหมือนจริง หรือจาก
จินตนาการ ในการวาดบนกระดาษและในระบบ
ดิจิทัล  เพื่อนำมาประกอบเนื้อหาตWาง ๆ เชWน คูWมือ
การใชVผลิตภัณฑ3 นวนิยาย นิทานสารคดี หนังสือ 
ตำราบทความรวมถึงในงานโฆษณา ใหVมีลักษณะ
และวิธีการแสดงออก ที่สอดคลVองและสWงเสริมกัน
กับเนื้อหา 

ปฏิบัติการออกแบบภาพประกอบ 
Illustration Design Workshop 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวขVอที่มีเนื้อหาสอดคลVองกับ
รายวิชา และฝwกปฏิบัติ โดยใชVความคิดสรVางสรรค3
ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา ออกแบบ
ภาพประกอบ 
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กลศาสตร3ในการออกแบบผลิตภัณฑ3 
Mechanics in Product Design 
ศึกษาหลักกลศาสตร3พื้นฐาน จุดศูนย3ถWวง จุดรวม
มวล เสถียรภาพ ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุทางกล 
ความเคVนความเครียด โมเมVนความเฉื่อยของวัสดุ 
ในการออกแบบผลิตภัณฑ3 รวมทั้งการรับ น้ำหนัก
คงที่ น้ำหนักจร และออกแบบจุดตWอ ศึกษาระบบ
กลไกชนิดตWางๆเพื่อนำไปเปiนสWวนประกอบของ
ผลิตภัณฑ3 ฝwกปฏิบัติทดลองทฤษฎีและออกแบบ
ผลิตภัณฑ3 ที่ใชVหลักทางกลศาสตร3โดยการทำ
หุWนจำลองเพื่อทดสอบทฤษฎ ี

ปฏิบัตกิารกลศาสตร3ในการออกแบบผลิตภัณฑ3 
Mechanics in Product Design Workshop 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวขVอที่มีเนื้อหาสอดคลVองกับ
รายวิชา และฝwกปฏิบัติ โดยใชVความคิดสรVางสรรค3
ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา กลศาสตร3ใน
การออกแบบผลิตภัณฑ3 
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วิชาใหมWมี
ความ
ทันสมัย 
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กลุ2มวิชาบังคับ 

การสรVางหุWนจำลอง 
Model Making 
ศึกษาชนิด ลักษณะ เทคนิควิธี และวัสดุที่ใชVสรVาง
หุWนจำลองชนิดตWางๆ เชWน หุWนจำลองเทWาของจริง 
หุWนจำลองยWอและขยายสWวน หุWนจำลองถอด
ประกอบ หุWนจำลองเพื่อทดลองศึกษาเฉพาะกรณี 
เชWน ความแข็งแรง การขยับเคลื่อนไหว การใชVขVอ
ตWอ ขนาดสัดสWวน และความงาม เปiนตVน ฝwก
ปฏิบัติการสรVางหุWนจำลองจากวัสดุ และเทคนิควิธี
ตWางๆ การทำสี พื้นผิว และการแตWงรายละเอียดใหV
ดูเหมือนจริง 

ปฏิบัติการสรVางหุWนจำลอง 
Model Making Workshop 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวขVอที่มีเนื้อหาสอดคลVองกับ
รายวิชา และฝwกปฏิบัติ โดยใชVความคิดสรVางสรรค3
ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา การสรVาง
หุWนจำลอง 
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วิชาใหมWมี
ความ
ทันสมัย 
สรVางการ
พึ่งตนเอง 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

กลุ2มวิชาบังคับ 

การประดิษฐ3ผลิตภัณฑ3 
Product Inventive 
ศึกษาประวัติผลงานนักประดิษฐ3 บิดาแหWงการ
ประดิษฐ3ไทย หลักการประดิษฐ3ผลิตภัณฑ3เพื่อ
พึ่งตนเอง วิธีการสรVางดัดแปรงการซWอมบางสิ่งโดย
ปราศจากความชWวยเหลือของผูVเชี่ยวชาญ (DIY) 
ฝwกการประดิษฐ3ผลิตภัณฑ3จากขั้นลอกแบบขั้น
พัฒนาแบบและขั้นสรVางสิ่งประดิษฐ3ใหมWโดยใชV
ทฤษฎี  การแกVปOญหาเชิงประดิษฐ3คิดคVนเชWน
เครื่องมือทริซ (TRIZ) วิศวกรรมยVอนรอยฯศึกษา
การจดสิทธิ บัตร  การคุVมครองสิทธิในทรัพย3สิน
ทางปOญญาของนักประดิษฐ3 

ปฏิบัติการประดิษฐ3ผลิตภัณฑ3 
Product Inventive Workshop 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวขVอที่มีเนื้อหาสอดคลVองกับ
รายวิชา และฝwกปฏิบัติ โดยใชVความคิดสรVางสรรค3
ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา การประดิษฐ3
ผลิตภัณฑ3 
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วิชาใหมW 
ปรับปรุง
จากวิชา
เดิม 

วิชาใหมW 
ปรับปรุง
จากวิชา
เดิม 
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กลุ2มวิชาบังคับ 

ออกแบบผลิตภัณฑ3งานปOPน 
Sculpture Product Design 
ออกแบบผลิตภัณฑ3งานปOPนจากวัสดุตWางๆ การขึ้น
รูปผลิตภัณฑ3ดVวยมือ และเครื่องมือ การทำพิมพ3 
การทำลวดลาย ศึกษาเนื้อวัสดุตWางๆที่สามารถ
นำมาเปiนวัตถุดิบ กระบวนการและสารที่ชWวยใหV
คงรูป ออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ3จากงานปOPน ใหV
เปiนผลิตภัณฑ3ที่คุณภาพ และสวยงาม 
 
ออกแบบผลิตภัณฑ3งานหลWอ 
Casting Product Design 
ศึกษาลักษณะรูปแบบ และหลักการออกแบบ
ผลิตภัณฑ3ที่มีกระบวนการผลิตดVวยการหลWอ 
ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุ เชWนพลาสเตอร3 ซีเมนต3 
หรือพลาสติกเหลวโพลิเอสเตอร3 วิธีการใชV
เครื่องมือ อุปกรณ3 การทำแมWพิมพ3   กระบวนการ
ขึ้นรูป   การตกแตWง  และกระบวนการหลWอ
ชิ้นงาน ฝwกปฏิบัติการออกแบบ และฝwกปฏิบัติทำ
แมWพิมพ3 และหลWอชิ้นงาน 
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กลุ2มวิชาบังคับ 

งานหัตถกรรมสรVางสรรค3   
Creative Crafts 
ศึกษางานหัตถกรรมประเภทตWางๆเชWน จักสาน 
ผลิตภัณฑ3เซรามิกส3 ผลิตภัณฑ3จากไมV ผลิตภัณฑ3
สิ่งทอผลิตภัณฑ3กระดาษสาฯ ศึกษาแนวคิดและ
วิธีการออกแบบวัสดุ วิธีการผลิตงานหัตถกรรม 
แตWละประเภท ฝwกออกแบบสรVางสรรค3ผลงาน
หัตถกรรมตามกระบวนการออกแบบงาน
หัตถกรรม จากภูมิปOญญาทั้งแบบดั้งเดิม และ
ประยุกต3 กับประโยชน3ใชVสอยในปOจจุบัน
ผสมผสานบูรณา การพัฒนาและอนุรักษ3ภูมิ
ปOญญาในงานหัตถกรรมใหVเปiนผลิตภัณฑ3รWวมสมัย 

คอมพิวเตอร3ตกแตWงภาพผลิตภัณฑ3  
Computer Retouching product images 
ศึกษาหลักการตกแตWงภาพและสรVางภาพประเภท
บิตแมป (Bitmap) ศึกษาวิธีการใชVโปร  แกรม
สำเร็จรูปที่ใชVในการตกแตWงภาพการใชVเครื่องมือ
ตกแตWงภาพการเลือกพื้นที่ภาพแบบตWาง ๆ การ
ปรับ ความมืดสวWางและสีภาพการใชVงานเลเยอร3
การใชVตัวอักษรการใชVลักษณะพิเศษ (Effect) 
ศึกษาระบบสี ความละเอียดภาพเพื่อใชVในสิ่งพิมพ3
และสื่ออิเล็กทรอนิกส3 ตWางๆ ฝwกปฏิบัติการใชV
โปรแกรมสำเร็จรูปสรVาง ผลงานตกแตWงภาพสรVาง
ภาพการบันทึกไฟล3เพื่อนำไปใชVรWวมกับโปรแกรม
อื่น 
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กลุ2มวิชาบังคับ 

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร3ตกแตWงภาพผลิตภัณฑ3  
Computer Retouching product images 
Workshop 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวขVอที่มีเนื้อหาสอดคลVองกับ
รายวิชา และฝwกปฏิบัติ โดยใชVความคิดสรVางสรรค3
ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา คอมพิวเตอร3
ตกแตWงภาพผลิตภัณฑ3 

คอมพิวเตอร3เขียนแบบผลติภัณฑ3 
Computer-aided Drawing Product 
ศึกษาหลักการเขียนแบบผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรม
ดVวยคอมพิวเตอร3 การใชVโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใชVใน
การเขียนแบบ การใชVเครื่องมือเขียนแบบ การ
ปรับแกVไขการกำหนดลักษณะเสVน การกำหนด
ขนาด การใชVเลเยอร3 ฝwกปฏิบัติการเขียนแบบดVวย
คอมพิวเตอร3 เขียนแบบแปลนรูปดVานภาพตัดภาพ
ขยาย การกำหนดขนาดการใชVมาตราสWวน การ
พิมพ3งาน การบันทึกไฟล3เพื่อนำไปใชVรWวมกับ
โปรแกรมอื่น ๆ 

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร3เขียนแบบผลิตภัณฑ3 
Computer-aided Drawing Product  
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวขVอที่มีเนื้อหาสอดคลVองกับ
รายวิชา และฝwกปฏิบตัิ โดยใชVความคิดสรVางสรรค3
ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา คอมพิวเตอร3
เขียนแบบผลิตภัณฑ3 
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คอมพิวเตอร3กราฟ~ก  
Computer Graphic Design  
ศึกษาหลักการสรVางภาพกราฟ~ก ดVวยโปรแกรม
สำเร็จรูปที่ใชVในการสรVางภาพกราฟ~ก การใชV
เครื่องมือสรVาง เสVน สี รูปทรง ตัวอักษรและ
ขVอความ การใชVลักษณะพิเศษ (Effect) ศึกษา
ระบบสีความละเอียดภาพเพื่อใชVในสิ่งพิมพ3และสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส3ตWาง ๆ ฝwกปฏิบัติการใชV โปรแกรม
สำเร็จรูปสรVางผลงานการออกแบบกราฟ~ก
ปฏิบัติการพิมพ3งานและการบันทึกไฟล3เพื่อ
นำไปใชV รWวมกับโปรแกรมอื่น ๆ 

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร3กราฟ~ก 
Computer Graphic Workshop 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวขVอที่มีเนื้อหาสอดคลVองกับ
รายวิชา และฝwกปฏิบัติ โดยใชVความคิดสรVางสรรค3
ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา คอมพิวเตอร3
ออกแบบกราฟ~ก 
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หลักการออกแบบอุตสาหกรรม 
Principles of Industrial Design 
ศึกษาความสำคัญของการออกแบบอุตสาหกรรม 
ตามหลักพื้นฐานในงานอุตสาหกรรม ศึกษา
ลักษณะและประเภทของอุตสาหกรรม มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรม (มอก.) รวมถึง
กระบวนการสรVางสรรค3 ในงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรม ฝwกปฏิบัติการออกแบบ
ผลิตภัณฑ3เบื้องตVน โดยใชVความคิดสรVางสรรค3 ใน
การออกแบบผลิตภัณฑ3 เชWน ของใชVเฟอร3นิเจอร3
อุปกรณ3ในครัวเรือน ดVวยวัสดุและเทคนิคประเภท
ตWาง ๆ 

ปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรม 
Industrial Design Workshop 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวขVอที่มีเนื้อหาสอดคลVองกับ
รายวิชา และฝwกปฏิบัติ โดยใชVความคิดสรVางสรรค3
ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา หลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรม 
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การออกแบบอุตสาหกรรมของที่ระลึก 
Souvenir Industrial Design 
ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ3ของที่ระลึก 
ประเภท คุณสมบัติ วัสดุที่นำมาใชV ศึกษาวิธีใชV
เครื่องมือและกระบวนการผลิต รูปแบบของที่
ระลึกที่ไดVรับความนิยม การวิเคราะห3สถานที่ 
เหตุการณ3หรือกิจกรรมเพื่อสรVางแนวคิดในการ
ออกแบบของที่ระลึกฝwกปฏิบัติการออกแบบเขียน
แบบ ทำภาพรWางออกแบบผลิตภัณฑ3 (Sketch 
Design) โดยใชVความคิดสรVางสรรค3ในการ
ออกแบบทำ ผลิตภัณฑ3ตVนแบบของที่ระลึก ที่
เหมาะสมกับทVองถิ่น หรือสถานที่นั้น ๆ 

ปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรมของที่ระลึก 
Souvenir Industrial Design Workshop 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวขVอที่มีเนื้อหาสอดคลVองกับ
รายวิชา และฝwกปฏิบัติ โดยใชVความคิดสรVางสรรค3
ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา การออกแบบ
อุตสาหกรรมของที่ระลึก 
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การออกแบบอุตสาหกรรมของตกแตWง 
Decoration Industrial Design 
ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ3 ที่ใชVสำหรับ
ตกแตWงอาคารสถานที่ และที่พักอาศัย สามารถ
วิเคราะห3สถานที่เหตุการณ3หรือพฤติกรรมของ
ผูVบริโภคเพื่อสรVางแนวคิดในการออกแบบ ฝwก
ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบทำภาพรWาง
ออกแบบผลิตภัณฑ3(Sketch Design)โดยใชV
ความคิดสรVาง สรรค3ในการออกแบบทำผลิตภัณฑ3
ตVนแบบที่มีความเหมาะสมกับอาคารสถานที่และที่
พักอาศัยนั้น ๆ 

ปฏบิัติการออกแบบอุตสาหกรรมของตกแตWง 
Decoration Industrial Design Workshop 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวขVอที่มีเนื้อหาสอดคลVองกับ
รายวิชา และฝwกปฏิบัติ โดยใชVความคิดสรVางสรรค3
ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา ออกแบบ
อุตสาหกรรมของตกแตWง 
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การออกแบบผลิตภัณฑ3เพื่อสังคม 
Social Product Design 
ศึกษาความสำคัญเทคนิค และวิธีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ3เพื่อสังคม (Universal Design) และ
การออกแบบที่สามารถเขVาถึงไดV (Accessible 
Design) ที่ทำใหVทกคนในสังคมสามารถใชV 
ประโยชน3ผลิตภัณฑ3โดยไมWมีขVอกำจัดทางดVานอายุ
และสภาพรWางกายจากความพิการ 7 ประเภท 
วิเคราะห3ปOญหาปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ3จาก
หลักการทุกคนใชVไดVอยWางเทWาเทียมหลักการ
ยืดหยุWนหลักการปรับเปลี่ยนการใชVไดVหลักการ
ความเรียบงWายใชVงานงWายหลักการสื่อความหมาย
สำหรับการใชVงานมีขVอมูลพอเพียงหลักการ
ออกแบบที่เผื่อการใชVงานที่ผิดพลาดหลักการทุWน
แรงหลักการมีขนาดและพื้นที่ ๆ เหมาะสมกับการ
เขVาถึงและใชVงาน 

ออกแบบเฟอร3นิเจอร3 
Furniture Design  
ศึกษาประวัติ ความหมาย และประเภท
เฟอร3นิเจอร3 ศึกษาวัสดุ กรรมวิธีการผลิต การ
ประกอบยึดสีและการป~ดผิวอุปกรณ3ประกอบ
ความเข็งแรงรวมถึงเครื่องมือเครื่องจักรเบื้องตVนที่
ใชVใน งานเฟอร3นิเจอร3ศึกษาหลักการออกแบบ
เฟอร3นิเจอร3ตามกระบวนการออกแบบโดย
คำนึงถึง ประโยชน3ใชVสอย ขนาดสัดสWวน ความ
สวยงาม และใหVเปiนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรม 
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ปฏิบัติการออกแบบเฟอร3นิเจอร3 
Furniture Design Workshop 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวขVอที่มีเนื้อหาสอดคลVองกับ
รายวิชา และฝwกปฏิบัติ โดยใชVความคิดสรVางสรรค3
ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา ออกแบบ
เฟอร3นิเจอร3 

ออกแบบกราฟ~ก 
Graphic Design 
ศึกษาประวัติความหมาย และประเภทของการ
ออกแบบกราฟ~ก หลักการออกแบบ กราฟ~ก
เบื้องตVน ระบบการพิมพ3เบื้องตVน การจัด
องค3ประกอบ การใชVสีการใชVตัวอักษร การ
ออกแบบ ขVอความพาดหัว การออกแบบพื้นหลัง 
และการตกแตWงภาพประกอบ เพื่อใชVในงาน
ออกแบบกราฟ~ก ฝwกปฏิบัติการออกแบบกราฟ~ก 
โดยใชVความคิดสรVางสรรค3ในการออกแบบกราฟ~ก
ตWาง ๆ เชWนป�ายโปสเตอร3 และใบปลิว เปiนตVน 
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ปฏิบัติการออกแบบกราฟ~ก 
Graphic Design Workshop 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวขVอที่มีเนื้อหาสอดคลVองกับ
รายวิชา และฝwกปฏิบัติ โดยใชVความคิดสรVางสรรค3
ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา หลักการ
ออกแบบกราฟ~ก 

หลักการออกแบบกราฟ~กสิ่งพิมพ3 
Principles of Publication Graphic Design 
ศึกษาหลักการออกแบบสิ่งพิมพ3 ประเภทของ
สิ่งพิมพ3 การพิมพ3ในระบบอุตสาหกรรมและ 
ดิจิทัล ออกแบบกราฟ~กโดยใชVโปรแกรม
คอมพิวเตอร3สำเร็จรูป การจัดวางหนVากระดาษ 
รูปเลWม การกำหนดสี การใชVตัวอักษร การ
ออกแบบพื้นหลัง ออกแบบตราสัญลักษณ3และการ
สรVาง ภาพประกอบกราฟ~ก ฝwกปฏิบัติการ
ออกแบบกราฟ~กสิ่งพิมพ3 เชWน แผWนพับ หนังสือ 
วารสาร และสิ่งพิมพ3อื่น ๆ เปiนตVน 
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ปฏิบัติการออกแบบกราฟ~กสิ่งพิมพ3 
Publication Graphic Design Workshop 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวขVอที่มีเนื้อหาสอดคลVองกับ
รายวิชา และฝwกปฏิบัติ โดยใชVความคิดสรVางสรรค3
ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา หลักการ
ออกแบบกราฟ~กสิ่งพิมพ3 

ออกแบบบรรจุภัณฑ3 
Packaging Design  
ศึกษาความหมาย หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ3
แตWละประเภท โดยแบWงตามการบรรจุ ขนสWงแบWง
ตามการใชVงานแบWงตามวัสดุ ศึกษาการออกแบบ
โครงสรVาง และกระบวนการการผลิตการตลาด
บรรจุภัณฑ3 ฝwกปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ3
ตามกระบวนการออกแบบ เขียนแบบรูปดVานภาพ
คลี่ทำภาพรWางออกแบบ (Sketch Design) โดยใชV
ความคิดสรVางสรรค3ในการออกแบบ โดยเนVนการ
ปกป�อง การนำพาถือหิ้ว การขนสWง และการสรVาง
มูลคWาเพิ่มแกWผลิตภัณฑ3 
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ออกแบบบรรจุภัณฑ3ผลิตภัณฑ3ทVองถิ่น 
Local Product Packaging Design 
ศึกษาหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ3 ภูมิปOญญา
บรรจุภัณฑ3โบราณ เพื่อนำไปพัฒนาใชVกับทVองถิ่น 
ศึกษาหลักการพัฒนาชุมชน การใชVเครื่องมือเก็บ
ขVอมูล การนำขVอมูลมาวิเคราะห3พัฒนาสรVางสรรค3
งานออกแบบบรรจุภัณฑ3 เพื่อสามารถสWงเสริม
ผลิตภัณฑ3ใหVมีคุณคWาที่ดีขึ้น อยWางมีอัตลักษณ3มี
ความเปiนไปไดVจริง ตามขVอจำกัดทVองถิ่น คำนึงถึง
การมีสWวนรWวมการทำงาน เปiนหมูWคณะการวัด
ประเมิน ผลลัพธ3 (Outcome) และความพึงพอใจ
ของทVองถิ่น 

การสรVางเนื้อหาเพื่อตลาดออนไลน3 
Create Content for Online Marketing 
ศึกษาการบริหารจัดการการทำการตลาด การ
ดำเนินธุรกิจการซื้อขายแบบพาณิชย3
อิเล็กทรอนิกส3 ศึกษารูปแบบวิธีการขายการ
สื่อสารออนไลน3 การสรVางเนื้อหาทั้งภาพนิ่งและ
คลิปวิดีโอ การออกแบบกราฟ~กเพื่อการโฆษณา 
ชWองทางการขายในสื่ออิเล็กทรอนิกส3 กฎกติกา
และเทคนิคในแตWละชWองทางการขาย ออนไลน3
กฎหมายที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส3 
จรรยาบรรณการขายออนไลน3 
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หลักการสรVางแบรนด3ในยุคดิจิทัล 
Principles of Branding in the Digital Age 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของแบรนด3 
หลักการสรVางแบรนด3ใหVเปiนดิจิทัล การคVนหา
กลุWมเป�าหมายออกแบบแบรนด3 วิธีการสรVางคุณคWา
ภาพลักษณ3และความโดดเดWนใหVกับธุรกิจ ดิจิทัล
ดVวยการศึกษาการดำเนินชีวิตของผูVมีสWวนไดVสWวน
เสีย พฤติกรรมของแบรนด3การประเมินคุณภาพ 
ของแบรนด3 เพื่อกVาวสูWแบรนด3ที่ยั่งยืน ฝwก
ปฏิบัติการสรVางแบรนด3ใหVกับผลิตภัณฑ3ดิจิทัล 

การถWายภาพดิจิทัล 
Digital Photography 
ศึกษาหลักการและทฤษฎีการถWายภาพ เพื่อใชVใน
การออกแบบ วิธีการใชV กลVองถWายภาพ ชนิดของ
กลVองและอุปกรณ3การถWายภาพ เทคนิคการ
ถWายภาพและการวัดแสง หลักการ จัด
องค3ประกอบของภาพถWาย การจัดแสงเพื่อการ
ถWายภาพ ปฏิบัติการถWายภาพทั่วไปและภาพ
ผลิตภัณฑ3 และการนำไฟล3ภาพไปใชVเพื่อการ
ออกแบบ 
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การถWายวิดีโอคลิป 
Video Clip Shooting 
ศึกษาหลักการ และทฤษฎีการถWายภาพเคลื่อนไหว 
วิธีการใชVกลVองดิจิทัล และอุปกรณ3 ประกอบเพื่อ
ถWายภาพเคลื่อนไหว ศึกษาการบันทึกเสียงเทคนิค
การถWายภาพ การจัดแสงการจัด องค3ประกอบ ฝwก
ทำวิดีโอคลิปขนาดสั้น การเขียนกรอบแสดง
เรื่องราว (Story Board) การลำดับภาพและ
เนื้อหา ปฏิบัติการถWายทำเปiนกลุWม กำหนดหนVาที่
ความรับผิดชอบในงาน ฝwกใชVโปรแกรมสำเร็จรูป
ตัดตWอ ผลงานวิดิโอคลิปสั้นๆ บันทึกไฟล3เพื่อ
นำไปใชVรWวมกับงานออกแบบอื่น ๆ 

คอมพิวเตอร3เพื่อออกแบบงานสื่อผสม  
Computer for Multimedia design 
ศึกษาหลักการใชVคอมพิวเตอร3 สรVางงานสื่อผสม
การใชVโปรแกรมสำเร็จรูป ที่ใชVในการ ออกแบบ
ขVอมูลสารสนเทศหลายชนิด เชWนขVอความ
ภาพกราฟ~ก ภาพเคลื่อนไหว เสียง เปiนตVน 
ผสมผสาน ไฟล3ดิจิทัลใชVเผยแพรWในชWองทางตWาง ๆ 
เชWน เวปไซต3โฆษณาทางจอภาพ เปiนตVน ฝwกปฏิบัติ
ออกแบบ สื่อผสมใหVเกิดเปiนผลงานการออกแบบ 
ที่สามารถสื่อสารไดVตรงตามวัตถุประสงค3ของ
กลุWมเป�าหมาย และการบันทึกไฟล3เพื่อนำไป ใชV
รWวมกับสื่ออื่น ๆ 
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ปฏิบัติการคอมพิวเตอร3เพื่อออกแบบงานสื่อผสม 
Computer for Multimedia design 
Workshop 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวขVอที่มีเนื้อหาสอดคลVองกับ
รายวิชา และฝwกปฏิบัติ โดยใชVความคิดสรVางสรรค3
ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา คอมพิวเตอร3
เพื่อออกแบบงานสื่อผสม 

การออกแบบงานพิมพ3 3 มิติ  
3D Printing Design 
ศึกษาหลักการพิมพ3สามมิติ เทคโนโลยีของการ
พิมพ3สามมิติ อุตสาหกรรมการพิมพ3 สามมิติ การ
ผลิตทางตรง แบบดิจิทัล การผลิตสWวนบุคคลชนิด
ของเครื่องพิมพ3 วัสดุพิมพ3ชนิดตWาง ๆ ศึกษากระ
บานการเตรียมงานเพื่อสั่งพิมพ3 การสั่งพิมพ3ความ
ปลอดภัย และการดูแลรักษาเครื่องพิมพ3ฝwกปฏบิัติ
ออกแบบงานพิมพ3ดVวยโปรแกรม CAD/CAM การ
ใชVโปรแกรมออกแบบสามมิติ การขึ้นรูปสามมิติ
จาก การวาดแบบสองมิติการปรับรูปทรงการตัด
รูปทรง การจัดไฟล3และการสั่งพิมพ3สามมิต ิ
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ออกแบบกราฟ~กสื่อโฆษณา 
Advertising Media Design   
ศึกษาหลักการตลาด การโฆษณาพฤติกรรม
ผูVบริโภค เพื่อทำการออกแบบกราฟ~ก           สื่อ
โฆษณาจากการเขียนแผนธุรกิจ หรือการวิเคราะห3
จุดอWอนจุดแข็งของผลิตภัณฑ3 หรือทำวิจัยตลาด
ปฏิบัติการ สรVางสื่อโฆษณารูปแบบตWาง ๆ ทั้ง
เครือขWายอินเตอร3เน็ตและสิ่งพิมพ3 ในรูปแบบ
ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว และเสียงใหVเกิดคุณคWา
และจดจำตWอกลุWมเป�าหมายของสินคVาและองค3กร
ทำการประเมินผลการออก แบบงานโฆษณากับ
กลุWมเป�าหมายเพื่อพัฒนากราฟ~กสื่อโฆษณา 

ปฏิบัติการออกแบบกราฟ~กสื่อโฆษณา 
Advertising Media Design Workshop 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวขVอที่มีเนื้อหาสอดคลVองกับ
รายวิชา และฝwกปฏิบัติ โดยใชVความคิดสรVางสรรค3
ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา ออกแบบ
กราฟ~กสื่อโฆษณา 
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ออกแบบกราฟ~กในสภาพแวดลVอม 
Environmental Graphic Design 
ศึกษาการออกแบบป�ายสัญลักษณ3 ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร การวางผังตำแหนWง ใหVเขVากับ
สถานที่และองค3กร สีตัวอักษร การติดตั้ง วัสดุ ที่
ใชVในการทำป�ายการติดตั้งป�ายระบบตWาง ๆ การ
เขียนแบบคำนึงถึงโครงสรVางและฐานรากจิตวิทยา
การรับรูV การยศาสตร3การมองเห็น เพื่อกำหนด 
ตำแหนWงการติดตั้งระยะทิศทาง ศึกษาระบบไฟฟ�า
แสงสวWาง กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวขVอง 
ฝwกปฏิบัติการออกแบบ ทำคูWมือการใชVและติดตั้ง 
กราฟ~กในสภาพแวดลVอมที่ไดVออกแบบใหVเขVากับ
บริบท และอัตลักษณ3ในสภาพแวดลVอมนั้น ๆ 
 

ปฏิบัติการออกแบบกราฟ~กในสภาพแวดลVอม 
Environmental Graphic Design Workshop 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวขVอที่มีเนื้อหาสอดคลVองกับ
รายวิชา และฝwกปฏิบัติ โดยใชVความคิดสรVางสรรค3
ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา ออกแบบ
กราฟ~กในสภาพแวดลVอม 
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ออกแบบกราฟ~กเพื่อชุมชน    
Graphic Design for Community 
ศึกษาหลักการออกแบบกราฟ~ก ที่นำไปใชVไดVกับ
ชุมชน เชWน กราฟ~กบนบรรจุภัณฑ3  กราฟ~กใน
สภาพแวดลVอม แหลWงทWองเที่ยว สินคVาและบริการ
ของชุมชน เพื่อนำเอกลักษณ3ในชุมชนเชWน
ศิลปวัฒนธรรมแหลWงทWองเที่ยว ฯ ไปใชVในการ
ออกแบบ ศึกษาหลักการพัฒนาชุมชน การใชV
เครื่องมือเก็บขVอมูลการนำขVอมูลมาวิเคราะห3
พัฒนาตWอยอด  สรVางสรรค3งานออกแบบกราฟ~ก 
เพื่อใหVชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยWางมี
เอกลักษณ3มีความเปiนไปไดVจริง ตามขVอจำกัดของ
ชุมชน คำนึงถงึการมีสWวนรWวมการทำงานเปiนหมูW
คณะ การวัดประเมินผลลัพธ3 (Outcome) และ
ความพึงพอใจของชุมชน 

ปฏิบัติการออกแบบกราฟ~กเพื่อชุมชน 
Graphic Design for Community Workshop 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวขVอที่มีเนื้อหาสอดคลVองกับ
รายวิชา และฝwกปฏิบัติ โดยใชVความคิดสรVางสรรค3
ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา ออกแบบ
กราฟ~กเพื่อชุมชน 
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ออกแบบกราฟ~กเคลื่อนไหว 
Motion Graphic Design 
ศึกษาหลักการออกแบบกราฟ~กเคลื่อนไหว 
วิธีการใชVโปรแกรมสำเร็จรูปในการสรVาง
ภาพกราฟ~ก 2 มิติและตัวอักษรใหVเคลื่อนไหวตัด 
และตWอภาพเคลื่อนไหวควบคุมชิ้นงานและคีย3
เฟรม  (Key Frame) การทำงานบนไทม3ไลน3 
(Timeline) การใชVเลเยอร3 (Layer) การใชV
ตัวอักษรการใชVลักษณะพิเศษ (Effect) ฝwกการ
เขียนกรอกแสดงเรื่องราว (Story Board) การ
ลำดับภาพและเนื้อหาปฏิบัติการใชVโปรแกรม
สำเร็จรูปสรVางผลงานกราฟ~กเคลื่อนไหวเปiนคลิป
วีดีโอสั้น ๆ การบันทึกไฟล3เพื่อนำไปใชVรWวมกับ
โปรแกรมอื่น ๆ 

ออกแบบกราฟ~กอัตลักษณ3 
Identity Graphic Design 
ศึกษาวิธีการออกแบบกราฟ~ก ที่บWงบอกถึง
ลักษณะเฉพาะของตัวบุคคล สังคม  ชุมชน หรือ
องค3กรทำการวิเคราะห3จุดยืนบุคลิกภาพรวมถึง
วิสัยทัศน3 ศึกษาการวิเคราะห3องค3กรการวาง ตำแหนWง
สินคVา (Product Positioning) วิเคราะห3ตลาดและ
การสรVางบุคลิกตราสินคVา (Brand Personality) เพื่อ
นำมากำหนดระเบียบระบบคูWมือการใชVเครื่องหมาย
การคVา การใชVตัวอักษร การใชVชุดสี การใชVภาพและ
การออกแบบอื่น ๆ เชWนสิ่งพิมพ3กราฟ~กใน
สภาพแวดลVอม สื่อประชาสัมพันธ3อิเล็กทรอนิกส3 
บรรจุภัณฑ3 หรือเสื้อผVาฯ เพื่อใหVภาพลักษณ3ขององค3
องมีเอกลักษณ3ตามที่ตVองการ 

 

 

TID383 

TID385 

 

 

 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 

 

ไมWม ี

ไมWม ี
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3(3-3-5) 

1(1-0-2) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

กลุ2มวิชาบังคับ 

การวิจัยการออกแบบอุตสาหกรรม 
Research in Graphic Design 
การวิจัยและพัฒนาการออกแบบอุตสาหกรรม 
ตามวัตถุประสงค3ของการวิจัย และระเบียบ 
วิธีการวิจัย การเขียนโครงรWางการวิจัย ลงพื้นที่
สำรวจการกำหนดกลุWมตัวอยWาง การทำเครื่องมือ 
การหาประสิทธิภาพเครื่องมือการวิจัย การเก็บ
ขVอมูล การวิเคราะห3ขVอมูลดVวยสถิติเบื้องตVน และ
การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการออกแบบ
อุตสาหกรรม 

โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ3 
Projects in Product Design 
ศึกษาคVนควVาหรือวิจัยเกี่ยวกับ งานออกแบบ
ผลิตภัณฑ3 ที่นWาสนใจ โดยบูรณาการองค3ความรูVที่
ศึกษามา เพื่อเสนอและกำหนดหัวขVอเรื่อง การ
ออกแบบผลิตภัณฑ3 ดำเนินการออกแบบตาม
กระบวนการ และการเขียนรายงานเปiนรูปเลWม 
ตลอดถึงการทำผลิตภัณฑ3ตVนแบบ หรือ
แบบจำลอง ผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรม ภายใตVการ
ดูแลของอาจารย3ที่ปรึกษาเพื่อนำเสนอตWอ
คณะกรรมการ 

 

 

TID410 

TID412 

 

 

 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 

 

ไมWม ี

ไมWม ี
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เหตุผล 

 

 

 

 

 

2(0-4-2) 

1(1-0-2) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

กลุ2มวิชาบังคับ 

ปฏิบัติการโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ3 
Projects in Product Design Workshop 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวขVอที่มีเนื้อหาสอดคลVองกับ
รายวิชา และฝwกปฏิบัติ โดยใชVความคิดสรVางสรรค3
ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา โครงงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ3 

โครงงานออกแบบกราฟ~ก 
Projects in Graphic Design 
ศึกษาคVนควVาหรือวิจัย เกี่ยวกับการออกแบบ
กราฟ~กที่นWาสนใจ โดยบูรณาการองค3ความรูVที่
ศึกษามา เพื่อเสนอและกำหนดหัวขVอเรื่อง การ
ออกแบบกราฟ~ก ดำเนินการออกแบบตาม
กระบวนการ และการเขียนรายงานเปiนรูปเลWม 
ตลอดถึงการทำผลิตภัณฑ3ตVนแบบ หรือ
แบบจำลอง ผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรม ภายใตVการ
ดูแลของอาจารย3ที่ปรึกษาเพื่อนำเสนอตWอ
คณะกรรมการ 

 

 

TID413 

TID414 

 

 

 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 

 

ไมWม ี

ไมWม ี
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2(0-4-2) 

1(45) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

กลุ2มวิชาบังคับ 

ปฏิบัติการโครงงานออกแบบกราฟ~ก 
Projects in Graphic Design Workshop 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวขVอที่มีเนื้อหาสอดคลVองกับ
รายวิชา และฝwกปฏิบัติ โดยใชVความคิดสรVางสรรค3
ตามทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา โครงงาน
ออกแบบกราฟ~ก 

การเตรียมสหกิจศึกษาออกแบบอุตสาหกรรม 
Preparation for Cooperative Education in 
Industrial Design 
จัดใหVมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรVอมกWอนฝwกสห
กิจศึกษา ในดVานการรับรูVลักษณะ และโอกาสของ
การประกอบอาชีพการพัฒนาตัวผูVเรียนใหVมี
ความรูVทักษะเจตคติแรงจูงใจและคุณลักษณะ ที่
เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทำในสถานการณ3
หรือรูปแบบตWาง ๆ ซึ่งเกี่ยวขVองกับงานดVาน
ออกแบบอุตสาหกรรม 

 

 

TID415 

TID482 

 

 

 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 

 

ไมWม ี

ไมWม ี
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6(640) 

2(90) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

กลุ2มวิชาบังคับ 

สหกิจศึกษาออกแบบอุตสาหกรรม 
Cooperative Education in Industrial Design 
นักศึกษาตVองปฏิบัติงานเชิงวิชาการ ดVานออกแบบ
อุตสาหกรรมหรือวิชาชีพ เต็มเวลา เสมือนหนึ่ง
เปiนพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการจน
ครบ1ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขา 
กำหนดเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลVว นักศึกษา
ตVองสWงรายงานและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงาน
ตWอ คณาจารย3ในสาขาวิชา โดยวัดผลการประเมิน
ของอาจารย3ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่
ควบคุม การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และ
จากรายงานวิชาการ 

การเตรียมฝwกประสบการณ3วิชาชีพออกแบบ
อุตสาหกรรม 
Preparation for Professional Experience in 
Industrial Design 
ศึกษาเตรียมความพรVอมของผูVเรียน กWอนฝwก
ประสบการวิชาชีพ เพื่อศึกษางาน ในดVานตWาง ๆ 
ที่เกี่ยวขVองกับการออกแบบอุตสาหกรรมพัฒนา 
ใหVรูVจักคิดเปiนทำเปiนแกVปOญหาเปiน มีคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ปฏิบัติการทำแฟ�มสะสม
ผลงานของนักศึกษา ตลอดหลักสูตร และจัดทำ
รูปเลWม เพื่อเปiนประโยชน3ตWออาชีพหรือทดลอง
ฝwกงาน เพื่อหาประสบการณ3โดยใหVมีวิชาปฏิบัติ 
งานไมWนVอยกวWา 90 ชั่วโมงในโรงงานหรือสถาน
ประกอบการที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรตามสาขา
เฉพาะที่เลือกเรียน 

 

 

TID483 

TID484 

 

 

 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 

 

ไมWม ี

ไมWม ี
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5(450) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

กลุ2มวิชาบังคับ 

การฝwกประสบการณ3วิชาชีพออกแบบอุตสาหกรรม 
Field Experience in Industrial Design 
ศึกษาลักษณะและประเภทธุรกิจการออกแบบ
อุตสาหกรรม คุณสมบัติที่จำเปiนและสำคัญของ 
นักออกแบบอุตสาหกรรมที่มีตWอสังคมสWวนรวมตWอ
เจVาของตWอลูกคVา และตWอตนเองจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ ของตนเองศึกษางานในโรงงานหรือสถาน
ประกอบการเพื่อหาประสบการณ3ตามสาขาเฉพาะ
ทางโดยมี เวลาฝwกปฏิบัติงานไมWนVอยกวWา 450 
ชั่วโมงตามที่มหาวิทยาลัยเห็นวWาเหมาะสมตาม
สาขาเฉพาะที่เลือกเรียน 

 

 

TID485 

 

 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 

 

ไมWม ี

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

แผนบริหารความเส่ียง 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม 
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แผนบริหารความเส่ียง 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ระบุความเส่ียง 

ความเส่ียง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

ปkจจัยเส่ียง 

ความเส่ียงด#านการเรียนการสอน 

P จำนวนนักศึกษาไม\เปgนไปตามเป̄าหมาย 

 

หมายเหตุ ความเสี่ยงทั้งหมดมี 4 ดRาน คือ ความเสี่ยงดRานกลยุทธ^ (S) ความเสี่ยงดRานการเงิน (F) 

ความเสี่ยงดRานการดำเนินงาน (O)  และความเสี่ยงดRานกฎระเบียบ (C) ความเสี่ยงดRานใด

มีค?าระหว?าง 20-25 ถือว?าสูงมาก ถRามีค?าระหว?าง 10-19 ถือว?าสูง และ มีค?าระหว?าง 1-9 

ถือว?าปานกลาง 
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การประเมินและวิเคราะหNความเส่ียง 

ความเส่ียง 

(ภารกิจหลัก/

กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียด

ความสูญเสีย 

(ปkจจัยเส่ียง) 

โอกาสท่ีจะ

เกิด 

(1) 

ผลกระทบ

ความรุนแรง

(2) 

คะแนน 

ความเส่ียง

(ระดับ 

ความเส่ียง) 

(1)×(2) 

ระดับความ

เส่ียง 

ความเส่ียง

ดRานการเรียน

การสอน 

1. จำนวน

นักศึกษาไม?

เป̀นไปตาม

เป�าหมาย 

5 3 15 ความเส่ียงสูง 

 

หมายเหตุ  ระดับความเสี่ยง 3 มีค?าระหว?าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม?ไดR), 2 มีค?าระหว?าง 10-

19 (ความเส่ียงสูง) และ 1 มีค?าระหว?าง 1-9 (ความเส่ียง         ท่ียอมรับไดR) 
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การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเส่ียง 

ลำดับ ความเส่ียง 

(ภารกิจ

หลัก/

กิจกรรม

ของ

หลักสูตร) 

(1) 

การควบคุม         

ท่ีควรจะมี 

 

 

(2) 

การ

ควบคุม          

ท่ีมีอยู\แล#ว 

 

 

(3) 

การ

ควบคุมท่ี

มีอยู\แล#ว

ได#ผล

หรือไม\ 

(4) 

วิธีจัดการ       

ความเส่ียง 

 

 

(5) 

หมายเหตุ 

 

 

 

(6) 

1. ความเส่ียง

ดRานการ

เรียนการ

สอน 

- จำนวน

นักศึกษา

ไม?ไดRตาม

เป�าหมาย 

- ประชาสัมพันธ3

หลักสูตรใน

โรงเรียนมัธยม

ตWางๆ และทาง

เว็บไซต3ของ

มหาวิทยาลัย 

- 

ประชาสัมพันธ̂

ในการประชุม

ผูRบริหาร

โรงเรียน

มัธยมศึกษา 

� � ..... ยอมรับ 

P ควบคุม 

..... ถ?าย

โอน 

..... 

หลีกเล่ียง 

 

 

หมายเหตุ ช\อง 3 � หมายถึง มี ¡ หมายถึง มีแต?ไม?สมบูรณ̂ × หมายถึง ไม?มี 

 ช\อง 4 � หมายถึง ไดRผลตามท่ีคาดหมาย ¡ หมายถึง ไดRผลบRางแต?ไม?สมบูรณ̂  

  × ไม?ไดRผลตามท่ีคาดหมาย     
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แผนการดำเนินงานการจัดการความเส่ียง 

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

โครงการ/

กิจกรรม/

ด#านของ

เร่ืองท่ี

ประเมินและ

วัตถุประสงคN

ของการ

ควบคุม 

(1) 

การควบคุม

ท่ีมีอยู\(2) 

ระดับ 

ความ

เส่ียง  

(3) 

การ

จัดการ 

ความ

เส่ียง  

(4) 

ความ

เส่ียงท่ียังมี

อยู\ (ปkจจัย

เส่ียง) 

(5) 

กิจกรรม          

การควบคุม 

(แผนการ

ปรับปรุงการ

ควบคุม)  

(6) 

กำหนด

เสร็จ/

ผู#รับผิดชอบ 

(7) 

ความเส่ียง

ดRานการ

เรียนการ

สอน 

-จำนวน

นักศึกษา

เป̀นไปตาม

เป�าหมาย 

- ประชา 

สัมพันธ3

หลักสูตรใน

โรงเรียน

มัธยมศึกษา 

และทาง

เว็บไซต3ของ

มหาวิทยาลัย 

-ประชา 

สัมพันธ3ในการ

ประชุม

ผูVบริหาร

โรงเรียน

มัธยมศึกษา 

ความ

เส่ียงสูง 

ควบคุม การ

ประชา 

สัมพันธ̂

ยังไม?

ท่ัวถึง 

จัดทำ

กำหนดการ

ประชาสัมพันธ̂

หลักสูตร 

29 มี.ค. 2564 

อาจารย3ผูVรับ

ผิด 

ชอบ

หลักสูตร 

 

ผูRรายงาน ................................................................... 

ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

วันท่ี.............เดือน.....................พ.ศ. ............... 


