(ร่าง) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของ
มหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการ
ฝึกงาน)

หน้า
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12
38
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สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 4

หมวดที่ 5

หมวดที่ 6

หมวดที่ 7

หมวดที่ 8

5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

หน้า
39
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40
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50
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52
53
57
60
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาคผนวก ค คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ที่ 229/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ภาคผนวก ง รายงานการวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์
ภาคผนวก จ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับ
หลักสูตรที่ปรับปรุง
ภาคผนวก ซ แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์
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100
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97
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109
122
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(ร่าง) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 25501531107633
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
ชื่อย่อ : ศป.บ. (ทัศนศิลป์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Arts)
ชื่อย่อ : B.F.A. (Visual Arts)
3. วิชาเอก

ไม่มี

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีเห็นชอบให้
การนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่…….เมื่อวันที่…..เดือน………….. พ.ศ.………..
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถั มภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร ใน
การประชุม ครั้งที่……….เมื่อวันที่…….เดือน…………..พ.ศ…………..
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอยมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปี พ.ศ. 2567
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาชีพอิสระเกี่ยวกับศิลปะ
8.2 ผู้กากับศิลป์ (Art Director)
8.3 นักออกแบบสร้างสรรค์ (Art Creative)
8.4 ครูสอนศิลปะ นักวิชาการศิลปะ
8.5 ผู้ประกอบการด้านศิลปะ
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9. ชือ่ ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒ-ิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ
1.
2.

นางสาวเดือนฉายผู้ชนะ
ภู่ประเสริฐ
นายนเรศ ยะมะหาร

3.

นายปิยังกูร ตันวิเชียร

4.

นายชยันต์ พลอาสา

5.

นายกฤตยชญ์ คามิ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศ.ม. (จิตรกรรม)
ศ.บ. (จิตรกรรม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศ.ม. (จิตรกรรม)
ศ.บ. (จิตรกรรม)
อาจารย์
ศ.ม. (ทัศนศิลป์)
ศ.บ. (ทัศนศิลป์)
อาจารย์
ศ.ม. (ทัศนศิลป์)
ศ.บ. (ทัศนศิลป์)
อาจารย์.ดร
ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ)
ศ.ม. (เครื่องเคลือบดิน
เผา)
ศ.บ. (เครื่องเคลือบดิน
เผา)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา

2552
2544
2544
2539
2560
2557
2560
2558
2558

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2552

สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตภาค
พายัพ (เจ็ดยอด)

2545

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่นามาเป็นแนวทางในการวางแผนหลักสูตร เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ โดยส่งเสริมให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะการเรียนรู้ในเชิงคิดสังเคราะห์ สร้างสรรค์ ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรม
ความรู้ มีทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ประกอบกับการเปลี่ย นแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 สถาบันการศึกษาจ าเป็นต้องสร้างทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง เน้น
ทักษะและการปฏิบัติ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับอาเซียน
ยุทธศาสตร์สาคัญของรัฐบาลเน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการ
สร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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โดยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศโดยนาพาประชาชนเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ตามโครงสร้าง “ValueBased Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3 มิติ ได้แก่ 1) การ
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” สู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 2) การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และ 3) การเน้นภาคบริการมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจาเป็นในการพัฒนา
ทักษะการสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมให้เกิดการขับเคลื่อน และผลักดันเศรษฐกิจของประเทศในศตวรรษที่
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“ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสาคัญ คือ
1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่
เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องน่ารวยขึ้นและเป็นเกษตรกรแบบ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่
การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
3) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่าไปสู่ High Value Services
4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสั ง คมและวัฒนธรรมที่น ามาพิจารณาในการวางแผนหลัก สู ต ร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (4 ปี) เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงบัณฑิตในอนาคตที่แตกต่างจากปัจจุบัน เช่น การทางานที่มีหลายอาชีพ
การทางานไร้สังกัด (Freelance) การจับคู่ร่วมงาน และการเปลี่ยนแปลงผู้ร่วมงาน เป็นรูปแบบใหม่ในสังคม
และวัฒนธรรมที่การศึกษาต้องเพิ่มความสาคัญกับคุณภาพการศึกษา และทักอาชีพที่พึงประสงค์ในอนาคต
ส่งเสริมการเรียนรู้ตกผลึกทางความรู้สร้างประโยชน์ทางสังคม เศรษฐกิจพานิชย์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการ
สร้างนวัตกรรม ดังนั้นจึงมีความจาเป็นของการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเกิดจากเรียนรู้ศิลปกรรม
นอกจากนั้น งานด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มี
คุณค่าสูงซึ่งนอกจากถูกนาไปใช้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนในชาติปลูกฝังทัศนคติ สร้างแนวคิดใหม่ในแนวทาง
ศิลปะแล้ว ยังเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางการออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่วยในการ
แก้ไขปัญหาด้านอาชีพอีกด้วย
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ส่งผลต่อการปรับบทบาทภารกิจ อันประกอบไปด้วยการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
สภามหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดกรอบความคิดเชิงนโยบายที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยนาไปสู่การปฏิบัติได้อ ย่าง
เป็นรูปธรรม จนกลายเป็นจุดแข็ง จุดเด่น สามารถถูกใช้อ้างอิงได้โดยเฉพาะในบทบาทด้านการจัดการเรียนการ
สอนที่ต้องตอบรับกับทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แล้ว การปรับปรุงหลักสูตรยังพัฒนาผู้เรียนให้มี
ขอบข่ายการเรียนรู้กว้างขึ้นกว่าการศึกษาในชั้นเรียน เป็นการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ ซึ่ง
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการปรับตัว การยอมรับ การมีแนวทาง และการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
นโยบายการจัดการศึกษา Education 4.0 ของสภามหาวิทยาลัยจึงเกิดขึ้นและต้องการให้เป็นการ
ทางานร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่จะลงสู่การปฏิบัติและเกิดเป็นรูปธรรมในการสร้าง
นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้สอน เปิดโลกทัศน์ผู้เรียน
ได้รู้จริง ทาจริง จนสามารถสร้างนวัตกรรม ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ซึ่งบูรณาการศาสตร์แบบสห
สาขาวิชา และตอบสนองความต้องการทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น
ดังนั้นเพื่อให้การศึกษาของเราเป็นไปในทิศทางที่มีคุณค่าต่อตัวผู้เรียน ต่อสังคมในทางสร้างสรรค์
มากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้ดารงอยู่ในภาวะสังคมโลกที่แข่งขันอย่างรุนแรงเช่นใน
ปัจจุบัน จึงควรเปลี่ยนกระแสการศึกษาใหม่ให้เป็นในทิศทางที่ก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ก่อให้เกิดรูปธรรมใน
การศึกษาก่อให้เกิดผลผลิตขึ้นในวงการศึกษาแล้วให้ผลผลิตนั้นเป็นผลผลิต (Product) ในทางสร้างสรรค์
(Creative) แต่การจะสร้างสรรค์ได้ต้องมีการคิดวิเคราะห์ (Critical) และมีผลผลิตแล้วผู้เรียนต้องมี ค วาม
รับผิดชอบ (Responsible) มากขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงของอุ ตสาหกรรมเข้า สู ่ยุ ค 4.0 ท าให้ต้องมีก ารเตรี ยมการป้อนคนเข้ า สู่
ตลาดแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนจาเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้นักศึกษามีทักษะที่
ต่างไปจากในยุคอุตสาหกรรมเดิมๆ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับรูปแบบการสอนเพื่อที่จะได้บัณฑิตที่มี
ลักษณะต่างไปจากเดิม ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนก็จ าเป็นที่จะต้องก้าวเข้าสู่ Education 4.0 ไปด้วยกัน
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, จรูญ ถาวรจักร์ และยงวุฒิ เสาวพฤกษ์, 2559 : มปน.)
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 หมวดวิชาเฉพาะ
 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอื่น สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย คณะ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วางแผนการดาเนินงานร่วมกัน ในการจัดการ
เรียนการสอน กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาและการประเมินหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
พัฒนาความรู้ ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาตนและอาชีพด้านศิลปะ
1.2 ความสาคัญ
นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ต้องมีความรู้ ทักษะและความคิ ด
สร้างสรรค์ทางศิลปะ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบที่ใช้ในการประกอบอาชีพเกี่ ยวกับ
ศิลปกรรม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคม สามารถปรับตัวและเรียนรู้งาน เรียนรู้คน เรียนรู้ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก เพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านศิลปกรรม
1.3.2 เพื่อผลิตบั ณฑิ ต ให้มี ค วามคิด สร้ างสรรค์ สามารถน าความรู้ แ ละทักษะมาบู รณาการและ
ประยุกต์ใช้ในการวิจัย และประกอบอาชีพได้
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคม
และชุมชน มีทัศนคติอันดีงาม ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่จะนาคุณประโยชน์มาสู่สังคม
2. แผนปรับปรุง
แผนการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตร ศิลปกรรม
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์
ให้เป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่
สกอ. กาหนด
ภายในระยะเวลา 5 ปี

กลยุทธ์
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการกาลังคนในภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาหลักสูตร
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 1. ติดตามความเปลี่ยนแปลง/ความ
โดยอาจารย์และนักศึกษาสามารถ ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ก้าวทันโลกศิลปะและเป็นผู้นาใน ภาคเอกชน รวมไปถึงการปรับตัวต่อ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุง
หลักสูตร

1. รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ด้านความรู้ เจตคติ ทักษะ
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การสร้างสรรค์ ภายในระยะเวลา
5 ปี
3. แผนการส่งเสริมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ภายในระยะเวลา 5 ปี

การเปลี่ยนแปลงต่อความเสี่ยงใน
รูปแบบต่าง ๆ อย่างเท่าทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน
1. ส่งเสริม อาจารย์ ทุก คนให้เ ข้ า
อบรมหลักสูตรการสอนรูปแบบต่างๆ
การวัดผลประเมินผล ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
2. ส่ ง เสริ มอาจารย์ ทาผลงานทาง
วิ ช าการในเวที ระดั บ ชาติ/นานาชาติ
3. ส่ ง เสริ มนัก ศึก ษาส่ง ผลงานเข้ า
ประกวดในเวที ระดับ ชาติ/
นานาชาติ
4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร
ที่เน้นทักษะการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
5. เพิ่มพูนทักษะและความรู้แก่
คณาจารย์ เพื่อส่งเสริมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ได้แก่
กลยุทธ์การสอนแบบ Active
Learning ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสร้าง
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้
เชิงปฏิบัติจริงมุ่งสร้างผลลัพธ์การ
เรียนรู้เน้นการเรียนรู้แบบสืบค้น ผ่าน
Project Based Learning, ABCD,
Case Based Learning, Outdoor
Learning

และความสามารถในการ
ทางานทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน
1.โครงการอบรมอาจารย์
เกี่ยวกับเทคนิคการสอน
การวัดและการประเมินผล
2. หลักฐานการส่งบุคลากรเข้า
ฝึกอบรม ประชุมเกี่ยวกับการ
ทาผลงานทางวิชาการ
3. หลักฐานการส่ ง ผลงานเข้ า
ประกวดในเวที ระดับ ชาติ/
นานาชาติ
4. จานวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียน
5. ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
6. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
7. ผลการประเมินการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียนต่อ
ประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็ น ผู ้ ส าเร็ จ การศึ ก ษามั ธยมศึ กษาตอนปลายหรือ เทีย บเท่า และให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2)
พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษาใหม่มีพื้นฐานความรู้และทักษะทางศิลปะแตกต่างกัน
2.3.2 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาแตกต่างกับระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาใหม่ไม่มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดอบรมปรับพื้นฐานความรู้ และทักษะทางศิลปะให้นักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา
2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร ระบบการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2565
25
25
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2566
2567
2568
25
25
25
25
25
25
25
25
25
50
75
100
25

2569
25
25
25
25
125
25

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
1. ค่าลงทะเบียน
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
2.1 งบบุคลากร
2.2 งบดาเนินการ
2.3 งบลงทุน
2.3.1 ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ปีงบประมาณ
2565

2566

2567

2568

2569

625,000

1,250,000

1,875,000

2,500,000

2,500,000

2,232,000
28,000

2,343,600
56,000

2,460,780
84,000

2,583,819
112,000

2,713,009
112,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000
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2.3.2 ค่าครุภัณฑ์
รวมรายรับ

100,000

100,000

80,000

80,000

80,000

3,235,000

3,999,600

4,749,780

5,525,819 5,655,009

ปีงบประมาณ
2566
2567
2,343,600 2,460,780

2568
2569
2,583,819 2,713,009

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินการ
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.2 ค่าครุภัณฑ์
4. เงินอุดหนุน
4.1 การทาวิจัย
4.2 การบริการวิชาการ
รวมรายจ่าย

2565
2,232,000
10,000
10,000
28,000
72,000

10,000
20,000
56,000
72,000

15,000
30,000
84,000
72,000

20,000
30,000
112,000
72,000

20,000
30,000
112,000
72,000

250,000
100,000

250,000
100,000

250,000
80,000

250,000
80,000

250,000
80,000

50,000
25,000

50,000
25,000

50,000
25,000

50,000
25,000

50,000
25,000

2,777,000 23,981,000 3,005,708 3,128,819 3,258,009

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 28,000 บาท/คน/ปี
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึ กษาเป็ นแบบชั ้ นเรี ยน และเป็ นไปตามข้ อบั ง คั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)
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2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอน ให้เป็นไปตามข้อบังคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์ จังหวั ด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2)
พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
134
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
30
2) หมวดวิชาเฉพาะ จานวนไม่น้อยกว่า
98
2.1) วิชาแกน บังคับเรียน ไม่น้อยกว่า
9
2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
66
2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียน
42
ไม่น้อยกว่า
2.2.2) กลุ่มวิชาเลือก เลืกเรียน ไม่น้อยกว่า
24
2.3) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
23
2.3.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียน ไม่น้อย
9
กว่า
2.3.2) กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์
7
2.3.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า
6
3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
30
ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)
2) หมวดวิชาเฉพาะ จานวนไม่น้อยกว่า
98
2.1) วิชาแกนบังคับเรียน จานวนไม่น้อยกว่า
9
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

13
รหัส

ชื่อวิชา

HVA108
HVA109
HVA114

ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
History of Western Arts
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก
History of Eastern Arts
สุนทรียศาสตร์ทางทัศนศิลป์
Aesthetic in Visual Arts
2.2) วิชาเฉพาะด้าน บังคับเรียน ไม่น้อยกว่า
2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียน ไม่น้อยกว่า

รหัส

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

66
42

ชื่อวิชา

HVA104
HVA105
HVA106
HVA107
HVA115
HVA116
HVA117
HVA201

ทฤษฎีศิลปะ 1
Art Theory 1
จิตรกรรมพื้นฐาน
Basic Painting
ประติมากรรมพื้นฐาน
Basic Sculpture
ภาพพิมพ์พื้นฐาน
Basic Printing
ทฤษฎีศิลปะ 2
Art Theory 2
องค์ประกอบศิลป์
Composition
องค์ประกอบศิลป์ร่วมสมัย
Contemporary Composition
การวาดเส้น 1
Drawing 1
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัส
HVA202
HVA207
HVA220
HVA221
HVA222
HVA223
HVA224

ชื่อวิชา
จิตรกรรมไทยพื้นฐาน
Basic Thai Painting
กายวิภาคสาหรับศิลปะ
Anatomy of Arts
คอมพิวเตอร์อาร์ต
Computer Art
การวาดเส้น 2
Drawing 2
คอมพิวเตอร์สาหรับงานทัศนศิลป์
Computer for Visual Arts
ดิจิทัลอาร์ต
Digital Art
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
Computer for Print Media Design

2.2.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
รหัส
HVA301
HVA305
HVA406
HVA102
HVA110

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

24

ชื่อวิชา
วาดเส้นสร้างสรรค์
Creative Drawing
ศึกษาศิลปะร่วมสมัย
Study in Contemporary Arts
ศิลปะและธุรกิจ
Arts and Business
ภาพหุ่นนิ่ง
Still Life
เขียนแบบพื้นฐาน
Drafting
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หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัส
HVA112
HVA203
HVA204
HVA205
HVA206
HVA209
HVA210
HVA211
HVA212
HVA213
HVA214
HVA215
HVA216
HVA217

ชื่อวิชา
การปั้น การหล่อ
Molding and Casting
จิตรกรรมไทยประเพณี
Thai Traditional Painting
ภาพทิวทัศน์
Views
ภาพคนเหมือน
Portrait
การระบายสีน้า
Water Colour Painting
วัสดุและเทคนิคศิลปะ
Materials and Techniques of Art
การออกแบบลวดลาย
Decorative Design
การวาดภาพประกอบ
Illustration
การออกแบบสร้างสรรค์เศษวัสดุ
Creative Material Design
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
Folk Art Products
การพิมพ์ภาพ
Printing
การพิมพ์ซิลค์สกรีนเบื้องต้น
Basic Silkscreening
การออกแบบภาพพิมพ์
Print Making Design
การพิมพ์นูน
Relief Printing

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัส
HVA219
HVA304
HVA306
HVA308
HVA310
HVA311
HVA312
HVA313
HVA314
HVA315
HVA316
HVA317
HVA318
HVA319

ชื่อวิชา
ศิลปะพื้นบ้าน
Folk Arts
ทัศนศิลป์สื่อสาร
Visual Arts Communication
การนาเสนอผลงานศิลปะ
Art Presentation
จิตรกรรมไทยร่วมสมัย
Contemporary Thai Painting
ประติมากรรมไทย
Thai Sculpture
ประติมากรรมประยุกต์
Applied Sculpture
ประติมากรรมโครงสร้าง
Structural Sculputure
ประติมากรรมตกแต่ง
Decorative Sculpture
การออกแบบผลิตภัณฑ์กระดาษ
Paper Product Design
จิตรกรรมประยุกต์
Applied Painting
ภาพพิมพ์ประยุกต์
Applied Printing
คอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูง
Advanced Computer Graphics
กิจกรรมศิลปะ 2 มิติ สาหรับเด็กประถมศึกษา
Two - Dimensional Art Program for children
กิจกรรมศิลปะ 3 มิติ สาหรับเด็กประถมศึกษา
Three - Dimensional Art Program for Children

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

17
รหัส
HVA320

ชื่อวิชา
ความคิดสร้างสรรค์ในงานทัศนศิลป์
Creative Thinking in Visual Arts
HVA321
คอมพิวเตอร์สาหรับงานออกแบบ 3 มิติ
Computer 3D
HVA322
ศิลปะวิจัย
Research Art
HVA407
ภาษาอังกฤษสาหรับศิลปะ
English for Art
2.3) กลุ่มวิชาวิชาเอก บังคับเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า
2.3.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียน ไม่น้อยกว่า
รหัส
HVA208
HVA302
HVA303

HVA401

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
23
9

ชื่อวิชา
การสร้างสื่อประสมทางการพิมพ์
Multi-Media Printing
จิตรกรรมสร้างสรรค์
Creative Painting
ประติมากรรมสร้างสรรค์
Creative Sculpture

2.3.2) กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์
รหัส
HVA309

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

7

ชื่อวิชา
โครงการศึกษาศิลปะส่วนบุคคล
Individual Art Project
ศิลปนิพนธ์
Art Thesis

2.3.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง จานวนไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
4(2-4-6)

7
7

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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รหัส
HVA402

HVA403

รหัส
HVA404
HVA405

1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
การเตรียมสหกิจศึกษาทัศนศิลป์
1(45)
Preparation for Cooperative Education Program in Visual
Arts
สหกิจศึกษาทัศนศิลป์
6(640)
Cooperative Education Program in Visual Arts
2) กลุ่ม วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อวิชา
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์
Preparation for Professional Experience in Visual Arts
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์
Field Experience in Visual Arts

น(ท-ป-ศ)
2(90)
5(450)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้ เ ลื อ กเรี ย นรายวิ ช าใด ๆ ในหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้
เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
*** ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติ การศึกษา
สามารถยื่นขอสาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วย
หมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า
45 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต ***
ชื่ออนุปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : อนุปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
ชื่อย่อ : อศป. (ทัศนศิลป์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

19
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Associate of Fine and
Applied Arts (Visual Arts)
ชื่อย่อ : A.F.A. (Visual Arts)

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย
ตัวเลขที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร
HVA หมู่วิชาทัศนศิลป์
VGE หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาแกน)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาแกน)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VGE xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
HVA114 สุนทรียศาสตร์ทางทัศนศิลป์
HVA116
HVA201
HVA207

องค์ประกอบศิลป์
การวาดเส้น 1
กายวิภาคสาหรับศิลปะ
รวมหน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VGE xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
HVA108 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
HVA105
HVA117
HVA221

จิตรกรรมพื้นฐาน
องค์ประกอบศิลป์ร่วมสมัย
การวาดเส้น 2
รวมหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยกิต
7
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
19

หน่วยกิต
7
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
19
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หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมดวิชาเฉพาะ
(วิชาแกน)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VGE xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
HVAc109 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก

หน่วยกิต
6
(3-0-6)

HVA106
HVA107
HVA406
HVA206

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

ประติมากรรมพื้นฐาน
ภาพพิมพ์พื้นฐาน
ศิลปะและธุรกิจ
การระบายสีน้า
รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

รหัสวิชา
VGE xxx
HVA224
HVA202
HVA213
HVA209
HVA215

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
จิตรกรรมไทยพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
วัสดุและเทคนิคศิลปะ
การพิมพ์ซิลค์สกรีนเบื้องต้น
รวมหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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หน่วยกิต
6
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21
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หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
เลือกเสรี
กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์

รหัสวิชา
VGExxx
HVA301
HVA305
HVA208
HVA302
HVA204
HVA321

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษทั่วไป
วาดเส้นสร้างสรรค์
ศึกษาศิลปะร่วมสมัย
การสร้างสื่อประสมทางการพิมพ์
จิตรกรรมสร้างสรรค์
ภาพทิวทัศน์
คอมพิวเตอร์สาหรับงานออกแบบ 3 มิติ
รวมหน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
HVA223 ดิจิทัลอาร์ต
HVA303
HVA308
HVA320
HVA304
HVA309

ประติมากรรมสร้างสรรค์
จิตรกรรมไทยร่วมสมัย
ความคิดสร้างสรรค์ในงานทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์สื่อสาร
โครงการศึกษาศิลปะส่วนบุคคล
รวมหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยกิต
4
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18
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หมวดวิชา
กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์
กลุ่มวิชาปฏิบัติการฯ
หมวดวิชาเลือกเสรี

หมวดวิชา
กลุ่มวิชาปฏิบัติการฯ

รหัสวิชา
HVA401
HVA402
HVA404
HVA322

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ศิลปนิพนธ์
การเตรียมสหกิจศึกษาทัศนศิลป์ หรือ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์
ศิลปะวิจัย
รวมหน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
HVA403 สหกิจศึกษาทัศนศิลป์
หรือ
HVA405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์
รวมหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยกิต
4(2-4-6)
1(45)
2(90)
3(3-0-6)
8 หรือ 9

หน่วยกิต
6(640)
5(450)
6 หรือ 5
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รหัส
HVA102

คาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
ภาพหุ่นนิ่ง
3(2-2-5)
Still Life
ศึกษาและปฏิบัติการวาดภาพระบายสีวัตถุ สิ่งของ ถ่ายทอดรูปทรง แสง เงา พื้นผิว สีระยะใกล้
ไกลของวัตถุ โดยใช้หลักการจัดภาพ และการจัดองค์ประกอบของหุ่น
HVA104

ทฤษฎีศิลปะ 1
3(2-2-5)
Art Theory 1
ศึ กษาและปฏิ บ ั ต ิ เกี ่ ยวกั บองค์ ประกอบศิ ลป์ การจั ดองค์ ประกอบ มิ ต ิ ในงานทั ศนศิ ลป์
หลักทัศนียวิทยา การนาไปใช้สร้างสรรค์งานศิลปะทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ
HVA105

จิตรกรรมพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Painting
ศึกษางานจิตรกรรมสากลและปฏิบัติงานวาดภาพระบายสีด้านจิตรกรรมสากล จากหุ่นนิ่ง คน และ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลปะและทฤษฎีสี แสดงความประสานสัมพันธ์ของเส้น สี
น้าหนัก แสง เงา และพื้นผิว ด้วยวัสดุและเทคนิควิธีการต่าง ๆ
HVA106

ประติมากรรมพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Sculpture
ศึกษากรรมวิธีของงานประติมากรรม เทคนิควิธีการในการปฏิบัติงาน ลักษณะ และคุณค่าของวัสดุ
แต่ละชนิดที่นามาสร้างงานประติมากรรม ตลอดจนการใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับประเภทของงานประติมากรรม
การปั้น การแกะสลัก การทาแม่พิมพ์ การหล่อ
HVA107

ภาพพิมพ์พื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Printing
ศึกษาความเป็นมาของภาพพิมพ์ ประเภท รูปแบบ กรรมวิธีคุณสมบัติของการทางาน การเก็บ
รักษาเน้นพื้นฐานของการพิมพ์ทั่วไปและปฏิบัติการพิมพ์เบื้องต้น เทคนิคการพิมพ์ประเภทต่าง ๆ และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์แต่ละประเภท
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ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
3(3-0-6)
History of Western Arts
ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ยุคสมัย และลัทธิศิลปกรรม อิทธิพลที่มีต่อศิลปกรรม
ด้านรูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีการสร้างสรรค์งาน
HVA109

ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก
3(3-0-6)
History of Eastern Arts
ศึกษาความเป็นมา อิทธิพล รูปแบบ ลักษณะของศิลปกรรมตะวันออก เช่น ศิลปกรรมอินเดีย
ศิลปกรรมจีน ศิลปกรรมขอม ศิลปกรรมญี่ปุ่น และศิลปกรรมไทย
HVA110

เขียนแบบพื้นฐาน

3(2-2-5)

Drafting
ศึกษาและปฏิบัติงานเขียนแบบ เน้นให้รู้จักการใช้เครื่องมือ สามารถเขียนแบบรูปพื้นฐานแสดง
ด้านต่าง ๆ ด้านขนาน และทัศนียภาพ ภายใน ภายนอกอาคาร และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
HVA112

การปั้น การหล่อ

3(2-2-5)

Molding and Casting
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุ คุณสมบัติของวัสดุ วิธีการปั้น การทาแม่พิมพ์ การหล่อพิมพ์ และ
การจัดองค์ประกอบการปั้นแบบนูนต่า แบบนูนสูง แบบลอยตัว ทั้งไทยและสากล
HVA114

สุนทรียศาสตร์ทางทัศนศิลป์

3(3-0-6)

Aesthetic in Visual Arts
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของศิลปะ ความหมายของสุนทรียศาสตร์ ประวัติของสุนทรียศาสตร์
ประเภท ลั กษณะ และรู ปแบบของศิ ลปะ ปรั ชญาศิ ลปะ การรั บรู ้ ส ุ นทรี ยะ คุ ณค่ าทางสุ นทรี ยภาพ ทฤษฎี
สุนทรียภาพ สุนทรียธาตุ ศิลปธาตุ และทัศนศิลปธาตุ
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HVA115

ทฤษฎีศิลปะ 2
Art Theory 2
รายวิชาบังคับก่อน : HVA104 ทฤษฎีศิลปะ 1

3(2-2-5)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบ มิติในงานทัศนศิลป์ หลักทัศนีย
วิทยา ทฤษฎีสี หลักการใช้สี ความหมายของการสร้างสรรค์ และแนวคิดในการสร้างสรรค์
HVA116

องค์ประกอบศิลป์
3(2-2-5)
Composition
ศึ กษาและปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บองค์ ประกอบศิ ลป์ ปั จจั ยเบื้ องต้ นของการสร้ างรู ปทรง การจั ด
องค์ประกอบ มิติในงานทัศนศิลป์ หลักทัศนียวิทยา และทัศนธาตุ ความหมายของการสร้างสรรค์ ปัญหาเกี่ยวกับการ
สร้างสรรค์ของศิลปินและวิธีการแสดงออก
HVA117

องค์ประกอบศิลป์ร่วมสมัย
3(2-2-5)
Contemporary Composition
รายวิชาบังคับก่อน : HVA116 องค์ประกอบศิลป์
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบ มิติในงานทัศนศิลป์ หลัก
ทัศนียวิทยา ทฤษฎีสี หลักการใช้สี และปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาความคิด การแสดงออก และเทคนิควิธีการเชิง
สร้างสรรค์ด้วยแนวทางเฉพาะบุคคล
HVA201

การวาดเส้น 1
3(2-2-5)
Drawing 1
ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติการวาดเส้นพื้นฐานโดยใช้หลักการวาดภาพ กายวิภาควิทยา แสง
เงา พื้นผิว ถ่ายทอดรูปทรง วัตถุ สิ่งของ คน และธรรมชาติ ด้วยวัสดุ และเทคนิควิธีการต่าง ๆ
HVA202

จิตรกรรมไทยพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Thai Painting
ศึกษาประวัติความเป็นมาของจิตรกรรมไทยสมัยต่าง ๆ แนวความคิด รูปแบบ และเนื้อหาในงาน
จิตรกรรมไทย ฝึกปฏิบัติการวาดภาพลายเส้น วาดภาพระบายสี จิตรกรรมไทย
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HVA203

จิตรกรรมไทยประเพณี
3(2-2-5)
Thai Traditional Painting
ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาและลักษณะของจิตรกรรมไทยประเพณี ปฏิบัติการวาดภาพคน
ทิวทัศน์ สิ่งก่อสร้าง การผูกลวดลาย การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา องค์ประกอบ และโครงสร้างของงานจิตรกรรม
ไทยประเพณี
HVA204

ภาพทิวทัศน์
3(2-2-5)
Views
ศึกษาและปฏิบัติการวาดภาพระบายสีทิวทัศน์บก ทิวทัศน์ทะเล ทิวทัศน์อาคารสิ่งก่อสร้าง โดยใช้
หลักการจัดภาพ ส่วนประกอบของภาพทิวทัศน์ เช่น สี แสง เงา พื้นผิว ระยะใกล้ ไกล และบรรยากาศ
HVA205

ภาพคนเหมือน
3(2-2-5)
Portrait
ศึกษาและปฏิบัติการวาดภาพคนโดยเน้นส่วนประกอบที่สาคัญ เช่น สัดส่วน บุคลิกลักษณะ การ
แสดงอารมณ์ ท่าทาง พื้นผิว เสื้อผ้า แสง เงา บรรยากาศและการจัดองค์ประกอบ ในภาพด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
HVA206

การระบายสีน้า
3(2-2-5)
Water Colour Painting
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสาหรับระบายสีน้า เทคนิคการระบายสีน ้า
ภาพหุ่นนิ่ง ภาพคน ภาพสัตว์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
HVA207

กายวิภาคสาหรับศิลปะ
3(2-2-5)
Anatomy of Arts
ศึ ก ษาหลั ก กายวิภ าคของคน สั ต ว์ เกี ่ ย วกับ โครงสร้า งของร่า งกาย ลั ก ษณะของกระดูก
กล้ามเนื้อ ท่าทางการทรงตัว การเคลื่อนไหว ปฏิบัติการวาดและปั้น ด้วยวัสดุต่าง ๆ โดยเน้นความงามและ
ความถูกต้อง
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HVA208

การสร้างสื่อประสมทางการพิมพ์
3(2-2-5)
Multi-Media Printing
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการพิมพ์ต่าง ๆ โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ ความซับซ้อนของ
เทคนิคเพื่อแสดงเรื่องราวและรูปทรงที่มีคุณค่าของศิลปกรรมด้วยเทคนิคการพิมพ์ และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์
HVA209

วัสดุและเทคนิคศิลปะ
3(2-2-5)
Materials and Techniques of Art
ศึกษาค้นคว้าและทดลองปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุที่นามาใช้ในงานศิลปะ
และสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยวัสดุและเทคนิคต่าง ๆ
HVA210

การออกแบบลวดลาย
3(2-2-5)
Decorative Design
ศึกษาที่มา แนวคิด รูปแบบ ประเภท ลักษณะ วัสดุ วิธีการสร้างสรรค์ลวดลาย วิธีการผูกลาย
ส่วนประกอบและหลักการออกแบบลวดลาย และปฏิบัติการออกแบบลวดลายประเภทต่าง ๆ ด้วยวิธีการทางศิลปะ
และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
HVA211

การวาดภาพประกอบ
3(2-2-5)
Illustration
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวาดภาพประกอบด้วยรูปแบบ และวิธีการสร้างสรรค์ภาพประกอบ
เรื่อง ประเภทต่าง ๆ เช่น นวนิยาย สารคดี หนังสือแบบเรียน หนังสือวิชาการ และหนังสืออ่านประกอบสาหรับเด็ก
ด้วยวิธีการทางศิลปะและการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
HVA212

การออกแบบสร้างสรรค์เศษวัสดุ
3(2-2-5)
Creative Material Design
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบสร้างสรรค์เศษวัสดุ เป็นสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องประดับตกแต่ง
โดยเน้นคุณค่าด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านรูปแบบและวิธีการ และคุณค่าทางเศรษฐกิจ
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HVA213

ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
3(2-2-5)
Folk Art Products
ศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ด้านประเภท รูปแบบ รูปทรง วัสดุ วิธีการ การตกแต่ง
การใช้สี ประโยชน์ใช้สอย และปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุในท้องถิ่น โดยเน้นคุณค่าความงามและ
คุณค่าทางเศรษฐกิจ
HVA214

การพิมพ์ภาพ
3(2-2-5)
Printing
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เทคนิคศิลปะภาพพิมพ์ประเภทต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
พิมพ์แต่ละประเภท
HVA215

การพิมพ์ซิลค์สกรีนเบื้องต้น
3(2-2-5)
Basic Silkscreening
ศึกษากรรมวิธีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการพิมพ์ผ่านตะแกรงไหม ปฏิบัติงานสร้างแม่พิมพ์ และ
พิมพ์ผ่านตะแกรงไหมเบื้องต้น
HVA216

การออกแบบภาพพิมพ์
3(2-2-5)
Print Making Design
ศึกษาและปฏิบัติงานศิลปะภาพพิมพ์ ด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น แม่พิมพ์แกะไม้ แม่พิมพ์โลหะ
แม่พิมพ์ผ้าไหม เป็นต้น การรักษาเครื่องมือและงานพิมพ์ การกาหนดจานวนและลาดับเลขหมายของผลงานศิลปะ
ภาพพิมพ์
HVA217

การพิมพ์นูน
3(2-2-5)
Relief Printing
ศึกษาและปฏิบัติงานการพิมพ์ แม่พิมพ์นูนในเทคนิคขั้นพื้นฐานทั้งสีเดียวและหลายสี ด้วยการ
ออกแบบและคิดค้นวิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานพิมพ์
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HVA219

ศิลปะพื้นบ้าน
3(2-2-5)
Folk Arts
ศึกษาความเป็นมาของศิลปกรรมและหัตถกรรมในท้องถิ่นของไทย เกี่ยวกับประเภท รูปแบบ
วัสดุ วิธีการ ประโยชน์ใช้สอย ความเชื่อและเหตุผล ภูมิปัญญาที่ปรากฏในศิลปกรรมและหัตถกรรมพื้นบ้าน
HVA220

3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์อาร์ต
Computer Art
ศึกษาหลักการและวิธีการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ที่ใช้ในการออกแบบกราฟิก เช่น อโดบี โฟโต้ช้อป
โคเรลดรอว์ อโดบีอิลัสเตร์เตอร์ ดรีมเวฟเวอร์ โปรแกรมสามมิติ และปฏิบัติการออกแบบงานทัศนศิลป์ด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป
HVA221

การวาดเส้น 2
3(2-2-5)
Drawing 2
รายวิชาบังคับก่อน : HVA201 การวาดเส้น 1
ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติการวาดเส้น เน้นทักษะการวาดเส้น กายวิภาควิทยา หลักทัศนีย
วิทยา แสง เงา พื้นผิว ถ่ายทอดรูปทรง วัตถุ สิ่งของ คน สัตว์ และธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมด้วยวัสดุ และเทคนิค
วิธีการต่าง ๆ
HVA222

3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์สาหรับงานทัศนศิลป์
Computer for Visual Arts
ศึกษาหลักการ และวิธีใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้ในการเขียนภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ รูปลายเส้น
ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์งานด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป อโดบี โฟโต้ช๊อป อิลัสเตรเตอร์ อินดีไซน์
และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
HVA223

ดิจิทัลอาร์ต
3(2-2-5)
Digital Art
ศึกษาหลักการและวิธีการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ที่ใช้ในการออกแบบกราฟิก เขียนภาพด้วยเมาส์
ปากกา (Digital Painting) ด้ วยโปรแกรม Adobe Photoshop, Illustration รวมถึ งการตั ดต่ อวิ ด ี โอภาพด้ ว ย
โปรแกรม Premiere Por และปฏิบัติการออกแบบงานกราฟิกด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
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น(ท-ป-ศ)

คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
3(2-2-5)
Computer for Print Media Design
ศึกษาหลักการ และวิธีใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับนิทรรศการ
ศิลปะ เช่น โปสเตอร์ การ์ดเชิญ แบรนด์เนอร์ แผ่นพับ สูจิบัตร ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์งานด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป Adobe Photoshop, Illustration, Indesign และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
HVA301

วาดเส้นสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Drawing
ศึกษาประเภท รูปแบบและวิธีการวาดเส้นสร้างสรรค์ ปฏิบัติการวาดเส้นสร้างสรรค์ ภาพทิวทัศน์
ภาพหุ่นนิ่ง ภาพคน ภาพคนเหมือน และภาพแบบจินตนาการ ด้วยรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ
รหัส
HVA302

คาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
จิตรกรรมสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Painting
ศึกษารูปแบบ เนื้อหาและวิธีการของงานจิตรกรรมไทยและจิตรกรรมสากล ปฏิบัติการสร้างสรรค์
จิตรกรรมที่มีรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการ ที่แปลกใหม่แสดงความคิดสร้างสรรค์
HVA303

ประติมากรรมสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Sculpture
ศึ กษารู ปแบบ เนื ้ อหาและวิ ธ ี การของงานประติ มากรรมไทย และประติ มากรรมสากล
ปฏิบัติการสร้างสรรค์ประติมากรรมโครงสร้างจากวัสดุ ลวด เหล็กเส้น ไม้ เหล็กแผ่น สังกะสี อะลูมิเนียม ฯลฯ
ประติมากรรมรูปทรงจากวัสดุ ปูนพลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ ดิน ขี้เลื่อย ผ้า กระดาษ ฯลฯ และประติมากรรมสื่อ
ประสม
HVA304

ทัศนศิลป์สื่อสาร
3(2-2-5)
Visual Arts Communication
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้ างของการมองเห็น วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบทาง
ทัศนศิลป์ การสื่อความหมาย ความแตกต่างของการสื่อความหมายที่ปรากฏในงานทัศนศิลป์
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น(ท-ป-ศ)

HVA305

ศึกษาศิลปะร่วมสมัย
3(2-2-5)
Study in Contemporary Arts
ศึ กษาความเป็ นมาอิ ทธิ พล แนวคิ ด บทบาท แนวโน้ ม และรู ปแบบ ซึ ่ งเป็ นเหตุ ให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงต่อศิลปะในสังคม และฝึกปฏิบัติ สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย
HVA306

การนาเสนอผลงานศิลปะ
3(2-2-5)
Art Presentation
การศึกษาในปีสุดท้ายของหลักสูตรให้ปฏิ บัติงานเกี่ยวกับศิลปะโดยแก้ไขปรั บปรุงหรือท างาน
เพิ่มเติมจากผลสรุปการวิเคราะห์ สมันา และประเมินผลสะสม ผลงานศิลปะของแต่ละบุคคล นาเสนอผลงานตาม
กระบวนการสร้างสรรค์
HVA308

จิตรกรรมไทยร่วมสมัย
3(2-2-5)
Contemporary Thai Painting
ศึกษาความเป็นมา บริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ศิลปะและวัฒนธรรม ความเปลี่ยนแปลง
ด้านแนวคิด เนื้อหา รูปแบบลักษณะ และวิธีการสร้างสรรค์ จิตรกรรมไทยร่วมสมัย และปฏิบัติการสร้างสรรค์
จิตรกรรมไทยร่วมสมัย
HVA309

โครงการศึกษาศิลปะส่วนบุคคล
3(2-2-5)
Individual Art Project
นักศึกษาเสนอโครงการเกี่ยวกับทัศนศิลป์ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการวิจ ัย ใน

การศึกษาค้นคว้า
HVA310

ประติมากรรมไทย
3(2-2-5)
Thai Sculpture
ศึกษาที่มาและลักษณะของประติมากรรมไทย ฝึกปฏิบัติวิธีการปั้น แกะ สลัก หล่อ ลวดลาย
ไทย ภาพไทย ทั้งภาพนูนต่า ภาพนูนสูง และภาพลอยตัว ด้วยวัสดุต่าง ๆ
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HVA311

ประติมากรรมประยุกต์
3(2-2-5)
Applied Sculpture
ศึกษาวัสดุและคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควิธีการทางประติมากรรม และปฏิบัติการ
สร้างสรรค์ประติมากรรมประยุกต์เกี่ยวกับสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องประดับตกแต่ง โดยเน้นคุณค่าความงามและ
คุณค่าทางเศรษฐกิจ
HVA312

ประติมากรรมโครงสร้าง
3(2-2-5)
Structural Sculpture
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัสดุ วิธีการ ของงานประติมากรรมโครงสร้างรูปทรง ลักษณะ
พื้นผิว เน้นความคิดสร้างสรรค์ เรื่องราว รูปทรง
HVA313

ประติมากรรมตกแต่ง
3(2-2-5)
Decorative Sculpture
ศึกษาองค์ประกอบของศิลปะ ความเป็นมาและบทบาทของประติมากรรม และสื่อประสมสาหรับ
ตกแต่งในแต่ละยุคสมัย วัสดุและคุณสมบัติของวัสดุ ปฏิบัติการสร้างสรรค์ประติมากรรมและสื่อประสมส าหรับ
ตกแต่งภายใน ภายนอก และตกแต่งบริเวณ
HVA314

การออกแบบผลิตภัณฑ์กระดาษ
3(2-2-5)
Paper Product Design
ศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์กระดาษเกี่ยวกับประเภทวัสดุ วิธีการ ประโยชน์ใช้สอย และ
ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษชนิดต่าง ๆ เป็นสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง โดยเน้นคุณค่าความ
งาม และคุณค่าทางเศรษฐกิจ
HVA315

จิตรกรรมประยุกต์
3(2-2-5)
Applied Painting
ศึกษาวัสดุอุปกรณ์เทคนิควิธีการเขียนลาย และปฏิบัติการออกแบบลวดลายตกแต่งวัสดุสิ่งของ
เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ผ้า กระจก กระดาษ ไม้ กามะหยี่ เป็นต้น
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HVA316

ภาพพิมพ์ประยุกต์
3(2-2-5)
Applied Printing
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการทางภาพพิมพ์ ประยุกต์งานภาพพิ มพ์
ร่วมกับเทคนิคการผลิตสมัยใหม่
HVA317

คอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Computer Graphics
ศึกษาหลักการและวิธีใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้ในการออกแบบกราฟิก เช่น อโดบี โฟโต้ช้อบ
โคเรลดรอว์ อโดบี อิลัสเตรเตอร์ ดรีมเวฟเวอร์ เป็นต้น และปฏิบัติการออกแบบงานกราฟิกด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
HVA318

กิจกรรมศิลปะ 2 มิติ สาหรับเด็กประถมศึกษา
3(2-2-5)
Two - Dimensional Art Program for Children
ศึกษาความสาคัญของศิลปศึกษา พัฒนาการทางศิลปะของเด็กไทยวัยประถมศึกษา วิธีสอน
สาหรับเด็กประถมศึกษา ฝึกปฏิบัติงานศิลปะ 2 มิติ ด้วยวัสดุและวิธีการต่าง ๆ เช่น การเขียนภาพระบายสี การ
พิมพ์ภาพ ภาพปะติดและการจัดนิทรรศการงานศิลปะ 2 มิติ สาหรับเด็กประถม
HVA319

กิจกรรมศิลปะ 3 มิติ สาหรับเด็กประถมศึกษา
3(2-2-5)
Three - Dimensional Art Program for Children
ศึกษาความสาคัญของศิลปศึกษา พัฒนาการทางศิลปะของเด็กไทยวัยประถมศึกษา วิธีสอน
สาหรับเด็กประถมศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมศิลปะ 3 มิติ ฝึกปฏิบัติงานศิลปะ 3 มิติและการจัดนิทรรศการงานศิลปะ
3 มิติ สาหรับเด็กประถมศึกษา
HVA320

ความคิดสร้างสรรค์ในงานทัศนศิลป์
3(2-2-5)
Creative Thinking in Visual Arts
ศึกษาความหมาย ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และปฏิบัติกิจกรรมการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมทางศิลปะ
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น(ท-ป-ศ)
คอมพิวเตอร์สาหรับงานออกแบบ 3 มิติ
3(2-2-5)
Computer 3D
ศึกษาหลักการและวิธีใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ ในการออกแบบกราฟิก สร้างสรรค์ต้นแบบ
ภายนอก – ภายในโมเดล เช่น แผนผัง บูธ พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ แกลเลอรี่ ร้านกาแฟ บ้าน ฯลฯ ด้วยโปรแกรม
Adobe Photoshop, Illustration, SketchUp 3D และโปรแกรมการออกแบบงานกราฟิกด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
รหัส
HVA321

ศิลปะวิจัย
3(3-0-6)
Research art
ศึกษาความหมาย หลักการและทฤษฎีก ารวิ จัย ศิ ล ปะวิธี ก ารและขั ้นตอน กระบวนการ
สร้างสรรค์ การวิจัยศิลปะ แนวทางและแง่มุมมองที่สาคัญของงานวิจัยสร้างสรรค์ เพื่อประเมินคุณค่าผลงาน
ศิลปะ
HVA322

ศิลปนิพนธ์
4(2-4-6)
Art Thesis
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและสร้างสรรค์งานเกี่ยวกับทั ศนศิลป์ โดยใช้กระบวนการวิจัย ในประเด็น
หัวข้อที่นักศึกษาสนใจ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์เป็นที่ปรึกษาให้ข้อแนะนา และจัดนิทรรศการผลงานศิลป
นิพนธ์
HVA401

การเตรียมสหกิจศึกษาทัศนศิลป์
1(45)
Preparation for Cooperative Education Program in Visual Arts
จัดเตรียมความพร้อมผู้เรียน ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพด้านทัศนศิลป์
HVA402

สหกิจศึกษาทัศนศิลป์
6(640)
Cooperative Education in Visual Arts
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานด้านทัศนศิลป์ตามความถนัดและความสนใจ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน หรือสร้างงานอาชีพอิสระด้านทัศนศิลป์ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติแล้วนักศึกษา
ต้องส่งรายงานโครงงานและนาเสนอต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา โดยอาจารย์ นิเทศสหกิจ และพนักงานผู้ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเป็นผู้วัดและประเมินผล
HVA403
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HVA404

คาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์
2(90)
Preparation for Professional Experience in Visual Arts
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในด้านการรับรู้ลักษณะ และโอกาสของการประกอบ
อาชีพด้านทัศนศิลป์ พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพด้าน
ทัศนศิลป์
HVA405

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์
5(450)
Field Experience in Visual Arts
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานด้านทัศนศิลป์ ตามความถนัดและความสนใจทั้งในหน่วยงานรัฐ เอกชน
หรือสร้างงานอาชีพอิสระด้านทัศนศิลป์ โดยอาจารย์นิเทศและพนักงานผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน เป็นผู้วั ดและ
ประเมินผล
HVA406

ศิลปะและธุรกิจ
3(3-0-6)
Arts and Business
การพัฒนาทักษะสาหรับผู้ประกอบการ การออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หรือผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ นาไปสู่การส่งเสริมด้านธุรกิจ สตาร์ทอัพ และการสารวจตลาด เพื่อหาเงินทุนและงบสนับสนุน
HVA407

ภาษาอังกฤษสาหรับศิลปะ
3(3-0-6)
English for Art
ศึกษาศัพท์เฉพาะทางศิ ลปะ การอ่าน การแปล การเขียน และการพูดเพื่อการสื่อสารเกี่ ยวกับ
ศิลปะด้วยภาษาอังกฤษ
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชือ่ –นามสกุล

ตาแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก

3

นางสาวเดือนฉายผู้ชนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภู่ประเสริฐ
นายนเรศ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ยะมะหาร
นายปิยังกูร ตันวิเชียร
อาจารย์

ศ.ม. (จิตรกรรม)
ศ.บ. (จิตรกรรม)
ศ.ม. (จิตรกรรม)
ศ.บ. (จิตรกรรม)
ศ.ม. (ทัศนศิลป์)
ศ.บ. (ภาพพิมพ์)

4

นายชยันต์ พลอาสา

อาจารย์

5

นายกฤตยชญ์ คามิ่ง

อาจารย์ ดร.

ศ.ม. (ทัศนศิลป์)
ศ.บ. (ทัศนศิลป์)
ปร.ด. (ทัศนศิลป์
และการออกแบบ)
ศ.ม. (เครื่องเคลือบ
ดินเผา)
ศ.บ. (เครื่องเคลือบ
ดินเผา)

1
2

สถาบัน
การศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
2565 2566 2567 2568
2552
12
12
12
12

ปีที่จบ
2544
2544
2539
2560
2557
2560
2558
2558

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2552

สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตภาค
พายัพ (เจ็ดยอด)

2545

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชือ่ –นามสกุล

ตาแหน่งวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นางสาวเดือนฉายผู้ชนะ
ภู่ประเสริฐ
นายนเรศ
ยะมะหาร
นายปิยังกูร ตันวิเชียร

4

นายชยันต์ พลอาสา

อาจารย์

5

นายกฤตยชญ์ คามิ่ง

อาจารย์ ดร.

1
2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก
ศ.ม. (จิตรกรรม)
ศ.บ. (จิตรกรรม)
ศ.ม. (จิตรกรรม)
ศ.บ. (จิตรกรรม)
ศ.ม. (ทัศนศิลป์)
ศ.บ. (ภาพพิมพ์)

สถาบัน
การศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา

ศ.ม. (ทัศนศิลป์)
ศ.บ. (ทัศนศิลป์)
ปร.ด. (ทัศนศิลป์
และการออกแบบ)
ศ.ม. (เครื่อง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เคลือบดินเผา)
ศ.บ. (เครื่อง
สถาบันเทคโนโลยีราช
เคลือบดินเผา)
มงคล วิทยาเขตภาค
พายัพ (เจ็ดยอด)

ปีที่จบ
2552
2544
2544
2539
2560
2557
2560
2558
2558

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
2565 2566 2567 2568
12
12
12
12
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

2552
2545

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษา/การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ไ ด้ก าหนดรายวิชาสหกิจศึกษา หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ใน
สาขาวิชาชีพตามสถานการณ์จริงในหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากขึ้น
4.1.2 สามารถนาความรู้และทักษะที่ได้ ไปใช้ในการประกอบอาชีพทางศิลปกรรม
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4.1.3 พัฒนาบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 16 สัปดาห์ 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาศิลปนิพนธ์ หรือโครงงานต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม เป็นงาน
เฉพาะบุคคล และมีการเสนอรายงาน ศิลปนิพนธ์ หรือโครงงาน ตามรูปแบบที่ต้องส่งตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กาหนด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ศิลปนิพนธ์หรือโครงงาน เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมที่นักศึกษาสนใจ โดยศึกษาค้นคว้าหลักการ
ทฤษฎี มาเป็นแนวทางสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถนาความรู้ และทักษะที่ได้จากการทาศิลปนิพนธ์ หรือโครงงานไปใช้ในการพัฒนางาน
ศิลปกรรม หรือการประกอบอาชีพ
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
4 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีกาหนดการให้คาปรึกษาด้านการศึกษาค้นคว้า การวางแผน การดาเนินงาน กระบวนการสร้างสรรค์
งานศิลปกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล การจัดทารายงานการวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงานหรือ ศิลปนิพนธ์ การสร้างสรรค์งานศิลปกรรม และ
รายงานการวิจัย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีทักษะ และความคิดสร้างสรรค์
ในการสร้างงานศิลปกรรม

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักศึกษาได้แสดงออกใน
ลักษณะต่างๆ
2. ศึกษาดูงานศิลปกรรม
3. ส่งเสริมการเข้าร่วมแสดงงานศิลปะ
4. เชิญวิทยากรบรรยาย สาธิต หรือ Work Shop กิจกรรมศิลปะ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์ เสียสละ มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3) มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การเป็นแบบอย่าง
2) กาหนดกติกาเกี่ยวกับเวลาการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ชัดเจน
3) การมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าโดยระบุแหล่งอ้างอิงให้ครบถ้วน ถูกต้อง
4) การกาหนดกิจกรรมที่มีจิตอาสา
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สังเกตการปฏิบัติตนเองของนักศึกษา
2) ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานครบ ตรงเวลาที่กาหนด
3) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีการอ้างอิงครบถ้วน ถูกต้อ การไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น
(Plagiarism)
4) การเข้าร่วมกิจกรรมที่มีจิตอาสา
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2.2 ความรู้
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน
2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของ
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
3) มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม
4) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรม
ศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity-Based-Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการเรี ยนรู้ที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้น ๆ โดยผ่านกระบวนการและวิธีการ
สอนแบบต่าง ๆ เช่น
1) การสอนแบบโครงงาน (Project-Based-Learning)
2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry)
3) การสอนโดยให้ฝึกและปฏิบัติ (Drill and Practice)
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ตรวจสอบกระบวนการทางาน ผลผลิตและผลลัพธ์ของงาน
2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง
3) การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่าเสมอ
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตนเพื่อ
นาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3) มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
2.3.2
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) จัดกิจกรรมการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเชื่อมโยงความรู้
และการสรุปผลการเรียนรู้
2) กิจกรรมปฏิบัติการทางศิลปะ
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากการนาเสนอผลการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
เชื่อมโยงความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้
2) ประเมินจากข้อมูล เนื้อหา และกระบวนการที่นามาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างมี
ระบบ
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็น สมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทและสถานการณ์
2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม
3) สามารถแสดงความคิ ดเห็นอย่างมี เหตุ ผ ล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิด เห็ น ที่
แตกต่าง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ
1) การมอบหมายให้ทากิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
2) จัดกิจกรรมการนาเสนอข้อมูลเป็นกลุ่ม
2.4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ด ้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1) สังเกตความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
2) สังเกตการณ์แสดงบทบาทผู้นา ผู้ ตาม การเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มและสังเกตความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียน
3) สังเกตความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4) จัดกิจกรรมการสะท้อนความคิด (Reflection)
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ภาษา
ในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อตัดทารายงานและนาเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม
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3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับงานศิลปกรรม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การมอบหมายให้ ส ื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากหนั ง สื อ เอกสาร งานวิ จ ั ย และอิ น เทอร์ เ น็ ต และ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ
2) การใช้เทคโนโลยี ภาษาและการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ในการนาเสนอข้อมูล เช่น การจัดทา
power point การสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยเทคโนโลยี
3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ตรวจผลงานการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต
2) ตรวจผลงานการใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอข้อมูล และการสร้างสรรค์งานศิลปะ
3) ตรวจงานการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
2.6 ทักษะพิสัย
2.6.1 การเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1) สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1) จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการปฏิบัติ ด้วยการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
2) ศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
3) จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะ
4) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1) ประเมินจากกระบวนการทางาน ผลงานที่ปฏิบัติ และการพัฒนาการสร้างสรรค์งาน
2) ประเมินจากรายงานการศึกษาดูงาน
3) ประเมินจากการนิเทศ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
4) ประเมินจากการจัดนิทรรศการศิลปะ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
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 ความรับผิดชอบหลัก
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5. ทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1. HVA102 ภาพหุ่นนิ่ง
2. HVA104 ทฤษฎีศิลปะ 1
3. HVA105 จิตรกรรมพื้นฐาน
4. HVA106 ประติมากรรมพื้นฐาน
5. HVA107 ภาพพิมพ์พื้นฐาน
6. HVA108 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
7. HVA109 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก
8. HVA110 เขียนแบบพื้นฐาน
9. HVA112 การปั้น การหล่อ
10. HVA114 สุนทรียศาสตร์ทางทัศนศิลป์
11. HVA115 ทฤษฎีศิลปะ 2
12. HVA116 องค์ประกอบศิลป์
13. HVA117 องค์ประกอบศิลป์ร่วมสมัย

2

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
3. ทักษะทางปัญญา
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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14. HVA201 การวาดเส้น 1
15. HVA202 จิตรกรรมไทยพื้นฐาน
16. HVA203 จิตรกรรมไทยประเพณี
17. HVA204 ภาพทิวทัศน์
18. HVA205 ภาพคนเหมือน
19. HVA206 การระบายสีน้า
20. HVA207 กายวิภาคสาหรับศิลปะ
21. HVA208 การสร้างสื่อประสมทางการพิมพ์
22. HVA209 วัสดุและเทคนิคศิลปะ
23. HVA210 การออกแบบลวดลาย
24. HVA211 การวาดภาพประกอบ
25. HVA212 การออกแบบสร้างสรรค์เศษวัสดุ
26. HVA213 ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

2

5. ทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
3. ทักษะทางปัญญา
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
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27. HVA214 การพิมพ์ภาพ
28. HVA215 การพิมพ์ซิลค์สกรีนเบื้องต้น
29. HVA216 การออกแบบภาพพิมพ์
30. HVA217 การพิมพ์นูน
31. HVA219 ศิลปะพื้นบ้าน
32. HVA220 คอมพิวเตอร์อาร์ต
33. HVA221 การวาดเส้น 2
34. HVA222 คอมพิวเตอร์สาหรับงานทัศนศิลป์
35. HVA223 ดิจิทัลอาร์ต
36. HVA224 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์
37. HVA301 วาดเส้นสร้างสรรค์
38. HVA302 จิตรกรรมสร้างสรรค์

2

ความรู้

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
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39. HVA303 ประติมากรรมสร้างสรรค์
40. HVA304 ทัศนศิลป์สื่อสาร
41. HVA305 ศึกษาศิลปะร่วมสมัย
42. HVA306 การนาเสนอผลงานศิลปะ
43. HVA308 จิตรกรรมไทยร่วมสมัย
44. HVA309 โครงการศึกษาศิลปะส่วนบุคคล
45. HVA310 ประติมากรรมไทย
46. HVA311 ประติมากรรมประยุกต์
47. HVA312 ประติมากรรมโครงสร้าง
48. HVA313 ประติมากรรมตกแต่ง
49. HVA314 การออกแบบผลิตภัณฑ์กระดาษ
50. HVA315 จิตรกรรมประยุกต์
51. HVA316 ภาพพิมพ์ประยุกต์
52. HVA317 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกขั้นสูง

2

ความรู้

ทักษะวิเคราะห์เชิง
ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การสื่อสาร ทักษะ
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี พิสัย
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
1















แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
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รายวิชา

53. HVA318 กิจกรรมศิลปะ 2 มิติ สาหรับเด็กประถมศึกษา
54. HVA319 กิจกรรมศิลปะ 3 มิติ สาหรับเด็กประถมศึกษา
55. HVA320 ความคิดสร้างสรรค์ในงานทัศนศิลป์
56. HVA321 คอมพิวเตอร์สาหรับงานออกแบบ 3 มิติ
57. HVA322 ศิลปะวิจัย
58. HVA401 ศิลปนิพนธ์
59. HVA402 การเตรียมสหกิจศึกษาทัศนศิลป์
60. HVA403 สหกิจศึกษาทัศนศิลป์
61. HVA404 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์
62. HVA405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์
63. HVA406 ศิลปะและธุรกิจ
64. HVA407 ภาษาอังกฤษสาหรับศิลปะ

คุณธรรม จริยธรรม
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ความรู้
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ทักษะทางปัญญา
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ทักษะวิเคราะห์เชิง
ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การสื่อสาร ทักษะ
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี พิสัย
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
การวัดผลและการส าเร็ จการศึ กษาเป็นไปตามข้ อบัง คั บมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาขณะที่กาลังการศึกษา
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตาม
แผนการสอนในระดับรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลั กสูตร ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ข อง
นักศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 สารวจภาวะการได้งานทาของบัณฑิตในด้านระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อ
ความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.2.2 สารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตในด้านความรู้ ความสามารถ
และคุณลักษณะ
2.2.3 สารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ
ที่มีต่อบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษานั้น ๆ
2.2.4 สารวจความคิดเห็นของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพในด้านความรู้ ทักษะ และความพร้อม
จากสาขาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การวัดและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจการบริหารงานของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
ทั้งงานวิชาการ งานพัฒนานักศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
ที่ต้องร่วมมือกันทางาน
1.2 จัดให้มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน
1.3 จัดคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจาปี
2.1.2 เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและการวัดประเมินผล
ให้ทันสมัย
2.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
2.1.4 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เข้าอบรม ประชุม สัมมนา นาเสนอผลงานทั้งวิชาการ
และวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
2.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ และผลงานในลักษณะอื่นๆ
เพื่อให้มีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
2.2.4 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ท าวิ จ ั ย ทั ้ ง การวิ จ ั ย องค์ ค วามรู ้ การวิ จ ั ย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอน
2.2.5 จัดให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน และเข้าร่วมกิจกรรม
บริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ และมหาวิทยาลัย ตลอดจนอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีการดาเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทาหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร
1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน อยู่ประจาหลักสูตรตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา
1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิ ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิ ดสอนขั้นต่าปริญ ญาโท
หรือเทียบเท่าหรือมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง ทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบั ณฑิต ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ ที่
คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระ การได้รับรางวัลของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า นอกจากนั้นยังติดตามแนวโน้มความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสัง คม โดยทาการสารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็น
ประจาทุกปี และแจ้งผลการสารวจให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับ
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
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3. นักศึกษา
3.1 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
3.1.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน
โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์
ของหลักสูตรทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และมหาวิทยาลัย
ก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ หลักสูตร
กาหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่ จะยื่น
คาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้
3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3.2.1 ความต้องการบุคลากรด้านศิลปะในสถานประกอบการ สถานศึกษามีมาก และสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระได้
3.2.2 จากผลสารวจเพื่อปรับปรุงหลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มี คุณลักษณะ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา
3.3.1 การรับนักศึกษา
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา
2) มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ดาเนินการ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
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3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา
2) มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินการ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการดาเนินการดังต่อไปนี้
1) การคงอยู่ของนักศึกษา
2) การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
หลักสูตรให้ความสาคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนในการรับอาจารย์
ใหม่ การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจาร์ในการวางแผน การติดตามและ
ทบทวนหลักสูตร การบริหารการส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์
4.1. การบริหารคณาจารย์
4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ดาเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวิ ชา และมี อาจารย์ ประจ าเป็ นผู ้ ร ั บผิ ดชอบรายวิ ชานั ้ น และอาจารย์ พ ิ เ ศษจะต้ อ งเป็ น ผู ้ มี
ประสบการณ์ตรงวุฒิก ารศึก ษาขั ้นต ่ าปริญ ญาโท หากมีวุฒิการศึก ษาต ่า กว่ าปริญ ญาโท ต้องมี
ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์การพิจารณา
และการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ดาเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้
1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์
2) มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3) ประเมินกระบวนการการดาเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
4.2.2 คุณภาพอาจารย์
1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2) อาจารย์ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป
4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
มีการรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้
1) การคงอยู่ของอาจารย์
2) ความพึงพอใจของอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน
หลักสูตรดาเนินการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง การ
ออกแบบหลักสูตรควบคุม กากับการจัดทารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชาการประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการ
ประเมินที่หลากหลายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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5.1 การบริหารหลักสูตร
หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตร
ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มี
ดังนี้
5.1.1 มี ก ารบริ ห ารหลั กสู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บปริญ ญาตรี ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF)
5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจาหลักสูตร ทาหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะทาหน้าที่
ประสานงานอานวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ
5.1.3 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบั ติการ
ดังต่อไปนี้
1) ร่วมกันกาหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชี พ
ในระดับอุดมศึกษา
2) ก าหนดคุ ณ สมบั ต ิ ผ ู ้ เ ข้ า ศึ ก ษา คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต และพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ
3) ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพแปลงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและวิชา
ชีพแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร
4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจานวนนักศึกษาทา
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6) รับผิดชอบในการก าหนดแหล่ง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมจัดอาจารย์
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอื่นๆ อันจะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
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5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน
1) แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดทารายงาน
5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน
1) สาขาวิ ช าจั ด ท าระบบสั ง เกตการณ์จ ั ด การเรี ย นการสอน เพื ่ อ ให้ ท ราบปัญ หา
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน
2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน
และใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย
3) เมื่อสิ้นสุดการเรี ยนการสอน มหาวิทยาลัยจัด ท าระบบการประเมิน ผลผู ้ ส อน
โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา
4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
5) เมื ่ อ สิ ้ น สุ ด การเรี ย นการสอนในแต่ ล ะปี สาขาวิ ช าจั ด ท าร่ า งรายงานผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรประจาปี ซึ่งประกอบด้ วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี
6) คณะกรรมการประจาหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรประจาปี และใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอน
ในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอานวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และ
จัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร
5.3.1 จัดทามาตรฐานขั้นต่าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล
5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนสาเร็จการศึกษา
5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ทุกภาคการศึกษา
5.3.5 เมื่อครบรอบ 4 ปี สาขาวิชาเสนอแต่ง ตั้ง ผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ประเมิน ผลการด าเนิ น งาน
หลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต
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5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ของ
สกอ. เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่
ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ดาเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา
2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.2) มีการนาระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ดาเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) กาหนดผู้สอน
2) การกากับติดตาม และตรวจสอบการทา มคอ.3 – 4
3) กากับกระบวนการเรียนการสอน
4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
5) บูรณาการพันธกิจต่าง ๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดย
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2) นาระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3) ประเมินกระบวนการ
4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน
5) ดาเนินการตามวงจร PDCA
6) ดาเนินการเรียนรู้รูปแบบ ABCD
5.4.3 การประเมินผู้เรียน
ดาเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้
1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
3) กากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และมคอ.7)
โดยดาเนินการดังนี้
3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน
3.2) มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน
3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
3.5) เรียนรู้โดยดาเนินการตามวงจร PDCA
3.6) เรียนรู้โดยดาเนินการตามรูปแบบ ABCD
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
6.1.1 การบริหารงบประมาณ
คณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้ง งบประมาณ
แผ่นดินและเงิ นรายได้เพื่อจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการ
สืบค้นผ่านฐานข้อมูล
1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน
การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้สถานที่ของคณะมนุษยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด
เกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการทาวิจัย มีดังนี้
ลาดับ
1
ห้องพักอาจารย์
2
ห้องบรรยายและปฏิบัติการ
3
แท่นพิมพ์ขนาดใหญ่

รายการ
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ลาดับ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

รายการ
แท่นพิมพ์ขนาดเล็ก
ขาหยั่งเขียนภาพสีน้ามัน
คอมพิวเตอร์
เครื่องสแกนเนอร์
เครื่องปริ๊นเตอร์
เครื่องสลักตัวอักษร
จอภาพ LCD
เครื่อง LCD
เครื่องเล่น DVD
โทรทัศน์
ตู้ไฟถ่ายบล็อกสกรีน
ชุดอุปกรณ์ทาซิลค์สกรีน
อุปกรณ์ทาบาติก
เครื่องปั๊มลม
แป้นหมุนเหล็ก
แป้นปั้นประติมากรรมนูนต่า/นูนสูง
แป้นหมุนไม้ประติมากรรมลอยตัว
เครื่องยิงแม็กลม
เครื่องเจียร
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
เมาส์ปากกา

จานวน
2
30
3
1
2
1
3
3
1
1
1
30
30
2
1
30
5
1
1
1
30

2) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่สนับสนุน
วิชาการทางทัศนศิลป์และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่าง ๆ กว่า 1,800 รายการ มีตาราที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม หนังสือและตาราศิลปะมากกว่า 14,792 เล่ม และวารสารที่
เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์ อีกไม่น้อยกว่า 22 รายการ
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6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ
และตารา ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการ
สอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น
ในส่วนของคณะมีสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์
6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์
ซึ่ง จะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อ ของอาจารย์แ ล้วยัง ต้องประเมินความเพียงพอและความ
ต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย
6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดาเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้
6.2.1 ดาเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.2.2 มีจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานตามผลการประเมิน ความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้
1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน
2) นาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนิน
3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน
4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5) เรียนรู้โดยดาเนินการตามวงจร PDCA
6) เรียนรู้โดยดาเนินการตามรูปแบบ ABCD
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ต้องมีผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์ดี มากต่อเนื่อง 3 ปี
การศึกษา เพื่อติดตามการดาเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทัศนศิลป์ ทั้งนี้
เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ปีที่ ปีที่
1 2
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน X X
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
X X
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทัศนศิลป์
มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
X X
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
ททจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล X X
การดาเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 X X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
X X
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
X
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

ปีที่ ปีที่ ปีที่
3 4 5
X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อนละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
1 2 3 4 5
X X X X X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยอาจารย์ประจาหลักสูตร
และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชียวชาญด้านหลักสูตรวิธีการสอนให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน
การสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ด้ า นกระบวนการน าผลการประเมินไปปรั บ ปรุ ง โดยรวบรวมปัญ หา/ข้อ เสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่จาก มคอ. 3
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต
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2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตั วบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ไ ด้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
จาก มคอ. 7
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557
.............................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัง หวัดปทุมธานี ว่าด้ วยการจัดการศึกษาระดับอนุ ปริญ ญาและปริญ ญาตรี พ.ศ. 2551 เพื่อให้
การจั ด การศึ ก ษาและการบริ ห ารการศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี เ ป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภ าพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบั ญญัติ มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ
พ.ศ. 2547 และโดยมติ สภามหาวิ ทยาลั ย ในการประชุ มครั้ งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิ กายน
พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถั มภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร ไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
“สภามหาวิ ท ยาลั ย ” หมายความว่ า สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“สภาวิ ชาการ” หมายความว่ า สภาวิ ชาการ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“อธิ ก ารบดี ” หมายความว่ า อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดั บอนุปริญ ญาหรื อ
ปริ ญ ญาตรี ที ่ น ั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ร าชภั ฏ ว ไลยอ ลงก รณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
“คณบดี ” หมายความว่ า คณบดี ข องคณะ
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด
“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร
“นายทะเบี ย น” หมายความว่ า ผู ้ ซ ึ ่ ง ได้ ร ั บ แต่ ง ตั ้ ง จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน
“อาจารย์ประจา” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญ ญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็นรายวิชาเพื่ อสะสมหน่วยกิ ต ในหลักสูตรระดับอนุปริญ ญาและปริญ ญาตรี ของมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มี
การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป
“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น
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“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ
แต่ละรายวิชา
“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช า” หมายความว่ า การน าหน่ ว ยกิ ต ของรายวิ ช า
ในหลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย และให้ ห มายความรวมถึ ง การน าเนื ้ อ หาวิ ช าของรายวิ ช า กลุ ่ ม วิ ช า
จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทางานมาใช้
โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม่
นามาคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติอื่นในส่วนที่ก าหนดไว้แ ล้ว
ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรัก ษาการให้เ ป็นไปตามข้อ บัง คั บนี้ และให้มีอ านาจออกระเบี ย บ
ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด 1
ระบบการบริหารงานวิชาการ
ข้อ 6 มหาวิทยาลั ยจั ดการบริ หารงานวิ ชาการ โดยให้ มี หน่ วยงาน บุคคล และคณะบุ คคล
ดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
6.1 สภาวิชาการ
6.2 คณะกรรมการวิชาการ
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ
6.4 คณะกรรมการประจาหลักสูตร
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6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ข้ อ 8 อ านาจหน้ า ที ่ ข องสภาวิ ช าการ ให้ เ ป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ต ิ ใ นมาตรา 19 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
9.2 คณบดี ท ุ ก คณะและหั ว หน้ า หน่ ว ยงานที ่ รั บ ผิ ด ชอบหมวดวิช าศึ ก ษาทั่วไป
เป็นกรรมการ
9.3 นายทะเบียน เป็นกรรมการ
9.4 ผู ้ อ านวยการส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น เป็ น กรรมการและ
เลขานุการ
9.5 รองผู้อ านวยการส านัก ส่ง เสริ มวิ ช าการและงานทะเบียน จ านวน 1 คน
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบัง คับที่เกี่ ยวกั บ การ
จัดการศึกษาก่อนนาเสนอสภาวิชาการ
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
10.3 ก ากั บ ดู แ ลการจั ด การเรี ย นการสอนให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้สาเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะสาเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ
10.6 พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้ อ 11 ให้ ค ณะเป็ น หน่ วยงานผลิ ต บั ณ ฑิต ตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ ่ ง บริหาร
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย
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11.1 คณบดี เป็นประธาน
11.2 ประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
11.4 หัวหน้าสานักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
การศึกษา
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ตารา และสื่อประกอบ
การเรียนการสอน
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)
ทุกสาขาวิชา
12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตรากาลังผู้สอน
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์ พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบั ณฑิตประจ าปี ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
12.9 พิจารณากลั่นกรองการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย
ข้ อ 13 ให้ ม หาวิ ท ยาลัย แต่ง ตั ้ง คณะกรรมการประจ าหลัก สู ตรตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ
ข้อ 14 คณะกรรมการประจาหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
14.1 พั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ต รงตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอื่นใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ
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14.2 จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียน
การสอน และจัดท าแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา
14.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา
14.4 จัดทาอัตรากาลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย
14.5 เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชา
14.6 เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย
14.7 เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
14.8 ด าเนิ น การประเมิ น ผลการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ประจ าปี ต ามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
14.9 ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย
ข้ อ 15 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั ้ ง บุ ค คลเพื ่ อ ท าหน้ า ที ่ อ าจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษา โดยมี ห น้ า ที่
ให้ค าปรึ กษาดู แ ล สนับสนุนทางด้ านวิช าการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มี ส่วนในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
หมวด 2
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 16 การจัดการศึก ษาระดับ อนุ ปริญ ญาและปริญ ญาตรี ใช้ระบบทวิภ าคโดย 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
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ต่อจากภาคการศึ กษาที่ 2 โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิช าเทียบเคี ยงกันได้ กั บ
การศึกษาภาคปกติ
ข้อ 17 การกาหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้กาหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
17.1 รายวิ ช าภาคทฤษฎี ท ี ่ ใ ช้ เ วลาบรรยายหรื อ อภิ ป รายปั ญ หาไม่ น ้ อ ยกว่า
15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.2 รายวิ ชาภาคปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ ใช้ เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่ น ้ อยกว่ า 30 ชั ่ วโมงต่ อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.3 การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนามที ่ ใช้ เวลาฝึ กไม่ น ้ อยกว่ า 45 ชั ่ วโมงต่ อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทาโครงงาน
หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้
18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และ
ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษา
ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education) เป็น
การจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจั ด
การศึกษาที่กาหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.7 ก าร ศึ ก ษาแบบน าน าชาติ ( International Education) เป็ น ก าร
จั ด การศึ ก ษาโดยใช้ ภ าษาต่ า งประเทศทั ้ ง หมดซึ ่ ง อาจจะเป็ น ความร่ ว มมื อ ของสถานศึ ก ษา
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หรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลัก สู ตร
สากล
18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพื่อสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญ ญา (Dual Bachelor’s
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร
โดยผู้สาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้ง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.10 การศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ป ริ ญ ญาที ่ 2 ( The Second
Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษา
ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.11 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ
ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.12 การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
หมวด 3
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา
ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มี จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลัก สู ตร
ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้
19.2.1 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (4 ปี ) ให้ ม ี จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
19.2.2 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (5 ปี ) ให้ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
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19.2.3 หลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี (ต่ อเนื ่ อง) ให้ ม ี จ านวนหน่ วยกิ ตรวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังนี้
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้
20.1.1 หลั กสู ตรระดั บอนุ ปริ ญญา ใช้ เวลาในการศึ กษาไม่ น ้ อยกว่ า 5
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
20.1.2 หลักสูตรระดั บปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึ กษาไม่น ้อยกว่ า 6
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
20.1.3 หลักสูตรระดั บปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึ กษาไม่น ้อยกว่ า 8
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้
20.2.1 หลั กสู ตรระดั บอนุ ปริ ญญา ใช้ เวลาในการศึ กษาไม่ น ้ อยกว่ า 10
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้ อยกว่า
14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า
17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวด 4
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
ให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็ จ
การศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิ การ
รับรอง
22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต
23.1 ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต ่ ากว่ าชั ้ นมั ธยมศึ กษาตอนต้ นหรื อเที ยบเท่ า จาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
23.4 มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 5
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 24 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา
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24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
25.1 นั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาที ่ ม ี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย น
ในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน
9 หน่วยกิต
25.2 นั ก ศึ ก ษาไม่ เ ต็ ม เวลา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาที ่ ม ี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย น
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและชาระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในแต่ละ
ภาคการศึกษาหากพ้นกาหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการชาระเงินเพื่อรักษาสภาพ
นักศึกษา
26.2 ก าหนดการลงทะเบี ยนเรี ยน วิ ธ ี การลงทะเบี ยนเรี ยน และการช าระเงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรี ยน
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต สาหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา
สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้
ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน
ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยคาแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน
การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้ อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมี เวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

76
8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจาเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จานวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ
นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
26.3.1 วิชาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน
26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น
26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย
26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพื่อให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร
26.3.5 วิชาอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะถูก
ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญ าตให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดกาหนดการลงทะเบียนเรียน
26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอื่นได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรกาหนด หรือเป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ
2 ปริญญา
26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จากัดจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
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26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิ ทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน
26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์
26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite)
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ากว่า
D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพื่อให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้าหรือเรียนแทน
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้าได้
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้านี้ต้องนาไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ากว่า D หรือ P
28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพื่อให้ครบตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อื่น ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได้
ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
29.1 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจานวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจานวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร
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29.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น
29.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพื้นฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา
ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี้
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะ
เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาอื่น ๆ
ในตารางเรียนปกติ
30.4 นั กศึ กษาต้ องยื ่ นค าร้ องขอเปิ ดหมู ่ พ ิ เศษภายในสั ป ดาห์ แรกของการเปิ ด
ภาคการศึกษา
ข้อ 31 การขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา
31.1 การขอเพิ ่ ม ขอถอน และยกเลิ กรายวิ ชาต้ องได้ ร ั บอนุ ม ั ต ิ จากคณบดี โดย
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
31.2 การขอเพิ ่ มหรื อขอถอนรายวิ ชาต้ องกระท าภายใน 3 สั ปดาห์ แรกของ
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพิ่มหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จานวนหน่วยกิต
ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียนจะต้องชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา
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32.2 การลงทะเบียนเพื ่อรั กษาสภาพนักศึ กษาให้ ด าเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน
3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและ
การประเมินผล
หมวด 6
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
ข้อ 34 การเรียน
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ให้ยื่นคาร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจาเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ
ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ สาหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล
การเรียนเป็น F หรือ NP
ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตร
ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง
ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อกาหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพี่เลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและดาเนินการให้ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่
หมวด 7
การวัดและการประเมินผล
ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้
36.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ
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ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
F
ตก (Fail)
0
ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมิน ผลการศึก ษาในรายวิช าที่บ ัง คั บเรีย นตาม
หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กาหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม
P (Pass)
ผลการประเมินผ่าน
NP (No Pass)
W (Withdraw)
T (Transfer of Credits)
I (Incomplete)
Au (Audit)

ผลการประเมินไม่ผ่าน
การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา
ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับ
หน่วยกิต
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ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิ ชาที ่หลักสู ตรบังคับให้เรี ยนเพิ่ มตาม
ข้อกาหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม หรือใช้สาหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นั บหน่วยกิต
กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิช า
ที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่มถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน
ข้อ 37 ข้อกาหนดเพิ่มเติมตามสัญลักษณ์ต่าง ๆ มีดังนี้
37.1 Au (Audit) ใช้สาหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน
เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต
37.2 W (Withdraw) ใช้ ส าหรั บ การบั นทึ ก รายวิ ช าที ่ไ ด้ร ับ อนุ ม ัต ิ ใ ห้ ยกเลิก
รายวิชานั้น โดยต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนกาหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดและใช้ในกรณี ที ่นั กศึกษาลาพั กการศึกษาหรื อถู กสั ่งให้พ ักการศึ กษาหลั งจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
37.3 T (Transfer of Credits) ใช้สาหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา
37.4 I (Incomplete) ใช้สาหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ
เรียนไม่สมบูรณ์ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องดาเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ดาเนินการดังนี้
37.4.1 กรณีนักศึกษายังทางานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามกาหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณีที่ไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้
37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาที่กาหนด หรือสาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
กาหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”
ข้อ 38 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม่นามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
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ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่
ข้อ 40 การนับจานวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น
ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 2 ตาแหน่งโดยไม่ปัดเศษ
ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจานวนหน่วยกิตทั้งหมด การคานวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 2 ตาแหน่งโดยไม่ปัดเศษ
ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นัก ศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น
ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูต รแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ไ ด้ร ับ ผล
การศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพิ่มเติม เพื่อทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ถึง
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ ายทะเบียนนาค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสี ยได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น
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หมวด 8
การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา
ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน
48.2 ในการยื่นคาร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือดาเนินการตามที่หลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยกาหนด
48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ
48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้า ยคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่ 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอสาเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน
48.8 นั กศึ กษาที ่ ย ้ ายคณะหรื อเปลี ่ ยนหลั กสู ตรจะต้ องช าระค่ าธรรมเนี ยมตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
49.1 มหาวิ ทยาลั ยอาจพิ จารณารั บโอนนั กศึ กษาจากสถาบั นอุ ดมศึ กษาอื ่ นที ่ มี
วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและกาลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตรและคณบดี
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22
49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิ ด
ทางวินัย
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49.2.3 ได้ ศ ึ ก ษาอยู ่ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษามาแล้ ว ไม่ น ้ อ ยกว่ า
1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
หมวด 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
50.1 กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้ าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร
50.2 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ 2
50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่
โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีคาอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง
กันได้
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
52.1 สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
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52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึ กษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
ประสบการณ์ท างานและต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี
52.5 ส าเร็จการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี จากสถาบันอุดมศึก ษาและเข้า ศึ ก ษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา
53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ไ ด้ระดับคะแนนไม่ต ่ากว่า C หรือได้
ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมิน
ผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น
กาหนด
53.1.4 จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่กาลังศึกษา
53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T
53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา
53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญ าตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ไ ด้รับความ
เห็นชอบแล้ว
53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

86
53.2 การศึ ก ษานอกระบบ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย หรื อ ประสบการณ์ ท างาน
เข้าสู่การศึกษาในระบบ
53.2.1 การเที ยบความรู ้ จากการศึ กษานอกระบบ การศึ กษาตามอั ธยาศั ย
ประสบการณ์ทางาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิด สอน
ในมหาวิทยาลัย
53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตสาหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ทางาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
การยกเว้นการเรี ยนรายวิ ชาใช้วิ ธีการอย่างใดอย่ างหนึ ่งหรือหลายอย่ างดังต่ อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์
ในการประเมิน
(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests)
(2) การทดสอบที ่ คณะ หรื อหลั กสู ตรจั ด สอบเอง (Credits from
Examination)
(3) การประเมิ นหรืออบรมที ่จั ดโดยหน่ วยงานต่ างๆ (Credits from
Training)
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio)
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ
คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าสาหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จานวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการนามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
53.2.3 ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS”
(Credits from Standardized Tests)
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้
บันทึกเป็น “CE” (Credits from Examination)
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง
ๆ ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP”
(Credits from Portfolio)
53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิสาเร็จการศึกษา
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53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน
(2) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเว้นการเรียน
รายวิชาจานวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยคาแนะนาของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ
(3) ประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้น
การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ
เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาดาเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป
ข้อ 54 กาหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
จะต้องยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิ ทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว
ข้อ 55 การนับจานวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้
55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจานวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา
55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจานวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา
ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียม
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด 10
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 57 การลาพักการเรียน
57.1 นักศึกษาอาจยื่นคาขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้
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57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
57.1.2 ได้ ร ั บ ทุ น แลกเปลี ่ ย นนั กศึ ก ษาระหว่ า งประเทศหรื อ ทุ นอื ่นใด
ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา
เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
57.1.5 เหตุผลอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
57.2 นั ก ศึ ก ษาที ่ ต ้ อ งลาพั ก การเรี ย นให้ ย ื ่ น ค าร้ อ งภายในสั ป ดาห์ ท ี ่ 3 ของ
ภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอานาจของคณบดี
นั ก ศึ ก ษามี ส ิ ท ธิ ์ ข อลาพั ก การเรี ย นโดยขออนุ ม ั ต ิ ต ่ อ คณบดี ไ ม่ เ กิ น
1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
เมื่อครบกาหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจาเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นคาร้องขอพัก
การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
57.3 ในกรณี ท ี ่ น ั ก ศึ ก ษาได้ ร ั บ อนุ ม ั ต ิ ใ ห้ ล าพั ก การเรี ย นให้ น ั บ ระยะเวลาที่
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย
57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นคาร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้
ข้อ 58 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์
ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
59.1 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
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59.4 ได้ ร ะดั บ คะแนนรายวิ ช าเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ ว ิ ช าชี พ รายวิ ช า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ากว่า C เป็นครั้งที่ 2
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน
59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้น ปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน
ส าหรั บนั กศึ ก ษาเรี ยนแบบไม่ เต็ ม เวลาให้ น าภาคฤดู ร ้ อนมารวมเป็ น
ภาคการศึกษาด้วย
ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้ นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ามาคิด ให้คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน
59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่กาหนด
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง
59.8 ตาย
ข้อ 60 นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนั กศึกษา
สามารถยื่นคาร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องชาระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 11
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
61.1 มีความประพฤติดี
61.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 62 การขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาให้ยื่นคาร้องขอสาเร็จ
การศึกษาต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจานง
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ขอสาเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพื่อขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี
62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันสาเร็จการศึกษา
ในกรณี ท ี ่ ศ ึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม าแล้ ว ไม่ น ้ อ ยกว่ า 3 ปี และ
จ าเป็นต้องยุติ การศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่ วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไ ม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลัก สู ตรและมี คะแนนเฉลี่ ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่ น
ขอสาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 63 นักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับ
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบ
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25
แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ไ ด้
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี สาหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี สาหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาหรับนักศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่
เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน
ของมหาวิทยาลัย
63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.75
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน
แต่ละคณะ
หมวด 12
การควบคุมคุณภาพ
ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึก ษาละ
1 ครั้ง และให้นาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพื่อติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(นายจรูญ ถาวรจักร์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561
.............................................
โดยที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถั มภ์
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ อนุป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2557 เพื่ อ ให้
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 6
กันยายน พ.ศ. 2561 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถั มภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มเติมข้อความใน ข้อ 3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
ดังนี้
““อาจารย์ประจาหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลั กสู ตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุ มคุ ณภาพ การติ ดตาม
ประเมินผล และ
การพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิ ทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รั บผิดชอบหลั กสู ตรได้อีกหนึ่งหลักสู ตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน 2 คน”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 และข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2557
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ข้อ 5 ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ 16 เป็นวรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้ภาคการศึกษา
ของหลั กสู ตรนั้ น แตกต่ างจากที่ ก าหนดไว้ ในข้ อบั ง คั บนี้ ก็ ไ ด้ ทั้ งนี้ ต้ องไม่ ขั ดหรื อแย้ งกั บประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ”
ข้อ 6 ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 18.12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“18.12 การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculum) เป็นการ
จัดการศึกษาสาหรับกลุ่มบุคคลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย”
ข้อ 7 ให้เพิ่มข้อ 18.13 แห่ง ข้อบัง คับมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
ดังนี้
“18.13 การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย”
ข้ อ 8 ให้ เ พิ่ ม ข้ อ 23/1 แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
ดังนี้
“ข้อ 23/1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อื่นๆ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(1) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
(2) ไม่ เ ป็ น คนวิ กลจริ ต และไม่ เ ป็ นโรคติ ด ต่ อ ร้า ยแรงหรือ โรคอื่ นซึ่ ง สั ง คม
รังเกียจ
(3) มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย”
ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 24 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญ ญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 24 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา สาหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญ ญา
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่ง หลักฐาน และ
ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา
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24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชาระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 10 ให้เพิ่มข้อ 24/1 แห่ง ข้อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
ดังนี้
“ข้ อ 24/1 การขึ้ น ทะเบีย นเป็ นนักศึ ก ษา ส าหรั บ หลั ก สู ต รอบรมระยะสั้ น หรื อ
หลั ก สู ต รอื่ น ๆ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย”
ข้อ 11 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 25 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดย
ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
25.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
25.2 นั ก ศึ ก ษาไม่ เ ต็ ม เวลา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาที่ มี ก ารลงทะเบี ย นเรี ยน
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
25.3 นักศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย
กาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย”
ข้อ 12 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 26.3.1 26.3.2 26.3.3 26.3.4 และ 26.3.5 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน
“26.3.1 วิชาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน อาจ
เป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาก่อนและผลการประเมินไม่ผ่าน หรือรายวิชาที่จาเป็นต้องเรียนเพื่อให้ครบ
โครงสร้างในการสาเร็จการศึกษา
26.3.2 วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปิดสอนในภาคฤดูร้อน นอกเหนือไปจากรายวิชา
ที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ได้
ทั้งนี้กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 10 คน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณา”
ข้อ 13 ให้เพิ่ มข้อ 26/1 แห่ง ข้อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
ดังนี้
“ข้อ 26/1 การลงทะเบียนเรียน สาหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย”
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ข้อ 14 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 35 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพ
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายัง ไม่
สมบูรณ์
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศั ก ยภาพการเป็ น ผู้ ป ระกอบการใหม่ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งประพฤติ ต นตามระเบี ย บและปฏิ บั ติ ตาม
ข้อกาหนดทุกประการ
หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพี่เลี้ยงในหน่วยงานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อาจพิจารณาส่งตัวกลับและ
ดาเนินการให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ อีกครั้ง
35.3 นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจ
ศึกษา
หรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ได้”
ข้อ 15 ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ ของข้อ 36.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“กรณี ก ารประเมิ น ผลส าหรั บ หลั ก สู ต รอบรมระยะสั้ น หรื อ หลั ก สู ต รอื่ น ๆ ที่
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ในการประเมิ น ผลให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย”
ข้อ 16 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 37.4.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบปลายภาค
ต่อคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับอนุญาต
จากคณบดีให้สอบปลายภาค ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ
หากไม่มาสอบภายในเวลาที่กาหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตาม
คะแนนที่มีอยู่ หากอาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนตามกาหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น
“F””
ข้อ 17 ให้เพิ่ม ข้อ 46/1 แห่ง ข้อบัง คับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
ดังนี้
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“ข้อ 46/1 ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามกาหนดการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย”
ข้อ 18 ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ 61 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2557 ดังนี้
“สาหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)”
ข้อ 19 ให้เพิ่มข้อ 61/1 แห่ง ข้อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“ข้ อ 61/1 นั ก ศึ ก ษาที่ ถื อ ว่า ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รอบรมระยะสั้ น หรื อ
หลักสูตรอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย”
ข้อ 20 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 63.2 แห่ง ข้อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า “D” ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน”
ข้อ 21 ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ 63.3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2557 ดังนี้
“ข้อ 63.3.4 การสาเร็จการศึกษาสาหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการสาเร็จการศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย”
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561

(ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562
.............................................
โดยที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถั มภ์
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ อนุป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2557 เพื่ อ ให้
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถั มภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บัง คับกับนักศึกษาที่ ยัง คงมีสภาพนักศึกษาในวันที่ประกาศฉบั บนี้
ประกาศใช้บังคับเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 28 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้า
28.1 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษาเป็น F หากมี
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้าครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ให้ใช้ผลการศึกษาที่ได้คะแนนสูง สุด
เป็นผลการศึกษา แต่รายวิชาที่มีผลการศึกษาเป็น F จะยังคงปรากฏอยู่ในหลักฐานทางทะเบียนของ
ภาคการศึกษานั้น
28.2 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษา เป็น D หรือ
+
D หากมีการลงทะเบียนเรียนรายวิ ชาเดิมนั้นซ้าครั้ง เดียวหรื อหลายครั้ง ให้ใช้ผลการศึก ษาที่ ไ ด้
คะแนนสูงสุดเป็นผลการศึกษา แต่รายวิชาที่มีผลคะแนนที่ลงทะเบียนก่อนหน้านั้น จะยังคงปรากฏอยู่
ในหลักฐานทางทะเบียนของภาคการศึกษานั้น
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 43 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น “F” ให้เป็นไปตามข้อ 28”
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ข้ อ 5 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 48.1 แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2557โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“48.1 นักศึกษาทีจ่ ะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
เดิม ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่
ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน
หรือแล้วแต่เงื่อนไขของหลักสูตรที่ได้รับโอนย้าย”
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ภาคผนวก ข
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)
พ.ศ. 2559
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อภาษาอังกฤษ : General Education
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559
กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่ ง ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม 122 ตอนพิ เ ศษ 39 ง วั น ที่ 25
พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่
มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง
ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ
สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต และดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี ” สาหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2548 ที่ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจั ดวิชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะจาแนกเป็นรายวิชา หรือ
ลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชา
ต่าง ๆ (Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โดย
จั ด การเรี ย นการสอนแบบเน้นกิ จ กรรม (Active Learning) ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ทั ก ษะการเรี ยนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง เรี ย นรู้ จ ากเหตุ ก ารณ์
สถานการณ์ จ ริ ง น าความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น มี จิ ต อาสา ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ จ าก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และ ทาโครงการต่าง ๆ (Project-based) ให้นักศึกษานามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รีย นรู้ จ ากเอกสารประกอบการสอน เว็ บ ไซต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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บทเรี ย นออนไลน์ และการฝึ ก ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษด้ วยบทเรี ยนออนไลน์ โดยมุ่ ง เน้ น การพัฒนา
คุณลักษณะ และความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการดาเนินชีวิต และ
การประกอบอาชีพต่อไปในบริบทของสังคมไทย และสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนัก และสานึกใน
ความเป็นไทย สาหรับ อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรม
อาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้
หลังจากที่ใช้ ห ลัก สูต รดังกล่ าวมาเป็น เวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลัก สูต รจึง ได้ จั ด
ประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี -ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญ หา พบว่า
ยังขาดการฝึกทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควร ปรับปรุงแก้ไขโดยจัดทา
เป็นเอกสาร สมอ.08 นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุม
ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ทา
ให้นักศึกษามีความจาเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2557 นั้ น ได้ บู ร ณาการวิ ช าภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่น
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ
หรือการทางานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพิ่มรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน
2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่สาคัญของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการดาเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับ
ความเป็นพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไม่โกงของสานักงานป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริต
แห่งชาติ ทาให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน
3. การเพิ่มรายวิชา 4 รายวิชา จึงจาเป็นต้องปรับลดจานวนหน่วยกิตบางรายวิชาลง เพื่อให้
จานวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต
4. จากการประชุ ม คณบดี และประธานหลั ก สู ต ร เพื่ อ ปรั บ รหั ส วิ ช าของทุ ก รายวิ ช าใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจาแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่าย เพื่อให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรนา
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพิ่มรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไป จึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม
5. จากการประชุม คณบดี และประธานหลัก สู ตร เพื่อปรับปรุง การพัฒนาผลการเรี ย นรู้
5 ด้ า น ของทุ ก หลั ก สู ต รในมหาวิ ท ยาลั ย หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ
กระบวนการพัฒนาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม
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หลั ง จากที่ ใ ช้ ห ลั ก สู ต รดั ง กล่ า วมาเป็ น เวลา 2 ปี คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รได้
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี -ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญ หา พบว่า จึง เห็นควร
ปรับปรุงแก้ไขโดยจัดทาเป็นเอกสาร สมอ.08 นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมี
มติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ด้วยเหตุผล
1. เพื่ อ ความเหมาะสมในการจั ด การเรี ย นการสอนจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งปรับ จ านวนหน่วยกิต
ทุกรายวิชา เป็น 3 หน่วยกิต ทั้ง 10 รายวิชา รวมเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. เพื่อพัฒนา และปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาของทุกรายวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะ พัฒนาความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) เพื่อการดาเนินชีวิต และการประกอบ
อาชีพต่อไป ในบริบทของสังคมไทย และสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนัก และสานึกในความเป็นไทย
ให้นักศึกษา ได้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญา
เสริ ม สร้ า งความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ รู้ เข้ า ใจ และเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง ผู้ อื่ น สั ง คม
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก
4.2 วัตถุประสงค์
วิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
4.2.1 มีความรู้พื้นฐานการดารงชีวิ ต ในสัง คมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จัก
ท้องถิ่น รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี
4.2.2 มีความสามารถคิ ดวิ เ คราะห์ อย่ างมี วิ จารณญาณ สามารถเชื่ อมโยงความสั ม พั น ธ์
ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ
4.2.3 มีทักษะในการดารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การนาเสนอทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม
5. กาหนดการเปิดสอน
เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เป็นต้นไป
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6. อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ผู้ ส อนมี ทั้ ง อาจารย์ ป ระจ าจากหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป คณาจารย์ ค ณะต่ า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ ที่
มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และ
เข้ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน (Project
Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึก ษาทั่วไป เพื่อให้นักศึก ษาส าเร็ จไปเป็น บั ณฑิ ต ที่มี
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน จะต้อง
ร่วมกันจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
7. นักศึกษา
นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา
2564 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ให้ครบตามโครงสร้าง ซึ่ง
ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น
8. หลักสูตร และคาอธิบายรายวิชา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่ง
ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดย
ผสมผสานเนื้ อ หาวิ ช าครอบคลุ มสาระของกลุ่ ม วิช าสั ง คมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ ภาษา และกลุ่ม
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป
โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
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8.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 10 รายวิชา บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้
8.2.1 กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร
9 หน่วยกิต
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Critical Thai Language for Communication
VGE112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมโลก
3(2-2-5)
English for Global Communication
VGE113 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3(2-2-5)
English for Life-long Learning Skills Development
8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 หน่วยกิต
VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท
3(2-2-5)
To Follow in the Royal Footsteps of Their Majesties
the Kings
VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Literacy Skills
VGE116 การเปลี่ยนวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
Change of the new normal for sustainable development
VGE117 การสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
3(2-2-5)
VRU Spiritual Identity
8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
VGE114 การคิดทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนานวัตกรรม
Scientific Thinking and developing Innovation
VGE115 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
Health Promotion for Quality of Life
VGE118 การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล
Digital Transformation
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8.3 คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา

ชื่อ และคาอธิบายรายวิชา

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 พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระอัจฉริยภาพ หลักทศพิธราชธรรม หลักการทรงงาน พระราชกรณียกิจ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Biographies of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great and His
Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, royal talents, the Ten
Virtues of the King, royal working principles, royal activities, the development of human
resources, natural resources and environment, royal initiative projects, and the
Philosophy of Sufficiency Economy.
VGE102

การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Critical Thai Language for Communication
ความสาคัญ ของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะ การฟัง การพูด การอ่า น
การเขี ย น ทั ก ษะการสรุ ป ความ การขยายความ การแปลความ การตี ค วาม การพิ จ ารณาสาร
การนาเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิช าการ
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวัน
The significance of Thai for communication is to improve listening,
speaking, reading and writing skills. Besides, Finding main idea, describing, translating,
considering texts, presenting by speaking critically and using academic integrated media
in real-life situations are also improved.
VGE111

ทักษะการรู้สารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Literacy Skills
ทักษะการรู้สารสนเทศในระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ
การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
กลยุทธ์การค้นสารสนเทศ การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ
การเรียบเรียง และนาเสนอสารสนเทศในรูปแบบผลงานวิชาการที่เป็นมาตรฐานอย่างมีจริยธรรม
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ชื่อ และคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
Information literacy skills in at graduate level and lifelong learning skills
enhancement include; information literacy skills development process, analyzing the
need for information, selecting sources of information and information resources,
search tools information resources, search strategies information, information analysis
and synthesis, evaluation of information values, information composition and
presentation in the form of academic work that is standard and ethical.
VGE112

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมโลก
3(2-2-5)
English for Global Communication
ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูดในสถานการณ์
และหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การท่องเที่ยว เวลาว่าง สื่อสัง คมออนไลน์ การซื้อ
สินค้า และความบันเทิงในบริบทของสังคมไทย และสังคมโลก วิเคราะห์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่
ส่งผลต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษให้สัมฤทธิ์ผล
Practice and develop English communication skills focusing on listening
and speaking in various situations and topics including campus life, travel, free time,
social media, shopping and entertainment in both Thai and international social
contexts. Analyze the cross- cultural differences that result in effective English
communication.
VGE113

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3(2-2-5)
English for Life-long Learning Skills Development
ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้น
การอ่านข้อความจากแหล่งข้อมูลหลายประเภท เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และเน้นการอ่าน
ข้อความ
จากลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การ
พูดคุยกันบนสื่อสังคมออนไลน์ และอินโฟกราฟิกส์ พัฒนากลยุทธ์ที่จาเป็นต่อการอ่านภาษาอัง กฤษ
ได้แก่ การใช้พจนานุกรมออนไลน์ การอ่านเร็วเพื่อจับใจความ การกวาดสายตาเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
การหาคาอ้างถึงคาสรรพนาม การเดาความหมายจากบริบท และการสรุปความ
Practice and develop English for life-long learning skills focusing on
reading texts from various sources such as printed and online media and reading
different types of texts such as newspapers, magazines, emails, discussions on social
media, and infographics. Develop essential reading strategies including using online
dictionaries, skimming, scanning, finding pronoun references, finding context clues,
and summarizing.
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น(ท-ป-ศ)

VGE114

การคิดทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนานวัตกรรม
3(2-2-5)
Scientific Thinking and developing Innovation
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ทักษะกระบวนการ
คิด อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ เพื่อให้เกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนา
ทักษะ การคานวณ เพื่อสร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
Development of scientific process skills and innovation, Logical thinking
skills with creatively and critically; to achieve a scientific attitude and also improve
calculation skills to create innovation and then apply it in daily life.
VGE115

การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Health Promotion for Quality of Life
ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต สังคม และสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณ มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันโรคซึมเศร้า และโรคเครียด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกกาลัง กาย ป้องกันอุบัติภัย เตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสามารถรับความรู้สึก ความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะได้
To promote and develop students’ positive behaviors for building
physical, mental, social health and spiritual health. Essentially, having good life skills
and knowing depression and stress disorders, to understand the contents of the
consumer health, including, drug using, exercising, preventing of accidents, preparing
first aid for emergency situations and having an ability to perceive the sense of beauty
and aesthetic in art.
VGE116

การเปลี่ยนวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
Change of the new normal for sustainable development
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
และสิ่ ง แวดล้ อ ม การเคลื่ อ นย้ า ยศู น ย์อ านาจโลกจากตะวันตกไปสู่ บู ร พาภิวั ต น์ ผลกระทบ และ
การปรับตัวให้อยู่รอดในยุคการทาลายล้าง และยุคชีวิตวิถีใหม่ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน
The study of change that have occurred in politics, economy, society,
technology and environment, the transformation from the Westernization to
Easternization, the effects and adaptation to survive in the age of disruption and the
new normal with sustainable development.
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ชื่อ และคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE117

การสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
3(2-2-5)
VRU Spiritual Identity
ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์” มีอัต
ลักษณ์บัณฑิตจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
To encourage and cultivate learners to be pround of VRUness in the
aspects of being volunteer- spirits, responsible for the university and the society,
reserving the natural environment as well as participating in community's problem
solving and development.
VGE118

การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Transformation
การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และ
ความ เป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัย
ของตนเอง ในโลกออนไลน์ รักษาข้อมูลส่วนตัว และบริหารจัดการข้อมูลเผยแพร่ไว้บนโลกออนไลน์
คิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความ
รับผิดชอบ และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารผ่านการเล่าเรื่องด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทาย หรือสร้างโอกาสใหม่ ๆ
Being digital citizenship that can maintain their identity in both online
and reality, can allocate screen time, can cope the online threats, can keep yourself
safe in online zone, can maintain private information and manage information
published in online, and can think critically in the beneficial use of technology and
media in the digital world. There will also be responsible and ethical in the use of
digital technology, the skills of Digital storytelling and the application of digital
technology to solve challenging problems or create new opportunities.
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9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
9.1 คุณธรรม จริยธรรม
9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
9.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
2) กาหนดกติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่เ ป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) จัดทาโครงการ และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทั้ง ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจดาเนินการด้วยตนเอง
4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาทา โดยอาจารย์เป็น
ผู้ชี้นาให้นักศึกษาสามารถคิดตาม
9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อน และหลังเรียน
2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม
5) ประเมินผลจากโครงการที่ทา และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย
6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
9.2 ความรู้
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชา หรือศาสตร์ของตน
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชา หรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง
9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบ
การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดย
ผ่านกระบวนการ และวิธีการสอนแบบต่าง ๆ เช่น
1) การจัดทาโครงการ/ โครงงานประจาวิชา (Project Based Learning)
2) การสอนแบบสื บ เสาะหาความรู้ และวั ฏ จั ก รการสื บ เสาะหาความรู้ (Inquiry,
Inquiry Cycle)
3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งคาถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูง าน เข้าร่ วมโครงการกับหน่วยงานอื่น การทา
โครงการร่วมกับชุมชน การศึกษาพื้นที่จริงก่อนทาโครงการ
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9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ตรวจสอบกระบวนการทางาน ผลผลิต และผลลัพธ์ของงาน
2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง
3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ
4) การน าเสนอผลงานของนักศึกษา
5) ผลการทดสอบของนักศึกษา
9.3 ทักษะทางปัญญา
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่าเสมอ
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของ
ตน เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การถามตอบ กรณี เ นื้ อ หาภาคทฤษฎี โดยเน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาคิ ด วิ เ คราะห์ จ าก
สถานการณ์จริง หรือใช้กรณีศึกษา
2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้ และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การนาไปใช้จริง
3) จัดทาโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คาปรึกษา และควบคุมดูแล
9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการนาเสนอ
โครงการ
2) ประเมินจากการอภิปราย และการนาเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง
3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย
9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
1) สามารถแสดงบทบาทผู้นา ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาท และสถานการณ์
2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเอง และของส่วนรวม
9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ
2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม
9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ
1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง
2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้นา ผู้ตาม การ
เป็นสมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
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3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection)
9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
9.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูล และนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอัง กฤษในการสื่อสารได้อย่า งมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทารายงาน และนาเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม
9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) บู ร ณาการ การใช้ ภ าษา และเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเรีย นการสอน และ
กิจกรรมในชั้นเรียน
2) มอบหมายให้ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ในรู ป แบบต่ า งๆ จาก หนั ง สื อ เอกสาร งานวิ จั ย
อินเทอร์เน็ต และฐานข้อมูลต่าง ๆ
3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่าง ๆ
9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินผลจากการการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดาเนินโครงการ
2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การนาเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิง ตัว เลข
ต่าง ๆ
3) ผลงานการทารายงาน และการนาเสนองาน
10. แผนที่ แสดงการกระจายความรั บผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลั กสู ตรสู่ รายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

ลาดับ รหัส ชื่อวิชา
1. VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท
2. VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
3. VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ
4. VGE112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมโลก
5. VGE113 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6. VGE114 การคิดทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนานวัตกรรม
7. VGE115 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
8. VGE116 การเปลี่ยนแปลงวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
9. VGE117 การสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
10. VGE118 การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล
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2. ความรู้
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3. ทักษะทางปัญญา
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4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2




















5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
1
2
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ที่ 229/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์
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ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุม Huso 8101 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
*********************************************
ผูเ้ ข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ
2. อาจารย์ธงชัย รักปทุม
3. รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
4. นายธวัชชัย สมคง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ยะมะหาร
6. อาจารย์ปิยังกูร ตันวิเชียร
7. อาจารย์ชยันต์ พลอาสา
8. อาจารย์ดร.กฤตยชญ์ คามิ่ง
เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร เวลา0 9.30 น.

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
ข้อเสนอแนะของ คุณธวัชชัย สมคง มีดังนี้
1. หลักสูตรต้องเน้นคุณภาพของผลงานนักศึกษาให้มีทิศทางและมีความเข้าด้านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ด้านศิลปะ ให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบเรื่องชุมชนพื้นที่
2. ฝึกให้นักศึกษามีการวางแผนการทางานทั้งช่วงระยะสั้นและช่วงระยะยาว เป็นการฝึก
การบริหารจัดการตนเองและการทางาน
3. เน้นทั้งความรู้ทางศิลปะ และทักษะเชิงช่าง เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่ ความคิดสร้างสรรค์
สามารถสร้างงานด้วยตนเองได้ ไม่จาเป็นต้องพึ่งองค์กรเพื่อประกอบอาชีพ
4. การสอนของอาจารย์ต้องเปิดกว้างให้นักศึกษาฝึกคิดมี ความคิดของตนเองให้ทดลอง
วัสดุ เทคนิค ทักษะ การคิดจินตนาการ การตีความ การมีความคิดแตกต่าง
5. ควรเชิ ญ อาจารย์/ วิท ยากรเฉพาะศาสตร์ มาให้ค วามรู้ สร้ า งเครื อข่า ยแลกเปลี่ยน
ความคิด
6. ควรมีการนาเสนอบทบาทหลักสูตรผลงานของนักศึกษาสู่ภายนอก
7. ให้ศิษย์เก่าเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับกิจกรรมของหลักสูตร
8. ตัดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้เหลือเพียงข้อที่ชัดเจน
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ข้อเสนอแนะของ อาจารย์ธงชัย รักปทุม มีดังนี้
1. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะเป็นหลัก สูตรแนวนอนควรให้ ความส าคั ญ กั บ
หลักสูตรแนวตั้ง
2. ควรเพิ่มน้าหนักการเรียนรู้ทางปฏิบัติให้มาก
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรส่วนใหญ่เป็นสาขาจิต รกรรม ควรมีอาจารย์ครบตามสาขาวิชา
เช่น สาขาภาพพิมพ์ สาขาประติมากรรม
4. เพิ่มอาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษา มีอาชีพครู อาจารย์และนักวิชาการศิลปะ
5. ควรปรับรายวิชาบางรายวิชา และเน้นการฝึกพื้นฐานสาคัญของทุกวิชา
6. ต้องพัฒนาห้องเรียนอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนทางศิลปะ
7. ควรเชิญศิลปินมาบรรยาย
8. พัฒนาอาจารย์ให้มีตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร
ข้อเสนอแนะของ รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง มีดังนี้
1. ควรมีห้องปฏิบัติการที่มีบรรยากาศและสอดคล้องกับรายวิชาของหลักสูตร
2. เน้นทักษะเพื่อเป็นพื้นฐานการสร้างสรรค์งานศิลปะ
3. หลักสูตรมีความสาคัญที่ผู้สอนต้องรับผิดชอบสอนแนะนานักศึกษา เน้นวิธีคิด เพื่อให้
อยู่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข
4. เสนอรายวิชาวิเคราะห์ชีวิตและผลงานศิลปิน
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 14.30 น

(ลงชื่อ) ปิยักูร ตันวิเชียร ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(อาจารย์ปิยังกูร ตันวิเชียร)
กรรมการและเลขานุการหลักสูตร

(ลงชื่อ) เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ)
ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

100

ภาคผนวก จ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ นางสาวเดือนฉายผู้ชนะ
นามสกุล ภู่ประเสริฐ
1.1 ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปริญญาโท
ศ.ม. (จิตรกรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี
ศ.บ. (จิตรกรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีที่จบ
2552
2544

1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
1.3.2 งานวิจัย
1.3.3 บทความทางวิชาการ
1.3.4 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์
เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ. (2563). Power of Clay. โครงการแสดงผลงานกลุ่มโฟวิชั่น. วันที่ 4-31
ธันวาคม 2563. สงขลา: หอศิลป์สงขลา. (สูจิบัตร)
เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ. (2563). Message from water 8. โครงการแสดงผลงานนามธรรม.
วันที่ 15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563. กรุงเทพฯ: หอศิลป์เยโลเฮาส์. (สูจิบัตร)
เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ. (2563). Message from water 7. โครงการร่วมสมัยสู้ภัยโควิดด้วย
จิตสานึก. (สูจิบัตร)
1.4 ประสบการณ์ในการสอน
8 ปี
1.5 ภาระงานสอน
1.5.1 วิชาการนาเสนอผลงานศิลปะ
1.5.2 วิชาหลักการวาดภาพ
1.5.3 วิชาประติมากรรมพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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1.5.4 วิชาวาดเส้นพื้นฐาน
1.5.5 วิชากายวิภาคสาหรับศิลปะ
1.5.6 วิชาการวาดภาพหุ่นนิ่ง
1.5.7 วิชาประติมากรรมสิ่งแวดล้อม
1.5.8 วิชาวาดเส้นสร้างสรรค์
1.5.9 วิชาประติมากรรมสร้างสรรค์
1.5.10 วิชาการปั้น-การหล่อ
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2. ชื่อ นายนเรศ
นามสกุล ยะมะหาร
2.1 ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท
ศ.ม. (จิตรกรรม)
ปริญญาตรี
ศ.บ. (จิตรกรรม)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีที่จบ
2544
2539

2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
2.3.2 งานวิจัย
2.3.3 บทความทางวิชาการ
2.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
นเรศ ยะมะหาร. (2563). ต้นไผ่ 3 ต้น. การแสดงผลงานศิลปและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้ง
ที่ 2. วันที่ 6-13 มีนาคม 2563. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.
(สูจิบัตร)
2.4 ประสบการณ์ในการสอน
15 ปี
2.5 ภาระงานสอน
2.5.1 วิชาวัสดุและเทคนิคศิลปะ
2.5.2 วิชาทฤษฎีศิลปะ 1
2.5.3 วิชาสุนทรียศาสตร์ทางทัศนศิลป์
2.5.4 วิชาจิตรกรรมพื้นฐาน
2.5.5 วิชาวาดเส้นสร้างสรรค์
2.5.6 วิชาภาพคนเหมือน
2.5.7 วิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์
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3. ชื่อ นายปิยังกูร
นามสกุล ตันวิเชียร
3.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท
ศ.ม. (ทัศนศิลป์)
ปริญญาตรี
ศ.บ. (ทัศนศิลป์)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์

ปีที่จบ
2560
2557

3.3 ผลงานทางวิชาการ
3.3.1 หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน
3.3.2 งานวิจัย
3.3.3 บทความทางวิชาการ
3.3.4 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์
ปิยังกูร ตันวิเชียร. (2562). symptom 2. การแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่
1. วั น ที ่ 11-15 มี น าคม 2562. นครปฐม: คณะสถาปั ต ยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. (สูจิบัตร)
3.4 ประสบการณ์ในการสอน
3 ปี
3.5 ภาระงานสอน
3.5.1 วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก
3.5.2 วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
3.5.3 วิชาคอมพิวเตอร์สาหรับงานทัศนศิลป์
3.5.4 วิชาการสร้างสื่อประสมทางการพิมพ์
3.5.5 วิชาโครงการสศึกษาศิลปะส่วนบุคคล
3.5.6 วิชาความคิดสร้างสรรค์ในงานทัศนศิลป์
3.5.7 วิชาภาพพิมพ์พื้นฐาน
3.5.8 วิชาศึกษาศิลปะร่วมสมัย
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4. ชื่อ นายชยันต์
นามสกุล พลอาสา
4.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปริญญาโท ศ.ม. (ทัศนศิลป์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี ศ.บ. (ทัศนศิลป์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีที่จบ
2560
2558

4.3 ผลงานทางวิชาการ
4.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
4.3.2 งานวิจัย
4.3.3 บทความทางวิชาการ
4.3.4 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์
ชยันต์ พลอาสา. (25623). never be the same. การแสดงผลงานศิล ปและการออกแบบแห่ ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 2. วันที่ 6-13 มีนาคม 2563. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์. (สูจิบัตร).
4.4 ประสบการณ์ในการสอน
3 ปี
4.5 ภาระงานสอน
4.5.1 วิชากายวิภาคสาหรับศิลปะ
4.5.2 วิชาการพิมพ์ซิลค์สกรีนเบื้องต้น
4.5.3 วิชาภาพทิวทัศน์
4.5.4 วิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกขั้นสูง
4.5.5 วิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
4.5.6 วิชาจิตรกรรมไทยประเพณี
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5. ชื่อ นายกฤตยชญ์
นามสกุล คามิ่ง
5.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
ปริญญาโท
ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา)
ปริญญาตรี
ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตภาค
พายัพ (เจ็ดยอด)

ปีที่จบ
2558
2552
2545

5.3 ผลงานทางวิชาการ
5.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
5.3.2 บทความวิจัย
กฤตยชญ์ คามิ่ง. (2562). การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก
ในเขตจังหวัดสระบุรี. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถั มภ์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 14 ฉบับที่ 3. กันยายน – ธันวาคม. 2562 :
51-60.
กฤตยชญ์ คามิ่ง. (2562). การศึกษาพัฒนาลวดลายเครื่องปั้นดินเผามอญภาคกลาง. วารสารวิจัยและ
พัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่
13 ฉบับที่ 3. กันยายน – ธันวาคม. 2561 : 183-197.
5.3.3 บทความทางวิชาการ
5.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
กฤตยชญ์ คามิ่ง. (2563). กากา. การแสดงผลงานศิลปและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2.
วันที่ 6-13 มีนาคม 2563. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. (สูจิ
บัตร).
5.4 ประสบการณ์ในการสอน
12 ปี
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3.5 ภาระงานสอน
5.5.1 วิชาประติมากรรมพื้นฐาน
5.5.2 วิชาประติมากรรมสร้างสรรค์
5.5.3 วิชาสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ภาคผนวก ฉ
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
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สรุปแบบสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
วิธีการเก็บข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล สาขาวิชาทัศนศิลป์ ใช้วิธีการส่งแบบสารวจคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ให้กับหน่วยงานราชการ หน่วงงานเอกชน และประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร จากจานวนแบบ
สารวจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ไปทั้งหมด 60 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 54 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 90
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตได้ใช้โปรแกรมสาร็จรูปทางสถิติช่วยใน
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย ในการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงข้อเสนอแนะที่
ได้มาเป็นข้อมูลในการสรุปผลการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
1) ข้อมูลส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอบแบบสอบถาม โดยการใช้แจกแจงความถี่
(Frequency Distribution) และร้อยละ (Percentage)
2) ข้อมูลส่วนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยให้เลือกตอบคาถามตาม
ระดับ (Likert Scale) โดยเกณฑ์การประเมินผลในแต่ละระดับดังนี้
มากที่สุด
กาหนดให้
5 คะแนน
มาก
กาหนดให้
4 คะแนน
ปานกลาง
กาหนดให้
3 คะแนน
น้อย
กาหนดให้
2 คะแนน
น้อยที่สุด
กาหนดให้
1 คะแนน
และได้กาหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยการให้คะแนนระดับต่างๆ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21- 5.00 หมายถึง ระดับความต้องการมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับความต้องการมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับความต้องการปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับความต้องการน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับความต้องการน้อยที่สุด
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สรุปผลการวิเคราะห์การสารวจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ตอนที่ 1 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละ ลักษณะของสถานประกอบการ โดยมีรายละเอียดดัง ใน
ตาราง 1.1
ตารางที่ 1.1 จานวนร้อยละและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะสถานประกอบการ
1. ราชการ
2. รัฐวิสาหกิจ
3. บริษัทเอกชน / ห้างสรรพสินค้า
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว / กิจการครอบครัว
5. อื่น ๆ
รวม

จานวน (แห่ง)
28
12
10
4
54

ร้อยละ
46.6
20.0
16.6
6.6
90

ส่วนที่ 2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
โดยใช้เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนน ดังนี้
5 หมายถึง ระดับความต้องการมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความต้องการมาก
3 หมายถึง ระดับความต้องการปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความต้องการน้อย
1 หมายถึง ระดับความต้องการน้อยที่สุด
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ด้งนี้

ตอนที่ 2 การสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ตารางที่ 1.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
หัวข้อในการสารวจ

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ

4.62
4.75

0.70

มากที่สุด

0.66

มากที่สุด

0.43

มากที่สุด

1.1 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ในด้านความซื่อสัตย์ เสียสละ มีวินัย ตรง
ต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
1.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
1.3 มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิด
ของผู้อื่น

4.75

2. ด้านความรู้
หัวข้อในการสารวจ

ค่าเฉลี่ย

2.1 มีความรู้ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญ
ในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน
2.2 ความเข้ า ใจและสามารถอธิ บ ายหลั ก การ
แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของ
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
2.3 มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททาง
สังคม ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียม
ปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรม
ศาสตร์ในสาขาที่ศึกษา

4.14

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ

0.35

มาก

0.43

มากที่สุด

0.70

มากที่สุด

0.79

มากที่สุด

4.25
4.37

4.87
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
หัวข้อในการสารวจ

ค่าเฉลี่ย

3.1 สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่าเสมอ
3.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3.3 มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบ
ในการสร้างผลงาน

4

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ

0.87

มาก

0.79

มาก

0.83

มากที่สุด

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ

0.66

มากที่สุด

0.35

มาก

0.49

มากที่สุด

4.12
4.25

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
หัวข้อในการสารวจ

ค่าเฉลี่ย

4.1 มีภาวะผู้นา เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4.2 มีความรับผิดชอบต่องานของตนเองและ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง

4.25
4.14
4.37
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวข้อในการสารวจ

5.1 สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนใน
การสื่อสารโดยทั่วไปตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทาง
ศิลปกรรม และนาเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการ
นาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 มีความสามารในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิง
ตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับงาน
ศิลปกรรม

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ

0.66

มากที่สุด

0.83

มากที่สุด

0.79

มาก

4.25

4.25

4.12

6. ด้านทักษะพิสัย
หัวข้อในการสารวจ

ค่าเฉลี่ย

6.1 สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ใน
การสร้างสรรค์ผลงานของตน

3.87

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ

0.60

มาก
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สรุปผลการสารวจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (ในภาพรวม)
ตารางที่ 1.3 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต (ในภาพรวม)
หัวข้อประเมิน

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4. ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ด้านทักษะพิสัย

ค่าเฉลี่ย

4.70
4.15
4.12
4.25

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.06
0.21
0.12
0.11

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

4.20

0.07

มาก

0.60

มาก

3.87

ระดับ

สรุปผลได้ดังนี้
สิ่งที่สถานประกอบการต้องการมาที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ ข้อที่ 2.4 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
หรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาที่ศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.87
อันดับที่ 2 คือ ข้อที่ 1.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และข้อที่
1.3 มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น มีค่าเฉลี่ย 4.75
อันดับที่ 3 คือ ข้อที่ 1.1 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในด้านความซื่อสัตย์ เสียสละ มี
วินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.62
อันดับที่ 4 คือ ข้อ ที่ 2.3 มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรม และข้อที่ 4.3 สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความ
คิดเห็นที่แตกต่าง มีคา่ เฉลี่ย 4.37
อับดับที่ 5 คือ ข้อที่ 3.3 มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน ข้อที่
4.1 มีภาวะผู้นา เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ข้อที่ 5.1 สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไปตลอดจนใช้วิธีการสื่อสาร
ทางศิลปกรรม และนาเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อที่5.2 สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง
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อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไปตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนาเสนองานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.25
อับดันที่ 6 คือ ข้อที่ 2.1 มีความรู้ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญ
ในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน และข้อที่ 4.2 มีความรับผิดชอบต่องานของตนเองและ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.14
อันดับที่ 7 คือ ข้อที่ สามารถวิเคราะห์ สัง เคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไ ขปัญ หาได้อย่าง
สร้างสรรค์ และ ข้อที่ 5.3 มีความสามารในการประยุกต์ใช้ความรู้เ ชิง ตัวเลข หรือเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมสาหรับงานศิลปกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.12
และอันดับสุดท้ายคือข้อ ที่ สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์
ผลงานของตน มีค่าเฉลี่ย 3.78
สรุปผลการวิเคราะห์การสารวจความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1. วิธีการเก็บข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกี่ยวกับ
ความต้องการศึกษาต่อ สาขาวิชาทัศนศิลป์ครั้งนี้ ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยนักศึกษาที่กาลังศึกษา
อยู่ในปัจจุบันจากโรงเรียนต่าง ๆ โดยการติดต่อประสานงานผ่านผู้บริหารสถานศึกษาเป้าหมาย เพื่อ
ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการแจกแบบสอบถามกั บนัก เรี ยนระดั บชั ้ นมัธ ยมศึ กษาตอนปลาย โดย
คณาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกันชี้แจงแนะนาหลักสูตรให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูล
พื้นฐานของหลักสูตร โดยสารวจโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 12 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
2. โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
3. โรงเรียนสตรีอ่างทอง
4. โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"
จากจานวนแบบสารวจนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียน
เป็นผู้คัดเลือกให้ ที่มีความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
200 ชุด โดยแบ่งเก็บโรงเรียนละ 50 ชุด สามารถเก็บได้ รวมจานวน 100 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
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2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทั ศ นศิ ล ป์ ของนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายโดยการตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทั้งหมด จากนั้นทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปใน
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย โดยการเทียบเกณฑ์การแปรความหมายของค่าเฉลี่ย ในแต่
ละข้อคาถาม ดังนี้
1) ข้อมูลส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอบแบบสอบถาม โดยการใช้แจกแจงความถี่
(Frequency Distribution) และร้อยละ (Percentage)
2) ข้อมูลส่วนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความต้องการเข้าศึกษาต่อโดยให้เลือกตอบค าถามตาม
ระดับ (Likert Scale) โดยเกณฑ์การประเมินผลในแต่ละระดับ ดังนี้
มากที่สุด
กาหนดให้
5
คะแนน
มาก
กาหนดให้
4
คะแนน
ปานกลาง
กาหนดให้
3
คะแนน
น้อย
กาหนดให้
2
คะแนน
น้อยที่สุด
กาหนดให้
1
คะแนน
และได้กาหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยการให้คะแนนระดับต่างๆ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21- 5.00
หมายถึง
ระดับความต้องการมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง
ระดับความต้องการมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง
ระดับความต้องการปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 -2.60
หมายถึง
ระดับความต้องการน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง
ระดับความต้องการน้อยที่สุด
3. สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ก ารส ารวจความต้ อ งการศึ ก ษาต่ อ ของนั ก เรี ยนระดั บมั ธยมศึกษา
ตอนปลาย
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย เพศ ระดับชั้น
ผลการเรียน แผนการเรียน อาชีพของผู้ปกครอง และรายได้ของครอบครัว วิเคราะห์ข้อมูล โดยหา
ค่าเฉลี่ย (Frepuency) และค่าร้อยละ (Percent) โดยมีรายละเอียดดังในตารางที่ 1.4
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ตารางที่ 1.4 จานวนร้อยละและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล

จานวน (คน) ร้อยละ

1. เพศ
ชาย
หญิง

82
118

41.0
59.0

2. ระดับชั้นที่กำาลังศึกษา
ม.4
ม.5

48
60

24.0
30.0

92

46.0

0
4
16

0
2.0
8.0

2.51 – 3.00

96

48.0

3.01 – 3.50
3.51 – 4.00

48
46

24.0
23.0

ม.6
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ต่ากว่า 1.50
1.50 – 2.00
2.01 – 2.50

ข้อมูลส่วนบุคคล

จานวน (คน) ร้อยละ

4. แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต
ศิลป์ – คานวณ

18
30

9.0
15.0

ศิลป์ – ภาษา

27

13.5

125

62.5

21

10.5

23

11.5

ศิลป์ – สังคม
5. อาชีพของผู้ปกครองที่รับผิดชอบค่าเรียน
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
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ประกอบธุรกิจส่วนตัว

30

15.0

พนักงานบริษัทเอกชน
เกษตรกร

34
12

17.0
6.0

รับจ้างทั่วไป
6. รายได้ของครอบครัวต่อเดือน
ต่ ากว่า 10,000 บาท

80

40

0

0

10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท

102
43
37
18

51.0
21.5
18.5
9.0

168
32
200

84.0
16.0
100.0

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ

4.36

0.48

มาก

4.26
4.14

0.70
0.64

มากที่สุด
มากที่สุด

4.25

0.11

มากที่สุด

7. สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
สนใจ
ไม่สนใจ
รวม

ตารางที่ 1.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในสาขาวิชาทัศนศิลป์
สาเหตุที่เลือกศึกษาต่อในหลักสูตร

1. ปัจจัยด้านผลผลิต
1.1 มีผู้สาเร็จทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนั้น
จานวนมาก
1.2 มีโอกาสได้งานทาสูง
1.3 ผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยมีรายได้สูง
รวม
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2. ปัจจัยด้านราคา
2.1 ค่าหน่วยกิตถูก
2.2 ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน

4.38
4.18

0.67
0.69

มากที่สุด
มาก

รวม
3. ปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการ

4.28

0.14

มากที่สุด

3.1 เดินทางสะดวก

4.26

0.79

มาก

3.2 ใกล้ภูมิลาเนา
3.3 มหาวิทยาลัยมีบริเวณกว้างขวาง สวยงาม

4.32
4.08

0.68
0.67

มากที่สุด
มากที่สุด

4.22

0.10

มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ

4.1 มีทุนการศึกษา

4.08

0.67

มาก

4.2 มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี

4.42

0.57

มากที่สุด

รวม
ตารางที่ 1.5 (ต่อ)
สาเหตุที่เลือกศึกษาต่อในหลักสูตร

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด

รวม

4.25

0.24

มากที่สุด

5. ปัจจัยอื่น ๆ
5.1 เพื่อนแนะนา

4.02

0.80

มาก

5.2 รุ่นพี่แนะนา

4.38

0.73

มากที่สุด

5.3 ผู้ปกครองแนะนา

4.08

0.67

มาก

5.4 เลือกด้วยตนเอง

4.44

0.50

มากที่สุด

รวม

4.23

0.21
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6. ปัจจัยด้านแรงจูงใจและเป้าหมาย
6.1 บัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาทัศนศิลป์ จะมีโอกาสได้งานทา
ดีกว่าบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรอื่น
4.12

0.90

มาก

6.2 บัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาทัศนศิลป์ มีโอกาสก้าวหน้า
ในอาชีพมากกว่าเพื่อนร่วมงานในสาขาอื่น

4.51

0.50

มากที่สุด

6.3 การเรียนสาขาวิชาทัศนศิลป์ จะช่วยทาให้เกิดการปรับตัว
ในการดาเนินชีวิต
4.18

0.72

มาก

6.4 การเรียนในสาขาวิชาทัศนศิลป์ เพื่อใช้ในการประกอบ
อาชีพ ในสายสายงานการออกเเบบ เช่นกราฟฟิกดีไซน์
อาร์ทไดเร็กเตอร์ ครีเอทีฟ พร๊อพมาสเตอร์

4.55

0.50

มากที่สุด

6.5 การเรียนในสาขาวิชาทัศนศิลป์ เพื่อใช้ในการประกอบ
อาชีพ ในสายงานสายงานวิชาการ เช่น ครู อาจารย์ด้าน
ศิลปะ

4.61

0.49

มากที่สุด

4.08

0.71

มากที่

4.34

0.23

มากที่สุด

6.6 การเรียนในสาขาวิชาทัศนศิลป์ เพื่อใช้ในการประกอบ
อาชีพประกอบอาชีพอิสระ เช่น ศิลปิน ธุรกิจส่วนตัว
รวม

จากตารางที่ 1.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาทัศนศิลป์มดี ังนี้
ปัจจัยด้านผลผลิตผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในประเด็น มี
ผู้สาเร็จทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนั้นจานวนมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.36) อันดับรองลงมา คือ มี
โอกาสได้งานทาสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.26) และผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยมีรายได้สูง (ค่าเฉลี่ย = 4.14)
ปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อใน
ประเด็นค่าหน่วยกิตถูก (ค่าเฉลี่ย =4.38) และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน (ค่าเฉลี่ย =4.18)
ปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อใน
ประเด็นใกล้ภูมิลาเนา (ค่าเฉลี่ย = 4.32) และประเด็นเดินทางสะดวก (ค่าเฉลี่ย = 4.26) และประเด็น
มหาวิทยาลัยมีบริเวณกว้างขวาง สวยงาม (ค่าเฉลี่ย = 4.08)
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อใน
ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี (ค่าเฉลี่ย = 4.42) และประเด็นมีทุนการศึกษา (ค่าเฉลี่ย = 4.08)
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ปัจจัยอื่น ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในประเด็น เลือกด้วย
ตนเอง (ค่าเฉลี่ย = 4.44) ลาดับรองลงมา คือ รุ่นพี่แนะนา (ค่าเฉลี่ย = 4.38) และอันดับสุดท้ายเพื่อน
แนะนา (ค่าเฉลี่ย = 4.02)
ปัจจัยด้านแรงจูงใจและเป้าหมาย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เรียนในสาขาวิชาทัศนศิลป์
เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ในสายงานสายงานวิชาการ เช่น ครู อาจารย์ด้านศิลปะ (ค่าเฉลี่ย =
4.61) ลาดับรองลงมา คือ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ในสายสายงานการออกเเบบ เช่นกราฟฟิก
ดีไซน์ อาร์ทไดเร็กเตอร์ ครีเอทีฟ พร๊อพมาสเตอร์ (ค่าเฉลี่ย = 4.55) และอันดับสุดท้าย คือ การเรียน
ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพประกอบอาชีพอิสระ เช่น ศิลปิน ธุรกิจส่วนตัว
(ค่าเฉลี่ย = 4.08)
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ภาคผนวก ช
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง
1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

เหตุผล
คงเดิม และเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์การกาหนด
ชื่อปริญญา พ.ศ. 2559

2. เปรียบเทียบโครงสร้าง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
11
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
11
และสังคมศาสตร์
1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
8
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ
98
2.1) วิชาแกน
9
2.2) วิชาเฉพาะด้าน
66
2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ
42

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
11
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
11
และสังคมศาสตร์
1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
8
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ
98
2.1) วิชาแกน
9
2.2) วิชาเฉพาะด้าน
66
2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ
42

เหตุผล
คงเดิม
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
2.2.2) กลุ่มวิชาเลือก
24
2.3) วิชาเอก
23
2.3.1) กลุ่มวิชาเอก
9
2.3.2) กลุ่มวิชาศิลปนิพธ์
7
2.3.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
7
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
2.2.2) กลุ่มวิชาเลือก
24
2.3) วิชาเอก
23
2.3.1) กลุ่มวิชาเอก
9
2.3.2) กลุ่มวิชาศิลปนิพธ์
7
2.3.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
7
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6

เหตุผล
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

คงเดิม

หน่วยกิต

3. เปรียบเทียบการเพิ่ม – ลดรายวิชา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
วิชาเฉพาะด้าน/กลุ่มวิชาบังคับ
HVA116 องค์ประกอบศิลป์
Composition
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์
ปัจจัยเบื้องต้นของการสร้างรูปทรง การจัด
องค์ประกอบ มิติในงานทัศนศิลป์ หลักทัศนีย
วิทยา และทัศนธาตุ ความหมายของการ
สร้างสรรค์ ปัญหาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ของ
ศิลปินและวิธีการแสดงออก

เหตุผล
3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหม่เพื่อให้มีความ
ทันสมัย
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560

HVA406 ศิลปะและธุรกิจ
Arts and Business
ศึกษาลักษณะ ประเภทและการประกอบ
ธุรกิจทางศิลปะ หลักการตลาด
พระราชบัญญัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจทางศิลปะ เช่น การขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจ การจ้าง
การโฆษณา การทาสัญญา การบัญชี การ
ภาษีและลิขสิทธิ์

3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
เหตุผล
วิชาเฉพาะด้าน/กลุ่มวิชาบังคับ
HVA117 องค์ประกอบศิลป์ร่วมสมัย
3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหม่เพื่อให้มีความ
Contemporary Composition
ทันสมัย
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ การ
จัดองค์ประกอบ มิติในงานทัศนศิลป์ หลักทัศนีย
วิทยา ทฤษฎีสี หลักการใช้สี และปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาความคิด การแสดงออก และเทคนิควิธีการ
เชิงสร้างสรรค์ด้วยแนวทางเฉพาะบุคคล
HVA406 ศิลปะและธุรกิจ
3(3-0-6) ปรับคาอธิบายรายวิชาให้มี
Arts and Business
ความทันสมัย
การพัฒนาทักษะส าหรับผู้ประกอบการ การ
ออกแบบ สร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะ หรื อ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ นาไปสู่การส่งเสริมด้าน
ธุรกิจ สตาร์ทอัพ และการส ารวจตลาด เพื่อหา
เงินทุนและงบสนับสนุน
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
เหตุผล
วิชาเฉพาะด้าน/กลุ่มวิชาบังคับ
HVA223 ดิจิทัลอาร์ต
3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหม่
Digital Art
ศึกษาหลักการและวิธีการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ที่ใช้ในการออกแบบกราฟิก เขียนภาพด้วยเมาส์
ปากกา (Digital Painting) ด้วยโปรแกรม
Adobe Photoshop, Illustration รวมถึงการ
ตัดต่อวิดีโอภาพด้วยโปรแกรม Premiere Por
และปฏิบัติการออกแบบงานกราฟิกด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูป
HVA224 คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหม่
Computer for Print Media Design
ศึกษาหลักการ และวิธีใช้โปรแกรมสาเร็จ รูปที่ใช้
ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับนิทรรศการ
ศิลปะ เช่น โปสเตอร์ การ์ดเชิญ แบรนด์เ นอร์
แผ่นพับ สูจิบัตร ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ง าน
ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ โ ดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป
Adobe Photoshop, Illustration, Indesign
และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับ พ.ศ. 2565
เหตุผล
วิชาเฉพาะด้าน/กลุ่มเลือก
HVA321 คอมพิวเตอร์สาหรับงานออกแบบ 3 มิติ
3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหม่เพื่อให้มี
Computer 3D
ความทันสมัย
ศึกษาหลักการและวิธีใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้ใน
การออกแบบกราฟิก สร้างสรรค์ต้นแบบภายนอก –
ภายในโมเดล เช่น แผนผัง บูธ พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์
แกลเลอรี่ ร้านกาแฟ บ้าน ฯลฯ ด้วยโปรแกรม
Adobe Photoshop, Illustration, SketchUp
3D และโปรแกรมการออกแบบงานกราฟิกด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูป
HVA322 ศิลปะวิจัย
3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหม่เพื่อให้มี
Research art
ความทันสมัย
ศึกษาความหมาย หลักการและทฤษฎีการวิจัย
ศิลปะวิธีการและขั้นตอน กระบวนการสร้างสรรค์
การวิจัยศิลปะ แนวทางและแง่มุมมองที่สาคัญของ
งานวิจัยสร้างสรรค์ เพื่อประเมินคุณค่าผลงานศิลปะ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
HVA402

HVA403

การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์
Preparation for Cooperative Education
Program in Visual Arts
จัดเตรียมความพร้อมผู้เรียน ด้านความรู้ ทักษะ
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพด้านทัศนศิลป์
สหกิจศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์
Cooperative Education in Visual Arts
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานด้านทัศนศิลป์ตามความ
ถนั ด และความสนใจ ทั ้ ง ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ
เอกชน หรือสร้างงานอาชีพอิสระด้านทัศ นศิลป์ไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติ
แล้วนักศึกษาต้องส่งรายงานโครงงานและนาเสนอ
ต่ อ ค ณาจ ารย์ ใ นส าขาวิ ช า โ ดยอาจ ารย์
นิเทศสหกิจ และพนักงานผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
เป็นผู้วัดและประเมินผล

หลักสูตรปรับ พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(45)
HVA402 การเตรียมสหกิจศึกษาทัศนศิลป์
1(45)
Preparation for Cooperative Education
Program in Visual Arts
จัดเตรียมความพร้อมผู้เรียน ด้านความรู้ ทักษะ
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพด้านทัศนศิลป์
6(640) HVA403 สหกิจศึกษาทัศนศิลป์
6(640)
Cooperative Education in Visual Arts
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานด้านทัศนศิลป์ตามความถนัด
และความสนใจ ทั้งในหน่ว ยงานภาครัฐ เอกชน
หรือสร้างงานอาชีพอิสระด้านทัศนศิลป์ไม่น้อยกว่า
16 สัปดาห์ เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติแล้วนักศึกษา
ต้องส่งรายงานโครงงานและนาเสนอต่อคณาจารย์
ในสาขาวิชา โดยอาจารย์นิเทศสหกิจ และพนักงาน
ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานเป็นผู้วัดและประเมินผล

เหตุผล
ปรับชื่อรายวิชา

ปรับชื่อรายวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560

HVA404

HVA405

หลักสูตรปรับ พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
2(90)
HVA404 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์
2(90)
ทัศนศิลป์
Preparation for Professional Experience
Preparation for Professional Experience
in Visual Arts
in Visual Arts
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในด้านการ
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในด้าน
รับรู้ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การรับรู้ลักษณะ และโอกาสของการประกอบ
ด้านทัศนศิลป์ พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ
อาชีพด้านทัศนศิลป์ พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้
เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่
วิชาชีพด้านทัศนศิลป์
เหมาะสมกับวิชาชีพด้านทัศนศิลป์
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาทัศนศิลป์ 5(450) HVA405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์
5(450)
Field Experience in Visual Arts
Field Experience in Visual Arts
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานด้านทัศ นศิลป์ ตามความ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานด้านทัศ นศิล ป์ ตามความ
ถนัดและความสนใจทั้งในหน่วยงานรัฐ เอกชน
ถนัดและความสนใจทั้ งในหน่ว ยงานรัฐ เอกชน
หรื อ สร้ า งงานอาชี พ อิ ส ระด้ า นทั ศ นศิ ล ป์ โดย
หรื อ สร้ า งงานอาชี พ อิ ส ระด้ า นทั ศ นศิ ล ป์ โดย
อาจารย์ น ิ เ ทศและพนั ก งานผู ้ ค วบคุ ม การ
อาจารย์นิเทศและพนักงานผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน เป็นผู้วัดและประเมินผล
เป็นผู้วัดและประเมินผล

เหตุผล
ปรับชื่อรายวิชา

ปรับชื่อรายวิชา
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ภาคผนวก ซ
แผนบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
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แผนบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ระบุความเสี่ยง
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร)
1. ด้านกลยุทธ์
1.1 การพัฒนาอาจารย์ด้านคุณวุฒิ
1.2 การพัฒนาอาจารย์ด้านตาแหน่งวิชาการ
1.3 การรับนักศึกษา
2. ด้านการดาเนินงาน
ความพอเพียงและความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการ

ปัจจัยเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
1.1 จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมีน้อย
1.2 จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการมีน้อย
1.3 จานวนนักศึกษาไม่บรรลุเป้าหมาย
2. ด้านการดาเนินงาน
ยังขาดห้องปฏิบัติการประติมากรรม

หมายเหตุ ความเสี่ยงทั้งหมดมี 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O) และความเสี่ยงด้ าน
กฎระเบียบ (C) ความเสี่ยงด้านใดมีค่าระหว่าง 20-25 ถือว่าสูงมาก ถ้ามีค่าระหว่าง 10-19 ถือว่าสูง และ มีค่าระหว่าง 1-9 ถือว่าปานกลาง
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การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ความเสี่ยง (ภารกิจ
รายละเอียดความสูญเสีย
หลัก/กิจกรรมของ
(ปัจจัยเสี่ยง)
หลักสูตร)
1. ด้านกลยุทธ์
1.1 การพัฒนาอาจารย์
ด้านคุณวุฒิ
1.2 การพัฒนาอาจารย์
ด้านตาแหน่งวิชาการ
1.3 การรับนักศึกษา

จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกมีน้อย
จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่ง
ทางวิชาการมีน้อย
จานวนนักศึกษาไม่บรรลุ
เป้าหมาย

2. ด้านการดาเนินงาน
ความพอเพียงและความ สถานที่ปฏิบัติการ
เหมาะสมของ
ประติมากรรมไม่เหมาะสมกับ
ห้องปฏิบัติการ
การเรียนการสอน

โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบความรุนแรง
(1)
(2)

คะแนน
ความเสี่ยง(ระดับ
ความเสี่ยง)
(1)×(2)

ระดับความเสี่ยง

3

4

12

ความเสี่ยงสูง

3

4

12

ความเสี่ยงสูง

4

4

16

ความเสี่ยงสูง

4

4

16

ความเสี่ยงสูง
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หมายเหตุ ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ไ ด้), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้)

การกาหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ลาดับ

ความเสี่ยง
(ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของ
หลักสูตร)
(1)

การควบคุม
ที่ควรจะมี

การควบคุม
ที่มีอยู่แล้ว

การควบคุมที่มีอยู่
แล้วได้ผลหรือไม่

วิธีจัดการ
ความเสี่ยง

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.1 จานวนอาจารย์ 1.1 ส่งเสริม
ที่มีคุณวุฒิปริญญา สนับสนุนอาจารย์
เอกมีน้อย
ศึกษาต่อ





1.2 จานวนอาจารย์ 1.2 ส่งเสริม
ที่มีตาแหน่งทาง
สนับสนุนอาจารย์
วิชาการมีน้อย
ทาผลงานทาง
วิชาการ





…..ยอมรับ
ควบคุม
....ถ่ายโอน
....หลีกเลี่ยง
…..ยอมรับ
ควบคุม
....ถ่ายโอน
....หลีกเลี่ยง

1. ด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงสูง
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ลาดับ

ความเสี่ยง
(ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของ
หลักสูตร)
(1)
1.3 จานวน
นักศึกษาไม่บรรลุ
เป้าหมาย

การควบคุม
ที่ควรจะมี

การควบคุม
ที่มีอยู่แล้ว

การควบคุมที่มีอยู่
แล้วได้ผลหรือไม่

(2)
1.3 จัดโครงการ
กิจกรรมร่วมกับ
โรงเรียน
มัธยมศึกษาในพื้นที่
และโรงเรียน
เครือข่าย

(3)

(4)





วิธีจัดการ
ความเสี่ยง

(5)
…..ยอมรับ
ควบคุม
....ถ่ายโอน
....หลีกเลี่ยง

หมายเหตุ

(6)
ความเสี่ยงสูง
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ลาดับ

ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ
หลักสูตร)
(1)

2. ด้านการดาเนินงาน
สถานที่ปฏิบัติการ
ประติมากรรมไม่
เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอน

การควบคุม
ที่ควรจะมี

การควบคุม
ที่มีอยู่แล้ว

การควบคุมที่มีอยู่
แล้วได้ผลหรือไม่

วิธีจัดการ
ความเสี่ยง

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

โครงการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการได้รับ
อนุมัติแต่ไม่มีการ
ดาเนินการก่อสร้าง





…..ยอมรับ
ควบคุม
....ถ่ายโอน
....หลีกเลี่ยง

ความเสี่ยงสูง

หมายเหตุ ช่อง 3  หมายถึง มี  หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ × หมายถึง ไม่มี
ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย  หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
× ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย
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แผนการดาเนินงานการจัดการความเสี่ยง
กระบวนการ
การควบคุมที่มีอยู่
ปฏิบัติงานโครงการ/
(2)
กิจกรรม/ด้านของ
เรื่องที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1)
1. ด้านกลยุทธ์
1.1 อาจารย์ไม่มี
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์
คุณวุฒิปริญญาเอก
ศึกษาต่อ

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(3)

การ
จัดการ
ความ
เสี่ยง
(4)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(ปัจจัยเสี่ยง)
(5)

ความ
เสี่ยงสูง

ควบคุม

1.2 จานวนอาจารย์ที่มี 1.2 ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์
ตาแหน่งวิชาการมีน้อย เขียนผลงานวิชาการ

ความ
เสี่ยงสูง

ควบคุม

อยู่ในระหว่างรอ
อาจารย์ท่านอื่น
สาเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก
อาจารย์ต้องการ
เขียนผลงาน
วิชาการ

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุงการ
ควบคุม)
(6)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(7)

กระตุ้นให้อาจารย์เตรียม
ความพร้อมเพื่อศึกษาต่อ

ภายในปีการศึกษา
2568
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

- ให้เข้าร่วมโครงการเขียน ภายในปีการศึกษา
ผลงานวิชาการ
2566
- จัดกลุ่มให้คาแนะนา
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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กระบวนการ
การควบคุมที่มีอยู่
ปฏิบัติงานโครงการ/
(2)
กิจกรรม/ด้านของ
เรื่องที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1)
1.3 จานวนนักศึกษาไม่ 1.3 จัดทาโครงการกิจกรรม
บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในพื้นที่และโรงเรียนเครือข่าย

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(3)

การ
จัดการ
ความ
เสี่ยง
(4)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(ปัจจัยเสี่ยง)
(5)

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุงการ
ควบคุม)
(6)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(7)

ความ
เสี่ยงสูง

ควบคุม

- ช่วงเวลาเปิด-ปิด - ให้อาจารย์และนักศึกษา ภายในปีการศึกษา
ภาคการศึกษาไม่ ร่วมจัดกิจกรรมและควร 2566
สอดคล้องกัน
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- จานวนนักเรียน
มัธยมปลายลดลง
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กระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/
กิจกรรม/ด้านของ
เรื่องที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
(1)
2. ด้านการดาเนินงาน
สถานที่ปฏิบัติการ
ประติมากรรม
ไม่เหมาะสมกับ การ
จัดการเรียน การสอน

การควบคุมที่มีอยู่
(2)

ได้รับอนุมัติโครงการ/
งบประมาณปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการแต่ไม่มีการ
ดาเนินการปรับปรุง

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(3)

การ
จัดการ
ความ
เสี่ยง
(4)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(ปัจจัยเสี่ยง)
(5)

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุงการ
ควบคุม)
(6)

ความ
เสี่ยงสูง

ถ่ายโอน - การปรับปรุงเป็น บันทึกเสนอมหาวิทยาลัย
งานขนาดเล็ก
เพือ่ พิจารณาดาเนินการ
งบประมาณน้อย
ผู้รับเหมาภายนอก
ไม่รับทา

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(7)

ภายในปีการศึกษา
2566
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้รายงาน..................................................
ประธานกรรมการหลักสูตรทัศนศิลป์
วันที่..…..เดือน………………พ.ศ.………..
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