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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2555
------------------------------------ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ
หมวดที่ 1. ข้ อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Product and Package Design
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์)
ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Product and Package Design)
B.F.A. (Product and Package Design)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
137 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ระดับ 2 (หลักสูตร 4 ปี ) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
5.2 ภาษาที่ใช้ การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
5.3 การรับเข้ าศึกษา รับนิสติ ไทย และนิสติ ต่างประเทศ
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็ นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่จดั การเรี ยน
การสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ผ้ สู ําเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
ั ฑ์
6.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
เปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
6.2 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครัง้ ที่ .........6/2554........... วันที่.......30….สิงหาคม....2554.....
6.3 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครัง้ ที่ .........6/2554........... วันที่.......4 ตุลาคม....2554..........
6.4 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครัง้ ที่ ................................ วันที่.............................................
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปี การศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักออกแบบผลิตภัณฑ์
(2) นักออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
(3) นักออกแบบกราฟิ กและคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
(4) นักออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
(5) ผู้ปฎิบตั กิ ารฝ่ ายศิลป์
(6) นักออกแบบนิเทศศิลป์
(7) นักวิจยั ด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
(8) ผู้ประกอบการธุรกิจการออกแบบ
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9. ชื่อ ตําแหน่ ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่ ง วุฒกิ ารศึกษา / สาขา

1

นายศุภเดช หิมะมาน

3-1017-01040-82-8

อาจารย์

2

นายอนุชิต สุริยงค์

3-6201-00485-24-2

อาจารย์

3

นายลัคนา วงศ์สวัสดิ์

3-8099-00435-34-3

อาจารย์

M.F.A. (Design Nagoya)

University of Art,
ประเทศญี่ปนุ่
สถ.บ. (ศิลปะอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า คุณ
ทหารลาดกระบัง
วท.ม (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.บ. (การออกแบบบรรจุ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภัณฑ์) เกียรตินิยมอันดับ 1
ศม. (เครื่ องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศบ. (เครื่ องเคลือบดินเผา)
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นายเจนยุทธ ศรี หิรัญ

3-6699-00196-15-4

อาจารย์

5

นางสาวจรัญญา พหลเทพ

1-1014-00366-73-6

อาจารย์

สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัย

2549

2555

2548

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วท.ม.(เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค.อ.ม.(เทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม)
พระจอมเกล้ า คุณ
ทหารลาดกระบัง
วท.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม)

ปี ที่สาํ เร็จ
การศึกษา

2551

2554

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนนั ทา

10. สถานที่จัดการเรี ยนการสอน
ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาํ เป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1. สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากสถานการณ์ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่ผ่านมาได้ มีการกําหนดแนวคิดและ
ทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจไปสูค่ วามยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมุ่ง “สร้ างภูมิค้ มุ กัน
ให้ แก่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” ด้ วยการพัฒนาแบบองค์รวมที่ยดึ “คนเป็ นศูนย์กลางการ
พัฒนา” เชื่อมโยงทุกมิติอย่าง บูรณาการ ให้ ความสําคัญกับการพึง่ ตนเอง การพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจและสร้ างพันธมิตรการพัฒนาไปสู่ประชาคมโลก โดยให้ ความสําคัญกับการนําทุนของ
ประเทศที่มีศกั ยภาพและความได้ เปรี ยบด้ านอัตลักษณ์และคุณค่าของชาติทงทุ
ั ้ นมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรม ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน มาใช้ ประโยชน์อย่าง
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บูรณาการและเกื ้อกูลกัน พร้ อมทังเสริ
้ มสร้ างให้ แข็งแกร่งเป็ นฐานการพัฒนาประเทศให้ มนั่ คงและสมดุลควบคู่
ไปกับการเสริ มสร้ างระบบธรรมาภิบาล และความสมานฉันท์ในทุกภาคส่วนและทุกระดับ และพัฒนามาสูร่ ่าง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ที่ต้องการสร้ างภูมิค้ มุ กันที่มี
ประสิทธิ ผลให้ สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ วและรุ นแรงกว่าที่ผ่านมาได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้ นการใช้ แนวทางเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ (Creative Economy) และการใช้ ความก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยี ร่ ว มกับ ภูมิ ปัญ ญาของคนไทยจนก่ อ ให้ เ กิ ดนวัต กรรมของผลิต ภัณ ฑ์ แ ละบรรจุภัณ ฑ์ ท่ี มี ค วาม
หลากหลาย และเป็ นเอกลัก ษณ์ ค วามมากขึน้ หลัง จากนัน้ นวัต กรรมเหล่า นัน้ ที่ เ กิ ด ขึน้ ถูก ลํ า เลี ย งเข้ า สู่
โครงสร้ างของภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็ นระบบเพื่อต่อยอดทางด้ านการผลิต และด้ านการค้ าในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ตอ่ ยอดจากภูมิปัญญาชาวบ้ าน
ที่สามารถส่งออกเพื่อสร้ างรายได้ ให้ ชมุ ชนในประเทศ พร้ อมการใช้ เทคโนโลยีร่วมกับการออกแบบผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ นักออกแบบสามารถเข้ าถึงแหล่งความรู้ ต่างๆได้ อย่างสะดวกขึน้
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ จัดเป็ นส่วนสําคัญในองค์ ประกอบของเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ หลักสูตรที่ เน้ นการ
ออกแบบสื่อด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์จึงเป็ นหลักสูตรที่สอดคล้ องสนับสนุนนโยบายดังกล่าว
ทังด้
้ านบุคลากรและด้ านแรงงานเพื่อการพัฒนาประเทศโดยตรง อีกหน่วยงานหนึ่งสถานการณ์หรื อการพัฒนา
ทางสังคมและวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ดําเนินนโยบายขับเคลื่อนไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ (Creative Economy) หรื อระบบเศรษฐกิจที่มีผ้ ปู ระกอบการสร้ างสรรค์เป็ นกลไกในการ
ขับเคลื่อน ซึง่ จะก่อให้ เกิดการจ้ างงานและขยายฐานรายได้ ภาษี ให้ กบั รัฐ เพื่อให้ ประเทศไทยยังรักษาฐานการ
เติบโตทางเศรษฐกิจได้ อย่างยังยืนผู้ประกอบการสร้ างสรรค์ (Creative Entrepreneur) ไม่ได้ หมายถึง
ผู้ประกอบการด้ านงานศิลปะหรื องานออกแบบเพียงด้ านเดียว แต่หมายถึงผู้ประกอบการที่สามารถรวบรวม
องค์ความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีและสุนทรี ยภาพจากวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื ้นถิ่นและงานศิลปะ แล้ วนํามาแปร
เป็ นกระบวนการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะหรื อตกแต่งผลิตภัณฑ์ ที่มีคณ
ุ ค่าทางสุนทีรยะภาพและความแตกต่าง
ซึ่งตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคในแต่ละกลุ่มได้ ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ วอย่างเช่น สหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกา อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์เป็ นกลไกสําคัญที่ถกู ใช้ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ ประเทศและกลุม่
อุตสาหกรรมที่มีอตั ราการเติบโตเร็ วที่สดุ ซึง่ การจะดําเนินไปตามนโยบายดังกล่าวได้ นนจํ
ั ้ าเป็ นต้ องใช้ บคุ ลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญทางศิลปะและการออกแบบเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะและ
การออกแบบที่เล็งเห็นถึงคุณค่าของการยกระดับศิลปกรรมพื ้นถิ่นสูค่ วามเป็ นผลงานศิลปกรรมในระดับสากล
11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมการส่งเสริ มการใช้ เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ (Creative Economy ) ที่
้ าน
กําลังเป็ นที่ตื่นตัวในปั จจุบนั และอยู่ในร่างแผนฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นําการพัฒนาประเทศทังด้
เศรษฐกิจ สังคม โดยที่การใช้ หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ประยุกต์ ใช้ ส่งเสริ มในเรื่ อง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่เป็ นเอกลักษณ์ มีทกั ษะการสร้ างสรรค์งานผีมือและหัตถกรรมที่
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ประณีต รวมทังสถานที
้
่ท่องเที่ยวที่เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ สามารถนํามาเชื่อมโยงต่อ
ยอดกับองค์ความรู้ สมัยใหม่ เพื่อประยุกต์ในการผลิตสินค้ าและบริ การที่มีแนวโน้ มความต้ องการขยายตัว
เพิ่มขึ ้น ก่อให้ เกิดการส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ สินค้ าการบริ การ ส่งเสริ มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เป็ นต้ น อีกทังในด้
้ านการศึกษามีการส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ ร่วมกับการใช้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ร่วมกับการออกแบบ เพื่อสร้ างนวัตกรรมการออกแบบ ให้ เกิดขึ ้นเป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญา สามารถจด
้ วน
ลิขสิทธิ์ ทางปั ญญา และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และตอบสนองความต้ องการของตลาดแรงงานทังในส่
โดยรวมของประเทศและท้ องถิ่นอีกทาง
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่สําคัญในการผลิตบัณฑิตมี 4 ประการได้ แก่ การจัดการเรี ยนการสอน
การวิจยั การบริ การวิชาการแก่สงั คม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. ตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยที่จะมุ่งผลิตให้ นิสิต “เก่งเรี ยน เก่งคิด เก่งคลองชีวิต เก่งพิชิต
ปั ญหา” การเรี ยนการสอนในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ จึงเน้ นให้ มีการเชื่อมโยงความรู้ กับ
ปั ญหาและงาน เน้ นภาคปฏิบตั ิ ให้ ผ้ ูเรี ยนรู้ จักค้ นคว้ าหาความรู้ ฝึ กการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ มี
ความสามารถในการแก้ ปัญหา สร้ างสรรค์ นวัตกรรมผลงานทางด้ านผลิตภัณฑ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์ เล็งเห็นถึง
ความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง และรู้ จกั นําความได้ เปรี ยบทางด้ านวัฒนธรรมมายกระดับ
ผลงานของตนเองในเวทีระดับชาติหรื อนานาชาติได้
ุ ภาพใน
2. การวิจยั สร้ างบัณฑิตที่มีศกั ยภาพสูง สร้ างงานวิจยั งานวิชาการและงานสร้ างสรรค์ที่มีคณ
ศาสตร์ ทางผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยเฉพาะในเรื่ องแนวโน้ มของรูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ในโลก
สมัยปั จจุบนั และศิลปกรรมท้ องถิ่ น โดยใช้ ระเบียบวิธีการทางด้ านการวิจัยทางผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
สร้ างสรรค์ โดยนิสิตในปี สุดท้ ายทุกคนจะต้ องผ่านรายวิชาวิทยานิพนธ์ และจัดแสดงผลงานของตนก่อนจบ
การศึกษา
3. การบริการวิชาการแก่สงั คม สามารถนําความรู้ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ ไปช่วย
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ในรูปแบบต่างๆ ตามความต้ องการของสังคมอย่างเหมาะสม เพื่อเป็ นการ
พัฒนาสังคม ขณะเดียวกันก็เรี ยนรู้สงั คมไปพร้ อมๆกัน
4 . การทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม ให้ บณ
ั ฑิตสามารถสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ รูปแบบ
ต่างๆที่มีคณ
ุ ค่าทางศิลปวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสังคมสมัยปั จจุบนั โดยเฉพาะเอกลักษณ์ ทางศิลปกรรมใน
ความเป็ นพื ้นถิ่น และยังเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถอันเป็ นเครื่ องมือในการประกอบอาชีพ ทังยั
้ งสร้ าง
ความเป็ นบัณฑิตทัง้ ด้ านจิตใจ ด้ านปั ญญาและด้ านความสามารถในการดํารงตนอยู่ในจรรยาวิชาชีพ อัน
ั นธรรมและวิถีชีวิตอันดีงามและเกื ้อกูลต่อธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
นําไปสูค่ วามมีสมั พันธ์ที่ดีในสังคม มีวฒ
11.3 สถานการณ์ ทางด้ านความต้ องการในการศึกษาและต้ องการของตลาดแรงงาน
ความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีที่ทําให้ เกือบทุกแห่งในโลกสามารถผลิตสินค้ าและบริการได้
ทัดเทียมกัน ดังจะเห็นจากผลของโลกยุคการสื่อสร้ างไร้ พรมแดนที่ดําเนินไปตามกระแสนิยมที่ใกล้ เคียงกันทัง้
โลก สถานการณ์ดงั กล่าวก่อให้ เกิดผลกระทบทางสังคม สิง่ แวดล้ อม วัฒนธรรม และศิลปกรรมอย่างหลีกเลี่ยง
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ไม่ได้ ดังนันการผลิ
้
ตสินค้ าออกสูต่ ลาดจึงมีการแข่งขันสูงและมีแนวโน้ มที่จะทวีความเข้ มข้ นมากขึ ้นเรื่ อยๆ ซึง่
ผลกระทบดังกล่าวได้ สะท้ อนอยูใ่ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11 พ.ศ. 2555-2559 ในการ
กําหนดนโยบายขับเคลื่อนไปสู่ระบบเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ (Creative Economy) หรื อระบบเศรษฐกิจที่มี
ผู้ประกอบการสร้ างสรรค์เป็ นกลไกในการขับเคลื่อน
จากสภาวการณ์ ดั ง กล่ า วภาควิ ช าศิ ล ปะและการออกแบบ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ เล็งเห็นปั ญหาและโอกาสจากสถานการณ์ ดงั กล่าว จึงเปิ ดสอนหลักสูตรศิลปกรรม
ศาสตร์ บัณฑิ ต สาขาออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ ขึน้ เป็ นหลัก สูต รในปี พ.ศ.2542 ต่อ มาจึง ได้ เ ปิ ดสอนในสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ขึ ้นในปี พ.ศ.2551 เพื่อผลิตบัณฑิตให้ เป็ นนักออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ ผู้มีความสามารถใช้ องค์ ความรู้ ทางด้ านการออกแบบ ศิลปะและศาสตร์ อื่นมาประยุกต์ เพื่ อ
ก่อให้ เกิดคุณค่าด้ านประโยชน์ใช้ สอยและความงามตามหลักสุนทรี ยศาสตร์
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็ นต้ องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุ ก
ั ฑ์ ที่รองรับ
ที่มีศกั ยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามวิวฒ
ั นาการของการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
การแข่งขันทางธุรกิจทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรที่มีทกั ษะทางด้ านการออแบบ
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ จํ า เป็ นต้ องมี ความพร้ อมที่ จะปฏิบัติง านได้ ทัน ที และเป็ นบัณฑิ ตเป็ นผู้นํ า ทาง
ั ฑ์ในแขนงต่างๆ มีศกั ยภาพสูงในการ
วิชาการด้ านการออกแบบในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
พัฒนาตนเองให้ เข้ า กับลักษณะงานทัง้ ด้ านวิชาการและวิชาชี พซึ่งเป็ นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ ของ
สถาบันฯ ด้ านมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจยั โดยหลักสูตรได้ กําหนดให้ นิสิตสาขาวิชาออกแบบ
ั ฑ์ทกุ คนต้ องศึกษาวิชาพื ้นฐานทางการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ จนกระทัง่
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
จบปี การศึกษาที่ 2 ซึ่งเป็ นระยะเวลาที่ สาขาวิชาได้ อบรบให้ นิสิตมีความรู้ พืน้ ฐานทางด้ านการออกแบบที่
จําเป็ นต่อการศึกษาในขันสู
้ งอนาคต เช่น วิชาเขียนแบบ วิชาการวาดเส้ น วิชาออกแบบ3มิติ เป็ นต้ น และนิสิต
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์มีความจําเป็ นที่ต้องเรี ยนรายวิชาบังคับ เพื่อการต่อยอดทางการ
ออกแบบหลังจากที่ได้ ผ่านการเรี ยนรายวิชาพื ้นฐานมาแล้ ว ยกตัวอย่างเช่น วิชาการออกแบบ 3 มิติ วิชาการ
ั ฑ์ วิชาวัสดุและกรรมวิธีการผลิต วิชาเทคนิคการทําหุ่นจําลอง
ออกแบบผลิตภัณฑ์ วิชาการออกแบบบรรจุภณ
เป็ นต้ น ซึ่งรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ นัน้ จะเป็ นรายวิช าต่อเนื่ อง
ประกอบด้ วย รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
ั ฑ์ 1 วิชาออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ 2 วิชา
และวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 พร้ อมด้ วยรายวิชาออกแบบบรรจุภณ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ 3 และวิชาออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ 4 นิสิตสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ต้อง
เรี ยนรายวิชาเหล่านี ้อย่างต่อเนื่องจนถึงภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษาที่ 4 นิสติ จะต้ องนํา ทักษะ วิชาความรู้ ที่
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ได้ ศกึ ษามาทังหมดมาประมวลแล้
้
วสร้ างสรรค์เป็ นโครงงานศิลปนิพนธ์ ที่นิสิตจะต้ องแสดงความรู้ทงหมดของ
ั้
ตนในการออกแบบสร้ างสรรค์ผลงานอย่างเป็ นระบบ ซึง่ โครงงานนี ้เป็ นขันตอนที
้
่สําคัญก่อนสําเร็ จการศึกษา
ดังนันระหว่
้
างที่นิสิตกําลังศึกษาในแขนงวิชาที่นิสิตได้ เลือกในปี การศึกษาที่ 3 และ 4 นิสิตสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ทุกคนยัง ต้ องลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาบังคับ และวิชาเลือกอื่ นๆ ที่ หลักสูตร
กําหนดไว้ อย่างครบถ้ วน เพื่อให้ นิสิตมีความรู้ รอบด้ าน นอกเหนือไปจากศาสตร์ และความชํานาญเฉพาะทาง
ั ฑิตสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และ
ของตนแต่เพียงเท่านัน้ อันเป็ นคุณลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งที่บณ
บรรจุภณ
ั ฑ์พงึ่ มี
13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุม่ วิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี ้ที่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นหลักสูตรที่
ต้ องอาศัยหลักการพื ้นฐานทางศิลปกรรมและหลักการทางสุนทรี ยศาสตร์ จึงต้ องมีความสัมพันธ์ กบั ศิลปกรรม
สาขาอื่นๆ ในภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ที่สนับสนุนการสอนวิชาพื ้นฐาน
ทางการออกแบบ และคณะวิทยาศาสตร์ ที่สนับสนุนการสอนวิชาพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติ รวมถึง
คณะมนุษยศาสตร์ ทีมีการสอนภาษาอังกฤษพื ้นฐานสําหรับศิลปะและการออกแบบ
13.2 กลุม่ วิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้ องมาเรี ยน
รายวิชาในหลักสูตรที่นิสิตจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น ต้ องมาเรี ยน หากต้ องการมีความรู้
พื ้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ทังนี
้ ้การเลือกเรี ยนวิชาดังกล่าว ขึ ้นอยูก่ บั ความสอดคล้ องของหลักสูตรอื่นใน
สถาบันฯ
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรจะประสานงานกับคณะ/ภาควิชาที่เกี่ยวข้ องเพื่อกําหนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
ของรายวิชาจากคณะ/ภาควิชาอื่นๆ หรื อให้ บริการคณะ/ภาควิชาอื่นรวมทังการจั
้
ดการเรี ยนการสอนและการ
ประเมินผล ส่วนการคิดภาระงานให้ แก่หลักสูตรใช้ หลักเกณฑ์ตามระเบียบของสถาบันฯ
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หมวดที่ 2. ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรั ชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.1 ปรั ชญาของหลักสูตร
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นศาสตร์ ที่ผสมผสานคุณค่าและความงามเพื่อสร้ างสรรค์
ผลงานออกแบบที่ดีงามบนพื ้นฐานของภูมิปัญญาท้ องถิ่นและภูมิปัญญาสากล และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อ
พัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติและสังคมโลก
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ลักษณะดังนี ้
1.2.1 มีความรู้ด้านการศิลปะและการออกแบบ ตลอดจนด้ านเทคโนโลยีอย่างเป็ นระบบ
1.2.2 มีความสามารถในการศึกษา ค้ นคว้ า วิจยั สร้ างและบูรณาการองค์ความรู้มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
1.2.3 มีรสนิยมและพฤติกรรมสร้ างสรรค์ เพื่ออนุรักษ์ และทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรมของท้ องถิ่นชาติ
ตลอดจนผสมผสานเอกลักษณ์ทางชนชาติ
1.2.4 สามารถปฏิบตั งิ านร่วมกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี กอปรด้ วยคุณธรรมและจริยธรรม
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา
พัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดการเรี ยน
การสอนให้ บณ
ั ฑิตมี
อัตตลักษณ์ เก่งงาน เก่ง
คน เก่งคิด เก่งครองชีวิต
และเก่งพิชิตปั ญหา เป็ น
ที่ต้องการของแหล่งจ้ าง
งานชันนํ
้ าของประเทศ
(Demand Based
Competency) และ
ได้ รับค่าจ้ าง/
ค่าตอบแทนที่สงู กว่า
เกณฑ์เฉลีย่

กลยุทธ์
1. มหาวิทยาลัยพัฒนาปั จจัยพืน้ ฐานที่
จําเป็ นต่ อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ซึง่ หลักสูตรจะนํามาใช้ ในการพัฒนาคุณภาพ
นิสติ เช่น
- สร้ างวัฒนธรรมองค์กรสูส่ งั คมฐานความรู้
(Knowledge Based Society) ด้ วยจิตสํานึก
ของความใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน
- จัดให้ มีห้องปฏิบตั ิการที่พร้ อมในการปฏิรูป
ระบบการเรี ย นรู้ ด้ ว ยหลัก ความคิ ด ปฏิ บัติ
เพื่อให้ เห็น ให้ คิด และได้ ทํา เพื่อให้ นิสิตได้ รับ
ประสบการณ์ ต รงแล้ วจึ ง สอนให้ เข้ าใจถึ ง
เหตุผล โดยใช้ องค์ความรู้และทฤษฎี
- ให้ นิ สิ ต สามารถพัฒ นาภาษาอัง กฤษด้ ว ย
ตัวเองด้ วยระบบ e-Learning ซึง่ สถานพัฒนา
วิชาการด้ านภาษา (Language Center)

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้
1. มีเอกสาร มคอ. 2, 3 และ 5
ที่สมบูรณ์
2. มี แ ผนการสอนในรู ป ของ
มคอ.3 และ 4 ที่ เ อื อ้ ต่ อ การ
เรี ยนรู้ด้วยตนเอง
3. ร้ อยละของจํานวนรายวิชา
เฉพาะทั ง้ หมดที่ เ ปิ ดสอนใน
หลัก สูต ร มี ก ารเชิ ญ วิ ท ยากร
จากภาคธุ รกิ จเอกชน/ภาครั ฐ
มาบรรยายอย่างน้ อยวิชาละ 1
ครัง้
4. นิสติ จะต้ องมีการฝึ กงาน
5. ร้ อยละของวิ ช าที่ มี ก ารติ ว
(Tutorial)

9

แผนการพัฒนา

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้

จะเป็ นหน่วยสนับสนุน
- จัดให้ มีการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
สํ า หรั บ วิ ช าชี พ โดยเน้ น การพูด และฟั ง ภาค
เรี ย นละ 1 หน่ ว ยกิ ต ต่ อ เนื่ อ งกัน ไปจนครบ
จํ านวนหน่วยกิตที่ กําหนดไว้ ในหลักสูตร เช่น
วิชาภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ 3 หน่วยกิต ก็
จะมี การจัดการเรี ยนการสอนภาคเรี ยนละ 1
หน่ว ยกิ ต ต่อเนื่ อ งกัน 3 ภาคการศึก ษา โดย
เน้ นการพูดและการฟั ง โดยระบุหน่วยกิตดังนี ้
1(0-2-1)
- จั ด ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นทั ก ษะโครงการ
ฝึ กอบรมโครงการดูงานแก่คณาจารย์เพื่อปรับ
ระบบการเรี ยนการสอนที่ เ น้ นนิ สิ ต เป็ น
ศูนย์ กลางและมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน
ระหว่ า งผู้ เรี ยนระหว่ า งผู้ เรี ยนและผู้ สอน
กระบวนการเรี ยนรู้ ที่ยึดหลักให้ เห็น ให้ คิด ให้
ค้ นหา หลักการ (ทฤษฎี) และให้ ปฏิบตั ิ
- สนับสนุนบุคลากรด้ านการเรี ยนการสอนให้
ทํางานบริ การวิชาการแก่องค์กรภายนอก เพื่อ
เพิ่มพูนองค์ความรู้ ให้ อาจารย์สายปฏิบตั ิการ
ให้ มี ป ระสบการณ์ ต รงในสายวิ ช าชี พ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ และสาขา
ที่เกี่ยวข้ อง
2. พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนตาม
หลั ก สู ต รสู่ คุ ณ ภาพโดยมุ่ ง ผลที่บั ณ ฑิต มี
ความสามารถในการประยุกต์ และบูรณา
การความรู้โดยรวม มาใช้ ในการ
ปฏิบัตงิ านตามวิชาชีพ โดย
- จัดให้ มีการปรับปรุงหลักสูตรไปสู่ Outcome
Based Learning/ Problem
Based Learning/Topic Based Learning

6. มี มคอ. 3 คูก่ บั มคอ. 5 ทุก
รายวิชา
7. ร้ อยละของนิ สิ ต ที่ สอบ
ภาษาอังกฤษครัง้ แรกผ่านตาม
เกณฑ์ที่มหาวิยาลัยกําหนด
8. ร้ อยละของนิ สิ ต ที่ สอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศครัง้ แรก
ผ่า นตามเกณฑ์ ที่ ม หาวิย าลัย
กําหนด
9. ร้ อยละของนิสิตที่มีงานทํา/
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ อิ ส ร ะ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกับศาสตร์ ออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และบรรจุ ภั ณ ฑ์
ภายใน 1 ปี
10. ค่าเฉลี่ยของอัตราเงินเดือน
ที่ นิ สิ ต ไ ด้ รั บ สู ง ก ว่ า อั ต ร า
เงินเดือนที่ กพ.กําหนด

1.หลักสูตรมีการปรับปรุ งอย่าง
น้ อย 5 ปี ต่อ 1 ครัง้
2.ร้ อยละของนิ สิ ต ที่ ทํ า ศิ ล ป
นิพนธ์ในระดับปริญญาตรี
3.จํ า นวนครั ง้ ของการแสดง
นิทรรศการผลงานของอาจารย์
หรื อนิสติ ต่อ 1 ปี การศึกษา
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แผนการพัฒนา

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้

แทน Content Based Learning
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื ้นฐานจากหลักสูตรใน
ระดับสากล อ้ างอิงจากหลักสูตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ทงในและ
ั้
ต่างประเทศที่ทนั สมัยและได้ มาตรฐาน
- จัดให้ มีการปฏิรูประบบการเรี ยน
ภาษาต่างประเทศอย่างจริ งจังโดยเร่ งรัดให้ มี
ห้ อ งปฏิ บัติก ารเทคโนโลยี ส่ื อ สารที่ ส ามารถ
เรี ยนรู้ด้วยตนเองได้ ตลอดเวลา
- ให้ นิสิตทําวิทยานิพนธ์ ระดับปริ ญญาตรี ทุก
คน
- ให้ อาจารย์หรื อนิสติ มีกิจกรรมร่วมกัน เช่น
จั ด ให้ มี ก ารแสดงนิ ท รรศการผลงานของ
อาจารย์ แ ละนิ สิ ต สาขาออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์
และบรรจุภัณฑ์ เป็ นประจําอย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง้
- คณาจารย์มีการประเมินผลการสอนที่เอื ้อ
ต่อระบบ PDCA เพื่อปรับปรุ งประสิทธิภาพ
การสอนด้ วยตัวเอง
3.พัฒนาระบบประเมินผลการศึกษาที่ชีว้ ัด
ร ะ ดั บ ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง บั ณ ฑิ ต
(Competency Based Assessment) โดย
- จัดให้ มีการสอบศิลปนิพนธ์ ทางศิลปะโดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและคณาจารย์ ใน
หลักสูตรร่วมกันเป็ นกรรมการประเมินผล
- จัดให้ มีการวัดความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการสื่อสาร

4 . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง อ า จ า ร ย์ ที่
ประเมินผลการสอนและนําผล
การประเมินมาปรับปรุ งในเชิง
ระบบ PDCA

1.จํ า นวนผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
ภายนอกและคณาจารย์ ใ น
หลักสูตรที่ร่วมสอบศิลปนิพนธ์
2. จํ า น ว น ค รั ้ง ข อ ง ก า ร วั ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้
ภาษาอัง กฤษและเทคโนโลยี
การสื่อสาร
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็ นระบบทวิภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อนจํานวน 15 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลา ในการดําเนินการเรี ยนการสอน
วิชาภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ เรี ยนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
(1) สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
(2) ผ่า นการคัดเลือกตามเกณฑ์ ข องสํ า นัก งานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ /หรื อ เป็ นไปตาม
ระเบียบข้ อบังคับการคัดเลือกนิสติ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
2.3 ปั ญหาของนิสติ แรกเข้ า
ปั ญหาการปรับตัวจากการเรี ยนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็ นการเรี ยนในระดับอุดมศึกษาที่มีรูปแบบ
การเรี ยนและสังคมที่แตกต่างไปจากเดิม ยกตัวอย่างเช่น มีสงั คมกว้ างขึ ้น ต้ องดูแลตนเองมากขึ ้น มี
กิจกรรมทังการเรี
้
ยนในห้ องและกิจกรรมเสริ มหลักสูตรที่นิสติ ต้ องสามารถจัดแบ่งเวลาให้ เหมาะสม
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา / ข้ อจํากัดของนิสติ ในข้ อ 2.3
(1) จัดการปฐมนิเทศนิสติ ใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรี ยนในสถาบันฯ
และการแบ่งเวลา
(2) มอบหมายหน้ า ที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้ แ ก่ อ าจารย์ ทุก คน ทํ า หน้ า ที่ ใ ห้ คํ า แนะนํ า และดูแ ล
ตักเตือนแก่นิสติ
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างความสัมพันธ์ ของนิสิตและการดูแลนิสิต เช่น วันแรกพบระหว่างนิสิตกับ
อาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรี ยนของนิสิต ชันปี
้ ที่ 1 จากอาจารย์ผ้ สู อน และจัดกิจกรรมสอน
เสริมถ้ าจําเป็ น เป็ นต้ น
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2.5 แผนการรั บนิสิตและผู้สาํ เร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

ชันปี
้ ที่ 1

2555
40

2556
40

ปี การศึกษา
2557
40

ชันปี
้ ที่ 2

-

40

40

40

40

ชันปี
้ ที่ 3

-

-

40

40

40

ชันปี
้ ที่ 4

40

80

120

40
160

40
160

-

-

-

40

40

ชัน้ ปี

รวม
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

2558
40

2559
40

2.6 งบประมาณตามแผน
รายการ
ปี งบประมาณ
ปี งบประมาณ
2555
2556
2557
2558
2559
1. ประมาณการ
7,200,000
9,600,000
12,000,000
2,400,000
4,800,000
รายรั บ
ค่าลงทะเบียน
2. ประมาณการ
รายจ่ าย
งบบุคลากร
6,640,197
8,152,560 10,152,560 12,152,560
14,152,560
งบดําเนินการ
1,887,133
2,843,026
3,695,933
4,435,119
4,878,630
รวม
8,527,330 10,995,586 13,848,493 16,587,679
19,031,190
งบประมาณ
106,591.60 68,722.41
57,702.05
51,836.50
47,577.98
ค่าใช้ จ่ายต่อคนต่อปี
3. ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์ ตามหลักสูตรนี ้เท่ากับ 47,577.98 x 5 ปี = 237,790 ต่อคนต่อหลักสูตร
ใช้ งบประมาณ หมวดค่าวัสดุ ค่าใช้ สอย ค่าตอบแทน และครุภณ
ั ฑ์การศึกษาของภาควิชาศิลปะและการ
ออกแบบ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ที่ใช้ ในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี ้ ประมาณ 237,790 บาท /คน/ปี
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2.7 ระบบการศึกษา
 ระบบการศึกษาเป็ นแบบชันเรี
้ ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่ พิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
(ภาคผนวก จ )
3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
รายการ

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื ้นฐาน
2.2 วิชาเฉพาะด้ าน
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
หน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

รวมตลอดหลักสูตร
เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2548
(หน่ วยกิต)
ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 84

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่ น้อยกว่ า 120

137

หน่วยกิต
หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555
(หน่ วยกิต)
31
100
21
79
73
6
6
137
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3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน
กําหนดให้ นิสิตเรียนตามกลุ่มวิชาดังต่ อไปนี ้
1.1 กลุ่มวิชาภาษา ไม่ น้อยกว่ า
จํานวน
001201
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001211
ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน
Fundamental English
001212
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
001213
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

31

หน่ วยกิต

12

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่ น้อยกว่ า
จํานวน
001222
ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
Language, Society and Culture
001223
ดุริยางควิจกั ขณ์
Music Appreciation

6

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่ น้อยกว่ า
จํานวน
001231
ปรัชญาเพื่อชีวิต
Philosophy for Life
001232
กฎหมายพื ้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
Fundamental Laws for Quality of Life

7

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

และเลือกรายวิชาพลานามัย จํานวน 1 หน่ วยกิต โดยให้ เลือกรายวิชาต่ อไปนี ้
วิชาพลานามัย
001250
กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
001251
เกม
1(0-2-1)
Game
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001252
001253
001254
001255
001256
001257
001258
001259
001260
001261
001262
001263
001264
001265

บริ หารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้ าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายนํ ้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้ อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

16

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ น้อยกว่ า
จํานวน
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่ อไปนี ้
001275
อาหารและวิถีชีวิต
Food and Life Style
001279
วิทยาศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
Sciences in Everyday Life
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพืน้ ฐาน
704111
704112
704121
704122
704123
704213
704224

จํานวน
จํานวน

6

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

100
21

พื ้นฐานการออกแบบ
Fundamental Design
ประวัตศิ าสตร์ ศลิ ป์
History of Arts
การเขียนแบบ
Working Drawing
วาดเส้ น
Drawing
องค์ประกอบศิลป์
Composition of Arts
สุนทรี ยศาสตร์
Aesthetics
ศิลปะภาพถ่าย
Art of Photography

2.2 วิชาเฉพาะด้ าน
จํานวน
79
2.2.1 วิชาบังคับ
จํานวน
73
ให้ เรียนวิชาดังต่ อไปนี ้
205200
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
Communicative English for Specific Purposes
205201
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
Communicative English for Academic Analysis
205202
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
Communicative English for Research Presentation

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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704131
704231
704238
704241
704332
704333
704335
704336
704342
704343
704345
704434
704444
704382
704383

ออกแบบ 3 มิติ
3(2-2-5)
Three - Dimensional Design
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
3(2-2-5)
Product Design I
การตลาดสําหรับการออกแบบ
3(2-2-5)
Marketing for Design
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ 1
3(2-2-5)
Package Design I
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
3(2-2-5)
Product Design II
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
3(2-2-5)
Product Design III
วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
3(2-2-5)
Materials and Methods
เทคนิคการทําหุ่นจําลอง
3(2-2-5)
Model Techniques
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ 2
3(2-2-5)
Package Design II
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ 3
3(2-2-5)
Package Design III
3(2-2-5)
ภูมิปัญญาไทยและศิลปกรรมท้ องถิ่น
Thai Wisdom and Local Arts
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
3(2-2-5)
Product Design IV
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ 4
3(2-2-5)
Package Design IV
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต หรื อ 16 สัปดาห์
Co-operative Education
การฝึ กอบรมหรื อฝึ กงานในต่างประเทศ
6 หน่วยกิต หรื อ
International Academic or Professional Training
(รวมไม่น้อยกว่า 270 ชัว่ โมง)
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704384
704151
704252
704261
704262
704353
704371
704472
704473
2.3 วิชาเลือก
704325
704326
704327
704328
704329
704339

การศึกษาอิสระ
Independent Study
ออกแบบกราฟิ กเบื ้องต้ น
Basic Graphic Design
ออกแบบกราฟิ กเพื่อการสื่อสาร
Graphic Design for Communication
คอมพิวเตอร์ สําหรับการออกแบบ 1
Computer -Aided Design I
คอมพิวเตอร์ สําหรับการออกแบบ 2
Computer -Aided Design II
ผลงานและการนําเสนอ
Portfolio and Presentation
ระเบียบวิธีวิจยั ทางศิลปะและการออกแบบ
Research Methodology in Arts and Design
สัมมนาการออกแบบ
Seminar in Design
ศิลปนิพนธ์
Arts Thesis

6 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)
1(0-3-1)
6(0-12-6)

จํานวน
6
หน่ วยกิต
ให้ เลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี ้ จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ภาพพิมพ์
3(2-2-5)
Printmaking
ศิลปะไทย
3(2-2-5)
Thai Arts
ออกแบบสิง่ ทอและแฟชัน่
3(2-2-5)
Textile and Fashion Design
ออกแบบเครื่ องประดับ
3(2-2-5)
Jewelry Design
ออกแบบเฟอร์ นิเจอร์
3(2-2-5)
Furniture Design
ออกแบบเครื่ องปั น้ ดินเผา
3(2-2-5)
Ceramic Design
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704346
704347
704348
704349
704355
704356

เทคโนโลยีการบรรจุและการขนส่ง
Technology Packing and Transportation
ภาพประกอบสําหรับการออกแบบ
Illustration Design
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กมัลติมเิ ดีย
Computer Graphic Multimedia
ถ่ายภาพสร้ างสรรค์
Creative Photography
ออกแบบนิทรรศการ
Exhibition Design
การสอนเฉพาะศิลปะและการออกแบบ
Special Teaching in Art and Design

วิชาบังคับไม่ นับหน่ วยกิต
704381
การฝึ กงาน
Professional Training

จํานวน

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 (2-2-5)
6
หน่ วยกิต
6
หน่วยกิต
(ไม่น้อยกว่า 270 ชัว่ โมง)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน
6
หน่ วยกิต
นิสติ สามารถเลือกเรี ยนรายวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่น
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาต้ น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------001201
ทักษะภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Skills
001211
ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English
001231
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
001XXX
กลุม่ วิชาพลานามัย
1(0-2-1)
Personal Hygiene Courses
704121
การเขียนแบบ
3(1-4-4)
Working Drawing
3(1-4-4)
704122
วาดเส้ น
Drawing
704123
องค์ประกอบศิลป์
3(1-4-4)
Composition of Arts
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม 19 หน่วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------001212
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(2-2-5)
Developmental English
001223
ดุริยางควิจกั ขณ์
3(2-2-5)
Music Appreciation
001279
วิทยาศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Everyday Life
704111
พื ้นฐานการออกแบบ
3(1-4-4)
Fundamental Design
3(2-2-5)
704112
ประวัตศิ าสตร์ ศลิ ป์
History of Arts
704131
ออกแบบ 3 มิติ
3(2-2-5)
Three - Dimensional Design
704261
คอมพิวเตอร์ สาํ หรับการออกแบบ 1
3(2-2-5)
Computer – Aided Design I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม 21 หน่วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาต้ น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------001213
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Purposes
001232
กฎหมายพื ้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
001275
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
704151
ออกแบบกราฟิ กเบื ้องต้ น
3(2-2-5)
Basic Graphic Design
704224
ศิลปะภาพถ่าย
3(1-4-4)
Arts of Photography
704252
ออกแบบกราฟิ กเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Graphic Design for Communication
704336
เทคนิคการทําหุ่นจําลอง
3(2-2-5)
Model Techniques
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม 21 หน่วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------001222
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language, Society and Culture
205200
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
1(0-2-1)
Communicative English for Specific Purposes
704213
สุนทรี ยศาสตร์
3(2-2-5)
Aesthetics
704231
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
3(2-2-5)
Product Design I
704241
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ 1
3(2-2-5)
Package Design I
3(2-2-5)
704262
คอมพิวเตอร์ สาํ หรับการออกแบบ 2
Computer – Aided Design II
XXXXXX
วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
Free Elective Course
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม 19 หน่วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ชัน้ ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาต้ น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------205201
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Communicative English for Academic Analysis
704332
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
3(2-2-5)
Product Design II
704335
วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
3(2-2-5)
Materials and Methods
704342
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ 2
3(2-2-5)
Package Design II
3(2-2-5)
704345
ภูมิปัญญาไทยและศิลปกรรมท้ องถิ่น
Thai Wisdom and Local Arts
704XXX
วิชาเลือก
3(2-2-5)
Elective Course
XXXXXX
วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
Free Elective Course
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม 19 หน่วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ชัน้ ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------205202
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
1(0-2-1)
Communicative English for Research Presentation
704238
การตลาดสําหรับการออกแบบ
3(2-2-5)
Marketing for Design
704333
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
3(2-2-5)
Product Design III
704343
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ 3
3(2-2-5)
Package Design III
704353
ผลงานและการนําเสนอ
3(2-2-5)
Portfolio and Presentation
704371
ระเบียบวิธีวิจยั ทางศิลปะและการออกแบบ
3(2-2-5)
Research Methodology in Arts and Design
704XXX
วิชาเลือก
3(2-2-5)
Elective Course
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม 19 หน่วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
704381
การฝึ กงาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
Professional Training
(ไม่น้อยกว่า 270 ชัว่ โมง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม 6 หน่วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ชัน้ ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาต้ น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------704434
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
3(2-2-5)
Product Design IV
704444
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ 4
3(2-2-5)
Package Design IV
704472
สัมมนาการออกแบบ
1(0-3 -1)
Seminar in Design
704473
ศิลปนิพนธ์
6(0-12-6)
Arts thesis
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม 13 หน่วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ชัน้ ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(หน่ วยกิต) บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------704382
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต หรื อ
Co-operative Education
704383
การฝึ กอบรมหรื อฝึ กงานในต่างประเทศ
6 หน่วยกิต หรือ
International Academic or Professional Training
704384
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวม
6 หน่ วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
001201

ทักษะภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Skills
พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาทังในด้
้ านการฟั ง การอ่าน การพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสาร
โดยเน้ นทักษะการเขียนเป็ นสําคัญ
Development of communicative language skills including listening, reading,
speaking, and writing with an emphasis on writing skill.

001211

ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English
พัฒนาทักษะการฟั ง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับพื ้นฐานเพื่อการสื่อสารใน
บริ บทต่าง ๆ
Development of fundamental English listening, speaking, reading skills, and
grammar for communicative purposes in various contexts.

001212

ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(2-2-5)
Developmental English
พัฒนาทักษะการฟั ง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ เพื่อการสื่อสารในปริบทต่าง ๆ
Development of English listening, speaking, reading skills, and grammar for
communicative purposes in various contexts.

001213

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Purposes
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้ นทักษะการอ่าน การเขียนงานและการศึกษาค้ นคว้ า
เชิงวิชาการ
Development of English skills with an emphasis on academic reading, writing and
researching.
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001222

ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language, Society and Culture
ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับภาษา สังคม และวัฒนธรรมไทยและสากล ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษาที่มีตอ่ สังคมและวัฒนธรรม โลกทัศน์สงั คมในภาษา โครงสร้ างทางสังคม และ
วัฒนธรรมไทยกับการใช้ ภาษาไทย ตลอดจนการแปรเปลี่ยนของภาษาอันเนื่องมาจากปั จจัย
ทางสังคมและวัฒนธรรม
A study of the relationship between language and society and language and culture
in terms of the ways in which language reflects society and culture. The study
includes the interaction between the Thai language usage and Thai social and
cultural structure. The study also includes language change caused by social and
cultural factors.

001223

ดุริยางควิจกั ขณ์
3(2-2-5)
Music Appreciation
ศึกษาลักษณะ ความสําคัญ พัฒนาการ องค์ประกอบทางด้ านดนตรี บทเพลง คีตกวี
สุนทรี ยศาสตร์ ทางด้ านดนตรี ไทย และตะวันตก ลักษณะและบทเพลงที่ใช้ ในการแสดงดนตรี
มารยาทในการเข้ าฟั งดนตรี การวิจารณ์ และอภิปรายจากการฟั งและชมการแสดงดนตรี
รวมทังบทบาทของดนตรี
้
ไทย และตะวันตกในสังคมไทยตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั
A study of musical characteristics, importance of music development, musical
components, lyrics, music composers, aesthetics of Thai and Western music, the
characteristics and repertoire for musical performance, music etiquette, criticism
and discussion on the musical performance including the roles of Thai and Western
music in Thai society from the past to the present.

001231

ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการ
ดําเนินชีวิต ประสบการณ์อนั ทรงคุณค่า ตลอดจนปั จจัยหรื อเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความสําเร็ จใน
ชีวิตและงานในทุกมิตขิ องผู้มีชื่อเสียง เพื่อประยุกต์ใช้ ในการสร้ างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มีคณ
ุ ภาพ
มีประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม
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Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude,
philosophy for life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which
influence success in all aspects of life and profession of respected people.
001232

กฎหมายพื ้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ศึกษาถึงวิวฒ
ั นาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานตาม รัฐธรรมนูญ
รวมทัง้ ศึกษาถึงกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น กฎหมายทรั พย์ สินทาง
ปั ญญา กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายสิ่งแวดล้ อม กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการ
ปกครองท้ องถิ่นและภูมิปัญญาท้ องถิ่นรวมทังกฎหมายอื
้
่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนา
The evolution of the law and human rights under the constitution including laws
concerning the quality of the students’ life such as intellectual property law,
environmental law, laws concerning local administration, traditional knowledge, and
the development of the quality of life.

001250

กอล์ฟ
Golf

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬากอล์ฟ การ
ฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกามารยาทของกีฬากอล์ฟ
History, definition, importance, and physical fitness for golf; basic skill training,
rules, and etiquette of golf.
001251

เกม
Game

1(0-2-1)

ประวัติ ปรั ชญา ความหมาย ความสํ า คัญ ลัก ษณะของเกมชนิ ดต่า งๆ การเป็ นผู้นํ า เกม
เบื ้องต้ น และการเข้ าร่วมเกม
History, philosophy, definition, and importance of games; type of games, basic
game leadership, and games participation.
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001252

บริ หารกาย
Body Conditioning

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมายความสําคัญของการบริ หารกาย หลักการออกกํ าลังกาย กิจกรรมการ
สร้ างสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
History, definition, and importance of body conditioning; principle of exercises,
physical fitness activities, and physical fitness test.
001253

กิจกรรมเข้ าจังหวะ
Rhythmic Activities

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลื่อนไหวเบื ้องต้ น ท่าเต้ นรํ าพื ้นเมือง และวัฒนธรรม
การเต้ นรํ าของนานาชาติ
History, definition, importance, and basic movements of folk dances and
international folk dances.
001254

ว่ายนํ ้า
Swimming

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาว่ายนํ ้า
การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาว่ายนํ ้า
History, definition, importance, physical fitness, basic skill training, rules, and
etiquette of swimming.
001255

ลีลาศ
Social Dance

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสํ า คัญ การเคลื่อนไหวเบือ้ งต้ น รู ปแบบการเต้ น รํ าสากล และ
มารยาทของการเต้ นรํ าสากล
History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of social
dances.

32

001256

ตะกร้ อ
Takraw

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาตะกร้ อ การ
ฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาตะกร้ อ
History, definition, importance, physical fitness, basic, skill training, rules and
etiquette of takraw.
001257

นันทนาการ
Recreation

1(0-2-1)

ประวัติ ปรั ช ญา ความหมาย และความสํ า คัญ ของนัน ทนาการ ลัก ษณะของกิ จ กรรม
นันทนาการ และการเข้ าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
History, philosophy, definition and importance of recreation; nature of activities and
recreation participation.
001258

ซอฟท์บอล
Softball

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาซอฟท์บอล
การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกามารยาทของกีฬาซอฟท์บอล
History, definition, importance, and physical fitness for softball; basic skill training,
rules, and etiquette of softball.
001259

เทนนิส
Tennis

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทนนิส
การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for tennis; basic skill training,
rules, and etiquette of tennis.
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001260

เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทเบิล
เทนนิส การฝึ กทักษะเบื ้องต้ นและกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for table tennis; basic skill
training, rules, and etiquette of table tennis.
001261

บาสเกตบอล
Basketball

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
บาสเกตบอล การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for basketball; basic skill
training, rules, and etiquette of basketball.
001262

แบดมินตัน
Badminton

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาแบดมินตัน
การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาแบดมินตัน
History, definition, importance, and physical fitness for badminton; basic skill
training, rules, and etiquette of badminton.
001263

ฟุตบอล
Football

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาฟุตบอล
การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for football; basic skill training,
rules, and etiquette of football.
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001264

วอลเลย์บอล
Volleyball

1(0-2-1)

ประวัติ ความหมาย
ความสําคัญ การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรั บกี ฬ า
วอลเลย์บอล การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวอลเลย์บอล
History, definition, importance, and physical fitness for volleyball; basic skill training,
rules, and etiquette of volleyball.
001265

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
1(0-2-1)
Art of Self – Defense
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายสําหรับศิลปะ การต่อสู้
ป้องกันตัว ทักษะเบื ้องต้ นของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว กฎหมายสําหรับ การป้องกันตัว และ
กฎกติกา มารยาทของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
History, definition, importance, and physical fitness for the art of self-defense; basic skill
of the art of self-defense, laws for self-defense, rules and etiquette of the art of selfdefense.

001275

อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
บทบาทและความสําคัญของอาหารในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร
ในภูมิภาคต่างๆของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิ พลของอารยธรรม
ต่างประเทศต่อพฤติกรรมการบริ โภคของไทย เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้ านอาหารของไทย
การเลื อ กอาหารที่ เ หมาะสมต่ อ ความต้ องการของร่ า งกาย อาหารทางเลื อ ก ข้ อมู ล
ประกอบการพิจารณาเลือกซื ้ออาหาร และอาหารและวิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวตั น์
Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior
around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption
behavior, identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections according
to basic needs, food choices, information for purchasing food, and food and life
style according in the age of globalization.
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001279

วิทยาศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Everyday Life
บทบาทของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางด้ านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู้
ทางด้ านวิ ทยาศาสตร์ ของโลกทัง้ ระบบที่ เกี่ ยวข้ อ งกับชี วิตประจํ าวัน ได้ แก่ สิ่ง มี ชีวิ ตและ
สิง่ แวดล้ อม พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสารและโทรคมนาคม อุตนุ ิยมวิทยา โลกและอวกาศ
The role of science and technology with concentration on both biological and
physical sciences and integration of earth science in everyday life, including
organisms and environments, chemical, energy and electricity,
telecommunications, meteorology, earth and space.

205200

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
1(1-2-0)
Communicative English for Specific Purposes
ฝึ กฟั ง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้ นการออกเสียง การใช้ คําศัพท์ สํานวน และรู ปประโยคเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ
Practice listening and speaking English with emphasis on pronunciation,
vocabulary, expressions, and sentence structures for academic and professional
purposes.

205201

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
1(1-2-0)
Communicative English for Academic Analysis
ฝึ กฟั ง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้ นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการแสดงความ
คิดเห็น เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการตามสาขาของผู้เรี ยน
Practice listening and speaking English with emphasis on summarizing, analyzing,
interpreting, and expressing opinions for academic purposes applicable to
students’ educational fields.

205202

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
1(1-2-0)
Communicative English for Research Presentation
ฝึ กนํ า เสนอผลงานการค้ นคว้ า หรื อ ผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ สาขาของผู้ เรี ย นเป็ น
ภาษาอังกฤษได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
Practice giving oral presentations on academic research related to students’
educational fields with effective delivery in English.
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704111

พื ้นฐานการออกแบบ
3(1-4-4)
Fundamental Design
ข้ อมูลพื ้นฐานการออกแบบ หลักการออกแบบเบื ้องต้ น ทังในการออกแบบ
้
2 มิติ และ 3
มิติ เช่น การใช้ จุด เส้ น และระนาบ สี แสง เงา พื ้นผิว เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ ในงานออกแบบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
Basic information of design and the fundamental principles of design, in terms of
both two-dimension and three-dimension such as the use of point, line, plane,
colour, light, shade and texture in order to apply in other related design works.

704112

ประวัตศิ าสตร์ ศลิ ป์
3(2-2-5)
History of Arts
แนวความคิด หลัก ในศิลปะตะวัน ตกและตะวันออก โดยเน้ น ความ สัม พัน ธ์ ระหว่า งการ
แสดงออกทางศิลปะกับพืน้ ฐานทางวัฒนธรรมของคนตะวันตกและตะวันออก วิเคราะห์
ศิลปกรรมที่สําคัญๆ ทัง้ ที่เป็ นแนวบริ สุทธิ์ และแนวประยุกต์ รวมทัง้ ส่วนที่สะท้ อนให้ เห็ น
เอกลักษณ์ ของบริ บททางสังคมและลักษณะร่ วมของมนุษยชาติ ศึกษาบทบาทและอิทธิพล
ของศิลปะที่มีตอ่ ศิลปะไทย ในฐานที่เป็ นส่วนหนึง่ ของศิลปะสากล
Principles of Western and Eastern art focusing on the relations between artistic
expression and cultural background of Westerners and Easterners. Analyse
distinguished both fine and applied arts, especially those reflecting the identity of
social contexts and shared characteristics of world sociological interst. Study roles
and influences of art on Thai art as part of international art.

704121

การเขียนแบบ
3(1-4-4)
Working Drawing
วิธีการเขียนแบบ การเขียนภาพด้ าน การฝึ กฝนทักษะวิธีการแสดงแบบ
สองมิติและสามมิติ อาทิ ผัง รู ปตัด รูปด้ าน ทัศนียภาพ เพื่อใช้ ประกอบการนําเสนอผลงาน
ปฏิบตั กิ ารออกแบบ
Working methods and orthographics, Practice skills of presenting two-dimensional
and three-dimensional works such as plans, cross sections, elevations, landscapes,
in order to supply the presentation of design operational work.
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704122

วาดเส้ น
3(1-4-4)
Drawing
หลักการและการปฏิบตั ิการวาดเส้ นด้ วยวัสดุและวิธีการหลากหลาย ได้ แก่ การให้ นํ ้าหนัก
ความเข้ มของแสงและเงา ลักษณะผิวของระยะใกล้ – ไกล ของวัตถุจากรู ปทรงเรขาคณิต
พัฒนาไปสูร่ ูปทรงที่มีความสลับซับซ้ อนมากขึ ้น
Practices of drawing with various materials and methods such as: weight and
darkness of light and shadow, characteristic of far and near object from geometric
forms developed into complicated visual representation.

704123

องค์ประกอบศิลป์
3(1-4-4)
Composition of Arts
ความหมายของการสร้ างสรรค์ ปั ญหาเกี่ยวกับวิธีการแสดงออก ศึกษาทฤษฎีองค์ประกอบ
ศิลป์ การปฏิบตั เิ กี่ยวกับรูปทรง บริเวณว่าง ความขัดแย้ ง ความประสาน ก ล ม ก ลื น ข อ ง
ปั จ จัย องค์ ป ระกอบต่ า งๆ ของศิ ล ปะ การแก้ ปั ญ หาเกี่ ย วกับ รู ป แบบ แนวความคิ ด การ
แสดงออกและเทคนิค วิจารณ์ แนะนําเป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุม่
Meaning of creativity and the problem of expression. Study theories of art
components, practices on form, space, contrast, harmonization of art factors,
problem-solving of forms concept ,expressions and techniques in criticism as
individuals and groups.

704131

ออกแบบ 3 มิติ
3(2-2-5)
Three - Dimensional Design
การออกแบบ และสร้ างผลงาน 3 มิติ และการจัดองค์ประกอบ 3 มิติ
การเคลื่อนไหว แสง ปริ มาตร นํ ้าหนัก และความสมดุล สาธิตผลงาน 3 มิติที่มีความงาม
และประโยชน์ใช้ สอย การสร้ างสรรค์งานในรู ปแบบและความมุ่งหมายที่สามารถนําไปใช้ ได้
ในงานออกแบบ
Design and creation of three-dimensional works, including three-dimension
components, movement, light, volume, weight, and balance. Give presentations of
beautiful and beneficial three-dimensional works. Create works with forms and aims
applicable to design.

38

704151

ออกแบบกราฟิ กเบื ้องต้ น
3(2-2-5)
Basic Graphic Design
ประวัติ ความเป็ นมาของการออกแบบกราฟิ ก ความรู้ พื น้ ฐานเกี่ ยวกับงานออกแบบกราฟิ ก
หลักการทํางาน กระบวนการขันตอนในการดํ
้
าเนินงานออกแบบกราฟิ กและจัดวางองค์ประกอบใน
การออกแบบตราสัญลักษณ์และระบบเอกลักษณ์ ขององค์กรปฏิบตั ิงานและสามารถแก้ ไขปั ญหา
ของการออกแบบตามหัวข้ อที่กําหนดได้
Background of graphic design, its basic knowledge, working principles, process and
composition of logo and cooperate identity in organizations. Operate and solve problems in
design according to assigned topics.

704213

สุนทรี ยศาสตร์
3(2-2-5)
Aesthetics
ขอบเขตและความหมายของทฤษฎีว่าด้ วยความหมายประวัติ แนวคิดและทัศนคติของมนุษย์ที่มี
ต่อความหมายแต่ละยุคสมัย เพื่อเป็ นพื ้นฐานความคิด และความเข้ าใจด้ านความหมายอันจะ
นําไปสูก่ ารพัฒนารสนิยม และวิจารณญาณในการประเมินคุณค่าทางสุนทรี ยศาสตร์
Limitation and meaning of theories of definition, history, concept and attitudes of humans
towards meanings in each period, in order to gain basic thoughts and understanding of
meaning, which leads to the development of tastes and common senses in evaluating the
value of aesthetics.

704224

ศิลปะภาพถ่าย
3(1-4-4)
Arts of Photography
ความรู้ เกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของการถ่ายภาพ ศึกษาและฝึ กปฏิบัติถ่ายภาพ
เบื ้องต้ น เช่น ชนิดของกล้ อง อุปกรณ์ ประกอบต่างๆในการถ่ายภาพ การผสมนํ ้ายาล้ างฟิ ล์ม
และรู ปกระบวนการล้ างฟิ ล์มและล้ างภาพ การอัดและการขยาย เพื่อผลทางการจัดภาพเชิงวิจิตร
้ กษา
ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ เช่น ภาพถ่ายทางศิลปะ และภาพถ่ายโฆษณาเบื ้องต้ น รวมทังศึ
ความรู้พื ้นฐานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานจากฟิ ล์ม และภาพถ่าย
Knowledge, history and background of photography. Study and practice photography at a
basic level such as ; types of cameras, photographic equipment, mixture of photographic
chemicals, including film and paper processing, in order to gain effects in fine and applied
art composition, for example, the basic of taking artistic or advertising photos. Study basic
knowledge of analyzing and criticizing works from films and photos.
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704231

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
3(2-2-5)
Product Design I
ประวัติศาสตร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม เพื่อ
ใช้ ในการออกแบบเบื อ้ งต้ น ศึ ก ษาสภาพปั ญหาข้ อบกพร่ อ งของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจําวันปฏิบตั กิ ารออกแบบพื ้นฐานตามทฤษฎีและวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเน้ น
สร้ างแนวคิดในการเขียนแบบ การออกแบบร่าง
History of product design and category of industrial-product design in order to
apply in the basic design. Study problematic conditions and defects of daily
products. Operate the basic design according to theories and principles of product
design by emphasizing on the creativity of ideas in sketching and designing.

704238

การตลาดสําหรับการออกแบบ
3(2-2-5)
Marketing for Design
ความหมายและความสําคัญของการตลาดซึ่งเกี่ยวข้ องกับนโยบายผลิตภัณฑ์ การกําหนด
ราคา การส่งเสริ มการขาย และการโฆษณา ตลอดจนช่องทางการจัดจําหน่าย ทังนี
้ ้โดย
สัมพันธ์ กบั การพิจารณาวางแผนออกแบบ และวิเคราะห์ทดสอบ ตลอดจนประเมินผลงาน
ออกแบบ
Meaning and importance of marketing, which involves policy, product, price
determination, sale promotion and advertisement, including opportunity of
distribution, related to the consideration of planning, analysing and evaluating
designed works.

704241

ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ 1
3 (2-2-5)
Package Design I
ความเป็ นมาและความสําคัญของการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ตลอดจนบทบาทหน้ าที่
หลักการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เบื ้องต้ น และการจัดการด้ านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยใช้
ความคิดสร้ างสรรค์ในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อการขายปลีก เพื่อตอบสนองปั จจัยและ
เงื่อนไขตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด พร้ อมแบบฝึ กหัดการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ผลิตจากวัสดุ
ชนิดอ่อนตัว อาทิเช่น กระดาษ ฟิ ล์มพลาสติก เป็ นหลัก
Background and importance of package design, including its role, basic principle
and package design management. Learn how to use creativity in designing
packages for retailing to support factors and conditions according to determined

40

objectives. The package design practice that made from flexible package such as
paper, plastic film mainly.
704252

ออกแบบกราฟิ กเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Graphic Design for Communication
กระบวนการขัน้ ตอนการดํ าเนินงาน การออกแบบสิ่ง พิม พ์ งานออกแบบกราฟิ กสํ าหรั บ
สภาพแวดล้ อม งานออกแบบกราฟิ กสําหรั บสื่อมัลติมีเดีย สื่อสมัยใหม่ ปฏิบตั ิการ และ
สามารถแก้ ไขปั ญหาของการออกแบบ ตามหัวข้ อที่กําหนดได้
Working process, publishing design, graphic works for environment and multimedia,
including modern interactive media. Learn how to solve problems of design
according to assigned topics.

704261

3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ สําหรับการออกแบบ 1
Computer - Aided Design I
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเลือกใช้ ให้ เหมาะสมกับงานด้ านศิลปะและการออกแบบฝึ กทักษะ
ด้ านคอมพิวเตอร์
Computer programs in order to be appropriately applied to works of art and design.
Practice computer skills.

704262

คอมพิวเตอร์ สําหรับการออกแบบ 2
3(2-2-5)
Computer - Aided Design II
ปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ กราฟิ กเกี่ยวกับงานออกแบบ 3 มิติ การสร้ างหุ่นจําลอง 3 มิติ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิ กเพื่อสนองความต้ องการในงานออกแบบประเภทต่างๆ
Work on computer graphic in terms of three-dimensional (3D) design, creativity of
3D models and computer graphic programs, serving the need in various designs.

704325

ภาพพิมพ์
3(2-2-5)
Printmaking
หลักการประวัติศาสตร์ ศิลปะภาพพิมพ์ในยุคต่างๆ ฝึ กปฏิบตั ิการพิมพ์ในเทคนิคต่างๆ เช่น
แม่พิมพ์จากกระดาษ ไม้ โลหะ และสื่อผสม
History of printmaking in different periods. Practice on several techniques such as
silk-screening, woodcut, engraving and multi-media printing.
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704326

ศิลปะไทย
3(2-2-5)
Thai Arts
ลักษณะและแบบแผนของศิลปกรรมไทยแบบประเพณี และอิทธิ พลที่ได้ รับจากภายนอก
โดยสังเขป เพื่อนําไปเป็ นพื ้นฐานสําหรับการประยุกต์ใช้ ในการออกแบบมีการศึกษาวิเคราะห์
ข้ อ มูล จากผลงานในปั จ จุบัน จากพิพิ ธ ภัณฑ์ ส ถานและโบราณสถาน มี ก ารศึก ษานอก
สถานที่
Characteristics and traditions of Thai art and culture, including influences acquired
from outside factors in brief. Apply such knowledge as a basis for design. Study
and analyze information of present works from museums, historical sites and study
tours.

704327

ออกแบบสิง่ ทอและแฟชัน่
3(2-2-5)
Textile and Fashion Design
วิธีการย้ อมสิง่ ทอด้ วยเทคนิคต่างๆ ทังการย้
้
อมด้ วยวิธีทางธรรมชาติ และการย้ อมด้ วยสารเคมี
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ งานที่มีความคิดสร้ างสรรค์และสวยงามการใช้ โปรแกรมในการออกแบบแฟชัน่
และสิ่งทอ รวมทังโปรแกรมในการศึ
้
กษาค้ นคว้ าหาข้ อมูลทางด้ านแฟชัน่ และสิ่งทอ กําหนด
ประเด็นปั ญหาทางการออกแบบและการพัฒนาแฟชัน่ และสิ่งทอ วิเคราะห์ปัญหาและแนว
ทางแก้ ไข นําไปสูก่ ารสรุป โดยการเสนอเป็ นโครงการ
Dyeing with various techniques, both natural and chemical process, in order to gain
creative and beautiful works. Study programs in textile and fashion design,
including researching in textile and fashion. Set up problematic issues in design
and development of textile and fashion. Problems analysis and solutions in order to
reach conclusion as a project proposal.

704328

ออกแบบเครื่ องประดับ
3(2-2-5)
Jewelry Design
ทฤษฎี แ ละหลัก การออกแบบ ฝึ กปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ รู ป แบบและลัก ษณะการของออกแบบ
เครื่ องประดับ แนวความคิดและขันตอนการออกแบบเครื
้
่ องประดับ
Theories and principles of design. Practice on forms and characteristics of jewelry
design, including its concepts and processes.
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704329

ออกแบบเฟอร์ นิเจอร์
3(2-2-5)
Furniture Design
ทฤษฎี แ ละหลัก การออกแบบ ฝึ กปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บ รู ป แบบและลัก ษณะการใช้ งานของ
เฟอร์ นิเจอร์ แนวความคิดและขันตอนการออกแบบ
้
การออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ใช้ สอย การจัดวางตําแหน่งของเฟอร์ นิเจอร์ ที่สมั พันธ์ กบั พื ้นที่ใช้ กบั เนื ้อที่ สัดส่วน
ของเครื่ องเรื อนกับการใช้ งานของมนุษย์ ความงาม วัสดุ และโครงสร้ าง อุปกรณ์ ประกอบ
เฟอร์ นิเจอร์ กรรมวิธีการผลิต การตกแต่งผิวขันสํ
้ าเร็ จ การแสดงแบบเฟอร์ นิเจอร์ และการทํา
ต้ นแบบหรื อหุ่นจําลอง
Theories and principles of design on practices on forms and characteristics of
furniture functions. Concepts and processes of design and furniture design by
considering functions of furniture, its positions compatible to space and proportion
of furniture and utilization. Study the beauty of furniture, its materials, structures,
building equipments, production processes, final texture polishing, presentations,
including making models.

704332

3(2-2-5)
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
Product Design II
ทฤษฎีและค้ นคว้ าข้ อมูลเบื ้องต้ นเพื่อนํามาประกอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างมีระบบ
เพื่อปฏิบตั ิการทําแบบร่ าง และหุ่นจําลอง การการเขียนแบบในระบบอุตสาหกรรม การระบุ
รายการประกอบการออกแบบ การวางแผนการผลิตเบื ้องต้ น
Theories and search for basic information in order to apply them in designing
products systematically. Practice on making sketches and models. Study drawing
for industrial production, making lists of design and planning basic production.

704333

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
3(2-2-5)
Product Design III
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีระบบกลไกและระบบไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ระบบขนส่งเพื่อการ
ทดสอบการใช้ งานจริ งได้ ศึกษาทฤษฎีการเลือกใช้ ระบบกลไกขนาดเล็กและระบบไฟฟ้า
สําหรับผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมฝึ กการเขียนรายงานการวิจยั และการออกแบบ
Design products with mechanic and electronic systems, and product applying
logistic systems, test them for practical usage. Study theories of selecting small
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mechanic systems and electric systems for industrial products. Practice writing
research and design reports.
704335

วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
3(2-2-5)
Materials and Methods
คุณ สมบัติ กรรมวิ ธี ก ารผลิ ต และหลัก การพิ จ ารณาเลื อ กใช้ วัส ดุป ระเภทกระดาษ
พลาสติก แก้ ว โลหะ รวมทังวั
้ สดุอโลหะอื่นๆ เช่น เซรามิก และวัสดุทางธรรมชาติอื่นๆ
เพื่อประยุกต์ใช้ ในการออกแบบ
Qualities, production processes and principles of choosing materials: papers,
plastic, glass, metal, and others such as ceramics and natural materials for applying
in design.

704336

3(2-2-5)
เทคนิคการทําหุ่นจําลอง
Model Techniques
เทคนิ ค การทํ า หุ่น จํ า ลองในรู ป แบบต่า งๆ เช่ น หุ่น จํ า ลองเพื่ อ วิ เ คราะห์ รู ป ทรง สัด ส่ว น
หุ่นจําลองเท่าของจริ ง หุ่นจําลองสํารอง ศึกษาวัสดุและกรรมวิธีการสร้ างที่เหมาะสมกับ
หุ่นจําลองแต่ละประเภท
Techniques of making models in different forms such as models for analysing
figures, shapes, prototype model; mock-up models. Study suitable materials and
techniques of building each type of models.

704339

ออกแบบเครื่ องปั น้ ดินเผา
3(2-2-5)
Ceramic Design
ความหมาย ความสําคัญ ประเภท ประวัติความเป็ นมาของเครื่ องปั น้ ดินเผา ขันตอนการ
้
ผลิตเครื่ องปั น้ ดินเผา การขึ ้นรูปเครื่ องปั น้ ดินเผา ศึกษาองค์ประกอบของดิน ชนิดของดิน
สูตรเคมีในเนื อ้ ดิน การเตรี ยมดิน การออกแบบ
โครงสร้ างพื น้ ฐานผลิตภัณฑ์
เครื่ องปั น้ ดินเผา ปฏิบตั ิการขึ ้นรู ปด้ วยวิธีการต่างๆ ศึกษาเรื่ องเตาเผาส่วนประกอบเตาวัสดุ
อุปกรณ์เตา ชนิดของเตา การเผาดิบ การเผาเคลือบ
Meaning, importance, type and background of ceramics, including processes of
producing and forming ceramics. Learn elements of soil, types of chemicals in soil
texture, preparation of soil, design of basic structure for ceramic products, forming
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workshop with several techniques. Study the kiln, its elements, materials and types:
intermittent and continuous.
704342

ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ 2
3(2-2-5)
Package Design II
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อการขายปลีก การศึกษาพื ้นฐานของระบบการพิมพ์ เทคนิคและ
กรรมวิธีการพิมพ์ ขันตอนก่
้
อนการพิมพ์ ระหว่างการพิมพ์ และหลังการพิมพ์ ตลอดจนวัสดุ
เพื่อการพิมพ์ ข้ อพิจารณาในการออกแบบให้ เหมาะสมกับการพิมพ์ พร้ อมแบบฝึ กหัดการ
ั ฑ์ที่ผลิตจากวัสดุพลาสติกเป็ นหลัก
ออกแบบบรรจุภณ
Package design in terms of retailing sale, Study the basis of printing systems,
techniques and processes. Learn pre-printing, interim, and post-printing processes,
including printing materials, consideration in design to suit printing and practices of
designing packages made of plastic material as its basis.

704343

ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ 3
3(2-2-5)
Package Design III
ศึกษาการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์โดยคํานึงถึงความต้ องการของผู้บริ โภคที่ด้านกายภาพ ด้ าน
กายศาสตร์ และด้ านจิตวิทยา โดยเน้ นการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อการขายปลีกและขายส่ง
ศึก ษากระบวนการประเมิ น คุณ ภาพผลงานออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ ใ นเชิ ง จิ ตวิ ท ยาและเชิ ง
การตลาด พร้ อมแบบฝึ กหัดการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ผลิตจากวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ แก้ ว และ
โลหะ
The study of packages design, taking into account the physical needs of
consumers, physical sciences and psychology, the focus on packages design for
retail and wholesale, To assess the quality of packages design in psychology and
marketing-oriented including practices of designing packages made of glass and
metal.

704345

ภูมิปัญญาไทยและศิลปกรรมท้ องถิ่น
3(2-2-5)
Thai Wisdom and Local Arts
พืน้ ฐานองค์ ค วามรู้ และวิวัฒ นาการของศิลปกรรมท้ องถิ่ น ภูมิหลัง ทางด้ านบริ บ ททาง
สังคมไทย เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดความเข้ าใจพื ้นฐานขององค์ความรู้ ของศิลปกรรมท้ องถิ่น อัน
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จะนํ า ไปสู่ก ารประยุก ต์ ค วามรู้ ต่า งๆ ของสัง คมไทยไปใช้ กับ ผลงานทางศิลปะ มี การฝึ ก
ภาคปฏิบตั นิ อกสถานที่
Basic knowledge and evolution of local art, including background of Thai social
context. Achieve the fundamental understanding of Thai wisdom and local art.
Apply various means of knowledge about Thai society with artworks and practice on
practicum training.
704346

เทคโนโลยีการบรรจุและการขนส่ง
3 (2-2-5)
Packaging Technology and Transportation
หลักการ กรรมวิธี และเทคนิคต่างๆ ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างชนิดให้ เหมาะสมกับสภาพ
การใช้ งานทุกขันตอน
้
นับตังแต่
้ การบรรจุ การกระจายสินค้ าการวางจําหน่าย การเก็บ
รักษา การใช้ งานและหลักการใช้ งาน รวมทังการขนส่
้
งและการคลังสินค้ า
Procedures and techniques in packing different kinds of products to suit any
functioning condition: packing, distributing, selling, storing, using, and operating
products, including transportation and storage.

704347

ภาพประกอบสําหรับการออกแบบ
3 (2-2-5)
Illustration Design
ปฏิบตั ิงานการออกแบบสร้ างสรรค์ภาพประกอบด้ วยเทคนิคและอุปกรณ์ ต่างๆ เพื่อพัฒนา
ทักษะในการสื่อความหมายด้ วยภาพจากเรื่ องราวและบทความที่กําหนด รวมทังฝึ
้ กหัดเขียน
ภาพประกอบประเภทต่างๆ เพื่อความเหมาะสมกับงาน
Work on illustration design with different techniques and materials, in order to
develop skills in communicating assigned stories and articles through pictures.
Practice drawing several kinds of illustrations to suit the usage.

704348

คอมพิวเตอร์ กราฟิ กมัลติมิเดีย
3 (2-2-5)
Computer Graphic Multimedia
ปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ กราฟิ กมัลติมีเดียในรู ปแบบสื่อผสมเชิงโต้ ตอบกับผู้ใช้ (CD-ROM
Interactive) กระบวนการทํางาน แนวความคิด และการเสนอผลงาน ด้ วยคอมพิวเตอร์
กราฟิ กมัลติมีเดีย เพื่อสนองความต้ องการในงานออกแบบประเภทต่างๆ
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Work on computer graphic multimedia in the form of CD-ROM Interactive. Learn
working processes, concepts and presentations with computer graphic multimedia
to serve the need in various designs.
704349

ถ่ายภาพสร้ างสรรค์
3 (2-2-5)
Creative Photography
เทคนิคการถ่ายภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารความคิด การใช้ ภาพถ่าย
ร่วมกับองค์ประกอบทางการออกแบบอื่นๆ
Photographic techniques to apply as a tool of communicating ideas, including using
photos with others designed works.

704353

ผลงานและการนําเสนอ
3 (2-2-5)
Portfolio and Presentation
เทคนิคการเสนอผลงานในรู ปแบบต่างๆ การทําแผนภูมิเสนอข้ อมูลปฐมภูมิและข้ อมูล
วิเคราะห์ ประกอบการเสนอแบบ ศิลปะการแสดงออกด้ วยการพูด และการเตรี ยมงานขัน้
สําเร็ จ เพื่อโน้ มน้ าวผู้เกี่ยวข้ อง ตลอดจนเทคนิคการนําเสนอผลงาน และการทําแฟ้มสะสม
งาน
Techniques of presenting, making diagrams to present primary data and analytical
data along with proposing performance art through verbal expressions and
achievement plan, in order to convey the interested to the contents, as well as
presentation techniques and portfolio operation.

704355

ออกแบบนิทรรศการ
3 (2-2-5)
Exhibition Design
ความหมาย วัต ถุป ระสงค์ แ ละหลัก ออกแบบนิ ท รรศการในรู ป แบบต่า งๆ รวมทัง้ หน่ ว ย
้
นําเสนอสินค้ า ณ จุดจําหน่าย ศึกษาการปฏิบตั ิงานด้ านการวางแผนกํ าหนดขันตอนการ
ทํางาน การออกแบบ สร้ าง ติดตัง้ การประชาสัมพันธ์ และการเปิ ดแสดง
Meaning, objective, and principle of exhibition design in various forms, including
product supply unit at the marketing point. Study operation of planning, staging,
working, designing, building, installing, promoting, and opening.

47

704356

การสอนเฉพาะทางศิลปะและการออกแบบ
3 (2-2-5)
Spacific Teaching in Art and Design
เนื ้อหากิจกรรมและวิธีการสอน การออกแบบ การวางแผนการสอน การอภิปรายและการสอน
ศิลปะและออกแบบในระดับการศึกษาต่างๆ
Content of activities and teaching methods; designing and planning course
syllabuses; discussing, and teaching in the area of art and design at different
educational levels.

704371

ระเบียบวิธีวิจยั ทางศิลปะและการออกแบบ
3 (2-2-5)
Research Methodology in Arts and Design
หลักและวิธีวิจยั ทางศิลปะและการออกแบบ ในลักษณะต่างๆ ในเรื่ องของขันตอนการวาง
้
แผนการวิจยั การรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจยั การเขียนรายงาน
การวิจยั และการนําเสนอผลของการวิจยั
Principles and techniques in arts and Design, research method in terms of
procedures, research plans, data collection, data analysis, research conclusion,
including writing and presenting research studies.

704381

การฝึ กงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึ กปฏิบตั ิงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ ยวข้ องทางศิลปะและ การออกแบบ
โดยได้ รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
Practice on working in governmental or private Arts and design sectors approved
by the university.

704382

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การฝึ กปฏิบตั งิ านด้ านศิลปะและการออกแบบในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจโดยตรงจากสถานประกอบการจริ ง นิสิตจะต้ องทําโครงงาน
และนําเสนอโครงงานต่อกรรมการประจําหลักสูตร และมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่าง
เป็ นระบบ
Practices on operating art and design in governmental and private
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sectors to directly enhance knowledge and understanding from real experiences;
writing a project and presenting it to the curriculum committee; a systematic
evaluation of the operation
707383

การฝึ กอบรมหรื อการฝึ กงานในต่างประเทศ
6 หน่วยกิต
International Academic or Professional Training
การฝึ กอบรมหรื อ ปฏิ บัติ ง านในหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องทางศิ ล ปะและการออกแบบใน
ต่างประเทศ โดยได้ รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
International Academic or Professional Training in Arts and design sectors
approved by the university.

704384

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
ดําเนินการต่อเนื่องจากวิชาศิลปะนิพนธ์ เพื่อปูพื ้นฐานต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
นิสิตเป็ นผู้กําหนดหัวข้ อวัตถุประสงค์ วิธีการศึกษาค้ นคว้ า วิเคราะห์ วิจัย ดําเนินการ
ั ฑ์ให้ สมบูรณ์ โดยการเสนอต่อ
ปฏิบตั ิการออกแบบผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
อาจารย์ที่ปรึ กษา และได้ รับการพิจารณาตรวจจากคณะกรรมการ ตลอดจนนําผลงานมาจัด
นิทรรศการเผยแพร่สาธารณชน
Continuous work after the course ‘Art Thesis’ for extending to the Graduate level.
Student determine the topic, objective, procedures and analysis, and completes the
visual art designed project, present to the committee and finalized it in the form of
exhibition to public.

704434

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
3 (2-2-5)
Product Design IV
การวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
เกณฑ์การวัดประเมินผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างๆ ผลกระทบการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มี
ต่อสิง่ แวดล้ อม
Planning and production control, quality control and product design industries,
assessment criteria and standards-based products, impact on the environment in
product design.
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704444

ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ 4
3(2-2-5)
Package Design IV
ศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อการขนส่ง การกระจายสินค้ าและการคลังสินค้ า การ
ทดสอบและวิเคราะห์บรรจุภณ
ั ฑ์ในด้ านพลศาสตร์ การบรรจุ ตลอดจนศึกษาการบริ หารจัด
โครงการของการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
The design of packages for transportation, distribution and warehousing, testing
and analysis in the dynamics of the packaging container, including the study of the
project management of packages design.

704472

สัมมนาการออกแบบ
1 (0-3-5)
Seminar in Design
ขันตอนการค้
้
นคว้ า และวิจยั เพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลในการออกแบบ โดยเริ่ มจากค้ นคว้ าเพื่อ
สรุ ปเป็ นหัวข้ อวิจยั ขันตอนในการวิ
้
จยั การนําเสนอผลงาน และมีการสัมมนาตามหัวข้ อที่
นําเสนอ เพื่อเป็ นการปูพื ้นฐานในการทําวิจยั ประกอบงานออกแบบและการออกแบบต่อไป
Process of conducting research in order to gain some data for designing by starting
from getting a research topic, procedures and presentation. Organize a seminar
according to the proposed topic in order to give background in doing research in
supplementing design work and further design.

704473

ศิลปนิพนธ์
6 (0-12-5)
Arts Thesis
ดําเนินการต่อเนื่องจากวิชาสัมมนาการออกแบบ ซึ่งนิสิตเป็ นผู้กําหนดหัวข้ อวัตถุประสงค์
วิธีการศึกษาค้ นคว้ า วิเคราะห์ วิจัย ดําเนินการปฏิบตั ิการออกแบบให้ สมบูรณ์ โดยการ
เสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และได้ รั บ การพิ จ ารณาตรวจจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ตลอดจนนําผลงานมาจัดนิทรรศการเผยแพร่สาธารณชน
Continuous work after the course ‘Seminar in Design’. Student determine the topic,
objective, procedures and analysis, and completes the designed project, present to
the committee and finalized it in the form of exhibition to public.
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา มีความหมาย ดังนี ้
3.1.6.1 ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ รหัส 3 ตัวแรก
ตัวเลขประจําสาขาวิชา
704 หมายถึง สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
3.1.6.2 ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือ รหัส 3 ตัวหลัง
เลขหลักหน่ วย : แสดงอนุกรมรายวิชา
เลขหลักสิบ : แสดงหมวดหมูใ่ นสาขาวิชา
1
หมายถึง
พื ้นฐานวิชาชีพทางทฤษฎี
2
หมายถึง
พื ้นฐานวิชาชีพทางปฏิบตั ิ
3
หมายถึง
ออกแบบผลิตภัณฑ์
4
หมายถึง
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
5
หมายถึง
การสื่อสาร
6
หมายถึง
คอมพิวเตอร์
7
หมายถึง
วิจยั
ศิลปนิพนธ์ ,การฝึ กงาน ,สหกิจศึกษา ,
8
หมายถึง
การศึกษาอิสระ
เลขหลักร้ อย : แสดงชันปี
้ และระดับ
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสูตร และอาจารย์ รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่ ง วุฒกิ ารศึกษา / สาขา

1

นายศุภเดช หิมะมาน

3-1017-01040-82-8

อาจารย์

2

นายอนุชิต สุริยงค์

3-6201-00485-24-2

อาจารย์

3

นายลัคนา วงศ์สวัสดิ์

3-8099-00435-34-3

อาจารย์

M.F.A. (Design Nagoya)

University of Art,
ประเทศญี่ปนุ่
สถ.บ. (ศิลปะอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า คุณ
ทหารลาดกระบัง
วท.ม (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.บ. (การออกแบบบรรจุ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภัณฑ์) เกียรตินิยมอันดับ 1
ศม. (เครื่ องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศบ. (เครื่ องเคลือบดินเผา)

4

นายเจนยุทธ ศรี หิรัญ

3-6699-00196-15-4

อาจารย์

5

นางสาวจรัญญา พหลเทพ

1-1014-00366-73-6

อาจารย์

สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัย

2549

2555

2548

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วท.ม.(เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค.อ.ม.(เทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม)
พระจอมเกล้ า คุณ
ทหารลาดกระบัง
วท.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม)

ปี ที่สาํ เร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนนั ทา

2551

2554
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3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน

ตําแหน่ ง

วุฒกิ ารศึกษา
กศ.ด.(การบริ หารการศึกษา)มหาวิทยาลัยนเรศวร
กศ.ม.(ศิลปศึกษา)มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
กศ.บ.(ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
บางแสน
ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม.(ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.อ.บ. (ศิลปะอุตสาหกรรม) เกียรตินิยม อันดับ2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ศป.ม. (นฤมิตศิลป์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศป.บ. (สื่อนวัตกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศม.(ประยุกต์ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศบ.(ประยุกต์ศิลปศึกษา)มหาวิทยาลัยศิลปากร
MDigitalDes (Digital Design)Queensland
College of Art Griffith University ประเทศ
ออสเตรเลีย
สถ.บ.(ศิลปะอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ศป.ม. (นฤมิตศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศป.บ. (นิเทศศิลป์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ศม. (การออกแบบนิเทศศิลป์)มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศป.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
MFA.Printmaking 1st class Horror Visva Bharati
University, Sartiniketan ประเทศอินเดีย
ศบ. (มัณฑนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศป.บ. (ภาพพิมพ์)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ศศ.บ. (การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์)
เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. (การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์)
เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

1

รศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์

3-1009-03016-54-4

รศ.ดร

2

รศ.ดร.นิรัช สุดสังข์

3-1009-03016-54-4

รศ.ดร

3

ผศ.ศุภรัก สุวรรณวัจน์

3-9103-00072-00-3

ผศ.

4

นายทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์

3-9103-00072-00-3

อาจารย์

5

นางสาวลินดา
อินทราลักษณ์

3-6599-00368-66-4

อาจารย์

6

นางสาวตติยา เทพพิทกั ษ์

3-1201-01752-54-1

อาจารย์

7

นายวิสิฐ จันมา

3-6501-01061-22-5

อาจารย์

8

นายธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี

3-7798-00072-03-7

อาจารย์

9

นายนรเศรษฐ์ ไวศยกุล

3-2499-00002-76-1

อาจารย์

10

นายอนุชิต สุริยงค์

3-6201-00485-24-2

อาจารย์

11

นายชโรธรณ์ ทิพย์อปุ ถัมภ์

1-5399-00005-90-6

อาจารย์

12

นายรุ่งโรจน์ รัตนพิเชฐกุล

3-1009-01111-87-6

อาจารย์

MFA. (Computer Arts) Academy of Art
University สหรัฐอเมริ กา
สถ.บ. (สถาปั ตยกรรมภายใน)สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
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13

นายสุรชาติ เกษประสิทธิ์

3-6502-00152-369

อาจารย์

14

นายดนัย เรี ยบสกุล

3-3099-00777-16-8

อาจารย์

15

นายฐิ ติ สมบูรณ์เอนก

3-6701-00121-52-6

อาจารย์

16

นายลัคนา วงศ์สวัสดิ์

3-6701-00121-52-6

อาจารย์

17

นายวิสิฐ อรุณรัตนานนท์

3-6501-01291-35-2

อาจารย์

18

นายเจนยุทธ ศรี หิรัญ

3-6699-00196-15-4

อาจารย์

19

นางสาวจรัญญา พหลเทพ

1-1014-00366-73-6

อาจารย์

ศม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศบ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศม. (ออกแบบนิเทศศิลป์)มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศป.บ (ออกแบบสื่อสาร)มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
ศม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศบ. (ประติมากรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศม. (เครื่ องปั น้ ดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศบ. (เครื่ องปั น้ ดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศป.ม. (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศป.บ. (ศิลปะไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม.(เทคโนโลยีการบรรจุ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(เทคโนโลยีการบรรจุ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า คุณทหาร
ลาดกระบัง
วท.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา

4. องค์ ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ บณ
ั ฑิต มีความต้ องการให้ บณ
ั ฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพ
ก่อนเข้ า สู่การทํ างานจริ ง ดัง นัน้ ในหลักสูตรจึงมี รายวิชาประสบการณ์ ภาคสนาม เพื่อฝึ กให้ นิสิตรู้ จักการ
ประยุกต์ใช้ ความรู้ ที่เรี ยนมา มาใช้ กับสภาพการทํางานจริ ง และเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมในทุกๆด้ าน
ก่อนออกไปทํางานจริง โดยหลักสูตรได้ จดั ให้ อยูใ่ นกลุม่ วิชาการศึกษาทางเลือก
วิชาการศึกษาทางเลือกจะแบ่งออกเป็ น 2 แนวทาง เพื่อให้ นิสิตได้ เลือกแนวทางการศึกษาที่เหมาะสม
สําหรับตนเอง 1 แนวทาง จํานวน 6 หน่วยกิตโครงงาน จะประกอบไปด้ วย
(1) โครงงาน จะประกอบไปด้ วย
704382
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต หรื อ
Co-operative Education
704383
การฝึ กอบรมหรื อฝึ กงานในต่างประเทศ
6 หน่วยกิต
International Academic or Professional Training
(2) การฝึ กงาน
704381
การฝึ กงาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
Professional Training
(ไม่น้อยกว่า 270 ชัว่ โมง)

54

4.1. ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสติ มีดงั นี ้
- ทักษะในการปฏิบตั งิ านจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้ าใจในหลักการ ความจําเป็ นใน
การเรี ยนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ ้น
- บูรณาการความรู้ที่เรี ยนมาเพื่อนําไปแก้ ปัญหาทางการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ได้
- มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ดี
- มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเข้ าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสถาน
ประกอบการได้
- มีความกล้ าในการแสดงออก และนําความคิดสร้ างสรรค์ไปใช้ ประโยชน์ในงานได้
- มีทกั ษะการสื่อสารด้ านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่ วงเวลา
ภาคฤดูร้อนของชันปี
้ ที่ 3 สําหรับการฝึ กงาน และภาคการศึกษาปลายของชันปี
้ ที่ 4 สําหรับ
วิชาสหกิจศึกษา หรื อการฝึ กอบรมหรื อฝึ กงานในต่างประเทศ
4.3 จํานวนหน่ วยกิต
6 หน่วยกิตสําหรับการฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา หรื อการฝึ กอบรมหรื อฝึ กงานในต่างประเทศ
4.4 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
4.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชัว่ โมงการให้ คําปรึกษา จัดทําบันทึกการให้ คาํ ปรึกษา และปรับปรุงให้ ทนั สมัยเสมอ ให้ นิสติ
รายงานความก้ าวหน้ าปั ญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา อีกทังมี
้ ตวั อย่างโครงงานให้
ศึกษา และการฝึ กงานนันนิ
้ สติ ต้ องเข้ ารับการฝึ กงานอย่างน้ อย 270 ชัว่ โมง ก่อนที่นิสติ จะสําเร็จ
การศึกษาและมีการจัดทําฐานข้ อมูลแหล่งฝึ กงานเพื่อเผยแพร่ตอ่ นิสติ
4.6 กระบวนการประเมินผล
มีโครงการติดตามและประเมินผลนิสติ ฝึ กงานจากผู้ประกอบการ พร้ อมทังแนวทางในการ
้
พัฒนาเป็ นประจําโดยสํารวจทังด้
้ านความพึงพอใจของผู้ใช้ นิสติ ในด้ านต่างๆ
5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์ ได้ กําหนดให้ นิสิตได้
เรี ยนรู้กระบวนการและขันตอน
้
การสร้ างโครงงานวิทยานิพนธ์ ในรายวิชา 704473 ศิลปนิพนธ์ และรายวิชา
704384 การศึกษาอิสระ โดยกํ าหนดให้ นิสิตทําการค้ นคว้ าข้ อมูลในเรื่ องของหัวข้ อโครงงานศิลปนิพนธ์
ข้ อกํ าหนดในการทํ า โครงงาน ต้ องเป็ นหัว ข้ อที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับการประยุก ต์ ใช้ ความรู้ ทางด้ านการออกแบบ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบรรจุภัณ ฑ์ มาประยุก ต์ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ออกแบบ และผลงานของตนเอง ได้ อ ย่ า งมี
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ประสิทธิภาพ โดยเป็ นโครงงานเดี่ยวและมีรายงานที่ต้องนําส่งตามรู ปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
อย่างเคร่งครัด
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นิสติ แสดงความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ มีความสามารถในการสื่อสารด้ วย
ภาษาเขียนและภาษาพูด มี ความเชี่ยวชาญในการใช้ เครื่ องมือ มีการประยุกต์ ใช้ ทฤษฏี ในการสร้ างสรรค์
ผลงานออกแบบเป็ นหุ่นจํ าลองและต้ นแบบ เพื่อใช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ต่อได้ ภายใต้
คุณสมบัตทิ ี่กําหนดไว้ ตอ่ ไปนี ้
1. มีวินยั ตรงต่อเวลา
2. มีจิตสํานึกความรับผิดชอบ ต่อสภาพแวดล้ อม สังคมและวัฒนธรรม
3. มีความรู้และความเข้ าใจหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื ้อหาของสาขาวิชาชีพ
4. มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องและศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
5. สามารถค้ นคว้ าหาข้ อมูล และนําหลักการ ทฤษฏี และความรู้อื่นๆเข้ ามาสร้ างแนวทาง และแก้ ไข
ปั ญหาในการปฏิบตั วิ ิชาชีพอย่างเหมาะสม
6. สามารถค้ นวิเคราะห์เชื่อมโยง และทําความเข้ าใจอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล โดยบูรณาการความรู้ใน
หลายๆด้ าน และสังเคราะห์แนวคิด เพื่อนําข้ อมูล มาใช้ ในการออกแบบและ/หรื อสร้ างสรรค์ตาม
กระบวนการทํางาน
7. สามารถคิดอย่างสร้ างสรรค์ประกอบด้ วยจินตนาการ แก้ ไขปั ญหาในการออกแบบที่ซบั ซ้ อน หรื อ
เสนอแนวทางในการแก้ ไข ที่ผสานประโยชน์ใช้ สอย ความงาม และเทคโนโลยี บริบท-ทาง
สิง่ แวดล้ อม สังคมและวัฒนธรรม เข้ าด้ วยกัน
8. มีทกั ษะทางการสื่อสาร สามารถสรุปประเด็น ถ่ายทอดความรู้และนําเสนอผลงาน ทังการพู
้
ด
การเขียน และการใช้ สื่ออื่นๆ ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจได้
9. มีกระบวนการทางความคิดและการทํางานอย่างเป็ นระบบ
10. มีความสามารถในการติดต่อ สื่อสารข่าวสารให้ เป็ นที่เข้ าใจได้ ถกู ต้ อง
11. มีทกั ษะทางการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้และนําเสนอผลงาน ทังการพู
้
ด การเขียน และ
การใช้ สื่ออื่นๆ ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจได้
5.3 ช่ วงเวลา
ศิลปะนิพนธ์ เรี ยนภาคการศึกษาต้ น ชันปี
้ ที่ 4
การศึกษาอิสระ เป็ นวิชาเลือกภาคการศึกษาปลายชันปี
้ ที่ 4
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5.4 จํานวนหน่ วยกิต
ศิลปนิพนธ์
6 หน่วยกิต
การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต
** สําหรับนิสติ ที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาหรื อการฝึ กอบรมหรื อฝึ กงานในต่างประเทศ
ไม่ต้องลงทะเบียนในรายวิชาการศึกษาอิสระ
5.5 การเตรียมการ
1. คณะกรรมการดําเนินการรายวิชาเป็ นผู้รับผิดชอบการดําเนินการในรายวิชาฯ ทําการยกร่าง
ระเบียบปฏิบตั แิ ละวิธีดําเนินการรายวิชาฯ และแต่งตังกรรมการที
้
่ปรึกษาเฉพาะเรื่ อง
2. กลุม่ อาจารย์ที่ปรึกษาเป็ นกลุม่ อาจารย์ที่ให้ คําปรึกษาแก่นิสติ ภายในกลุม่ โดยนิสติ จะเป็ น
ผู้เลือกกลุม่ อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องที่นิสติ สนใจ
3. อาจารย์ที่ปรึกษาเป็ นอาจารย์ที่อยูใ่ นแต่ละกลุม่ โดยทําหน้ าที่ให้ คําแนะนํากับนิสติ ในที่ปรึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินศิลปนิพนธ์ ประเมินผลจากรายงานความก้ าวหน้ าในการทําโครงงานศิลปนิพนธ์ สมุด
บันทึกการให้ คําปรึ กษา โดยอาจารย์ ที่ปรึ กษา และประเมินผลจากผลสําเร็ จของศิลปนิพนธ์ โดยโครงงาน
ดังกล่าวต้ องสามารถทํางานได้ ในเบื ้องต้ น และการจัดสอบการนําเสนอ ต่อกรรมการศิลปนิพนธ์
การประเมินการศึกษาอิสระประเมินผลจาก วิธีการศึกษาค้ นคว้ า วิเคราะห์ วิจยั ดําเนินการ
ปฏิบตั ิการออกแบบผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ สมบูรณ์ โดยการเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
และได้ รับการพิจารณาตรวจจากคณะกรรมการ ตลอดจนนําผลงานมาจัดนิทรรศการเผยแพร่สาธารณชน
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หมวดที่ 4. ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนิสิต
(1) มีคุณธรรม จริ ยธรรม ถ่อมตนและทํ าหน้ าที่ เป็ น ส่งเสริ มและสอดแทรกให้ นิสิตมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
พลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม เคารพในสิทธิทางปั ญญาและข้ อมูลส่วนบุคคล การใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถกู ต้ อง นอกจากนี ้อาจ
มี ก ารจั ด ค่ า ยพั ฒ นาชุ ม ชน เพื่ อ ให้ นิ สิ ต มี โ อกาส
ประยุกต์หรื อเผยแพร่ความรู้ที่ได้ ศกึ ษามา
(2) มีความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้ องปูพื ้นฐานของศาสตร์
บรรจุภัณฑ์ ทัง้ ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิบัติอ ยู่ใ น และสร้ างความเชื่ อ มโยงระหว่ า งภาคทฤษฎี แ ละ
เกณฑ์ ดี สามารถประยุกต์ ได้ อย่างเหมาะสมใน ปฏิ บั ติ มี ป ฏิ บั ติ ก าร แบบฝึ กหั ด โครงงาน และ
การประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง
กรณีศึกษาให้ นิสิตเข้ าใจการประยุกต์องค์ความรู้ กับ
ปั ญหาจริง
(3) มีความรู้ ทนั สมัย ใฝ่ รู้ และมีความสามารถพัฒนา รายวิชาเลือกที่เปิ ดสอนต้ องต่อยอดความรู้ พื ้นฐานใน
ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนา ภาคบัง คับ และปรั บตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มี
สังคมอย่างต่อเนื่อง
โจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้ นิสิตค้ นคว้ าหาความรู้ ในการ
พัฒนาศักยภาพ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรี ยนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นิสิตต้ องมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมเพื่อให้ สามารถดําเนินชีวิตร่ วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่ น และเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม การสร้ างทัศนคติให้ นิสิตสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์มีความรักในการ
เรี ยนการใฝ่ รู้ เพื่อปลูกฝั งความคิดสร้ างสรรค์ รู้ จกั คิดวางแผนขันตอนการทํ
้
างาน มีวินยั ความซื่อสัตย์และ
ความรั บ ผิ ด ชอบในการทํ า งานสาขาวิ ช าออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบรรจุภัณ ฑ์ นิ สิ ต จํ า เป็ นต้ อ งมี ค วาม
รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้ องพยายาม
สอดแทรกเรื่ องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี ้ทัง้ 4 ข้ อ เพื่อให้ นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม และจริ ยธรรมไปพร้ อมกับ
ุ สมบัติด้านคุณธรรม และจริ ยธรรมอย่างน้ อย 4 ข้ อตามที่
วิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทังอาจารย์
้
ต้องมีคณ
ระบุไว้
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
(2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
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(4) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ตอ่ บุคคลองค์กรและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให้ มีวฒ
ั นธรรมองค์กร เพื่อเป็ นการปลูกฝั งให้ นิสิตมีระเบียบวินยั โดยเน้ นการเข้ าชันเรี
้ ยนให้
ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่ เป็ นไปตามระเบียบของสถาบันฯ นิสิตต้ องมี ความรั บผิดชอบโดยในการ
ทํางานกลุ่มนัน้ ต้ องฝึ กให้ ร้ ู หน้ าที่ของการเป็ นผู้นํากลุ่มและการเป็ นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้ องไม่
กระทําการทุจริ ตในการสอบหรื อลอกการบ้ านของผู้อื่น เป็ นต้ น นอกจากนี ้อาจารย์ผ้ สู อนทุกคนต้ องสอดแทรก
เรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทังมี
้ การจัดกิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม เช่น การ
ยกย่องนิสติ ที่ทําดี ทําประโยชน์แก่สว่ นรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
้ ยน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
- ประเมินจากการตรงเวลาของนิสติ ในการเข้ าชันเรี
และการร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้ อมเพรี ยงของนิสติ ในการเข้ าร่วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
- ประเมินจากการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
นิสิตต้ องมีความรู้ เกี่ ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา มีคุณธรรม จริ ยธรรม และความรู้ เกี่ยวกับสาขาวิชาที่
ศึกษานัน้ ต้ องเป็ นสิ่งที่นิสิตต้ องรู้ เพื่ อใช้ ประกอบอาชี พและช่วยพัฒนาสังคม ดังนัน้ มาตรฐานความรู้ ต้ อง
ครอบคลุมสิง่ ต่อไปนี ้
(1) มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื ้อหาสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้ าใจและอธิบายความต้ องการของผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ต้องการ
ออกแบบ รวมทังประยุ
้
กต์ความรู้ ทักษะ และการใช้ เครื่ องมือหรื อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการแก้ ไขปั ญหา
(3) สามารถติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการและวิวฒ
ั นาการการออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี
การผลิต แนวโน้ มทางสังคม รวมทังการนํ
้
าไปประยุกต์ใช้
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศกึ ษากับความรู้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้ การสอนในหลากหลายรู ป แบบ โดยเน้ นหลัก การทางทฤษฎี และประยุ ก ต์ ใ ช้ ท างปฎิ บัติ ใ น
สภาพแวดล้ อมจริ ง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม ทัง้ นีใ้ ห้ เป็ นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนือ้ หาสาระของรายวิชานัน้ ๆ นอกจากนี ค้ วรจัดให้ มีการเรี ยนรู้ จากสถานการณ์ จริ งโดย
การศึก ษาดูง านหรื อเชิ ญผู้เ ชี่ ย วชาญที่ มี ประสบการณ์ ต รงมาเป็ นวิท ยากรพิเ ศษเฉพาะเรื่ องตลอดจนฝึ ก
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ
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2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ขิ องนิสติ ในด้ านต่าง ๆ คือ
(1) ทดสอบย่อยระหว่างการเรี ยน
(2) สอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
(3) ประเมินจากรายงานที่นิสติ จัดทํา
(4) ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชันเรี
้ ยน
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
นิสิตต้ องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ โดยพึ่งตนเองได้ เมื่อจบการศึกษาแล้ ว ดังนัน้
นิ สิ ตจํ า เป็ นต้ องได้ รั บ การพัฒ นาทัก ษะทางปั ญ ญาไปพร้ อมกับคุณธรรม จริ ย ธรรม และความรู้ เกี่ ย วกับ
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ในขณะที่สอนนิสิต อาจารย์ต้องเน้ นให้ นิสิตคิดหาเหตุผล เข้ าใจ
้
ดด้ วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจํา นิสิตต้ องมี
ที่มาและสาเหตุของปั ญหา วิธีการแก้ ปัญหารวมทังแนวคิ
คุณสมบัตติ า่ ง ๆ จากการสอนเพื่อให้ เกิดทักษะทางปั ญญาดังนี ้
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
(2) สามารถสืบค้ น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาอย่างสร้ างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปั ญหาและความต้ องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ ไขปั ญหาด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ได้
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
(1) กรณีศกึ ษาทางด้ านการออกแบบ
(2) การอภิปรายกลุม่
(3) ให้ นิสติ มีโอกาสปฏิบตั จิ ริ ง
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปั ญญา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ด้านทักษะทางปั ญญา นี ้สามารถทําได้ โดยการออกข้ อสอบหรื อโจทย์
การปฏิบตั ิงานที่ให้ นิสิตแก้ ปัญหา อธิ บายแนวคิดของการแก้ ปัญหา และวิธีการแก้ ปัญหาโดยการประยุกต์
ความรู้ที่เรี ยนมา หลีกเลี่ยงข้ อสอบที่เป็ นการเลือกคําตอบที่ถกู มาคําตอบเดียวจากกลุม่ คําตอบที่ให้ มา ไม่ควร
มีคําถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ
ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนิสิต เช่น ประเมินจากการนําเสนอรายงานใน
ชันเรี
้ ยน การทดสอบโดยใช้ แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์ เป็ นต้ น
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทัก ษะความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว บุ ค คลและความสามารถในการ
รั บผิดชอบ
นิสิตต้ องออกไปประกอบอาชีพซึง่ ส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้ องกับคนที่ไม่ร้ ู จกั มาก่อน คนที่มาจากสถาบัน
อื่น ๆ และคนที่จะมาเป็ นผู้บงั คับบัญชา หรื อคนที่จะมาอยูใ่ ต้ บงั คับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้ เข้ ากับ
้
ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ ยวข้ องกับคุณสมบัติต่าง ๆ
กลุ่มคนต่าง ๆ เป็ นเรื่ องจําเป็ นอย่างยิ่ง ดังนันอาจารย์
ต่อไปนี ้ให้ นิสติ ระหว่างที่สอนวิชา หรื ออาจให้ นิสติ ไปเรี ยนวิชาทางด้ านสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติตา่ ง ๆ
ดังนี ้
(1) สามารถสื่อสารกับกลุม่ คนหลากหลายและสามารถสนทนาทังภาษาไทยและภาษาต่
้
างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุม่ ทังใน
้
บทบาทของผู้นํา หรื อในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ใช้ การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้ มีการทํางานเป็ นกลุ่ม การทํางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น
ข้ ามหลักสูตร หรื อต้ องค้ นคว้ าหาข้ อมูลจากการสัมภาษณ์บคุ คลอื่น หรื อผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวัง
ในผลการเรี ยนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี ้
(1) สามารถทํางานกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบตั งิ านได้ เป็ นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป
(5) มีภาวะผู้นํา
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รั บผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนําเสนอรายงานกลุม่ ในชันเรี
้ ยน และสังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้ วนชัดเจนตรงประเด็นของข้ อมูลที่ได้
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
นิสติ ต้ องมีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขันตํ
้ ่าดังนี ้
(1) มีทกั ษะในการใช้ เครื่ องมือที่จําเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทังปากเปล่
้
าและการเขียน เลือกใช้ รูปแบบของสื่อการ
นําเสนออย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี ้อาจทําได้ ใน
ระหว่างการสอน โดยอาจให้ นิสิตแก้ ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ ปัญหา และให้ นําเสนอแนวคิด
้ ยน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่าง
ของการแก้ ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนิสิตในชันเรี
อาจารย์และกลุม่ นิสติ
จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ในรายวิชาต่าง ๆ ให้ นิสิตได้ วิเคราะห์ สถานการณ์ จําลอง และสถานการณ์
เสมือนจริง และนําเสนอการแก้ ปัญหาที่เหมาะสม ในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้ านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ ทฤษฎี การเลือกใช้ เครื่ องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อ
คณิตศาสตร์ และสถิติ ที่เกี่ยวข้ อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้ อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้ เครื่ องมือต่างๆ การ
อภิปราย กรณีศกึ ษาต่างๆที่มีการนําเสนอต่อชันเรี
้ ยน

62

3. แสดงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะ (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิ ชา

1. คุณธรรม จริ ยธรรม

1

2

2. ความรู้

3

4

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

2

4

1

   

5. ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

1

2



 

วิ ชาพืน้ ฐาน
704111 พื ้นฐานการออกแบบ
Fundamental Design

 









 



704112 ประวัติศาสตร์ ศิลป์
History of Arts
704121 การเขียนแบบ
Working Drawing
704122 วาดเส้ น
Drawing
704123 องค์ประกอบศิลป์
Composition of Arts
704213 สุนทรี ยศาสตร์
Aesthetics
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รายวิ ชา

704224 ศิลปะภาพถ่าย
Arts of Photography

1. คุณธรรม จริ ยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

2

5. ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2























 





 





























 



















  

วิ ชาบังคับ
704131 ออกแบบ 3 มิติ
Three - Dimensional Design
704151 ออกแบบกราฟิ กเบื ้องต้ น
Basic Graphic Design
704231 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
Product Design I
704238 การตลาดสําหรับการออกแบบ
Marketing for Design
704241 ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ 1
Package Design I
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รายวิ ชา

704252 ออกแบบกราฟิ ก
เพื่อการสื่อสาร
Graphic Design for
Communication
704261 คอมพิวเตอร์ สําหรับ
การออกแบบ 1
Computer -Aided Design I
704262 คอมพิวเตอร์ สําหรับ
การออกแบบ 2
Computer-Aided Design II
704332 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
Product Design II
704333 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
Product Design III
704335 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
Materials and Methods

1. คุณธรรม จริ ยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

1

2
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รายวิ ชา

704336 เทคนิคการทําหุน่ จําลอง
Model Techniques
704342 ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ 2
Package Design II
704343 ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ 3
Package Design III
704345 ภูมิปัญญาไทยและศิลปกรรม
ท้ องถิ่น
Thai Wisdom and Local Arts
704353 ผลงานและการนําเสนอ
Portfolio and Presentation
704371 ระเบียบวิธีวิจยั ทางศิลปะ
และการออกแบบ
Research Methodology
in Arts and Design

1. คุณธรรม จริ ยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1

2

3

4

1

2

3

4













 





















































4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

1

2
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รายวิ ชา

704381 การฝึ กงาน
Professional Training
704434 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
Product Design IV
704444 ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ 4
Package Design IV
704472 สัมมนาการออกแบบ
Seminar in Design
704473 ศิลปนิพนธ์
Arts thesis

1. คุณธรรม จริ ยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

1
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วิ ชาเลือก
704325 ภาพพิมพ์
Printmaking
704326 ศิลปะไทย
Thai Arts
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รายวิ ชา

704327 ออกแบบสิง่ ทอและแฟชัน่
Textile and Fashion Design
704328 ออกแบบเครื่ องประดับ
Jewelry Design
704329 ออกแบบเฟอร์ นิเจอร์
Furniture Design
704339 ออกแบบเครื่ องปั น้ ดินเผา
Ceramic Design
704346 เทคโนโลยีการบรรจุ
และการขนส่ง
Technology Packing and
Transportation
704347 ภาพประกอบสําหรับการ
ออกแบบ
Illustration Design

1. คุณธรรม จริ ยธรรม

1

2

3













2. ความรู้

4

1

2













































 

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

1

2
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รายวิ ชา

1. คุณธรรม จริ ยธรรม

1

2

3

704348 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กมัลติมิเดีย
Computer Graphic Multimedia
704349 ถ่ายภาพสร้ างสรรค์ Creative
Photography
704355 ออกแบบนิทรรศการ
Exhibition Design







704382 สหกิจศึกษา
Co-operative Education
704383 การฝึ กอบรมหรื อการ
ปฏิบตั ิการฝึ กงานต่างประเทศ
International Academic or
Professional Training
704384 การศึกษาอิสระ
Independent Study

2. ความรู้

4

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

1

2
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริ ต
(1) มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื ้อหาสาขาวิชา
2) มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
3) เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้ าใจและอธิบายความต้ องการของผลิตภัณฑ์และ
4) สามารถวิเคราะห์ ผลกระทบจากการออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ และบรรจุภัณ ฑ์ ต่อ บุคคล
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ต้องการออกแบบ รวมทังประยุ
้
กต์ความรู้ ทักษะ และการใช้ เครื่ องมือ
องค์กรและสังคม
หรื อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการแก้ ไขปั ญหา
(3) สามารถติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการและวิวฒ
ั นาการการออกแบบผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีการผลิต แนวโน้ มทางสังคม รวมทังการนํ
้
าไปประยุกต์ใช้
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศกึ ษากับความรู้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายและสามารถสนทนาทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถให้ ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ ปัญหาสถานการณ์ ต่าง ๆ
ในกลุม่ ทังในบทบาทของผู
้
้ นํา หรื อในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทกั ษะในการใช้ เครื่ องมือที่จําเป็ นที่มีอยู่ในปั จจุบนั ต่อการทํางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทังปากเปล่
้
าและการเขียน เลือกใช้ รูปแบบ
ของสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีได้ อย่างเหมาะสม

3. ทักษะทางปั ญญา
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2) สามารถสืบค้ น ตีความ และประเมินสารสนเทศ
เพื่อใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาอย่างสร้ างสรรค์
3)สามารถรวบรวม ศึกษา วิ เคราะห์ และสรุ ป
ประเด็นปั ญหาและความต้ องการ
4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้
ไขปั ญหาทางการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภณ
ั ฑ์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชาศึกษาทั่วไป ปี การศึกษา 2554
ผลการเรี ยนรู้

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

- ทักษะภาษาไทย

Ο

× ×

Ο



×

×

- ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน

  

  

- ภาษาอังกฤษพัฒนา

  

- ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

×

×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

× ×
×  ×
×  ×
×  ×

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรั บผิดชอบ
4.1
4.2

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร
5.1
5.2

6.ด้ านทักษะ
Psychmotor

6.1

6.2

×
×
×
×

×

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษา

Ο



  
  





×

×

×

































×





Ο

Ο

Ο



×













×

×

×

×

×

×





2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- ภาษา สังคมและวัฒนธรรม

           

- ดุริยางควิจกั ขณ์

Ο

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- ปรัชญาเพื่อชีวิต
- กฎหมายพื ้นฐานเพื่อคุณภาพ
ชีวิต



Ο

Ο

   

Ο

×

Ο

      

× × × × × ×

Ο

×



×

×

Ο

 



Ο

× ×
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ผลการเรี ยนรู้

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
- อาหารและวิถีชีวิต

 

- วิทยาศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
หมายเหตุ :

●

1.2

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรั บผิดชอบ
4.1
4.2

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร
5.1
5.2

6.ด้ านทักษะ
Psychmotor

6.1

6.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

×

Ο

Ο

×
×

Ο



Ο

Ο

Ο



×



×

×

×

×

Ο

Ο



Ο



Ο

Ο





   

ความรับผิดชอบหลัก

2. ความรู้

O

Ο

รับผิดชอบรอง

  

x ไม่มี
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มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หลักสูตรสู่รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจําปี การศึกษา 2554
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความรับผิดชอบ
1.2 รู้จกั การมีสว่ นร่วม
1.3 มีจิตสาธารณะ
1.4 มีจรรยาบรรณในการดําเนินชีวิต
1.5 เคารพชื่นชม ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ความเป็ นไทย
2. ความรู้
2.1 รู้จกั ภาษาต่างประเทศมากกว่าหนึง่
2.2 ตระหนักในวัฒนธรรมวิถีชีวิตสังคมอาเซี่ยนสังคมโลก
2.3 เชื่อมโยงสภาพการปั จจุบนั การดําเนินชีวิต
2.4 เรี ยนรู้สถานะ ปั ญหาอุปสรรค การแก้ ไข วิทยาศาสตร์ /คณิตศาสตร์ กบั ชีวิตประจําวัน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 สามารถแยกแยะวิเคราะห์บนหลักการของเหตุผล
3.2 มีความคิดสร้ างสรรค์
3.3 รู้หลักการปรับบุคลิกภาพและสุขภาพ
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 สามารถติดต่อสื่อสารกับสังคมได้ ทงพฤติ
ั ้ กรรม กายวาจา และเทคโนโลยี
4.2 สร้ างปั ญญาในการอยูร่ ่วมกับผู้อื่น
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
5.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื ้อหา สําหรับการนําเสนอเป็ นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
5.2 ประยุกต์สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการแปลความหมาย สื่อสารและการวางแผนในการดําเนินชีวิต
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6. ด้ านทักษะ Psychmotor
6.1 ฝึ กฝนการใช้ ร่างกายเพื่อสร้ างความสมบูรณ์ของสุขภาพและจิตใจ
6.2 สามารถสร้ างบุคลิกภาพและการใช้ ภาษาให้ เป็ นที่ยอมรับของสังคมในระดับนานาชาติได้
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้ วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 2549
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ สาํ เร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับ รายวิ ช าควรให้ นิ สิ ต ประเมิ น การเรี ย นการสอนในระดับ รายวิ ช า มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้ อสอบให้ เป็ นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้ อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถทํ า ได้ โดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของนิสิต ควรเน้ นการทําวิจยั สัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอย่างต่อเนื่องและนําผลวิจยั ที่ได้ ย้อนกลับมาปรับปรุ งกระบวนการ
้
นคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดย
การเรี ยนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทังการประเมิ
องค์กรระดับสากล โดยการวิจยั อาจจะดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี ้
(1) ภาวการณ์ ได้ งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที่จบการศึกษา ในด้ านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้ าสัมภาษณ์ หรื อ การแบบส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้ าทํางานในสถานประกอบการนัน้ ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปี ที่ 1 หรื อปี ที่ 5 เป็ นต้ น
(3) การประเมินตําแหน่ง และหรื อความก้ าวหน้ าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรื อ สอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้ านความรู้ ความพร้ อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้ า
ศึกษาเพื่อปริ ญญาที่สงู ขึ ้นในสถานศึกษานัน้ ๆ
(5) การประเมิ น จากนิ สิ ต เก่ า ที่ ไ ปประกอบอาชี พ ในแง่ ข องความพร้ อมและความรู้ จาก
สาขาวิชาที่เรี ยน รวมทัง้ สาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ เสนอข้ อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ ดียิ่งขึ ้นด้ วย
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(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรื อ เป็ นอาจารย์ พิเศษ ต่อ
ความพร้ อมของนิสิตในการเรี ยน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการเรี ยนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนิสติ
ั นาเองและ
(7) ผลงานของนิสิตที่วดั เป็ นรู ปธรรมได้ ซึ่ง อาทิ (1) จํานวนโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่พฒ
วางขาย, (2) จํานวนสิทธิบตั ร, (3) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (4) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อ
สังคมและประเทศชาติ, (5) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทําประโยชน์ตอ่ สังคม
3. เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรั บอาจารย์ ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศหรื อแนะแนวการเป็ นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้ มีความรู้และเข้ าใจนโยบายของสถาบัน
คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริ มอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่งเสริ มการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชา มีการสนับสนุนด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม
ดูงานทางวิชาการและวิชาชี พในองค์ กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ ในประเทศและ/หรื อ
ต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริ มอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่งเสริ มการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องกับวิจัยในด้ านผลิตภัณฑ์ และ
บรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นอันดับแรก การสนับสนุนด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทังในประเทศและ/หรื
้
อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
(1) การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชมุ ชนที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุ
ภัณฑ์ ส่งเสริ มการทํ าวิจัยสร้ างองค์ความรู้ ใหม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็ นรอง
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีคณาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร ดําเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี ้
(1) ก่อนเปิ ดภาคเรี ยน มีการประชุมคณาจารย์ที่สอนในสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุ
ภัณ ฑ์ เพื่ อ ยื น ยัน การจัด ตารางสอนและมอบหมายให้ คณาจารย์ เ ตรี ย มความพร้ อมในเรื่ อ ง
เครื่ องมือ อุปกรณ์ประกอบการเรี ยนการสอน สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอนต่างๆ
(2) ในระดับคณะฯมีการแต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นหลักสูตรในทุกๆ ด้ าน
(3) ในหนึ่ ง ภาคการศึก ษา จัด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลอย่ า งน้ อ ยสองครั ง้ คื อ
กลางภาค และ
ปลายภาค
(4) แจ้ งผลการประเมินให้ อาจารย์ผ้ สู อนทราบ เพื่อทําการปรับปรุงต่อไป
(5) เมื่อสิ ้นสุดการเรี ยนการสอนในแต่ละปี ส่งผลการประเมินต่างๆ ให้ คณะและคณาจารย์ทราบ เพื่อ
ทําการปรับปรุงต่อไป
(6) มีการแต่งตังคณะกรรมการปรั
้
บปรุงหลักสูตรโดยทําการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี
(7) การบริ หารหลักสูตรเป็ นไปตามโครงสร้ างการบริหารตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรี ยนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มีการประมาณการรายจ่ายต่อนิสิตหนึ่งคนต่อปี และมีการคํานวณรายรับจากงบประมาณแผ่นดิน
และรายได้ จากค่าลงทะเบียนเรี ยนของนิสติ ให้ เพียงพอต่อการดําเนินการ
2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยู่เดิม
1.เครื่ องประมวลผลการเขียนแบบ จํานวน 2 เครื่ อง
2.ชุดโต๊ ะและเก้ าอี ้เขียนแบบ นจํานว 120 ชุด
3.เครื่ องคอมพิวเตอร์ กราฟิ กขันสู
้ ง จํานวน 5 เครื่ อง
4.เครื่ องคอมพิวเตอร์ ลกู ข่าย จํานวน 40 เครื่ อง
5.ชุดเครื่ องอัดขยายภาพขาวดํา จํานวน 1 เครื่ อง
6.ชุดไฟและแฟลชสตูดโิ อ สําหรับภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จํานวน 6 ชุด
7.แท่นพิมพ์สาํ หรับงานภาพพิมพ์และสิง่ พิมพ์ทํามือ จํานวน 2 แท่น
8.เตาเผาเครื่ องเคลือบระบบพลังงานความร้ อนจากก๊ าซ จํานวน 1 เครื่ อง
9.เตาเผาเครื่ องเคลือบระบบพลังงานความร้ อนจากไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่ อง
10.แป้นหมุนสําหรับขึ ้นรูปงานเครื่ องเคลือบ จํานวน 10 เครื่ อง
11.ชุดฝึ กการปฏิบตั กิ ารพูก่ นั ลม จํานวน 5 ชุด
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2.3 การจัดหาทรั พยากรการเรี ยนการสอนเพิ่มเติม
สิง่ สนับสนุนการเรี ยนการสอนที่สาํ คัญของสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ คือเครื่ องมือ
ั ฑ์
อุปกรณ์และห้ องปฏิบตั กิ าร ปั จจุบนั ทางสาขาวิชาได้ มีการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ ซื ้อครุภณ
เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ปั จจุบนั ทรัพยากรไม่เพียงพอและทันกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีสําหรับการเรี ยนการสอนในสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
(1) อาจารย์ ป ระจํ า ต้ อ งมี คุณ วุฒิ เ ป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิ ก ารเรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐาน
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ2548 .โดยมีคณ
(1.1) สําเร็ จการศึกษาทางสาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ เทคโนโลยีการ
บรรจุ เทคโนโลยีการพิมพ์ วัสดุศาสตร์ ออกแบบอุตสาหกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์
การออกแบบสื่อสาร การออกแบบสื่อนวัตกรรม หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง เช่น ออกแบบ
เซรามิกส์ การออกแบบสื่อนวัตกรรม การออกแบบกราฟิ กดีไซน์ คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
สําหรับการออกแบบ การออกแบบภาพเคลื่อนไหว การถ่ายภาพ ฯลฯ
(1.2) มีประสบการณ์การสอนในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต หรื อประสบการณ์ในวิชาชีพ
ด้ านการออกแบบที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างน้ อย 1 ปี
(2) มีความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
(3) มี ค วามรู้ มี ทั ก ษะในการจั ด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลสัม ฤทธิ์ ข องนิ สิ ต และมี
ประสบการณ์ทําวิจยั หรื อประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
(4) เป็ นผู้มีจรรยาบรรณ จริยธรรมคุณธรรมอันดี สอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้ องประชุมร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการ
สอน ประเมินผลและให้ ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อเตรี ยมไว้ สําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารื อแนวทางที่จะทําให้ บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้ บณ
ั ฑิต
เป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
3.3 คณาจารย์ ท่ สี อนบางเวลาและคณาจารย์ พเิ ศษ
มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ทังในและต่
้
างประเทศ) มาร่วมสอนในบางหัวข้ อ
ที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรื อประสบการณ์จริง
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
มี ก ารกํ า หนดคุณ สมบัติบุค ลากรให้ ต รงตามภาระหน้ า ที่ ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้ าทํางาน และต้ องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบไปด้ วยการสอบข้ อเขียนและ
การสอบสัม ภาษณ์ โดยข้ อสอบให้ ค วามสํา คัญต่อ ความสามารถในการปฏิบัติง านตามตํา แหน่ ง และ
ทัศนคติตอ่ งาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบตั งิ าน
มีการพัฒนาอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์ในด้ านการสร้ างสรรค์ผลงาน
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์หรื อสาขาที่เกี่ยวข้ องในกรณีการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริ มการสอนอย่าง
ต่อเนื่ อง รวมทัง้ สนับสนุนให้ อาจารย์ มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ ในระดับนานาชาติเพิ่มขึน้ โดยอาจ
ร่ วมมือกับอาจารย์ต่างสาขาหรื อต่างสถาบัน การสนับสนุนสามารถทําได้ ในรู ปของการให้ ค่าเดินทางไป
เสนอผลงานทางวิชาการ การให้ เงินพิเศษเพิ่มเมื่อมีบทความวิชาการตีพิมพ์ ในหนังสือประมวลผลการ
ประชุมทางวิชาการ (Proceedings) และ วารสารวิชาการ(Journals) รวมทังอาจมี
้
การลดภาระงานสอนให้
เหมาะกับเวลาที่ ใช้ เพื่ อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และการทําวิจัย ในกรณี ที่อาจารย์ ไม่ถนัดในการ
เพิ่มพูนความรู้ โดยผ่านการทําวิจยั ได้ หน่วยงานอาจสนับสนุนให้ อาจารย์เข้ าร่ วมงานกับภาคอุตสาหกรรม
หรื อธุรกิจในช่วงปิ ดภาคการศึกษา เพื่อให้ อาจารย์ได้ มีประสบการณ์ จริ งในการพัฒนาแนวคิด หรื อพัฒนา
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ วิธีในข้ อนี ้ควรดําเนินการเมื่อข้ อข้ างต้ นไม่สามารถทําได้
5. การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานิสิต
5.1 การให้ คาํ ปรึกษาด้ านวิชาการ และอื่นๆ แก่ นิสิต
(1) ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ ภาคออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์หรื อในสาขาเกี่ยวข้ องที่
มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่าง ๆ มาเป็ นอาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้ แก่นิสติ
(2) ควรมีผ้ ชู ่วยสอนประจําห้ องปฏิบตั กิ ารที่มีความรู้เกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
และระบบเครื อข่าย หรื อวิชาที่เกี่ยวข้ องในจํานวนที่เหมาะสม สถาบันอุดมศึกษาควรส่งผู้ช่วยสอน
ประจําห้ องปฏิบตั กิ ารไปอบรมเทคโนโลยีใหม่ทางด้ านคอมพิวเตอร์ อย่างน้ อยปี ละครัง้
5.2 การอุทธรณ์ ของนิสิต
ให้ เป็ นไปข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผู้ใช้ บัณฑิต
ให้ มีการสํารวจความต้ องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตก่อนการปรับปรุง
หลักสูตร
(1) ให้ มีการสํารวจประมาณการความต้ องการแรงงานประจําปี จากภาวการณ์ได้ งานทําของบัณฑิต
และจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับความต้ องการแรงงาน
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(2) ให้ มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตรครัง้ ต่อไป
7.ตัวบ่ งชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
(1) จํานวนบัณฑิตที่จบออกในเวลาที่กําหนด ร้ อยละ 90
(2) จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําในวิชาชีพหรื อสาขาใกล้ เคียงกัน ในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบการศึกษา
ตัวบ่ งชีผ้ ลการดําเนินงาน*
2555 2556 2557 2558 2559
7.1 อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีสว่ นร่วมในการประชุม
x
x
x
x
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
7.2 มีรายละเอียดหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐาน
x
x
x
x
คุณวุฒิแห่งชาติหรื อมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
x
x
x
x
7.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ. 4 อย่างน้ อยก่ อนการเปิ ดหลักสูตรให้ ครบ
7.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
x
x
x
x
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6
ภายใน 30 วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
7.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน
x
x
x
x
60 วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษา
7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ที่กําหนด ≥25 ≥25 ≥25 ≥25
ใน มคอ.3 และมคอ. 4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนใน
แต่ละปี การศึกษา
7.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรี ยนการสอนกลยุทธ์การสอน
x
x
x
หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
7.8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้ านการ
x
x
x
x
จัดการเรี ยนการสอน
7.9 อาจารย์ประจําทุกคนได้ รับการพัฒนาในด้ านวิชาการและ/หรื อวิชาชีพ
x
x
x
x
อย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
7.10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนได้ รับการพัฒนาวิชาการ
x
x
x
x
และ/หรื อวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
7.11 ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปี สุดท้ าย/บัณฑิตที่มีตอ่ คุณภาพหลักสูตร
x
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
7.12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มีตอ่ บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
x
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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7.13 ร้ อยละของรายวิชาเฉพาะทังหมดที
้
่เปิ ดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจ
เอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้ อย 1 ครัง้
7.14 ร้ อยละของรายวิชาพื ้นฐานที่มี Tutorial
7.15 ร้ อยละของรายวิชาเฉพาะที่มี Tutorial
7.16 ร้ อยละของรายวิชาทังหมดในหลั
้
กสูตรที่นําระบบ PDCA มาใช้ ในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการเรี ยนการสอน
7.17 ร้ อยละของนิสติ ที่สอบภาษาอังกฤษครัง้ แรกผ่าน ตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
7.18 ร้ อยละของนิสติ ที่สอบเทคโนโลยีสารสนเทศครัง้ แรกผ่านตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7.19 ร้ อยละของบัณฑิตที่ได้ งานทํา/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา
7.20 ค่าเฉลี่ยของเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนที่ ก.พ. กําหนด

≥(75) (100) (100)

100

100 100 100
≥(50) (100) (100)
≥(75) (100) (100)

100
100
100
x
x
≥80
x

เกณฑ์การประเมิน
หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ว่ า เป็ นหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ต้ องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี ้ที่ 7.1 – 7.12 อยู่ในเกณฑ์
้ ้ การผ่านเกณฑ์ดีต้องมีการดําเนินงาน
ดีตอ่ เนื่องกันอย่างน้ อย 2 ปี การศึกษา (สําหรับหลักสูตร 4 ปี ) ทังนี
ตามตัวบ่งชี ้ที่ 7.1 – 7.5 อย่างครบถ้ วนและอย่างน้ อยร้ อยละ 80 ของตัวบ่งชี ้ที่ 7.6 – 7.12 ของแต่ละปี ที่ได้
ประเมิน
สําหรับตัวบ่งชี ้อื่นๆซึ่งเป็ นตัวบ่งชี ้ภายในมหาวิทยาลัย ฝ่ ายประกันคุณภาพจะกําหนดหลักเกณฑ์
การประเมินต่อไปผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้ องพยายามกํากับดูแลให้ บรรลุเป้าหมายภายในปี 2556 ซึง่ เป็ นปี ที่
3 ของการใช้ หลักสูตรที่พฒ
ั นาตาม TQF และต้ องรักษาไม่ให้ ตํ่ากว่าเป้าหมายนี ้ตลอดไปเพื่อการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุ งแผนกลยุทธ์ การสอน
การประชุมร่ วมของอาจารย์ในภาควิชา และสาชาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอ
คําแนะนําหรื อข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้ กลยุทธ์การสอน
- อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผ้ สู อนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอื่น
หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสําหรับรายวิชา
- การสอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรี ยนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้ แบบสอบถามหรื อ
การสนทนากับกลุม่ นิสติ ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผ้ สู อน
- ประเมินจากการเรี ยนรู้ของนิสติ จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
- การประเมินการสอนโดยนิสติ ทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักทะเบียนและประเมินผล
การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชันเรี
้ ยนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่
มอบหมายแก่นิสติ โดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา
- การทดสอบการเรี ยนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับนิสิตในมหาวิทยาลัยอื่น โดยใช้ ข้อสอบกลางของ
เครื อข่ายสถาบัน หรื อของสมาคมวิชาชีพ
- ทําการสํารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ โดยแจกแบบประเมินให้ กบั นิสิต
ในแต่ละรายวิชาก่อนสิ ้นภาคการศึกษา ข้ อมูลที่ได้ จะถูกวิเคราะห์โดยภาควิชาศิลปะและการออกแบบ
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และส่งให้ คณาจารย์ผ้ สู อนแต่ละคนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใช้ เป็ นผล
ป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของตน และสาขาวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 กลยุทธ์ การประเมิน
การมี ก ลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลและทวนสอบว่ า เกิ ด ผลการเรี ยนรู้ ตามมาตรฐานจริ ง ซึ่ ง
สถาบัน อุด มศึก ษาจะต้ อ งวางแผนไว้ ล่ว งหน้ า และระบุร ายละเอี ย ดเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรในเอกสาร
รายละเอี ย ดของหลัก สูตร รายละเอี ยดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม การ
ประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็ นความรับผิดชอบของผู้สอนเช่น การสอบข้ อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การ
สอบปฏิบตั ิ การสังเกตพฤติกรรม การให้ คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมิน
ตนเองของผู้เรี ยน ส่วนการประเมินผลหลักสูตรเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของคณาจารย์ และผู้บริ หาร
หลักสูตร เช่น การประเมินข้ อสอบ การเทียบเคียงข้ อสอบกับสถานศึกษาอื่น การสอบด้ วยข้ อสอบกลางของ
สาขาวิชา การประเมินของผู้จ้างงาน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ การประเมินหลักสูตรในภาพรวม สามารถจัดทําได้
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โดยการสอบถามนิสติ ปี ที่ 4 ที่จะสําเร็จการศึกษา ถึงความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร ทังนี
้ ้อาจมีการ
ประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้ งานบัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งชี ้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้ อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้ รับการแต่งตังจากมหาวิ
้
ทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรั บปรุ ง
จากการรวบรวมข้ อมูลในข้ อ 2 ทังในภาพรวมและในแต่
้
ละรายวิชาจะทําให้ ทราบปั ญหาของการ
บริ หารหลักสูตร กรณีที่พบปั ญหาสามารถที่จะดําเนินการปรับปรุ งรายวิชานัน้ ๆ ได้ ทันทีซึ่งก็จะเป็ นการ
ปรับปรุงย่อย ซึง่ ทําได้ ตลอดเวลาที่พบปั ญหา สําหรับการปรับปรุ งทังฉบั
้ บนันจะกระทํ
้
าทุก 5 ปี ทังนี
้ ้ เพื่อให้
หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตและความต้ องการของสังคม

