1

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม
: Bachelor of Fine Arts Program in Arts Design

ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

ศิลปบัณฑิต (การออกแบบศิลปกรรม)
ศล.บ. (การออกแบบศิลปกรรม)
Bachelor of Fine Arts ( Arts Design )
B.F.A. ( Arts Design )

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิต
ไมนอยกวา 131 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

2
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
6.2 เริ่มใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 เปนตนไป
6.3 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตร
ตอมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 ตามหนังสือเลขที่ ศธ.0559/คมส.ว 015 เรื่องขอ
มติความเห็นชอบพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร และหนังสือออก
เลขที่ คมส.32/2555 เรื่องขอมติความเห็นชอบพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการประจําคณะ
มนุ ษ ยศาสตร จากคณะกรรมการจํ านวน 12 ทาน ได ค วามเห็ น ชอบในหลั ก สู ต รการออกแบบ
ศิลปกรรม 7 ทาน และทางหลักสูตรไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปเรียบรอยแลว
6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
6.5 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา :
8.1 อาชีพอิสระดานศิลปะการออกแบบ และหรือดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ
8.2 นักออกแบบดานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ ชางถายภาพ และหรือ นักวาดภาพประกอบ และหรือ
ดานพาณิชยศิลปอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
8.3 บุคลากรที่เกี่ยวของทางดานการสรางสรรคทางศิลปะและการออกแบบตามสื่อประเภทตาง ๆ
8.4 บุคลากรดานการศึกษา และหรือนักวิชาการดานศิลปะ และการออกแบบของรัฐบาลและเอกชน
9. ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1. นางสาวรุซณี ซูสารอ
อาจารย
2. นายศฤงคาร กิตวิ ินิต
อาจารย
3. นายประทีป สุวรรณโร
อาจารย
4. นายอับดุลรอซะ วรรณอาลี
ผูชว ยศาสตราจารย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
MFA. (Fine Art)
ศษ.บ (ศิลปศึกษา)
ศ.ม.(ออกแบบนิเทศศิลป)
ศ.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป)
กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
ศษ.บ. (ศิลปศึกษา)
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
สถ.บ.(สถาปตยกรรม)

สําเร็จการศึกษาจาก

ปพ.ศ.

Aligarh Muslim University
(India)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

2552

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2548

ผลงานวิชาการ

2549
2549
2540

2535
2545
2541

งานวิจัย : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําขอเสนอดาน
ยุทธศาสตรดานที่อยูอาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต
เอกสารประกอบการสอน :วิชา ทัศนศิลปมุสลิม
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ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ตอ)
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
5. นางนันทา โรจนอุดมศาสตร
รองศาสตราจารย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)

สําเร็จการศึกษาจาก

ปพ.ศ.

ผลงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

2515

งานวิจัย : ลวดลายตกแตงบานของชาวไทยมุสลิม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
เอกสารประกอบการสอน :วิชา การทําผาบาติก

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน :
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การปรับปรุงหลักสูตรมีความสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งมีหลักการสําคัญ คือ การเพิ่ม
คุณคาของสินคาและบริการ(value Creation) โดยใชองคความรูและการออกแบบ อีกทั้งความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนไทย ซึ่งปจจุบันรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ ด ว ยแนวคิด เศรษฐกิจ สร า งสรรค (Creative Economy) มากขึ้ น เพราะเศรษฐกิ จ สร างสรรค มี
องคประกอบรวมในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจหลายประการ อาทิ การใชองคความรู (Knowledge)
การศึกษา (Education) การสรางสรรคงาน (Creativity) การใชทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property)
ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูของสังคม และเทคโนโลยีใหม ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรคจะสามารถขับเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จําเปนตองมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เปนหัวใจหลักที่สําคัญ โดยเฉพาะในดานของความคิดสรางสรรค ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรการออกแบบ
ศิลปกรรม เปน การเตรียมความพรอมในการผลิ ตบัณฑิต ใหมีความรู ความสามารถในดานศิลปะ ทัศนศิล ป
ศิลปะทางการออกแบบ และงานสรางสรรคประเภทตาง ๆ ซึ่งจะนําไปสูการเปนบุคลากรที่สําคัญตอการพัฒนา
เศรษฐกิจสรางสรรค และมีสวนในการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติตอไป
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ศิลปะ สังคม และวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของกันและกัน ซึ่งทั้งสามสวนลวนเชื่อมโยงและมีสวน
เกี่ยวของกับวิถีชีวิต และการดําเนินชีวิต ที่สัมพันธกับชุมชนและพื้นที่ ซึ่งพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต นับวา
เปนพื้นที่หนึ่งที่มีอัตลักษณชัดเจน โดยเฉพาะความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิต สภาพสังคม
ชุมชนและสิ่งแวดลอม การปรับปรุงหลักสูตรการออกแบบศิลปกรรม ใหความสําคัญกับการเรียนรูและเขาถึงองค
ความรูดานตาง ๆ ทางสังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่นในแตละพื้นที่ เพื่อเปนฐานขอมูลในการวิจัยและพัฒนา
ใหไดมาซึ่งองคความรูใหมหรือผลิตภัณฑดานการออกแบบ และหรือศิลปะรูปแบบตาง ๆ ที่มีสวนตอการนําไป
ประยุกตใช ปรับ เปลี่ยน หรือพัฒนาที่สอดคลองและเหมาะสม กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของยุคสมัย
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรทําขึ้นภายใตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
เพื่อตอบสนองกับการพัฒนาประเทศตามแนวทางการสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค ที่สอดคลองกับความตองการ
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ของสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต ตลอดจนนโยบายการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ตามบริบทที่เหมาะสมกับสังคมพหุ
วัฒนธรรม
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
การผลิ ตบั ณฑิต เปน พันธกิจหลั กของมหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏยะลา ซึ่งเป นมหาวิ ทยาลั ยเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น ที่รับผิด ชอบในเขตพื้นที่สามจังหวั ดชายแดนภาคใต ซึ่งเปนพื้น ที่ที่มีเอกลักษณและอัตลักษณ
เฉพาะในดานของสังคมพหุวัฒนธรรม และจากสถานการณความไมสงบในพื้นที่ ทําใหรัฐบาลมีนโยบายเฉพาะ
เพื่อแกปญหาและพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะการขยายโอกาสและพัฒนาทางการศึกษา การสรางอาชีพและการ
เยียวยาและสรางขวัญกําลังใจใหกับคนในพื้นที่ หลักสูตรการออกแบบศิลปกรรม มุงเนนผลิตบัณฑิตที่สามารถ
สร า งอาชี พ อิส ระได ด ว ยตนเอง และสามารถเป น บุ คลากรในการพัฒ นาทองถิ่น ในด านของการสอนศิ ล ปะ
การออกแบบ และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งที่ผานมาหลักสูตรไดมีการทําวิจัยและงานสรางสรรคที่ใชทองถิ่นเปน
ฐานและไดใหการบริการวิชาการในดานศิลปะและการออกแบบใหกับบุคคลภายนอกตามวาระ ตาง ๆ และยังมี
สวนในการนํากิจกรรมทางศิลปะเขาไปบําบัดใหกับเยาวชนที่ประสบปญหาจากความไมสงบในพื้นที่ ตลอดจนมี
สวนในการจัดแสดงงานศิลปะเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจากสวนหนึ่งที่กลาวมาลวนเปนพันธกิจหลักที่
สําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. หมวดวิชาเฉพาะ จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาศิลปกรรมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาที่
รายวิชานั้นสังกัด
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
รายวิชาในหลักสูตรเปดโอกาสใหนักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเปนรายวิชาเลือกและ
เลือกเสรีได
13.2 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองประสานงานกับผูรับผิดชอบรายวิชา และ/หรือหมวดวิชานั้นๆ
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ การจัดผูสอน ตารางเรียน ตารางสอนและการสอบ ตลอดจนการประเมินผลใหสอดคลองกับ
มาตราฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1.ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
บัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม เปนผูมีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความสามารถในการคิด
สรางสรรคเพื่อผลิตผลงานทางศิลปะและการออกแบบในรูปแบบตางๆ สามารถนําความรูไปประยุกตใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความเขาใจและตระหนักถึงบทบาทของศิลปกรรม บนฐานของภูมิปญญาทองถิ่นและสากล
ที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
หลั ก สู ต รการออกแบบศิ ล ปกรรม พั ฒ นาขึ้ น จากฐานความคิ ด ของบริ บ ททางสั ง คม และ
ปรากฏการณทางศิลปะที่มีพัฒนาการทางแนวคิด และรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ซึ่งภายใตแนวทางของ
การพั ฒ นาประเทศ ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลให มี คุ ณ ภาพ และรู เ ท า กั น กั บ ความ
เปลี่ยนแปลงและความเจริญทางเทคโนโลยีโดยมุงเนนใหคนมีความคิดและใชความคิดทางสรางสรรค เพื่อสราง
องคความรูใหม หรือนวัต กรรมต าง ๆ ใหเกิดมูล คาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative
Economy) ซึ่งจะเปนทางเลือกใหมในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ศาสตรทางดานศิลปะและการออกแบบ ซึ่ง
เกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาความคิดสรางสรรค จําเปนตองพัฒนาการจัดการศึกษาใหสัมพันธกับการพัฒนา
ประเทศ ดังนั้นภาควิชาศิลปกรรมศาสตร จึงพัฒนาหลักสูตรการออกแบบศิลปกรรม เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปน
บุคลากรทางความคิดสรางสรรคที่มีคุณภาพ สามารถนําความรูไปประยุกตหรือบูรณการ เพื่อสรางสรรคงาน
ออกแบบ หรือสรางงานศิลปะที่มีคุณคาตอตนเอง สังคมและประเทศชาติ
เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตร เปนการสรางความชัดเจนในขอบเขตเนื้อหา ของรายวิชาในหลักสูตรใหมี
ความกระชับ พอดีและเหมาะสมกับการออกแบบศิลปกรรม โดยไดตัดและเพิ่มรายวิชาบางสวนเพื่อความสมบูรณ
ของหลักสูตร ซึ่งเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 โดยคงไวซึ่ง
ลักษณะเดน ที่เนนถึงสาระวิชาที่สรางความเขาใจ และตระหนักถึงบทบาทของการออกแบบศิลปกรรม บนฐาน
ของภูมิปญญาทองถิ่นและสากล ในสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ มีความคิดสรางสรรค สามารถประกอบอาชีพ
สวนตัวหรือในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถในการศึกษาคนควา ทดลองดานการออกแบบ
รูจักใชเทคโนโลยี มีทักษะในการสรางสรรคผลงานอยางมีคุณภาพ
1.3.3 มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพการออกแบบและทัศนศิลป สามารถนําความรู ความสามารถและ
คุณลักษณะที่ดีของความเปนบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม ไปพัฒนาและประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเอง ทองถิ่นและสังคมตอไปไดอยางมีคุณภาพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

- ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
ตามที่ สกอ. กําหนด
จากหลักสูตรในระดับชาติ
- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ - ประเมินหลักสูตร จากผูใชบัณฑิต
ความตองการของสถานศึกษา
และนักศึกษา และสํารวจความ
และทองถิ่น
ตองการเขาศึกษาตอของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
- พัฒนาบุคลากรทั้งผูสอนและ
- สนับสนุนบุคลากรทั้งผูสอนและ
ผูเรียนดานการเรียนการสอนและ ผูเรียนใหทํางานบริการวิชาการ
บริการวิชาการและการฝกปฏิบัติ - การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
วิชาชีพครู ใหสามารถนําความรู
ของนักศึกษาที่เปนหนวยฝก
ทางดานเทคนิคและวิธีสอนไป
ประสบการณวิชาชีพครู
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตรของ
นักศึกษา บัณฑิต ผูใชบัณฑิต และ
อาจารยที่เกี่ยวของ
- จํานวนโครงการและผลการประเมิน
ของแตละโครงการ
- ผลการประเมินการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาของนักศึกษา

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการศึกษาภาคฤดูรอนใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน :
ภาคการศึกษาที่ 1
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาคการศึกษาที่ 2
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอรตองเปน
ผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กําหนด
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสวนใหญ เปนบุคคลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ซึ่งบางคนมีปญหาเรื่องความพรอม ในทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการเรียนรู เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และทักษะทางตัวเลข เปนตน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา
2.4.2 จัดอาจารยที่ปรึกษาจากสาขาวิชา และมีฝายแนะแนวของมหาวิทยาลัย
2.4.3 จัดระบบพี่ชวยนอง เพื่อแนะนํา ใหคําปรึกษา ทั้งดานการเรียนและการดําเนินชีวิต
2.4.4 มีโครงการปรับฐานและปูพื้นใหกับนักศึกษาใหมเพื่อใหมีความพรอมในการเขาศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ระดับชั้นป

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
2556
2557
2558
2559 2560

ระดับปริญญาตรี (4 ป)
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวมจํานวนนักศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

30

35
30

40
35
30

30
-

65
-

105
-

40
40
35
30
145
30

40
40
40
35
155
30

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หนวยบาท)
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมการศึกษา
คนละ 9,000 บาทตอ
ภาคการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
คนละ 700 บาทตอป
รวมรายรับ

ปงบประมาณ
2558
2559

2556

2557

540,000

1,080,000

1,890,000

2,610,000

2,790,000

21,000

45,500

73,000

101,000

108,000

561,000

1,125,500 1,963,500 2,711,500

2560

2,898,500
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2.6.2 รายละเอียดรายจาย (หนวยบาท)
รายละเอียดรายจาย
เงินคงคลัง รอยละ 20
รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รอยละ 40
คาใชจายในการดําเนินงาน
รอยละ 40
รวม
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

ปงบประมาณ
2556
112,200
224,400

2557
225,100
450,200

2558
392,700
785,400

2559
542,300
1,084,600

2560
579,700
1,159,400

224,400

450,200

785,400

1,084,600

1,159,400

561,000
30
18,700

1,205,500 1,963,500
35
40
18,700
18,700

2,711,500
40
18,700

2,898,500
40
18,700

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนขาม มหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 131 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชา
เลือกเสรี มีจํานวนหนวยกิตแตละหมวดและหนวยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะดาน
กลุมวิชาแกน
กลุมวิชาเฉพาะดาน
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ

ไมนอยกวา

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง

หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

30
12
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6
95
27
65
50
15
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6 หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
บังคับเรียน
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
Speaking and Writing Skills Development
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
English for Communication and Learning Development
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
Malay for Communication
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
Malay for Communication and Learning Development
เลือกเรียน
จากรายวิชา ดังตอไปนี้
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย
Principles of Reading and Writing Thai Words
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
Development of Speaking and Reading Skills in English
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
English for Reading and Writing Development
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
Basic Malay
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
Basic Arabic
กลุมวิชามนุษยศาสตร
2100112 วิทยาการแหงความสุข
Happiness Study
2100113 สุนทรียวิจักขณ
Aesthetics Approach
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Information for Life Long Learning

30 หนวยกิต
12 หนวยกิต
10 หนวยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2

หนวยกิต
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
6

หนวยกิต
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

10
กลุมวิชาสังคมศาสตร
2150101 สังคมภิวัตน
Socialization
2150102 การจัดการทางสังคม
Social Management
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสํานึกสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind
4100101
4100102
4100103

2180101
2180303
2181101
2181204
2182115
2182116
2182117
2182118
2183109
2183110

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for the Quality of Life Development
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Information Technology in Daily Life
หมวดวิชาเฉพาะดาน
กลุมวิชาแกน
สุนทรียศาสตร
Aesthetics
ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา
Intellectual Property and Copyright
ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ
History of Art and Design
ความคิดสรางสรรค
Creative Thinking
หลักการวาดภาพ
Principle of Drawing
จิตรกรรมพื้นฐาน
Basic Painting
ประติมากรรมพื้นฐาน
Basic Sculpture
ภาพพิมพพื้นฐาน
Basic print
หลักการออกแบบศิลปกรรม
Principle Art Design
หลักการเขียนแบบ
Principle of Drafting

6

หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

6 หนวยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
95 หนวยกิต
27 หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

11

2180308
2180314
2180415
2180417
2181111
2181213
2182222
2183212
2183213
2183214
2183315
2183316
2183317
2183318
2183426
2183427
2183428

กลุมวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
วิชาเอกบังคับ
ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ*
Research Methodology in Design
การนําเสนอผลงานออกแบบ
Design Project Presentation
การสัมมนาการออกแบบ
Seminar in Design
ศิลปนิพนธการออกแบบศิลปกรรม*
Art Thesis in Art Design
ภูมิปญญาศิลปะพื้นบาน*
Folk Arts Wisdom
ศิลปะอิสลาม*
Islamic Arts
จิตรกรรมสรางสรรค
Creative Painting
การออกแบบดวยคอมพิวเตอร
Computer for Design
การถายภาพเพื่องานออกแบบ
Photography for Design
การออกแบบและจัดตัวอักษร
Lettering Design
การเขียนภาพประกอบ*
Illustration
การออกแบบตราสัญลักษณ
Logo Design
การวิเคราะหขอมูลการออกแบบ*
Analitical Data in Design
การออกแบบสิ่งพิมพ*
Printing Design
การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ*
Graphics Design for Packaging
การออกแบบโฆษณา
Advertising Design
การออกแบบลวดลาย
Pattern Design
เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร

65
50

หนวยกิต
หนวยกิต
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
7(0-14-7)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

12

2180416
2181212
2181214
2181215
2181216
2181217
2182219
2182220
2182221
2182223
2183211
2183204
2183205
2183319
2183320
2183321
2183322

วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา
ใหเลือกเรียนดังรายวิชาตอไปนี้
ธุรกิจและการจัดการงานออกแบบ*
Business and Management in Design
ประวัติศาสตรศิลปะไทย
History of Thai Arts
ศิลปะอาเซียน*
ASEAN Arts
การออกแบบลายผาสรางสรรค
Creative of Textile Design
การออกแบบสื่อเพื่อการนําเสนอ
Media Design for Presentation
ศิลปะรวมสมัย
Contemporary Arts
การเขียนภาพทิวทัศน
Landscape Painting
การเขียนภาพหุนนิ่ง
Still life Painting
การเขียนภาพคนเหมือน
Portrait Painting
จิตรกรรมประยุกต
Applied Painting
การออกแบบเอกลักษณทองถิ่น*
Local Identity Design
คอมพิวเตอรกราฟก และภาพเคลื่อนไหว
Computer Graphic and Amination
การถายภาพดิจิตอล
Digital Photography
การถายภาพสรางสรรค
Creative Photography
เทคโนโลยีการพิมพ
Printing Technology
การออกแบบมัลติมีเดีย
Multimedia Design
การออกแบบเว็บไซต
Website Design
เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร

15

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

13
2183323
2183324
2183325
2183429
2184316
2184317
2184418
2184419
2184420

2180418

ศิลปะไทยเพื่องานออกแบบ*
Thai Arts for Design
การออกแบบเอกลักษณองคกร
Organization Identity Design
การรางภาพเพื่อการออกแบบ
Sketching for Design
การออกแบบภาพเคลื่อนไหว
Animation Design
เทคโนโลยีวัสดุสําหรับงานออกแบบ
Meterials Technology for Design
ประติมากรรมเพื่องานกราฟก
Sculpture for Graphic Design
บาติกจิตรกรรม*
Batik Painting
บาติกลายพิมพ*
Batik Printing
เทคนิคการออกแบบหุนจําลอง
Techniques of Model Design
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3

หนวยกิต

การฝกประสบการณวิชาชีพการออกแบบศิลปกรรม
Field Experience in Arts Design

3(270)

หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา
6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลวและ
ตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต รวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
2180101 สุนทรียศาสตร
2181101 ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ
2181204 ความคิดสรางสรรค
2182115 หลักการวาดภาพ
2183109 หลักการออกแบบศิลปกรรม
รวม
เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
19 หนวยกิต

14
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

2182116 จิตรกรรมพื้นฐาน
2182117 ประติมากรรมพื้นฐาน
2182118 ภาพพิมพพื้นฐาน
2183110 หลักการเขียนแบบ
วิชาเอกเลือก
รวม

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หนวยกิต
21 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

2181111 ภูมิปญญาศิลปะพื้นบาน*
2182222 จิตรกรรมสรางสรรค
2183212 การออกแบบดวยคอมพิวเตอร
2183213 การถายภาพเพื่องานออกแบบ
วิชาเอกเลือก
รวม

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
2(1-2-3)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3 หนวยกิต
20 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

2181213 ศิลปะอิสลาม*
2183214 การออกแบบและจัดตัวอักษร
2183315 การเขียนภาพประกอบ*
2183317 การวิเคราะหขอมูลการออกแบบ*
วิชาเอกเลือก
รวม

เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
2(1-2-3)
3 หนวยกิต
20 หนวยกิต

15
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

2180314 การนําเสนอผลงานออกแบบ
2183318 การออกแบบสิ่งพิมพ*
2183418 การออกแบบลวดลาย
วิชาเอกเลือก

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
2(1-2-3)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

20 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา
2180303 ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา
2183426 การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ*
2183427 การออกแบบโฆษณา
2183316 การออกแบบตราสัญลักษณ
2180308 ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ
2180415 การสัมมนางานออกแบบ
วิชาเอกเลือก

หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
2(2-0-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
21 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

กลุ ม ฝ ก ประสบการณ 2180418 การฝกประสบการณวิชาชีพการออกแบบ
วิชาชีพ
ศิลปกรรม
รวม

เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
3(270)
3 หนวยกิต

16
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา
2180417 ศิลปนิพนธการออกแบบศิลปกรรม*
รวม

หนวยกิต
(ท-ป-อ)
7(0-14-7)
7 หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หนวยกิต
บังคับเรียน
10 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
ความสํ า คัญ ของภาษาไทยในฐานะเป น เครื่ อ งมื อ ในการ
สื่อสาร ฝกทักษะใชภาษาในชีวิตประจําวัน ทั้งดานการฟง การพูด
การอาน และการเขียน การใชภาษาสื่อสารที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ
และวิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแกไข
การใชภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอ
สังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
Speaking and Writing Skills Development
หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อใหพูด
และเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเป น
กลุม และรวมวิจารณเพื่อแกไขปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครง
เรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเนนการใช
ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝกวิจารณ

2(1-2-3)

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
English for Communication and Learning
Development
พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารทั้ ง การฟ ง พู ด
อาน เขียน ในชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ อาทิ การกลาว
ทักทาย การกลาวลา การแนะนําตนเองและผูอื่น การรองขอ การ
เสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคล
และสิ่งของและสถานที่ การถามและการใหขอมูล การติดตอสื่อสาร

2(1-2-3)

เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร

17
รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ทางโทรศั พ ท แ ละการแสดงความคิ ด เห็ น พั ฒ นาทั ก ษะการใช
เครื่ องมือ แหล งขอมูล เพื่อศึกษาคน ควาในการพัฒ นาการสื่ อสาร
เชน การใชพจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
Malay for Communication
การใช ภ าษามลายู เ พื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น บท
สนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การ
ขอบคุณ การแนะนําแบบ งายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการ
พูด

2(1-2-3)

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
Malay for Communication and Learning Development
พัฒ นาทักษะการใช ภ าษามลายู ด านการฟง การพูด การ
อาน และการเขียน ในบริบทที่เ กี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการ
อานออกเสียงคําภาษามลายูใหถูกตอง ฝกสนทนาภาษามลายูเพื่อ
การสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน การแนะนําตนเอง การกลาว
ทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอสอบถามขอมูลทั้ง
ในและนอกประเทศ และฝกการเขียนประโยคที่ไมซับซอน

2(1-2-3)

เลือกเรียน
ไมนอยกวา 2 หนวยกิต
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย
Principles of Reading and Writing Thai Words
หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยที่
ทําใหการอานและการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม
วิ เ คราะห เปรี ย บเที ย บคํ า ที่ มั ก เขี ย นหรื อ อ า นผิ ด จากกฎเกณฑ
อภิปราย สรุปผล แนวทางการแกไขและเผยแพรการอานและการ
เขียนคําไทยใหถูกตอง
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
English for Reading and Writing Development
พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถอานจับใจความ
งานหลากหลายสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการ
เขี ย นโดยเน น การเขีย นภาษาอั ง กฤษที่ ถู กรู ป แบบและหน า ที่ เ พื่ อ
นํ า ไปใช ป ระโยชน ทั้ ง ด า นการศึ ก ษาและอาชี พ เช น การเขี ย น
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงานเปนตน

2(2-0-4)

2(1-2-3)
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น(ท-ป-อ)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Malay
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยค
พื้นฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐานเขาดวยกัน และศึกษาสํานวนภาษา
มลายู ฝกนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใช
ใหสอดคลองกับบริบททางสังคม
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
การใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนา
ที่ใชในชีวิต ประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนํา
แบบงาย ๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด ใหสามารถ
ประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
Basic Arabic
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพื้นฐาน ฝก
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน เพื่อความเขาใจเรื่องทั่ว ๆ ไปใน
ชีวิตประจําวัน ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษา
ได
กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
2100112 วิทยาการแหงความสุข
Happiness Study
ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกายและใจ การมอง
โลกเชิ ง บวกเห็ น คุ ณ ค า ในตนเอง ผู อื่ น และสรรพสิ่ ง ทั้ ง ปวง การ
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทาง
อารมณ เพื่อการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน การนําหลักคําสอน
ของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม
เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข

2(1-2-3)

2100113 สุนทรียวิจักขณ
Aesthetics Approach
ปรั ช ญาว า ด ว ยความงาม ธรรมชาติ แ ละศิ ล ปะ ทั ศ นะที่
เกี่ยวของกับกระบวนทัศน การรับรูความงาม ผานภาพ เสียงและ
การเคลื่อนไหว ประสบการณทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับทองถิ่นสูสากลทั้งในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการใน
การสรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิต

2(2-0-4)

2(1-2-3)

2(1-2-3)
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น(ท-ป-อ)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Information For Life Long Learning
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิต แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ
วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษา คนควา
ด ว ยตนเอง วิ ธี การนํ าเสนอผลการศึ กษาค น คว า ตามรู ป แบบและ
ขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน
กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
2150101 สังคมภิวัตน
2(2-0-4)
Socialization
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคม
อาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ที่
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตาง ๆ ทั้งทางประเพณี
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง
2150102 การจัดการทางสังคม
Social Management
วิเ คราะห ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม เพื่อนํ าไปสู
กระบวนการจั ด การด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ชุ ม ชน แนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถิ่น
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind
ความหมายและความสํ า คั ญ ของทั ก ษะชี วิ ต รวมถึ ง
องคประกอบที่สําคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะการคิด การ
ตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห และ
ความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการ
ความเครียด รวมทั้งการใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและ
การสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อนําไปสูการอยูรวมกับเพื่อนมนุษย
อยางสันติ

2(2-0-4)

2(1-2-3)

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
6 หนวยกิต
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตร
การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย ภาษี และสถิติ
เบื้องตน เพื่อการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science for the Quality of Life Development
วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร และ
เจตคติทางวิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และการสงเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Information Technology in Daily life
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลัง
ความรู กฎหมายและจรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
หมวดวิชาเฉพาะ
95 หนวยกิต
กลุมวิชาแกน
27 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2180101 สุนทรียศาสตร
2(2-0-4)
Aesthetics
หลักการพื้นฐาน ความหมาย ลักษณะของประสบการณ
สุนทรีภาพ คุณสมบัติของความงาม ประเภทของความงาม
ทฤษฎีศิลปะและทฤษฎีความงามของนักปรัชญาที่มีอิทธิพล
ต อ การสร า งสรรค ง านศิ ล ปะ ทั้ ง ปรั ช ญาตะวั น ตกและ
ตะวันออก
2180303

ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา
Intellectual Property and Copyright
ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา
สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา ลิ ข สิ ท ธิ์ และการจดสิ ท ธิ บั ต ร
การเปนเจาของลิขสิทธิ์ สิทธิทางกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์
สิทธิของผูสรางสรรคและการคุมครองลิขสิทธิ์

2(2-0-4)

2181101

ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ
History of Art and Design
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อ แบบอยาง
งานศิ ล ปะและการออกแบบ จุ ด เปลี่ ย นที่ สํ า คั ญ ๆ จาก
ปรากฏการณ ท างศิ ล ปะในแต ล ะยุ ค สมั ย ตั้ ง แต ส มั ย ก อ น
ประวัติศาสตร จนถึงสมัยใหมและรวมสมัย

3(3-0-6)
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2181204

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
ความคิดสรางสรรค
Creative Thinking
ความหมายและความสํ า คั ญ ของความคิ ด สร า งสรรค
สภาวะและกระบวนการของความคิดสรางสรรค ปฏิบัติการ
สรางสรรคศิลปะ เพื่อกระตุนและสงเสริมใหเกิดความคิดและ
การแสดงออกที่แปลกใหม

น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)

2182115

หลักการวาดภาพ
Principle of Drawing
ศึกษาปฏิบัติงานวาดภาพ หลักการวาดภาพพื้นฐาน การ
วาดภาพหุนนิ่ง ภาพคน ภาพทิวทัศนและสถาปตยกรรม โดย
ใหมีประสบการณในการใชวัสดุ เครื่องมือตางๆ เพื่อเปนการ
สรางงานวิชาชีพทางศิลปะ

3(2-2-5)

2182116

จิตรกรรมพื้นฐาน
Basic Painting
ศึกษาปฏิบัติงานดานจิตรกรรม ในหลักการเขียนภาพและ
ทฤษฎีสี ดวยเทคนิควิธีการ เนื้อหาที่มีประโยชนตอการพัฒนา
ชี วิ ต และสั ง คม เพื่ อ เป น พื้ น ฐานสํ า หรั บ การสร า งสรรค ใ น
ระดับสูงตอไป

3(2-2-5)

2182117

ประติมากรรมพื้นฐาน
Basic Sculpture
กรรมวิธีของงานประติมากรรม เทคนิคในการปฏิบัติงาน
เนนความรูเกี่ยวกับประติมากรรมพื้นฐาน ลักษณะและคุณคา
ของวัสดุแตละชนิดที่นํามาสรางงานประติมากรรมตลอดจน
การเตรียมการใชเครื่องมือใหเหมาะสมกับประเภทของงาน
ประติมากรรมการออกแบบ ทางประติมากรรมการปน การทํา
แมพิมพ การหลอ การปนนูนสูงและลอยตัว

3(2-2-5)

2182118

ภาพพิมพพื้นฐาน
Basic Print
ศึ ก ษาความเป น มาของภาพพิ ม พ ประเภท รู ป แบบ
กรรมวิ ธี คุ ณ สมบั ติ ข องการทํ า งาน การเก็ บ รั ก ษาเพื่ อ เป น
พื้ น ฐานของการพิ ม พ ทั่ ว ไปและปฏิ บั ติ ก ารพิ ม พ เ บื้ อ งต น
เพื่อใหเขาใจลักษณะทั่วไปของการพิมพ ศึกษาและฝกปฏิบัติ
เกี่ยวกับเทคนิค ศิลปะการพิมพเบื้องตนประเภทตางๆ และ
วัสดุอุปกรณที่ใชในการพิมพแตละประเภท

3(2-2-5)
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2183109

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หลักการออกแบบศิลปกรรม
Principle Art Design
ศึกษาทฤษฏีองคประกอบศิลปะและทฤษฏีสี เพื่อใหเปน
แนวทางสรางสรรคงานออกแบบ และฝกปฏิบัติการออกแบบ
ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการสรางสรรคใน
ระดับสูงตอไป

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

2183110

หลักการเขียนแบบ
Principle of Drafting

3(2-2-5)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือและอุปกรณในการ
เขียนแบบ การเขียนเสนลักษณะตาง ๆ การเขียนตัวอักษร การใช
มาตราส วน การบอกขนาด และการใชสั ญลัก ษณ ในงานเขีย น
แบบ การเขียนภาพฉาย ภาพรูปตัด รูปออบลิค รูปไอโซเมตริก
และรูปเปอรสเปคทีพ

2180308

กลุมวิชาเฉพาะดาน
65 หนวยกิต
วิชาเอกบังคับ
50 หนวยกิต
ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ*
Research Methodology in Design

2(2-0-4)

หลั ก การพื้น ฐานการวิ จั ย วิ ธีก ารวิ จั ยทั่ ว ไป การกํ า หนด
ปญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บขอมูล การเขียน
เคาโครงการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัยทางศิลปะและการ
ออกแบบ มุงเนนการวิจัยและพัฒนา

2180314

การนําเสนอผลงานออกแบบ
Design Project Presentation
กระบวนการนําเสนอผลงานออกแบบในรู ป แบบต าง ๆ
ฝกปฏิบัติการนําเสนอผลงานแตละบุคคลโดยการจัดทําแฟม
สะสมผลงาน และสรางสรรคผลงานจริงที่แสดงลักษณะเฉพาะ
ตน ตลอดจนสามารถใชสื่อทางเทคโนโลยี หรือคอมพิวเตอร
เปน พื้น ฐานเพื่อการนํ าเสนอผลงานอยางเปนขั้นตอนและมี
รูปแบบที่นาสนใจ

2(1-2-3)

2180415

การสัมมนาการออกแบบ

2(1-2-3)

Seminar in Design
การสัมมนาปญหาการออกแบบ แนวทางการออกแบบรวม
สมัย การหาแนวคิดและแรงบันดาล การสรางนวัตกรรมทางการ
ออกแบบและทัศนศิลป และแขนงอื่นที่เกี่ยวของ การวิเคราะห
ปญหา แนวทางการแกปญหาและพัฒนาการสรางสรรค ผลงาน
การออกแบบ
เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร
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2180417

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ศิลปนิพนธการออกแบบศิลปกรรม*
7(0-14-7)
Art Thesis in Art Design
โครงการศิลปนิพนธการออกแบบศิลปกรรม ตามหัวขอและ
จุดมุงหมายที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวขอ ศิลป
นิพนธ ประกอบดวยชุดผลงานออกแบบศิลปกรรมและเอกสาร
แสดงกระบวนการศึกษาคนควา วิธีการสรางสรรค รวมถึงการ
จัดแสดงผลงานตอสาธารณชน

2181111

ภูมิปญญาศิลปะพื้นบาน*
Folk Arts Wisdom
ประวั ติ ค วามเป น มาและความสํ า คั ญ คุ ณ ลั ก ษณะคุ ณ ค า
ประเภทของศิล ปกรรมพื้น ถิ่น ภาคใต รู ปแบบเทคนิคและการ
อนุรักษและสรางเสริมพัฒนาศิลปกรรมพื้นถิ่นภาคใต เพื่อเปน
พื้นฐานสําหรับการสรางสรรค ที่แสดงถึงอัตลักษณของทองถิ่น

2(1-2-3)

2181213

ศิลปะอิสลาม*
Islamic Arts
ศึกษา ประวัติความเปนมา ความสําคัญ รูปแบบและเนื้อหา
ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะของ จิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม และ
สถาปตยกรรมของศิลปะอิสลามเปนขอมูลประกอบการออกแบบ
2 มิติและออกแบบ 3 มิติ

3(1-4-4)

2182222

จิตรกรรมสรางสรรค
Creative Painting
ศึกษารวบรวมพื้นฐานทางการถายทอดรูปแบบต างๆ จาก
วิ ช าพื้ น ฐานมาสร า งสรรค รู ป แบบของศิ ล ปกรรม เพื่ อ ให ไ ด
รูปแบบของจิตรกรรมที่แปลกใหม มีความงามและเสรีภาพ

3(1-4-4)

2183212

การออกแบบดวยคอมพิวเตอร
Computer Design
ศึกษาหลักการและวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการเขียน
กราฟรูป เรขาคณิต และเทคโนโลยี แผนภูมิส ถิติ รู ป ลายเส น
ภาพการตูนและฝกปฏิบัติการออกแบบดวยคอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป

3(1-4-4)

เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
การถายภาพเพื่องานออกแบบ
Photography for Design
ศึกษาและปฏิบัติการถายภาพเพื่องานนิเทศศิลป หลักการจัด
ภาพ และวิธีการถายภาพประเภทตางๆ ตลอดจนกระบวนการ
ผลิ ต ภาพ การใช อุ ป กรณ การตกแต ง ภาพ และนํ า เสนอใน
รูปแบบตางๆ

น(ท-ป-อ)
3(1-4-4)

2183214

การออกแบบและจัดตัวอักษร
Lettering Design
ศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการตั ว อั ก ษร ทั้ ง ไทย สากล และอาหรั บ
รูปแบบของตั วอักษรต างๆ ที่ใชในปจ จุบั น การนํ าตั วอักษรไป
ประกอบการออกแบบใหมให มีรู ป ลั กษณะเฉพาะตั ว คํานึ งถึง
ความเหมาะสม เพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ

3(1-4-4)

2183315

การเขียนภาพประกอบ*
Illustration
ศึกษาและปฏิ บั ติ การออกแบบภาพประกอบเทคนิ คต างๆ
เชน วาดเสนดินสอ ปากกา สีน้ํา สีน้ํามัน หรือเทคนิคสรางสรรค
ภาพแบบอื่น ๆ เพื่อนํ าไปใช ในการประกอบหนั งสื อ โปสเตอร
หรือสื่ออื่นๆ โดยคํานึงถึงความงาม การสื่อความหมายที่สัมพันธ
กับเนื้อหา

3(1-4-4)

2183316

การออกแบบตราสัญลักษณ
Logo Design
ศึกษาและปฏิ บั ติ การออกแบบเกี่ย วกับ รู ป แบบสั ญลั กษณ
และเครื่ อ งหมายประเภทต า งๆ โดยเน น ความสั ม พั น ธ ข อง
เรื่องราว รูปแบบและองคประกอบทางศิลปะ

3(1-4-4)

2183317

การวิเคราะหขอมูลการออกแบบ*
Analitical Data in Design
ศึ ก ษาหลั ก การและวิ ธี ก ารรวบรวมข อ มู ล เพื่ อ นํ า มาใช
วิ เ คราะห ห าข อ สรุ ป ในการออกแบบงานประเภทต า งๆ และ
เทคนิคการวิเคราะหขอมูลอยางงาย

2(1-2-3)

เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร
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2183318

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
การออกแบบสิ่งพิมพ*
Printing Design
ศึก ษาประวั ติ และวิ วั ฒ นาการของการพิม พ ประเภทของ
สิ่งพิมพ ระบบการพิมพ กระบวนการผลิต ปฏิบัติการออกแบบ
และจัดตนฉบับสําหรับพิมพ ในหลายรูปแบบและหลายประเภท
เพื่อสื่อความหมายไดอยางชัดเจน

น(ท-ป-อ)
3(1-4-4)

2183426

การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ*
Graphics Design for Packaging
ศึกษารูปแบบตัวอักษรและภาพ เพื่อนํามาเปนขอมูลสําหรับ
การออกแบบ ให ป รากฏบนภาชนะบรรจุ แ ละหี บ ห อ และฝ ก
ปฏิบัติการออกแบบสรางสรรค สามารถสื่อความหมายไดอยาง
ชัดเจน สวยงามเหมาะสมกับบรรจุภัณฑแตละประเภท

3(1-4-4)

2183427

การออกแบบโฆษณา
Advertising Design
ศึกษาประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ ความสําคัญ ของการ
ออกแบบโฆษณา หลั ก การและองค ป ระกอบของการโฆษณา
กระบวนการ ขั้นตอนการผลิต ตลอดจนปฏิบัติออกแบบโฆษณา
ดวยสื่อประเภทตางๆ

3(1-4-4)

2183428

การออกแบบลวดลาย
Pattern Design
ศึ ก ษาที่ ม า แนวคิ ด ปฏิ บั ติ ก ารในการออกแบบลวดลาย
ประเภทตางๆ ตลอดจนฝกปฏิบัติการออกแบบประยุกตลวดลาย
เพื่อสามารถนําไปใชในการออกแบบทั้ง 2 และ 3 มิติ

3(1-4-4)

2180416

วิชาเอกเลือก
15 หนวยกิต
ธุรกิจและการจัดการงานออกแบบ*
Business and Management in Design
ศึก ษากระบวนการทางธุ ร กิจ และช องทางในการประกอบ
วิชาชีพทางการออกแบบ ขั้นตอนการนําเสนอผลงานมาตรฐาน
การออกแบบ กฎหมายทางธุ ร กิจ และสั ญ ญา มารยาทในการ
เจรจาทางธุรกิจ การประชาสัมพันธ รวมทั้งเทคนิคการประเมิน
ราคาคาออกแบบ
เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร

3(3-0-6)
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2181212

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
ประวัติศาสตรศิลปะไทย
History of Thai Arts
ศึ ก ษาความเป น มาของการออกแบบศิ ล ปะไทย ด า น
จิต รกรรม ประติมากรรมและสถาป ตยกรรม ในแต ละยุ คสมัย
รวมทั้ ง อิ ท ธิ พ ลที่ มี ต อ สั ง คม วั ฒ นธรรมและวิ วั ฒ นาการทาง
เทคโนโลยี

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

2181214

ศิลปะอาเซียน*
Asean Arts
ศึกษาแนวคิด ลักษณะเฉพาะ กระบวนการถายโยงความเชื่อ
ดานศิลปะและหัตถกรรมของกลุมประเทศอาเซียน มุงเนนศึกษา
วิเคราะหความสัมพันธและอิทธิพลที่ไดรับจากกลุมประเทศทั้งใน
และนอกกลุมประเทศอาเซียน

3(3-0-6)

2181215

การออกแบบลายผาสรางสรรค
Creative Textile Design
ศึกษาประวัติความเปนมาและพัฒนาการตอลายผา รูปแบบ
ของลวดลาย ในแตล ะยุคสมัย และปฏิ บั ติการออกแบบลายผ า
ดวยวิธีการยอมสี พิมพสี และเทคนิคอื่นๆ อยางสรางสรรค

3(2-2-5)

2181216

การออกแบบสื่อเพื่อการนําเสนอ
Media Design for Presentation
ศึกษาหลักการ วิธี การและเทคนิคการนําเสนอผลงานต อ
องคก รและสาธารณชน แนวทางการกําหนดประเภทสื่ อและ
สรางแนวคิดการจัดแสดงงานออกแบบ เชน ดิสเพล นิทรรศการ
และสื่อนําเสนอที่ทันสมัย โดยผานการประมวลขอมูลที่เหมาะสม
ในการสื่อสาร

3(2-2-5)

2181217

ศิลปะรวมสมัย
Contemporary Arts
ทัศนศิลปรวมสมัยของตะวันตก และของไทย วิเคราะห
ถึงความสัมพันธระหวางรูปแบบ เนื้อหาและแนวความคิดหลักใน
การสรางสรรคงานตามยุคสมัย เพื่อเปนพื้นฐานความเขาใจใน
การปฏิบัติงานศิลปะที่แสดงลักษณะเฉพาะตนได

2(1-2-3)

เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร
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2182219

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
การเขียนภาพทิวทัศน
Landscape Painting
ศึก ษาปฏิ บั ติ ง านด านทั ศ นี ย ภาพ การแก ป ญ หาทางด า น
องค ป ระกอบของข อ มู ล ภาพทิว ทั ศ น โ ดยศึ ก ษาทิ ว ทั ศ น ห ลาย
รู ป แบบ เช น ทิ ว ทั ศ น ป า ทะเล สิ่ ง ก อ สร า งรวมไปถึ ง การ
ผสมผสาน เชนดอกไม นก ฯลฯ ศึกษาสวนประกอบ เชน สี แสง
เงา พื้นผิว ระยะใกล ไกล ดวยความคิดเทคนิค เนื้อหายดวยวัสดุ
เครื่องมือตางๆ

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

2182220

การเขียนภาพหุนนิ่ง
Still Life Painting
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ รู ป ทรง แสงเงา พื้ น ผิ ว
ระยะใกล ไกล ของวัสดุเนนบรรยากาศ การแกปญหาเกี่ยวกับ
การจัดองคประกอบของหุนดวยวัสดุอุปกรณแบบตางๆ เทคนิค
การใชสี ประเภทสีน้ํา สีน้ํามัน และสีอะคริลิค

3(2-2-5)

2182221

การเขียนภาพคนเหมือน
Portrait Painting
ศึกษาปฏิบัติการวาดภาพ โดยศึกษาในลักษณะความถูกตอง
ตามสวนประกอบที่สําคัญ เชน ความใกลเคียงกับแบบ การแสดง
อารมณ บรรยากาศ แสงเงา ทาทางของคน พื้นผิว เสื้อผา ชนิด
ตางๆ ของการจัดองคประกอบในภาพ รวมไปถึงการแกปญหา
เรื่ องวั ส ดุ อุป กรณต างๆ เช น ดิ น สอเกรยอง สี ช อล ก และเน น
ทักษะการประสานกันระหวางมือกับสายตา

3(2-2-5)

2182223

จิตรกรรมประยุกต
Applied Painting
ศึกษากระบวนการสรางสรรควัสดุและเทคนิคสําหรับการ
ระบายสีลงบนระนาบ 2 มิติ 3 มิติ มุงเนนการประยุกต เทคนิคที่
สัมพันธกับวัสดุและจุดประสงคเพื่อการประดับตกแตง

3(2-2-5)

2183211

การออกแบบเอกลักษณทองถิ่น
Local Identity Design
ศึกษาประวัติความเปนมา ความสําคัญ รูปแบบและเนื้อหา
ที่มีลักษณะเฉพาะทางศิลปกรรม ในทองถิ่น ภาคใต เพื่อนําไป
ปฏิ บั ติ การออกแบบประยุ กต ใช ใ ห มีค วามเหมาะสมกับ สภาพ
สังคมและวัฒนธรรมที่มีความแตกตางหลายหลาย

3(2-2-5)
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
คอมพิวเตอรกราฟกและภาพเคลื่อนไหว

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

Computer Graphic and Animation
ศึกษาและปฏิบัติการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางการ
ออกแบบ เพื่ อ สร า งงานที่ ใ ช ใ นการออกแบบกราฟ ก การสร า ง
ภาพเคลื่ อ นไหว รวมทั้ ง อุ ป กรณ ต อ พ ว งที่ มี ค วามสํ า พั น ธ กั บ การ
ออกแบบ

2183205

การถายภาพดิจิตอล
Digital Photography
ศึก ษาประวั ติ ค วามเป น มา ความหมาย ความสํ า คั ญ และ
ประโยชนของการถายภาพ ประเภทของกลองถายภาพดิจิตอล
ส ว นประกอบและกลไกการทํ า งานของกล อ ง วั ส ดุ ไ วแสง
หลักการและปฏิบัติการถายภาพดิจิตอลดวยเทคนิคตางๆจนเปน
ผลงานที่สมบูรณ

3(2-2-5)

2183319

การถายภาพสรางสรรค
Creative Photography
ศึกษาและปฏิ บั ติ การถ ายภาพเชิ งสร างสรรคเ พื่อใช ในสื่ อ
สิ่งพิมพและโฆษณา เนนความคิดสรางสรรคทางภาพ มุมกลอง
ฉาก การจัดแสง และการจั ดองคประกอบภาพ โดยอาศัยวัส ดุ
อุปกรณ เทคนิคและวิธีการในการถายภาพเรื่องราว เพื่อใหเกิด
ความนาสนใจและสื่อความหมาย

3(2-2-5)

2183320

เทคโนโลยีการพิมพ
Printing Technology
ศึกษา ปฏิบัติ เทคโนโลยีการพิมพสมัยใหม เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณทางการพิมพ การแกปญหากระบวนการผลิต และการ
ผลิตสิ่งพิมพในระบบดิจิตอล

3(2-2-5)

2183321

การออกแบบมัลติมีเดีย
Multimedia Design
ศึกษาและปฏิ บั ติ การสร างสรรคงานมั ล ติ มี เ ดี ย โดยใช สื่ อ
เทคนิคและอุปกรณที่หลากหลาย รวมถึงโปรแกรมสําเร็จรูป ทั้ง
2 มิติและ 3 มิติ เพื่อสรางรูปแบบที่มีความนาสนใจ

3(2-2-5)
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2183322

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
การออกแบบเว็บไซต
Website Design
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบเว็บไซต (Website) ลักษณะของ
หน า เว็ บ เพจ เช น โฮมเพจ (Homepage) หน า หลั ก (Portal
page) และหนาอื่นๆ การสรางจุดเชื่อมโยงระหวางหนา (Link)
การออกแบบเบนเนอร (Banner) ทั้งภาพนิ่งและเคลื่อนไหว

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

2183323

ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบ*
Thai Arts for Design
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ รูปแบบศิลปะไทย ตามแบบ
ประเพณีนิยมรวมสมัยที่เกี่ยวของกับสถาวะการเปลียนแปลงของ
สังคมวัฒนธรรมไทย เพื่อนําไปประยุกตใชในงานออกแบบการ
สื่อสาร

3(2-2-5)

2183324

การออกแบบเอกลักษณองคกร
Organization Identity Design
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ก ารออกแบบสั ญ ลั ก ษณ เครื่ อ งหมาย ของ
องค ก รของรั ฐ และเอกชนที่ สื่ อ ถึ ง อั ต ลั ก ษณ วั ฒ นธรรม
ภาระหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบขององค ก ร โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความงาม
ความหมาย ความทันสมัย และการนําไปใช

3(2-2-5)

2183325

การรางภาพเพื่อการออกแบบ
Sketching for Design
ศึกษาและปฏิ บั ติ ว าด ว ยการทําภาพร างเพื่อการออกแบบ
เชน การออกแบบโฆษณา (Lay-out) การถายทําภาพยนตรและ
วีดีทัศน (Story board) การออกแบบหนังสือ (Dummy) และ
การออกแบบลักษณะอื่นๆ เพื่อนําไปสูขั้นตอนการออกแบบจริง

3(2-2-5)

2183429

การออกแบบภาพเคลื่อนไหว
Animation Design
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ก ารส ร า งภ าพเคลื่ อนไหว ทฤษฎี
กระบ ว นกา รออก แบบ เทคนิ คแล ะ ขั้ น ตอ นการ ส ร า ง
ภาพเคลื่อนไหว การใชโปรแกรมประยุกตทางคอมพิวเตอรชวย
จัดการดานภาพ เสียงและเทคนิคพิเศษ

3(2-2-5)

เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร
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2184316

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยีวัสดุสําหรับงานออกแบบ
Materials Technology for Design
ศึ ก ษาเทคโนโลยี วั ส ดุ ป ระเภทวั ส ดุ ธ รรมชาติ และวั ส ดุ
สังเคราะหเกี่ยงกับคุณสมบัติ ประโยชน รูปแบบวัสดุ เพื่อเป น
แนวทางในการผลิตสรางสรรค และพัฒนาออกแบบ

น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)

2184317

ประติมากรรมเพื่องานกราฟก
Sculpture for Graphic Design
ศึ ก ษาการสร า งรู ป ทรง 3 มิ ติ ใ นลั ก ษณะการป น รู ป ทรง
เคลื่อนไหวตอเนื่อง การทําภาพรางบุคลิกทาทาง มุงเนนการปน
เพื่อนําเสนอเรื่องราว ที่สามารถนําไปใชในงานนิเทศศิลป

3(2-2-5)

2184418

บาติกจิตรกรรม*
Batik Painting
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ก ารทํ า บาติ ก โดยการเขี ย นลายด ว ย
เครื่องมือตางๆเชน ปากกาเขียนเทียน จันติ้ง แปรง พูกัน และ
อื่นๆ ดวยเทคนิคการระบายสีหรือยอมสี

3(2-2-5)

2184419

บาติกลายพิมพ*
Batik Printing
ศึกษาและปฏิบัติการทําบาติกแบบใชแมพิมพ วิธีการพิมพ
การต อลาย การทับ ลาย การผสมเทีย น การผสมสี การแต มสี
ลวดลาย และการยอมแบบสองชั้น สามชั้น

3(2-2-5)

2184420

เทคนิคการออกแบบหุนจําลอง
Model Design Techniques
ศึกษาและปฏิบัติการสรางหุนจําลอง วัสดุประเภทตางๆ เชน
พลาสติก ไม โลหะ เหล็ก กระดาษ ฯลฯ เนนการสรางหุนจําลอง
3 มิติ ของผลิตภัณฑ เพื่อการนําเสนอและเปนแนวทางในการ
ผลิตจริง
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบศิลปกรรม
Field Experience in Art Design
ฝ ก การทํ า งานในหน ว ยงานต า งๆทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนที่
เกี่ยวของกับ สาขา ศิลปกรรม ทัศนศิลป และการออกแบบ ไม
นอยกวา 270 ชั่วโมง

3(2-2-5)

2180418

เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร

หนวยกิต
3(270)
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1. นางสาวรุซณี ซูสารอ
อาจารย
2. นายศฤงคาร กิตวิ ินิต
อาจารย
3. นายประทีป สุวรรณโร
อาจารย
4. นายอับดุลรอซะ วรรณอาลี
ผูชว ยศาสตราจารย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

MFA. (Fine Art)
ศษ.บ (ศิลปศึกษา)
ศ.ม.(ออกแบบนิเทศศิลป)
ศ.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป)
กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
ศษ.บ. (ศิลปศึกษา)
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)

สถ.บ.(สถาปตยกรรม)
5. นางนันทา โรจนอุดมศาสตร กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
รองศาสตราจารย

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ป
พ.ศ.

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
2556 2557 2558
2559 2560

Aligarh MuslimUniversity
(India)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

2552

12

12

12

12

12

2549
2549
2540

12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

2548

12

12

12

12

12

2535
2545

12

12

12

12

12

2541
2515

12

12

12

12

12

3.2.2 อาจารยประจํา
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

1. นายนิคอเละ ระเดนอาหมัด
รองศาสตราจารย

M.A. (Fine Arts)
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)

2.นายสุพร สุนทรนนท
ผูชวยศาสตราจารย

กศ.ม. (เทคโนโลยี
การศึกษา)
กศ.บ.
(เทคโนโลยีการศึกษา)
ค.ม. (ศิลปศึกษา)
ศศ.บ. (ศิลปกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 1
ศษ.บ.(ภาพพิมพ)

3.นายปราโมทย ศรีปลั่ง
อาจารย
4. นายศตพล ลูกอินทร
อาจารย
5. นายกัปปน สรรพกิจ
อาจารย

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา ปพ.ศ.
2556

ศศ.บ. (ศิลปกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ 2

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห)
2557 2558 2559

2560

Punjab University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สงขลา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

2522
2514

12

12

12

12

12

2537

12

12

12

12

12

2543
2538

12

12

12

12

12

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขตเพาะชาง

2522

12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2547

16

16

16

16

16

2528
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3.2.3 อาจารยพเิ ศษ
ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

1. รศ.วุฒิ วัฒนสิน
2. รศ.พิเชษฐ เปยกลิ่น
3. ผศ.ชัยวัฒน ผดุงพงษ
4. นายวรา สําราญ
5. นายไมตรี ลีอะละ

ค.ม.
ศ.ม.
ค.ม.
ศศ.บ
ศษ.บ

ศิลปศึกษา
ศิลปะไทย
ศิลปศึกษา
ศิลปกรรม
ศิลปกรรม

สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัย / สถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ป พ.ศ.
2531
2538
2543
2549
2535

4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกประสบการณภาคสนาม(การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
1) มีทักษะในการปฏิบัติดานศิลปะและการออกแบบ และมีความเขาใจในกระบวนการทํางานจริง
จากหนวยงานหรือสถานประกอบการ
2) บูรณาการความรูเพื่อนําไปแกปญหาทางศิลปะและการออกแบบ ในการสรางสรรคงาน
ทัศนศิลปไดอยางเหมาะสม
3)มีความสามารถในการเปนผูนําและผูตาม มีมนุษยสัมพันธและทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
ตลอดจนสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานไดอยางสรางสรรค
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา มีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่นการ
ปฏิบัติงาน
5) มีความกลาในการแสดงออกทางความคิด และมีความคิดสรางสรรคในการพัฒนางานใหมี
คุณภาพยิ่งขึ้น
6) มีความเขาใจและเคารพในความแตกตางทางวัฒนธรรม
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
1 วันตอสัปดาหของภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิจยั และงานสรางสรรค
5.1 คําอธิบายโดยยอ
ทํางานสรางสรรคศิลปนิพนธ 1 เรื่องในปการศึกษาสุดทาย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) มีความรู ความเขาใจในกระบวนการวิจัยและทํางานสรางสรรค
2) สามารถนําความรูและความเขาใจทางดานศิลปะ การออกแบบและดานนวัตกรรมไป
สรางสรรคงานทัศนศิลปได
3) สามารถนําเสนอและเขียนเอกสารประกอบผลงานสรางสรรคได
5.3 ชวงเวลา
2 ภาคการศึกษา
5.4 จํานวนหนวยกิต
7 หนวยกิต
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5.5 การเตรียมการ
1) มอบหมายอาจารยที่ปรึกษาศิลปนิพนธเปนรายบุคคล
2) กําหนด วัน เวลาในการใหคําปรึกษาสําหรับอาจารยและนักศึกษา
3) อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ กระบวนการศึกษาคนควา
กระบวนการสรางสรรคและการประเมินผล
4) อาจารยที่ปรึกษาจัดทําบันทึกการใหคําที่ปรึกษา
5) จัดใหนักศึกษานําเสนอผลงานสรางสรรคศิลปนิพนธ ในแตละชวงของกระบวนการสรางสรรค
ตอคณะกรรมการประเมินผลงานโดยผานการเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําวิชา
6) จัดกิจกรรมเพื่อใหนักศึกษาไดนําเสนอผลงานศิลปนิพนธตอสาธารณชน
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําศิลปนิพนธ
2) ประเมินผลจากการนําเสนอปากเปลาและเขียนรายงาน
3) การเขารวมกิจกรรมในการนําเสนอของแตละชวงของกระบวนการสรางสรรคในชวงเวลาที่
คณะกรรมการกําหนดและพิจารณา
4) ประเมินผลจากความสมบูรณของผลงานศิลปนิพนธ
5) ประเมินผลจากการนําเสนอผลงาน และเอกสารประกอบงานสรางสรรค
ศิลปนิพนธ
6) ทุกกระบวนการจะตองผานการประเมินที่เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา กอนที่จะมาสูการ
ประเมินจากคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีทักษะการใชภาษาลายู
1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลาง
บังคับเรียน 2 รายวิชา
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการ
อบรมเพิ่มเติมชั้นปละ 1 กิจกรรม
2. มีทักษะการใชเทคโนโลยี
1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สารสนเทศ
บังคับเรียน 1รายวิชา
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการ
อบรมเพิ่มเติมชั้นปละ 1 กิจกรรม
3. มีจิตอาสา และมีจิตสํานึก
1. มอบหมายใหนักศึกษารวมกลุมทํา
สาธารณะ
กิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสา
ตัง้ แตป 1 ถึง ป 3 อยางนอยปละ 1
กิจกรรม
4.รูและรักษศิลปกรรมทองถิ่น 1.จัดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะบังคับ
เรียน 1 รายวิชา
2.มีผลงานสรางสรรคเปนที่ปรากฏ

กลยุทธการประเมินผล
1. การสอบวัดผล
2. การประเมินผลการเขารวม
กิจกรรม
1. การสอบวัดผล
2. การประเมินผลการเขารวม
กิจกรรม
1. นําเสนอกิจกรรมที่ไดดําเนินการ
มาในรูปนิทรรศการในชั้นเรียนปที่
3 โดยใหคณะกรรมการในหลักสูตร
ประเมิน
1.การสอบวัดผล
2.การสอบศิลปนิพนธและการ
แสดงผลงานศิลปนิพนธ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม
2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน และสูงาน
3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ
5) รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถิ่น มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
2.1.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพื่อบมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการ
เขาชั้ นเรี ยนให ตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิ ทยาลั ย นักศึกษาตองมีความ
รับผิดชอบตอตนเอง สถาบัน และสังคม เคารพสิทธิและรับฟง ความคิดเห็นของผูอื่น และมีความซื่อสัตยสุจริต
2) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤติดานคุณธรรมจริยธรรมของสังคม
และวิชาการ
3) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning)
4) การใชกรณีศึกษา (Case study)
5) มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา
2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
2) วัดและประเมินจากกลุมเพื่อน
3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
4) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา
2.1.2 ดานความรู
2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกตความรู
3) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
2.1.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูแบบมีสวนรวม
สามารถเขาถึงแหลงเรียนรู บูรณาการความรู และประยุกตใชความรูตามหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา โดยใชกลวิธีการสอนที่หลากหลายทั้งผูเรียนสนใจ เพื่อการเรียนรูรวมกันของกลุมการบรรยายรวมกับการ
อภิปราย การคนควา กรณีศึกษา ตลอดจนนําเสนอประเด็นทีผ่ ูเรียนสนใจ เพื่อการเรียนรูรวมกันของกลุม
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2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินดวยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อใหครอบคลุมการประเมินดานความรู ดังนี้
1) การทดสอบยอย
2) ทดสอบกลางภาคการศึกษา ปลายภาคการศึกษา
3) ประเมินจากรายงานการศึกษาคนควา
4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.1.3 ดานทักษะทางปญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล และคิดเชิงบูรณา
การในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได
2.1.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
การสอนที่เน น ให ผูเ รี ยนไดฝ กทักษะการคิด และการแกไขป ญหา ทั้งระดับ บุคคลและกลุมใน
สถานการณทั่วไป โดยใชวิธีการสอนที่หลากหลาย เชน การอภิปรายกลุม การทํากรณีศึกษา การโตวาที การ
จัดทําโครงการ และการใชเกมส เปนตน
2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
การประเมิน เปนการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแกไขปญหา เชน
1) การสอบวัดความสามารถในการคิดและแกไขปญหาโดยใชกรณีศึกษา
2) การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใชกระบวนการแกไขปญหา การศึกษา คนควาอยาง
เปนระบบ การวิเคราะหวิจารณ เชน รายงานการวิเคราะหวิจารณ กรณีศึกษา การศึกษาอิสระ รายงานผลการ
อภิปรายกลุม การประชุมปรึกษาปญหาและการสัมมนา
2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม
3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
2.1.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
นักศึกษาตองมีความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับบุคคล และสังคม ดังนั้นอาจารยผูสอนตอง
จัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) กลยุทธการสอนที่เนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน และผูเรียน
กับสังคม
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเปนกลุม เพื่อสงเสริมการแสดงบทบาทของการ
เปนผูนําและผูตาม
3) จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาไดมีความรับผิดชอบ มีปฏิสัมพันธที่ดีในสังคม
พหุวัฒนธรรม
2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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1) การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมเพื่อน และกลุมทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค
2) การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม ในสถานการณการเรียนรู
ตามวัตถุประสงค
3) ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมและการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม
3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปลผล และนําเสนอขอมูลไดอยาง
เหมาะสม และใชเปนพื้นฐานแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพื่อการแสวงหา
ความรู
2.1.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลทั้งการ
พูด การฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอน และบุคคลที่เกี่ยวของ
2) การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
3) การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเลือกสารสนเทศ
และฝกทักษะการนําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการทีห่ ลากหลายเหมาะสมกับผูฟงและเนื้อหาที่นําเสนอ
2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบสังเกต และแบบบประเมิน
ทักษะการพูด การเขียน
2) การทดสอบทักษะการฟงจากแบบทดสอบที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู
3) การทดสอบ การวิเคราะหขอมูล โดยใชขอสอบ การทํารายงาน และการวิเคราะหขอมูลผล
การศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ
2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิ ชาชีพศิล ปกรรมและการออกแบบตลอดจน
เคารพในกฎระเบียบและขอบังคับของสถาบันและสังคม
2) มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ ตอตนเอง ผูอื่นและสังคม
3) เคารพในสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นโดยยึดความเสมอภาค มีศักดิ์ศรีและศักยภาพ
ของมนุษย
4) มีจิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ
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2.2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1) กําหนดใหการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมเปนวัฒนธรรมองคกรเพื่อบมเพาะให
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน และการสงงานตามวัน เวลาที่กําหนด
ตลอดจนการปฎิบัติตนใหถูกตองตามระเบียบของสถาบัน
2) ผูสอนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพในการสอนทุก
รายวิชา และเปนแบบอยางที่ดีและเหมาะสมใหกับนักศึกษา
3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา
2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1) ประเมินจากการเขาชั้นเรียนตรงเวลา การสงงานที่ไดรับมอบหมาย ตามเวลาที่กําหนด และ
การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
2) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมตางๆ
3) วัดและประเมินผลการเขารวมกิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา
2.2.2 ดานความรู
2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อการแสวงหาและเขาถึงองคความรู
2) มีความรูและเขาใจในหลักการทฤษฎีและกระบวนการปฏิบัติงานในเนื้อหาของหมวดวิช า
เฉพาะดาน
3) สามารถบูรณการและจัดการความรูเพื่อนําไปประยุกตใชในการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
2.2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
ลักษณะและเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ตองจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดู
งานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถานที่
ฝกประสบการณ
2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ในดานตาง ๆ
ไดแก
1) การทดสอบยอย
2) การทดสอบระหวางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากผลงานสรางสรรคและรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตลอดภาคเรียน
4) ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
2.2.3 ดานทักษะทางปญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถใชทักษะการคิดในเชิงเหตุผลและมีวิจารณญาณ
2) สามารถคิดวิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
3) สามารถคิดเชิงบูรณาการดานการออกแบบกับดานอื่น ๆ ไดอยางเหมาะสม
4) สามารถคิดเชิงสรางสรรคในการพัฒนาผลงานการออกแบบไดอยางเหมาะสม
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2.2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ใชวิธีการสอนที่หลลากหลาย เชน การอภิปรายกลุม การทํากรณีศึกษา การจัดทําโครงการ
เปนตน เพื่อกระตุนใหผูเรียนไดฝกการคิดและการแกปญหา
2) ฝกกระบวนการคิดสรางสรรคตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ตอเนื่องจากขั้น
พื้นฐานจนถึงขั้นสูง
3) ใหมีการฝกปฏิบัติจริงในหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเปนการเรียนรูและไดฝก
ประสบการณในการแกปญหาจากสถานการณจริง
2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติงานของนักศึกษา เชน ประเมินจากการ
นําเสนอผลงานออกแบบ และกระบวนการสรางสรรคผลงาน การทดสอบโดยใชการสอบถามและแบบทดสอบ
การประเมินจากรายงานผลการฝกปฏิบัติงานในสถานที่ฝกประสบการณ การประชุมเชิงปฏิบัติการและการ
สัมมนา เปนตน
2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถปรับตัวและอยูรวมกันกับผูอื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได
2) แสดงออกถึงการเปนแบบอยางที่ดี มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองและสังคม
3) แสดงออกถึงความเปนผูนําและผูตามที่ดี ตลอดจนสามารถทํางานเปนทีมได
2.2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาโดยใหนักศึกษาไดเรียนรูแบบรวมกัน ฝกการทํางานเปนกลุม
ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธที่ดี การเขาใจในวัฒนธรรม
องคกร และทักษะในการใชชีวิตรวมกันในสังคม ในรายวิชาตาง ๆ
2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํางานรวมกันและการนําเสนอ
รายงานกลุมในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกระหวางนักศึกษาดวยกัน และระหวางนักศึกษากับ
อาจารยในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและสื่อสารไดอยางมีเหมาะสม
3) สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข การแปรผล และการนําเสนอขอมูลไปใชใหเกิดประโยชน
และเหมาะสมกับสาขาวิชาชีพ
2.2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลทั้งการพูด
การฟง การเขียน และการสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) จัด ประสบการณการเรี ยนรูที่ส งเสริมทักษะการวิเ คราะห เชิงตัว เลข การแปรผลและการ
นําเสนอขอมูลและการนําไปประยุกตใช
2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแบบสังเกตและแบบประเมิน ทักษะ
การพูด การฟง การเขียน และการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
2) การประเมิ น ผลการสื บ ค น และนํ า เสนอข อ มู ล เป น รายงานการศึ ก ษาโดยใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
3) การประเมินการวิเคราะหขอมูลจากการทํารายงานและการวิเคราะหขอมูลผลจากการศึกษา
เชิงวิจัยหรือการทํางานสรางสรรคสวนบุคคล
3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม
2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน
และสูงาน
3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ
5) รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถิ่น มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
3.1.2 ความรู
1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกตความรู
3) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
3.1.3 ทักษะทางปญญา
1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล และคิดเชิงบูรณาการ
ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได
3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
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1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง ทั้งตอตนเอง ตอผูอนื่ และตอสังคม
3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม
3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปลผล และนําเสนอขอมูลไดอยาง
เหมาะสม และใชเปนพื้นฐานแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล เพื่อการ
แสวงหาความรู
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การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูกระบวนวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum mapping)
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู 3. ทักษะ
4. ทักษะการมี 5. ทักษะการวิเคราะห
เชาว
ปฏิสัมพันธ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
กระบวนวิชา
ปญญา ระหวางบุคคลและ และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
ขอ1

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการ
เรียนรู
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอาน
ภาษาอังกฤษ
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2100112 วิทยาการแหงความสุข
2100113 สุนทรียวิจักขณ
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

ขอ2

ขอ3

ขอ4

ขอ5

ขอ1

ขอ2

ขอ3

ขอ1

ขอ2

ขอ1

ขอ2

ขอ3

ขอ1

ขอ2

ขอ3

ขอ4
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การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูกระบวนวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ) (Curriculum mapping)
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู 3. ทักษะ
4. ทักษะการมี 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
เชาว
ปฏิสัมพันธ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
กระบวนวิชา
ปญญา ระหวางบุคคลและ
การใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
ขอ1

2150101 สังคมภิวัตน
2150102 การจัดการทางสังคม
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง

ขอ2

ขอ3

ขอ4

ขอ5

ขอ1

ขอ2

ขอ3

ขอ1

ขอ2

ขอ1

ขอ2

ขอ3

ขอ1

ขอ2

ขอ3

ขอ4
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพศิลปกรรมและการออกแบบตลอดจนเคารพ
ในกฏระเบียบและขอบังคับของสถาบันและสังคม
2) มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและสังคม
3) เคารพในสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
4)มีจิตอาสาและจิตสํานึกสาธารณะ
3.2.2ดานความรู
1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการแสวงหาและเขาถึงองคความรู
2) มีความรูและเขาใจในหลักการทฤษฎี และกระบวนการปฏิบัติงานในเนื้อหาของหมวด
วิชาเฉพาะดาน
3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการนําไปประยุกตใชในการทํางานสรางสรรค
3.2.3 ดานทักษะทางปญญา
1) สามารถใชทักษะการคิดในเชิงเหตุผล และมีวิจารณญาณ
2) สามารถคิดวิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
3) สามารถคิดเชิงบูรณาการดานการออกแบบ กับดานอื่น ๆ ไดอยางเหมาะสม
4) สามารถคิดเชิงสรางสรรค ในการพัฒนาผลงานออกแบบไดอยางเหมาะสม
3.2.4 ดานทักษะการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถปรับตัวและอยูรวมกันกับผูอื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได
2) แสดงออกถึงการเปนแบบอยางที่ดี มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองและสังคม
3) แสดงออกถึงความเปนผูนําและผูตามที่ดี ตลอดจนสามารถทํางานเปนทีมได
3.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
3) สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข การแปรผล และการนําเสนอขอมูล ไปใชประโยชนและ
เหมาะสมกับสาขาวิชาชีพ
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การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูกระบวนวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (Curriculum mapping)
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะเชาวปญญา 4. ทักษะการมี
5. ทักษะการ
ปฏิสัมพันธ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
กระบวนวิชา
ระหวางบุคคล การสื่อสาร และการ
และความ
ใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
ขอ1

ขอ2

ขอ3

ขอ4

2180101 สุนทรียศาสตร
2180303 ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทาง
ปญญา
2181101 ประวัติศาสตรศลิ ปะและ
การออกแบบ
2181204 ความคิดสรางสรรค
2182115 หลักการวาดภาพ
2182116 จิตรกรรมพื้นฐาน
2182117 ประติมากรรมพื้นฐาน
2182118 ภาพพิมพพื้นฐาน
2183109 หลักการออกแบบ
ศิลปกรรม
2183110 หลักการเขียนแบบ
2180308 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
ออกแบบ*
2180314 การนําเสนอผลงาน
ออกแบบ
2180415 การสัมมนาการออกแบบ

ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง

เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร

ขอ1

ขอ2

ขอ3

ขอ1

ขอ2

ขอ 3

ขอ4

ขอ1

ขอ2

ขอ3

ขอ1

ขอ2

ขอ3
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การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูกระบวนวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ) (Curriculum mapping)
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู
3. ทักษะเชาวปญ
 ญา 4. ทักษะการมี 5. ทักษะการ
ปฏิสัมพันธ
วิเคราะหเชิง
กระบวนวิชา
ระหวางบุคคล
ตัวเลข การ
และความ
สื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ขอ1

ขอ2

ขอ3

2180417 ศิลปะนิพนธการออกแบบ
ศิลปกรรม*
2181111 ภูมิปญญาศิลปะพื้นบาน*
2181213 ศิลปะอิสลาม*
2182222 จิตรกรรมสรางสรรค
2183212 การออกแบบดวยคอมพิวเตอร
2183213 การถายภาพเพื่องานออกแบบ
2183214 การออกแบบและจัดตัวอักษร
2183315 การเขียนภาพประกอบ*
2183316 การออกแบบตราสัญลักษณ*
2183317 การวิเคราะหขอมูลการ
ออกแบบ*
2183318 การออกแบบสิ่งพิมพ*
2183426 การออกแบบกราฟกบนบรรจุ
ภัณฑ*
2183427 การออกแบบโฆษณา
2183428 การออกแบบลวดลาย

ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง

เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร

ขอ4

ขอ1

ขอ2

ขอ3

ขอ1

ขอ2

ขอ3

ขอ 4

ขอ1

ขอ2

ขอ3

ขอ1

ขอ2

ขอ3
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การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูกระบวนวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ) (Curriculum mapping)
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะเชาวปญญา 4. ทักษะการมี 5. ทักษะการ
ปฏิสัมพันธ
วิเคราะหเชิง
กระบวนวิชา
ระหวางบุคคล
ตัวเลข การ
และความ
สื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ขอ1

ขอ2

ขอ3

2180416 ธุรกิจและการจัดการงาน
ออกแบบ
2181212 ประวัติศาสตรศลิ ปไทย
2181214 ศิลปะอาเซียน*
2181215 การออกแบบลายผา
สรางสรรค
2181216 ออกแบบสื่อเพื่อการนําเสนอ
2181217 ศิลปะรวมสมัย
2182219 การเขียนภาพทิวทัศน
2182220 การเขียนภาพหุนนิ่ง
2182221 การเขียนภาพคนเหมือน
2182223 จิตรกรรมประยุกต
2183211 การออกแบบเอกลักษณ
ทองถิ่น*
2183204 คอมพิวเตอรกราฟก และ
ภาพเคลื่อนไหว

ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง

เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร

ขอ4

ขอ1

ขอ2

ขอ3

ขอ1

ขอ2

ขอ3

ขอ 4

ขอ1

ขอ2

ขอ3

ขอ1

ขอ2

ขอ3
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การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูกระบวนวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ) (Curriculum mapping)
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะเชาวปญญา 4. ทักษะการมี
5. ทักษะการ
ปฏิสัมพันธ
วิเคราะหเชิง
กระบวนวิชา
ระหวางบุคคล
ตัวเลข การ
และความ
สื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ขอ1

ขอ2

ขอ3

2183205 การถายภาพดิจิตอล
2183319 การถายภาพสรางสรรค
2183320 เทคโนโลยีการพิมพ
2183321 การออกแบบมัลติมีเดีย
2183322 การออกแบบเว็บไซต
2183323 ศิลปะไทยเพื่องานออกแบบ*
2183324 การออกแบบเอกลักษณองคกร
2183325 การรางภาพเพื่อการออกแบบ
2183429 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว
2184316 เทคโนโลยีวัสดุสําหรับงาน
ออกแบบ
2184317 ประติมากรรมเพื่องานกราฟก
2184418 บาติกจิตรกรรม*
2184419 บาติกลายพิมพ*
2184420 เทคนิคการออกแบบหุนจําลอง
2180418 การฝกประสบการณวิชาชีพ
การออกแบบศิลปกรรม

ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง

เครื่องหมาย * หมายถึง วิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร

ขอ4

ขอ1

ขอ2

ขอ3

ขอ1

ขอ2

ขอ 3

ขอ4

ขอ1

ขอ2

ขอ3

ขอ1

ขอ2

ขอ3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การใหระดับคะแนน(เกรด) ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในราย
หัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูในรายวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา
หลังจากการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสําฤทธิ์โดยรวมในวิชาดังนี้
การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา โดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใช
อาจารยประจําหลักสูตร ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการใหคะแนนพฤติกรรม
2.2การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา จะมีการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยสอบถามความพรอมและ
ความรูจากสาขาที่เรีย น รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูต ร ที่เ กี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลั กสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย นอกจากนั้น ประเมินตําแหนงและ
ความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต และประเมินจากความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร
หรือเปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสภามหาวิทยาลัย วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 การปฐมนิเทศอาจารยใหมใหรูและเขาใจบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ในรายวิชา วัตถุประสงค เปาหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยใหคณะกรรมการ
หลักสูตรเปนผูใหคําแนะนําในเรื่องตางๆ
1.2 มอบเอกสารที่เกี่ยวของใหอาจารยใหมใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เชน รายละเอียดหลักสูตร คูมือ
การศึกษาและคูมืออาจารย
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน
การจัดทํารายละเอียดรายวิชา แผนการสอน (มคอ.3,4) และรายงานผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5,6)
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.2 สงเสริมการศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย การรวมเครือขาย
พัฒนาวิชาชีพอาจารย
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2.3 สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใหมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
2.4
สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ตลอดจนใหแรงจูงใจแกผูที่มีผลงานทางวิชาการอยางประจักษ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลั กสูต ร จะมีคณะกรรมการบริ หารหลั กสูต ร อันประกอบด วยรองคณบดี ฝายวิชาการ
หัวหนาภาควิชา ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติ
ใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและอาจารย
ผูสอน เพื่อติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
หลักสูตรการพัฒนาชุมชนไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งที่เปน
งบประมาณแผนดิน และงบรายไดของมหาวิทยาลัยเอง สวนงบบุคลากรนั้นทางมหาวิทยาลัยดําเนินการทั้งหมด
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
2.2.1 สถานที่
จํานวนที่มี จํานวนที่ตองการ
ลําดับ
รายการและลักษณะเฉพาะ
หมายเหตุ
อยูแลว
เพิ่มในอนาคต
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

หองบรรยายขนาดความจุ 50 คน
หองบรรยายขนาดความจุ 40 คน
หองบรรยายขนาดความจุ 30 คน
หองปฏิบัติการเขียนแบบ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการซิลคสกรีนและพิมพ
โรงปฏิบัติการบาติก
โรงปฏิบัติการงานปน
โรงปฏิบัติงานเชื่อมโลหะและงานไม
หองปฏิบัติการจิตรกรรม
หองปฏิบัติการถายภาพเพื่องานออกแบบ
นวัตกรรมทัศนศิลป
หองปฏิบัติการตัดตอภาพและเสียง
ลานกิจกรรมและจัดนิทรรศการในรม
ลานอเนกประสงคและพักผอนของนักศึกษา

1 หอง
3 หอง
1 หอง
1 หอง
1 หอง
1 หอง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
2 หอง
-

1 หอง
1 หอง
1 หอง

1 ลาน
1 ลาน

1 หอง
-

อาคารเรียนศิลปะ 10 A
อาคารเรียนศิลปะ 10 B
อาคารเรียนศิลปะ 10 A
อาคารเรียนศิลปะ 10 A
อาคารเรียนศิลปะ 10 A
อาคารเรียนศิลปะ 10 B
ภาควิชาศิลปกรรม
ภาควิชาศิลปกรรม
ภาควิชาศิลปกรรม
อาคารเรียนศิลปะ 10 B

อาคารเรียนศิลปะ 10 A
อาคารเรียนศิลปะ 10 A
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2.2.2 อุปกรณการสอน
1) อุปกรณการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณของสาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม
จํานวน
ลําดับที่
รายการและลักษณะเฉพาะ
ที่มีอยูแลว
1
คอมพิวเตอรโนตบุค
1 เครื่อง
2
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
1 เครื่อง
3
เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ
5 เครื่อง
4
ชุดตัดตอวิดิทัศนดิจิตอล
1 เครื่อง
5
โปรเจคเตอร
2 เครื่อง
6
เครื่องวิชวลไลเซอร
1 เครื่อง
7
กลองวีดิทัศนดิจิตอล
1 ตัว
8
กลองถายภาพนิ่งดิจิตอล
2 ตัว
9
กลองถายภาพนิ่ง (manual)
10 ตัว
10 เครื่องสแกนเนอร
2 เครื่อง
11 เครื่องพิมพ Laserjet (ขาว-ดํา)
2 เครื่อง
12 เครื่องถายเอกสาร
1 เครื่อง
13 เครื่อง Coppy Print
1 เครื่อง
14 ชุดปฏิบัติการถายภาพเพื่องานโฆษณา
1 เครื่อง
15 เตาเผาเซรามิค
1 เตา
16 เครื่องขึ้นรูปงานปน
6 เครื่อง
17 เครื่องเชื่อมโลหะ
2 เครื่อง
18 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ E-MAC
4 เครื่อง
19 เครื่องตัดสตี๊กเกอร
1 เครื่อง
20 กลองถายวิดีโอแบบดิจิตอลพรอมขาตั้ง
2 เครื่อง
21 เครื่องซักผา
2 เครื่อง
22 เครื่องอบผา
2 เครื่อง
2.2.3 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอที่จะใหบริการการสืบคน
สารสนเทศระบบหองสมุดอัตโนมัติผานเครือขายอินเตอรเน็ตจาก WEBSITE http:// yru.ac.th.
2.2.3.1 เอกสารและตํารา
1) หนังสือ
1.1) ภาษาไทย
1.2) ภาษาอังกฤษ
รวม
1.3) รายงานการวิจัย

จํานวน 5,081 ชื่อเรื่อง
จํานวน 240 ชื่อเรื่อง
จํานวน 16,368 เลม
จํานวน 263 ชื่อเรือ่ ง
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2) วารสารและนิตยสารทางวิชาการ
2.1) ภาษาไทย
จํานวน 40 ชื่อเรื่อง 400 เลม
2.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน
6 ชื่อเรื่อง 60 เลม
3) หนังสือพิมพรายวัน/รายสัปดาห
3.1) ภาษาไทย
จํานวน 7 ชื่อเรื่อง 5,040 เลม
3.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชื่อเรื่อง 720 เลม
2.2.3.2 สื่อผสม (Multimedia)
1) วีดีทัศน
จํานวน 4,200 ชื่อเรื่อง
2) ซีดี
จํานวน 140 ชื่อเรื่อง
2.2.4 ระบบฐานขอมูลสําเร็จรูป
ระบบฐานข อ มู ล สํ า เร็ จ รู ป เพื่ อ การค น คว า และฐานข อ มู ล Online มี 4 ระบบฐานข อ มู ล
ประกอบดวย
1. ระบบฐานขอมูล E-Book ประกอบดวย 3 ฐานขอมูล ดังนี้
1) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน (Net Library)
2) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาไทย (eBook.com)
3) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน (Springer Link)
2. ระบบฐานขอมูล E-Learning ประกอบดวย 1 ฐานขอมูล ดังนี้
1) ฐานขอมูลระบบ e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(http://e-learning.yru.ac.th/e-learning/)
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อใหบริการกับอาจารย
และนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารยผูสอนแตละรายวิชามีสวนรวมในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มหาวิทยาลัยมีเจาหนาที่ประจําสํานักวิทยบริการ ซึ่งมีหนาที่ประเมินความเพียงพอของหนังสือ ตํารา
และจัดซื้อ จัดหาเพิ่มเติม เพื่อใหบริการไดตรงตามความตองการของอาจารยและนักศึกษา
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาดานทัศนศิลปหรือสาขาที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
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มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดตอและเชิญอาจารยพิเศษตามความจําเปนและขอเสนอ
ของผูรับผิดชอบหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรูตรงตามตําแหนงงาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหนงงาน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่น ๆ แกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษา สําหรับการพบอาจารยที่ปรึกษาประจํากลุม
ใหเปนไปตามคูมืออาจารยที่ปรึกษา ซึ่งจัดทําโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
การอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการ ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต:
มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ภาวการณมีงานทําและประเมินความตองการของตลาดแรงงานของ
ทองถิ่นและสังคมทุกป เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)เกณฑประเมิน ดังนี้
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรมมีตัวบงชี้ที่ 1 - 5 ตองมีผลดําเนินการบรรลุตาม
เปาหมายติดตอกันไมนอยกวา 2 ป และมีจํานวนตัวบงชี้ (ตัวบงชี้ที่ 6 - 12) ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายไม
นอยกวา 80 % ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป ดังนี้
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม
X
X
X
X
X
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงาน หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
X
X
X
X
X
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ
X
X
X
X
X
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
X
X
X
X
X
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4
อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวา
รอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธการ
ประเมินการสอน และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแตละภาค การศึกษา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ดําเนินการ ดังนี้
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแตละรายวิชาผานระบบออนไลนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการณสอน
ของอาจารย
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาปสุดทาย และ
บัณฑิตใหม
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผูประเมินภายนอก
การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวของทางการศึกษา
2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ
การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยวิธีการวิจัย
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผูรับผิดชอบ ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ
4.3 ดําเนินการปรับปรุง
4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4)
ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปการศึกษา
4.3.2 ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ป
(1) ประเมินปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปการศึกษา
(มคอ.7)
(2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอยางตอเนื่อง

