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คาํนํา 

วิทยาลยัการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และส่ือใหม่ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา สร้างหลกัสตูร

ศลิปบณัฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้และทกัษะอย่างดีเลิศใน

ด้านการสร้างภาพยนตร์ และมีความพร้อมในการนําความรู้ไปประกอบอาชีพด้านการภาพยนตร์ และมีความ

พร้อมในการนําความรู้ไปประกอบอาชีพด้านการผลิตภาพยนตร์ทัง้ในกลุม่ประเทศอาเซียนและทัว่โลก  

 ปริญญาศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์นี ้ได้รับการสร้างขึน้เพ่ือเป็นการผลิตบณัฑิตให้

เป็นผู้ มีความเช่ียวชาญทัง้ด้านวิชาเอกและวิชาการศกึษาทัว่ไป ซึ่งวิชาเหลา่นีเ้ป็นวิชาท่ีช่วยเพิ่มพนูทกัษะการ

สร้างภาพยนตร์แก่ผู้ เรียน นอกจากนัน้ยงัประกอบด้วยวิชาเลือกเสรีจํานวนสองวิชาท่ีจะช่วยขยายโลกทศัน์ด้าน

ภาพยนตร์แก่ผู้ เรียนให้กว้างขึน้อีกโสดหนึ่ง ยทุธศาสตร์ด้านการเรียนการสอนในสาขาวิชานีทํ้าให้นกัศกึษาก่อ

เกิดพัฒนาการทัง้ทางทฤษฎีและประสบการณ์จริงทางการประกอบอาชีพ บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจาก

สาขาวิชานีส้ามารถศกึษาในระดบัของปริญญาท่ีสงูขึน้ตอ่ไปได้ 

                              

 

 

 

 

                                                                                                          
ดร.นิรชราภา  ทองธรรมชาติ 

ตําแหนง่ผู้ อํานวยการวิทยาลยัการภาพยนตร์ ศลิปะการแสดง และ

ส่ือใหม ่มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 
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หลักสูตรศิลปบัณฑิต  

สาขาวชิาการสร้างภาพยนตร์  

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาลยัการภาพยนตร์ ศลิปะการแสดง และส่ือใหม่  

 สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ 

 

หมวดที่  1.  ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร  

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร    

  หลกัสตูร (ภาษาไทย)     :  หลกัสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

        หลกัสตูร (ภาษาองักฤษ)    :  Bachelor of Fine Arts Program in Film Production (International Program)   

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  

 ช่ือเตม็ :  ศลิปบณัฑิต  )การสร้างภาพยนตร์ (  

                                ช่ือยอ่ :  ศล.บ. (การสร้างภาพยนตร์) 

ภาษาองักฤษ   

   ช่ือเตม็  : Bachelor of Fine Arts (Film Production)   

   ช่ือยอ่   :   B.F.A. (Film Production)   

 

3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลักสูตร  

  - 

4. จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

  ไมน้่อยกวา่ 128 หนว่ยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 ระดับ  

 หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี  
 

5.2 ภาษาท่ีใช้  

 จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ  
 

5.3 การรับเข้าศึกษา  

         รับนกัศกึษาไทยและนกัศกึษาชาวตา่งชาต ิ
 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

 เป็นหลกัสตูรเฉพาะของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาํเร็จการศึกษา    

   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว   

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสูตร   

6.1  หลกัสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ  

 หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2555  เร่ิมใช้ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศกึษา  2556  เป็นต้นไป 

6.2  คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลยัการภาพยนตร์ ฯ  พิจารณาหลกัสตูรในการประชมุ  

1.  เม่ือวนัท่ี 16  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2555  

  2.  คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาในการประชมุ  

        เม่ือวนัท่ี 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 

  3.  สภามหาวิทยาลยัของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา อนมุตัหิลกัสตูรในการประชมุ  

       1. เม่ือวนัท่ี 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 

         2. วาระพิเศษ ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 8 ตลุาคม 2557  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลกัสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คณุภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ   

ระดบัปริญญาตรี ปีการศกึษา 2558  
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8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา   

เม่ือสําเร็จการศกึษา นกัศกึษาสามารถทํางานกบัผู้ประกอบการภาพยนตร์หรือประกอบกิจการส่วนตวั

ทางด้านภาพยนตร์ อาทิ เชน่ 

       - ผู้ กํากบัภาพยนตร์                    

 - นกัออกแบบงานสร้างภาพยนตร์    

              - นกัวิจารณ์ภาพยนตร์                 

 - นกัแสดง 

              - นกัออกแบบเคร่ืองแตง่กายในภาพยนตร์            

 - ชา่งภาพสําหรับภาพยนตร์  

              - ชา่งออกแบบการแตง่หน้าเพ่ืองานภาพยนตร์      

 - นกัเขียนบทภาพยนตร์ 

 - ผู้ อํานวยการสร้างโรงละคร  

 - ผู้ อํานวยการสร้างภาพยนตร์ 

 - ผู้ชว่ยควบคมุดําเนินการสร้าง 

              - ประกอบกิจการสว่นตวัทางด้านภาพยนตร์ 
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9. ช่ือ ตาํแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ - นามสกุล 

เลขประจาํตวัประชาชน 

ตาํแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒกิารศึกษา/สถาบัน ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตาํรา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

ภาระงานสอนที่

มีอยู่แล้ว 

ภาระงานสอนที่

มีในหลกัสตูรนี ้

นางสาวศภุรดา   ประภาวงศ์ 

1-5099-00179-57-2 

อาจารย์ นศ.ม. (สือ่สารการแสดง) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั          

พ.ศ. 2552 

ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  พ.ศ.  2550 

ว.บ. (ภาพยนตร์และภาพถา่ย) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ.  2549 

 

- งานวิจยัเร่ืองการพฒันาการทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืนบ้านไผหู่

ช้าง จงัหวดันครปฐม 

- งานวิจยัเร่ืองการศกึษาประสทิธิภาพของการสือ่สารด้วยสือ่

ใหมเ่พ่ือการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบคลปิแอบ

ถ่าย 

- ตีพิมพ์บทความวชิาการเร่ือง “E-Tourism for Baan 

Pihuchang as s Cultural Tourism Destination” ใน 

International Journal of Science and Research (IJSR) in 

Volume 2 Issue 12 เดือนธนัวาคม 2556 

- ตีพิมพ์บทความวชิาการเร่ือง “Study of Set Up Candid 

Clips via New Media Effectiveness” ใน International 

Journal of Science and Research (IJSR) in Volume 3 

Issue 4 เดือนเมษายน 2557 

- นําเสนอผลงานวิจยัเร่ือง “การทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืนท่ีบ้านไผ่

หชู้าง จงัหวดันครปฐม” ในการประชมุวชิาการระดบั

นานาชาติ CAPToR Conference on Tourism, Hospitality 

and Business 2014 มหาวิทยาลยัขอนแกน่ วนัท่ี 21 มีนาคม 

2557 

12 ชม. 12 ชม. 
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ช่ือ – นามสกลุ 

เลขประจําตวัประชาชน 

ตําแหนง่ทาง

วิชาการ 
คณุวฒุกิารศกึษา/สถาบนั ผลงานทางวิชาการ/การวิจยั/การแตง่ตาํรา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

ภาระงานสอนท่ีมี

อยูแ่ล้ว 

ภาระงานสอนท่ีมี

ในหลกัสตูรนี ้

นายต้นฝน  ทรัพย์นิรันดร์ 

3-1201-90003-78-6 

อาจารย์ M.A.(Filmmaking and media) 

Sheffield Hallam University,         

UK., 2011 

สถ.บ. (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั พ.ศ. 2547 

- งานวิจยัเร่ือง การศกึษาการพฒันาและความสาํคญัในการ

ออกแบบสือ่เชิงภาพและวดิีโอ ท่ีมีตอ่สงัคม 

12 ชม. 12 ชม. 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

       วิทยาลยัการภาพยนตร์  ศลิปะการแสดงและส่ือใหม ่ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา                                                                                         

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจาํเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร  

   

11.1 บริบทและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  

จากการท่ีประชาคมอาเซียนกําลงัจะเกิดขึน้เร็วๆนีน้กัศกึษาชาวไทยต้องแขง่ขนักบันกัศกึษาชาติอ่ืน 

ในประเทศอาเซียนในตลาดแรงงานนานาชาติ นกัศึกษาชาวไทยท่ีมีความสนใจทางด้านการสร้างภาพยนตร์

ต้องมีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพการสร้างภาพยนตร์ระดบัสูงให้มากขึน้ เพ่ือเพิ่มโอกาสในการประสบ

ความสําเร็จในการทํางาน เพ่ือการแข่งขนัให้ได้รับเงินเดือนท่ีมากขึน้ ได้รับตําแหน่งท่ีสูงขึน้ในธุรกิจการสร้าง

ภาพยนตร์นานาชาต ิในปัจจบุนัมีโอกาสมากมายสําหรับนกัศกึษาชาวไทยในการประกอบอาชีพท่ีตา่งประเทศ 

เชน่ สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย อเมริกา และ ประเทศในทวีปยโุรป นกัศกึษาในสาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์

ต้องได้รับการอบรมสัง่สอนความรู้ ทางด้านการสร้างภาพยนตร์ท่ีเหมาะสมเพ่ือความสามารถในการแข่งขนัอยู่

ในตลาดของประเทศอาเซียนและตลาดโลก 

 

 11.2 บริบทและการพัฒนาทางด้านสังคมและวัฒนธรรม  

               หลกัสตูรควรได้รับการออกแบบภายใต้ทศันคติทางด้านวฒันธรรมของโลก นกัศกึษาหลกัสูตรการ

สร้างภาพยนตร์ต้องมีความเข้าใจในความหลากหลายของวฒันธรรมและการปฏิบตัิของนานาชาติ นกัศึกษา

ต้องได้รับโอกาสในการเรียนรู้จากทศันคตแิละอาจารย์ผู้สอนท่ีมีความหลากหลายและมีพืน้ฐานท่ีมาท่ีแตกตา่ง

กนั นกัศกึษาควรเรียนรู้วิธีการในการตอ่รองและตกลงกนัในแตล่ะวฒันธรรมท่ีมีวิธีการแตกตา่งกนัออกไป 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจ 

     ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

12.1 ผลกระทบในการพัฒนาหลักสูตร 

 บริบทภายนอกท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้นสง่ผลกระทบตอ่การพฒันาหลกัสตูร โดยเกิดการเปล่ียนแปลงและ

การสร้างหลกัสตูรท่ีครอบคลมุถึงหลกัการท่ีเป็นแก่นสารสําคญัในการสร้างภาพยนตร์ ดงันี ้

 1. เพ่ือสง่เสริมการสร้างภาพยนตร์อยา่งยัง่ยืนท่ีส่งผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อม ธรรมชาติ สงัคมและ

วฒันธรรมน้อยท่ีสดุ เพ่ือการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิมีอยู ่เพ่ือประโยชน์ของคนรุ่นหลงัตอ่ไป 

 2. เพ่ือเร่งการขยายตวัทางด้านปริมาณในอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์ไปจนถึงการพฒันาการ

จดัการทรัพยากรในการสร้างภาพยนตร์ เพ่ือการสร้างประโยชน์ท่ีดีเย่ียม 

 3. เพ่ือสร้างมาตรฐานของงานภาพยนตร์ท่ีจะช่วยดึงดูดผู้ ชมท่ีมีคุณภาพมากขึน้และผู้ ท่ีมีความ 

เช่ียวชาญทางด้านอตุสาหกรรมภาพยนตร์ 
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 4. ใช้ความโดดเด่นของความเป็นไทยเพ่ือเป็นแนวคิดทางการตลาดของประเทศเสนอตอ่ชาวโลกใน 

ขณะเดียวกนัก็สร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าให้กับประเทศไทยและผลักดนัให้แนวคิดเหล่านีไ้ด้รับการพฒันา 

ตอ่ไป 

 5. จากความเป็นจริงท่ีว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยและในทวีปเอเชียกําลงัพฒันามาก 

ขึน้ มีการนําเสนอภาพยนตร์ ภาพเคล่ือนไหว ส่ือใหม่ ฯลฯ ในมุมมองท่ีแตกต่างกันออกไป เพ่ือเพิ่มความ 

หลากหลายท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้มากย่ิงขึน้  

 6. พฒันาการจดัการข้อมลูท่ีผสมผสานเบ็ดเสร็จ การประชาสมัพนัธ์ ความสมัพนัธ์กบัลกูค้าไปจนถึง 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 จากหลกัการทัง้หลายเหล่านี ้สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ควรสร้างให้เป็นรูปแบบพลงัพลวตัเพ่ือ

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับนกัศึกษา เพ่ือท่ีจะได้มาซึ่งกลุ่มเป้าหมายสูงสุดท่ีถูกกําหนด

โดยรัฐบาล ประเทศไทยจะกลายเป็นศนูย์กลางในการสร้างภาพยนตร์ของทวีปเอเชีย 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

      หลกัสตูรได้รับแรงบนัดาลใจมาจากถ้อยแถลงหลกัในพนัธกิจของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์มีเป้าหมายในการปทูางเตรียมความพร้อมให้กบับณัฑิตคณุภาพสงูซึ่งจะมีความ

พร้อมและสามารถปฏิบัติหน้าท่ีบนเวทีโลกได้และสร้างบัณฑิตท่ีมีความเข้าใจถึงแนวคิดของสังคมท่ีมี

ฐานความรู้และสามารถเข้าแขง่ขนัในตลาดโลกได้ นกัศกึษาจะได้รับการสนบัสนนุให้ฝึกงานทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ เพ่ือท่ีจะได้รับทศันคติในการสร้างภาพยนตร์ท่ีกว้างขึน้และคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อมในการสร้าง

ภาพยนตร์ทัว่โลก 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(ถ้ามี)   

       13.1 รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน     

ไมมี่ 

      13.2 รายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรอ่ืน 

    ไมมี่ 

13.3 การบริหารจัดการ  

     ไมมี่ 
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หมวดที่  2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสาํคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา  

 หลกัสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ ท่ีวิทยาลยัการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและส่ือ

ใหมข่องมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาได้ถกูออกแบบมาเพ่ือปทูางเตรียมพร้อมให้บณัฑิตกลายเป็นนกัสร้าง

ภาพยนตร์มืออาชีพรุ่นใหม่หรือผู้ประกอบการทางด้านการสร้างภาพยนตร์ท่ีมีทกัษะในการสร้างภาพยนตร์ท่ี

สามารถนําไปปรับใช้ได้และมีความรับผิดชอบทางสงัคมตอ่ประชาคมโลก    

 

1.2 ความสาํคัญและการสร้างและพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณ์สงัคมโลกท่ีเปล่ียนแปลงและสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาได้กําหนดกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ขึน้ หลักสูตรนีจ้ึงต้องมีการสร้างและพัฒนาให้

สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงดงักล่าว เพ่ือให้การจดัการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี

มาตรฐานคณุวฒุิระดบัปริญญาตรีกําหนด 

1.2.1 เป็นหลกัสตูรท่ีมุง่เน้นการบรูณาการความรู้และทกัษะทางด้านสาขาวิชาสร้างสรรค์และ

ส่ือดิจิทัลเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพการสร้างสรรค์และส่ือดิจิทัล 

สามารถปฏิบตังิานในสาขาวิชาชีพได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

  1.2.2 เป็นหลกัสตูรซึ่งสามารถผลิตบคุลากรด้านการสร้างสรรค์และส่ือดิจิทลั ท่ีมีศกัยภาพมี

คณุลกัษณะและทศันคตท่ีิสอดคล้องกบัวิชาชีพ สามารถปฏิบตัิงานสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงาน 

ได้อยา่งมีคณุภาพและคณุธรรม  

 1.2.3 เป็นหลกัสตูรท่ีมุง่เน้นการร่วมมือประสานงานระหวา่งสาขาวิชาสร้างสรรค์และส่ือดิจิทลั 

ซึง่เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรกบัสาขาวิชาหรือหลกัสตูรอ่ืน องค์กรเอกชน รวมทัง้องค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ

เพิ่มพนูศกัยภาพในการผลิตบณัฑิตท่ีสามารถสนองตอบความต้องการขององค์กรและสงัคมได้อยา่งแท้จริง 

 1.2.4 เป็นหลกัสตูรท่ีพฒันาขึน้ตามกรอบคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 

 

1.3 วัตถุประสงค์ 

 หลกัสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ มีจดุมุง่หมายในการจดัหาความรู้และทกัษะตา่งๆ

ท่ีจําเป็นในการสร้างภาพยนตร์ท่ีดีเย่ียมให้กบับณัฑิต เม่ือจบการศกึษาจากหลกัสตูร นกัศกึษาจะได้รับสิ่งตา่งๆ 

ดงันี ้

1. ความรู้และทกัษะในการสร้างภาพยนตร์และมีคณุธรรมจริยธรรมในการสร้างผลงานสูป่ระชาคมโลก  

 2.  ความรู้และทกัษะตา่งๆจากการฝึกงาน ประสบการณ์จริงซึ่งจะช่วยพฒันาโครงงานของนกัศกึษา พฒันา

ทกัษะการส่ือสารสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนให้ก้าวหน้า ความสามารถในการบริหารจดัการธุรกิจให้ดีขึน้และมีจิตวิญญาณของ

ผู้ประกอบการสร้างภาพยนตร์ 

 3. คณุภาพและทกัษะสําหรับอตุสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์ 
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2. แผนพัฒนาและปรับปรุง 

  

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

2.1  ปรับปรุงและแก้ไขหลกัสตูรให้

ตรงตามมาตรฐานของ

คณะกรรมการการอดุมศกึษา 

จดังานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความ

ต้องการของสงัคม ความต้องการ

ของตลาดและความพงึพอใจของ

นายจ้าง 

 

รายงานการประเมินผลและ 

การติดตามหลกัสตูร 

 

2.2   แก้ไขและปรับปรุงหลกัสตูรให้

ทนัสมยัตามธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง

และความก้าวหน้าทางด้าน

วิชาการ 

จดัการประชมุคณะกรรมการบริหาร

หลกัสตูรเพ่ือแก้ไขหลกัสตูร 

รายงานการวิจยั 
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หมวดที่  3.  ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ   

    ระบบทวิภาค  

1.2 การศกึษาภาคฤดรู้อน 

 การศกึษาภาคฤดรู้อนจะมีการจดัตามการพิจารณาของคณะกรรมการประจําวิทยาลยัและข้อบงัคบั

ของมหาวิทยาลยั วา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไมมี่ 

 

2.การดาํเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน - เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศกึษาท่ี 1:  เดือน สิงหาคม – เดือน พฤศจิกายน 

ภาคการศกึษาท่ี 2:  เดือน มกราคม – เดือน เมษายน 

ภาคฤดรู้อน:      เดือน พฤษภาคม – เดือน กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัตผู้ิเข้าศึกษา  

 นกัศกึษาต้องมีคณุสมบตัิตามหลกัข้อกําหนดในการรับเข้าศกึษาทัว่ไปที่ได้กําหนดไว้ของวิทยาลยั

การภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและส่ือใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การรับเข้าศึกษาจะยึดตาม

รายงานสว่นตวั รายงานทางการศกึษา แฟ้มสะสมผลงานและ/หรือ ผลงานของนกัศกึษาเป็นหลกั ในการรับเข้า

ศกึษา นกัศกึษาต้อง: 

(1) สําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย (เอกสารรับรอง ม.6 หรือเกรด12) 

หรือระดบัการศกึษาเทียบเทา่จากตา่งประเทศท่ีได้รับการยอมรับจากกระทรวงศกึษาธิการของประเทศไทย 

(2) ได้รับคะแนนเฉล่ียขึน้ต่ํา (GPA) 2.00 ในวิชาทางด้านภาษาองักฤษหรือผ่านการวดัความสามารถ

ทางด้านภาษาองักฤษ โดยต้องมีคณุสมบตัอิยา่งใดอย่างหนึง่ ดงันี ้

 2.1 ผลสอบโทเฟล (พืน้ฐานคอมพิวเตอร์) อยา่งต่ํา 133 คะแนน 

 2.2 ผลสอบไอเอล อยา่งต่ํา 4.5 คะแนน 

2.3 ผ่านการวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของวิทยาลัยการภาพยนตร์ 

ศิลปะการแสดงและส่ือใหม่หรือได้รับการสมัภาษณ์จากคณะกรรมการคมุสอบของวิทยาลยัการภาพยนตร์ 

ศลิปะการแสดงและส่ือใหม ่

 (3) มีสขุภาพทางร่างกายและจิตใจท่ีดีและไมเ่ป็นโรคตดิตอ่ 

 (4) มีประวตัทิางความประพฤตท่ีิดี 
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2.3 ปัญหาของนักศกึษาแรกเข้า  

    2.3.1  นกัศกึษาต้องการความสามารถเพิ่มเตมิในการใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือในการเรียน 

การสอน ทกัษะทางด้านการศกึษาและการใช้เทคโนโลยี 

     2.3.2  นกัศกึษาต้องมีความพยายามในการปรับตวัจากระดบัมธัยมปลายเป็นระดบัอดุมศกึษา   

2.4 กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาและข้อจาํกัดของนักศึกษาตามท่ีได้กล่าวไว้ในข้อ 2.3 

     2.4.1 ปฐมนิเทศนกัศกึษาในปีแรกเก่ียวกบัวิธีการในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสําหรับ 

การศกึษาในระดบัอดุมศกึษา มีการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาทกัษะทางด้านภาษาองักฤษให้นกัศกึษาทกุคน 

     2.4.2  สร้างกิจกรรมเพ่ือความสมัพนัธ์ของเพ่ือนมนษุย์และการทํางานเป็นทีม โดยใช้แนวทางการ

เรียนรู้ในการทํางานร่วมกนั 

 

    2.5 แผนการรับนักศึกษาและจาํนวนผู้สาํเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

 

ปีการศึกษา 
จาํนวนนักศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ชัน้ปีท่ี 1 40 40 40 40 40 

ชัน้ปีท่ี 2 - 40 40 40 40 

ชัน้ปีท่ี 3 - - 40 40 40 

ชัน้ปีท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

คาดว่าจะสาํเร็จ

การศึกษา 

   40   40  

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

 งบประมาณของวิทยาลยัการภาพยนตร์ ศลิปะการแสดงและส่ือใหม ่โดยประมาณจากปี  

พ.ศ.2555-2559 (หนว่ย บาท) 

รายการ 
งบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1.  เงินเดือน 2,580,000 3,870,000 5,805,000 8,707,500 13,061,250 

2.  คา่จ้างอาจารย์พิเศษ    800,000     800,000    800,000     800,000      800,000 

3.  คา่ตอบแทน    100,000    100,000    100,000     100,000      100,000 

4.  คา่ใช้สอย    200,000    200,000    200,000     200,000      200,000 

5.  คา่วสัด ุ    200,000    200,000    200,000     200,000      200,000 

6.  คา่ใช้จา่ยอ่ืน    200,000    200,000    200,000     200,000      200,000 

รวม  4,080,000 5,370,000 7,305,000 10,207,500 14,561,250 
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 2.7 ระบบการศึกษา  

               รูปแบบชัน้เรียน 

 

  2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

    การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา  เป็นไปตามข้อบงัคบัสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทาว่า

ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 จาํนวนหน่วยกิต  

รวมตลอดหลกัสตูร 128 หนว่ยกิต 

 

      3.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 โครงสร้างสําหรับหลกัสตูรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์                                                                                                                                   

1. หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป       30 หน่วยกิต 

 (1) กลุม่วิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร     12 หนว่ยกิต 

 (2) กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์          9 หนว่ยกิต 

 (3) กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      9 หนว่ยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้านในการสร้างภาพยนตร์     92 หน่วยกิต 

 (1) วิชาแกน        32 หนว่ยกิต 

 (2) วิชาเฉพาะด้าน       47 หนว่ยกิต 

      2.1)  วิชาบงัคบั       30 หนว่ยกิต 

       2.2)  วิชาเฉพาะเลือก       17 หนว่ยกิจ 

 (3) กลุม่วิชาการจดัการ            6 หนว่ยกิต 

 (4) กลุม่วิชาสหกิจศกึษาหรือการฝึกวิชาชีพในการสร้างภาพยนตร์     7 หนว่ยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี           6 หน่วยกิต 

 รวมหน่วยกติตลอดหลักสูตร                     128 หน่วยกิต 
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3.1.3 คาํอธิบายรายวิชา 

รหสัวิชามีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

ตัวอักษร  3 อักษรแรก 

IGL   หมายถึง   กลุม่วิชาหรือหมูวิ่ชาภาษา 

             IGS   หมายถึง   กลุม่วิชาหรือหมูวิ่ชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

IGM  หมายถึง   กลุม่วิชาหรือหมูวิ่ชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

FPR  หมายถึง  การศกึษาทัว่ไปทางด้านสร้างภาพยนตร์ 

หมายเลข 

 หมายเลขลําดบัแรก หมายถึง ชัน้ปีของนกัศกึษา 

1  หมายถึง  รายวิชาสําหรับนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1   

      2    หมายถึง            รายวิชาสําหรับนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2   

 3  หมายถึง    รายวิชาสําหรับนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3  

            4  หมายถึง  รายวิชาสําหรับนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4   

 หมายเลขลําดบัท่ีสอง หมายถึง กลุม่ของรายวิชา 

1  หมายถึง  รายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  

2  หมายถึง   รายวิชาแกนการสร้างภาพยนตร์       

3 หมายถึง รายวิชาเฉพาะด้านในการสร้างภาพยนตร์     

4   หมายถึง รายวิชาเอกการสร้างภาพยนตร์ 

5 หมายถึง   รายวิชาสหกิจการศกึษา                              

6 หมายถึง  รายวิชาเลือกเสรี 

 

ตัวอย่างเช่น : FPR1101 Film History 

FPR  หมายถึง กลุม่วิชาทางด้านการสร้างภาพยนตร์ 

1 หมายถึง ชัน้ปีท่ีทําการศกึษา/นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 

1 หมายถึง กลุม่รายวิชาแกนในการสร้างภาพยนตร์`  

01 หมายถึง ลําดบัของรายวิชา 
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3.1.4  รายวิชาสาํหรับ  ศล.บ. (การสร้างสรรค์และส่ือดจิิทัล) 

ก. หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป      30 หน่วยกิต 

      (1) กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการส่ือสาร    12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา                 น(บ-ป-อ) 

IGL1101 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและทกัษะการเรียน          3(3-0-6) 

IGL1102 การส่ือสารในภาษาองักฤษ      3(3-0-6) 

IGL1103 การเรียบเรียงภาษาองักฤษในชีวิตประจําวนั         3(3-0-6) 

IGL1104 การเรียบเรียงภาษาองักฤษทางธุรกิจ     3(3-0-6) 

 

(2) สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์          9  หน่วยกิต  

IGS1102 มนษุย์กบัสงัคมโลก 3(3-0-6)               

IGS1105 

IGS1106 

สงัคมและวฒันธรรมไทย                            

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 (3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี             9   หน่วยกิต       

       

 

 

 

  

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน            92 หน่วยกิต         

              (1) กลุ่มวิชาแกน                                32 หน่วยกิต 

FPR1101  ประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์   3(3-0-6) 

FPR1102  ทฤษฎีภาพยนตร์ 1 3(3-0-6) 

FPR1103  ทฤษฎีภาพยนตร์ 2  3(3-0-6) 

FPR1104  ปรัชญาภาพยนตร์ 3(3-0-6) 

FPR1105  ปรัชญาเบือ้งต้น                                                         3(3-0-6) 

FPR1106  จิตวิทยาเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

FPR1107  จริยธรรมและกฎหมายภาพยนตร์ 3(3-0-6) 

FPR1108  การจดัการธุรกิจเบือ้งต้น 3(3-0-6)  

FPR1109 การวิจยัภาพยนตร์ 3(2-2-5) 

FPR1110  ภาพยนตร์นิพนธ์  5(3-4-8) 

  

 

 

IGM1102 

IGM1103 

IGM1110 

เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น 

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวนั 

กระบวนการคดิเชิงสร้างสรรค์และการตดัสินใจ 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 
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 (2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน          47 หน่วยกิต 

       2.1) วิชาบังคับ          30 หน่วยกิต  

FPR1201 การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ 1    3(2-2-5)  

FPR1202  การสร้างภาพยนตร์ 3(2-2-5)  

FPR1203 การถ่ายทําภาพยนตร์ 1  3(2-2-5) 

FPR1204 การออกแบบเคร่ืองแตง่กายในภาพยนตร์ 1 3(2-2-5) 

FPR1205  การเขียนบทภาพยนตร์ 1 3(2-2-5) 

FPR1206 การตดัตอ่ภาพยนตร์   3(2-2-5) 

FPR1207   การแสดง 3(2-2-5) 

FPR1208  งานเสียงในภาพยนตร์ 3(2-2-5)  

FPR1209 จินตนาการและการสร้างสรรค์เพ่ือการสร้างภาพยนตร์ 3(2-2-5)  

FPR1210 การจดัการในการสร้างภาพยนตร์ 3(2-2-5) 

                 2.2) วิชาเฉพาะเลือก      17  หน่วยกิต 

                 

FPR2307 

FPR2308 

FPR3307 

FPR3308 

การวางแผนก่อนการสร้างสําหรับภาพเคล่ือนไหว 

หลกัเบือ้งต้นของการถ่ายภาพ 

คอมพิวเตอร์กราฟิกเบือ้งต้นสําหรับภาพยนตร์ 

ผู้ กํากบัภาพยนตร์     

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 FPR3310  การวิจารณ์ภาพยนตร์                      3(3-0-6)  

 FPR4306          การเขียนบทภาพยนตร์ 2                               5(3-0-6) 

 FPR4314  สมัมนาทางด้านภาพยนตร์                           3(2-2-5) 

 

(3) กลุ่มวชิาการจัดการ                          6 หน่วยกิต 

FPR2501  เศรษฐศาสตร์สําหรับภาพยนตร์                           3(3-0-6)   

FPR3502    การตลาดและการโฆษณาภาพยนตร์                             3(3-0-6)  

 (4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกวิชาชีพ                                 7 หน่วยกิต 

FPR3901            การเตรียมตวัสําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                               1(90) 

          ทางด้านการสร้างภาพยนตร์           

FPR4902            การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการสร้างภาพยนตร์             6(540) 

       หรือ 

FPR3903            การเตรียมตวัสําหรับการสหกิจศกึษาทางด้าน             1(90)                  

          การสร้างภาพยนตร์                                                                               
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         ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                          6 หน่วยกิต 

                  เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลกัสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา ตามท่ีผู้ เรียน

ถนดัหรือสนใจ โดยให้มีจํานวนหนว่ยกิตรวม 6 หนว่ยกิต 

 รวมตลอดหลักสูตร         128 หน่วยกิต 

 3.1.5 แผนการสอน 

 

ปีท่ี 1  

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

      รหัสวิชา            ช่ือวิชา                 น )อ-ป-บ(       รหัสวิชา          ช่ือวิชา                 น )อ-ป-บ(  

1. FPR1101  ประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์        3(3-0-6)              
1. FPR1201  การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์1         

                                                                 3(2-2-5) 

2. FPR1105  ปรัชญาเบือ้งต้น                        3(3-0-6) 2. FPR1102  ทฤษฎีภาพยนตร์1                 3(3-0-6)  

3. FPR1106  จิตวิทยาเบือ้งต้น                       3(3-0-6) 3. FPR1205  การเขียนบทภาพยนตร์1         3(2-2-5)                

4. FPR2308  หลกัเบือ้งต้นของการถ่ายภาพ    3(2-2-5) 4. FPR1203  การถ่ายทําภาพยนตร์1           3(2-2-5)  

5. IGL1101   ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร      3(3-0-6) 

                    และทกัษะการเรียน                                             

5. FPR1204  การออกแบบเคร่ืองแตง่กายใน

ภาพยนตร์ 1                                               3(2-2-5)  

6.IGM1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น      3(2-2-5) 6. IGL1102 การส่ือสารในภาษาองักฤษ       3(3-0-6)  

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

     รหัสวิชา         ช่ือวชิา                    น )อ-ป-บ(  รหัสวิชา            ช่ือวิชา                  น )อ-ป-บ(  

  1. FPR1202  การสร้างภาพยนตร์                       3(2-2-5)  1. FPR1206   การตดัตอ่ภาพยนตร์               3(2-2-5)  

  2. FPR1103  ทฤษฎีภาพยนตร์2                        3(3-0-6)  2. FPR1207   การแสดง                               3(2-2-5)  

  3. FPR2307  การวางแผนก่อนการสร้าง             3(2-2-5) 

                      สําหรับภาพเคล่ือนไหว (เลือกเสรี)                                             

3. FPR2501   เศรษฐศาสตร์สําหรับภาพยนตร์ 3(3-0-6) 

                  

  4. IGL1103  งานเขียนภาษาองักฤษสําหรับ       3(3-0-6) 

                      ชีวิตประจําวนั                                                

 4. IGL1104  งานเขียนภาษาองักฤษ             3(3-0-6) 

                     สําหรับธุรกิจ 

  5. IGM1103  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวนั       3(3-0-6)  5. IGM1110 การคิดและการตดัสินใจ            3(3-0-6) 

                     ในเชิงสร้างสรรค์                                                   

  6. IGS1102  มนษุย์กบัสงัคมโลก            3(3-0-6)  6. IGS1106  เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา   3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 3  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

  รหัสวิชา         ช่ือวิชา                      น )อ-ป-บ(    รหัสวิชา         ช่ือวิชา                      น )อ-ป-บ(  

1. FPR4306  การเขียนบทภาพยนตร์ 2           5(3-4-8)                  

(วิชาเลือกเฉพาะด้าน) 

1. FPR1209  จินตนาการและการสร้างสรรค์เพ่ืองาน

ภาพยนตร์                                                     3(3-0-6) 

2. FPR1208  งานเสียงในภาพยนตร์              3(2-2-5) 2. FPR4314  สมัมนาทางด้านภาพยนตร์       3 (2-2-5) 

3. FPR3307  คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเบือ้งต้น   3(3-0-6) 

สําหรับภาพยนตร์ 

4. FPR1108  การจดัการธุรกิจเบือ้งต้น           3(3-0-6)           

3. FPR3310  การวิจารณ์ภาพยนตร์                3(3-0-6) 

4. FPR3502  การตลาดและการสง่เสริมภาพยนตร์         

                                                                    3(3-0-6) 

5. FPR3308 ผู้ กํากบัภาพยนตร์   (เลือกเสรี)   3(3-0-6) 5. FPR1210 การจดัการในการสร้างภาพยนตร์ 3(2-2-5)       

 6. FPR1109  การวิจยัภาพยนตร์                    3(2-2-5) 

รวม 17 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

   รหัสวิชา         ช่ือวิชา                     น )อ-ป-บ(      รหัสวิชา         ช่ือวิชา                    น )อ-ป-บ(  

1. FPR3901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน

ภาพยนตร์                                                      1(45) 

 (หรือ)  

FPR3903 การเตรียมสหกิจศกึษาในสาขา 

การผลิตภาพยนตร์                                          1(45) 

2. FPR1104  ปรัชญาภาพยนตร์                    3(3-0-6) 

3. FPR1110  ภาพยนตร์นิพนธ์                      5(3-4-8) 

4. FPR1107 จริยธรรมและกฎหมายภาพยนตร์ 3(3-0-6)               

5. IGS1105  สงัคมและวฒันธรรมไทย        3(3-0-6) 

1.FPR4902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน 

ภาพยนตร์                                                    6(540) 

 (หรือ)                                                                

2. FPR4904   สหกิจศกึษาทางด้านการ 

สร้างภาพยนตร์                                           6(540) 

รวม 15 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 

  

 

 

3.1.6  คาํอธิบายรายวิชา (หลักสูตรศิลปบัณฑติ สาขาการสร้างภาพยนตร์)  

 (ดจูากภาคผนวก  ก)

• การจดัรายวิชาอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ 
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  3.2 ช่ือ  ตาํแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์ 

   อาจารย์ประจาํหลักสูตร 

 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจาํตวัประชาชน 

 

ตาํแหน่ง

ทาง

วิชาการ 

 

สาขาวชิาเอก/สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การจิจัย/การแต่งตาํรา ภาระการสอน ชม. 

/ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอนที่

มีอยู่แล้ว 

ภาระงานสอน

ที่จะมีใน

หลักสูตรนี ้

1.นายต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์      

3-1201-90003-78-6 

อาจารย์ 

 

 

M.A.(Filmmaking and Media) 

Sheffield Hallam University,UK, 2011 

สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั พ .ศ.  2546 

- งานวิจยัเร่ือง การศกึษาการพฒันาและความสาํคญัใน

การออกแบบสือ่เชิงภาพและวิดีโอ ท่ีมีตอ่สงัคม 

12  12  

2. นางสาวศภุรดา ประภาวงศ์ 

1-5099-00179-57-2 

 

 

อาจารย์  นศ.ม.  (สือ่สารการแสดง) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ.2552 

ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง พ .ศ. 2550 

 ว.บ. (ภาพยนตร์และภาพถา่ย) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ.2549 

- งานวิจยัเร่ืองการพฒันาการทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืนบ้าน

ไผห่ชู้าง จงัหวดันครปฐม 

- งานวิจยัเร่ืองการศกึษาประสทิธิภาพของการสือ่สาร

ด้วยสือ่ใหมเ่พ่ือการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ใน

รูปแบบคลปิแอบถ่าย 

- ตีพิมพ์บทความวชิาการเร่ือง “E-Tourism for Baan 

Pihuchang as s Cultural Tourism Destination” ใน 

International Journal of Science and Research 

(IJSR) in Volume 2 Issue 12 เดือนธนัวาคม 2556 

- ตีพิมพ์บทความวชิาการเร่ือง “Study of Set Up 

Candid Clips via New Media Effectiveness” ใน 

International Journal of Science and Research  

12 12  
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจาํตวัประชาชน 

 

ตาํแหน่ง

ทาง

วิชาการ 

 

สาขาวชิาเอก/สถาบันที่จบ 
ผลงานทางวิชาการ/การจิจัย/การแต่งตาํรา 

ภาระการสอน ชม. 

/ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอนที่

มีอยู่แล้ว 

ภาระงานสอน

ที่จะมีใน

หลักสูตรนี ้

   (IJSR) in Volume 3 Issue 4 เดอืนเมษายน 2557 

- นําเสนอผลงานวิจยัเร่ือง “การทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืนท่ี

บ้านไผห่ชู้าง จงัหวดันครปฐม” ในการประชมุวิชาการ

ระดบันานาชาติ CAPToR Conference on Tourism, 

Hospitality and Business 2014 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วนัท่ี 21 มีนาคม 2557 

  

3. นายพิสณฑ์ สวุรรณภกัดี  

1-9399-00017-57-9 

อาจารย์ นศ.ม. (การภาพยนตร์และภาพน่ิง) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2556 

นศ.บ (ศิลปะการแสดง) 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ พ.ศ. 2550 

 12  12  

4.นายแซมเูอล ฟอร์คเนอร์ 

(Passport  445163896) 

 

อาจารย์         M.A. (Film & Video) 

Savannah College of Art and Design, 

USA., 2000 

B.S. (Geology) University of 

Tennessee, Knoxville, USA., 1992 

 

 

- 12  12  



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจาํตวัประชาชน 

 

ตาํแหน่ง

ทาง

วิชาการ 

 

สาขาวชิาเอก/สถาบันที่จบ 
ผลงานทางวิชาการ/การจิจัย/การแต่งตาํรา 

ภาระการสอน ชม. 

/ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอนที่

มีอยู่แล้ว 

ภาระงานสอน

ที่จะมีใน

หลักสูตรนี ้

5.นางสาวอารีรัตน์  ใจประดบั 

    3-1017-00710-84-6 

 

อาจารย์ M.A.(Documentary Practice)               

Brunel University UK.,2012 

ทล..บ. Radio and Television 

(เทคโนโลยีการโทรทศัน์และ

วิทยกุระจายเสยีง) มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ ปทมุธานี 

พ.ศ. 2548 

- 

 

 

12  12  
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

     4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

 ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนกัศกึษา มีดงันี ้

 (1) เพ่ือสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาในการประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจท่ีได้จากการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์จริง  

 (2) เพ่ือให้นกัศึกษาได้เห็นและเข้าใจมุมมองท่ีหลากหลายในธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ

หลกัสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ 

 (3) เพ่ือสร้างความแนใ่จในพฒันาการและการประยกุต์ใช้ทกัษะและประสบการณ์ท่ีได้มาของนกัศกึษา 

แตล่ะคนให้เกิดประโยชน์ เพ่ือวิชาชีพในอนาคต 

  

4.2. ภาคการศึกษาและปีการศึกษา 

   ภาคการศกึษาท่ี 2 ของปีการศกึษาท่ี 4   

 

4.3. การจัดเวลาและตารางสอน 

 เตม็เวลา  1 ภาคการศกึษา 

  

5. ข้อกาํหนดเก่ียวกับการทาํโครงงาน 

 5.1 คาํอธิบายโดยย่อ  

            ในวิชาเอกการสร้างภาพยนตร์ กําหนดให้มีรายวิชาวิทยานิพนธ์การสร้างภาพยนตร์ เพ่ือให้นกัศกึษาเลือก

ผลิตชิน้งานตามความสนใจ เฉพาะตวัของนกัศกึษาด้วยการนําหลกัเกณฑ์และความรู้ทางทฤษฎี มาประยกุต์ใช้ใน

งานท่ีเลือกผลิตได้อยา่งเหมาะสมและมีประสทธิภาพ เพ่ือให้สามารถเผยแพร่ในเชิงสาธารณได้โดยไมข่ดักบัจริยธรรม

รวมทัง้การประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านช่องทางท่ีเหมาะสม โดยมีข้อกําหนดในการผลิตภาพยนตร์ 1 ชิน้ 

วิทยานิพนธ์นีต้้องได้รับการอนุมตัิจากอาจารย์ท่ีปรึกษา หลงัจากนัน้นกัศึกษาต้องเขียนรายงานกระบวนการ

ผลิตผลงาน อยา่งน้อยความยาว 30 หน้ากระดาษ 

 

5.2 ผลการเรียนรู้  

  (1) ความเข้าใจในการทํางานเป็นทีมและการทํางานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ การมอบหมายหน้าท่ี 

ในการทํางานและการลดการทํางานท่ีซํา้ซ้อน 

 (2) เรียนรู้การจดัสมัมนาเก่ียวกับการสร้างภาพยนตร์อย่างเป็นทางการจากขัน้ตอนแรกถึงขัน้ตอน

สดุท้าย 

 (3) สามารถเขียนรายงานโครงงานได้อยา่งเป็นรูปแบบ 
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5.3 กาํหนดการ 

  ภาคการศกึษาท่ี 1-2 ของชัน้ปีท่ี 4 

 

จาํนวนหน่วยกิต  5.4  

  3 หนว่ยกิต 

 

5.5 การเตรียมการ  

 เม่ือนกัศกึษาสามารถระบอุาชีพท่ีตนเองสนใจในปีสดุท้ายของการศกึษาในหลกัสตูร พวกเขาจะได้รับ

การเตรียมพร้อมเพ่ือท่ีจะได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ระหว่างท่ีปรึกษากับผู้ บริหารธุรกิจทางด้าน

ภาพยนตร์ เอกสารในการทําโครงงานจะช่วยบอกนักศึกษาเก่ียวกับรายละเอียดทางด้านเทคนิคหรือ

แบบจําลองข้อมลูธุรกิจ ซึง่จะต้องใช้ในการกําหนดวิธีการและสถานท่ีท่ีข้อมลูในระบบจะถกูจดัเก็บหรือนําไปใช้

ให้เกิดประโยชน์  

 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

 (1) การเข้าร่วมของผู้ชมและระดบัความพงึพอใจของพวกเขาจากการทําแบบสอบถาม 

 (2) คณุภาพจากรายงานทางธุรกิจอยา่งเป็นทางการ 
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หมวดท่ี  4. ผลการเรียนรู้ และ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา 

 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านบคุลิกภาพ - มีการสอดแทรกเร่ือง การแต่งกาย การเข้าสงัคม เทคนิคการพูดเชิง

วิเคราะห์ การมีมนุษยสัมพันธ์ ท่ี ดี  และการวางตัวในการทํางาน  

ในบางรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนท่ีนกัศกึษาจะ

สําเร็จการศกึษา 

ด้านภาวะผู้ นํา 

และความรับผิดชอบตลอดจน 

มีวินยัในตนเอง 

- กําหนดให้มีรายวิชาซึง่นกัศกึษาต้องทํางานเป็นกลุ่ม และมีหวัหน้ากลุ่ม

ในการทํารายงานตลอดจนนําเสนอรายงานเพ่ือเป็นการฝึกให้นกัศึกษา

ได้สร้างภาวะผู้ นําและการเป็นสมาชิกกลุม่ท่ีดี 

- มีกิจกรรมนกัศกึษาท่ีมอบหมายให้นกัศกึษาหมุนเวียนกันเป็นหวัหน้า

ในการ ดํา เ นิน กิจ กรรม  เ พ่ือ ฝึกใ ห้นักศึกษา มีความ รับผิดช อบ 

และมีภาวะผู้ นํา 

- มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียน

อย่างสม่ําเสมอ การมีส่วนร่วมในชัน้เรียนและส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย

ตรงเวลาเสมอ 

ทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง - การจดัการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมให้นกัศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 โดยใช้การสอนท่ียดึผู้ เรียนเป็นสําคญั 

 

2.  การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

     2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

            (1) สามารถสง่มอบงานหรือทํางานได้เสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(2) สามารถปฏิบตัิตนได้ถกูต้องตามคา่นิยม  ความเช่ือและหลกัการท่ียดึถือ 

(3) สามารถตดัสินใจทางธุรกิจสอดคล้องกบัคณุธรรมและการประเมินคณุคา่ 

  

      2.1.2 กลยุทธ์ในการสอน 

(1)  การให้ทีมนกัศกึษาชว่ยตกัเตือนสมาชิกอ่ืนในทีมตรงตอ่เวลา 

(2)  การเตรียมตวัอยา่งการปฏิบตัิตนท่ีดีในชัน้เรียน  เชน่  การไมค่ดัลอกงานของผู้ อ่ืน 

(3)  การเตรียมกรณีศกึษาท่ีจะอธิบายเร่ืองจริยธรรมการสร้างภาพยนตร์ 
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     2.1.3 กลยุทธ์ในการประเมินผล 

(1)   ตรวจสอบการเข้าเรียนของนกัศกึษาทกุรายวิชา 

(2)  นกัศกึษาสามารถเอาความรู้มาประยกุต์ใช้จริงได้   

(3)  ประเมินจากความรับผิดชอบในการสร้างประโยชน์ให้แก่โครงงานท่ีทําเป็นกลุม่ 

 

2.2 ความรู้  

     2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ท่ีจะได้รับ 

(1)  เข้าใจ และวิเคราะห์ หลกัการและทฤษฎีด้านการสร้างภาพยนตร์ 

(2)   สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายรวมถึงนําความรู้ด้านภาพยนตร์ไปประยกุต์ใช้ได้ 

(3)  เข้าใจและสามารถบรูณาการหลกัการของศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัภาพยนตร์ เชน่   หลกั

กฎหมาย หลกัการจดัการ ศิลปะการสร้างภาพยนตร์ เป็นต้น 

 

     2.2.2 กลยุทธ์ในการสอน 

(1)  ใช้การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 

(2)   ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(3)   เชิญวิทยากรท่ีเช่ียวชาญมาบรรยาย 

 

     2.2.3   กลยุทธ์ในการประเมินผล  

(1)  การทดสอบย่อย  ทดสอบกลางภาค  ทดสอบปลายภาค 

(2)   โครงงานเป็นกลุม่ 

(3)   การนําเสนอในชัน้เรียน 

 

2.3 ทักษะทางปัญญา  

     2.3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

(1)  มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างเป็นระบบ 

(2)   สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศทางด้านภาพยนตร์ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา 

อยา่งเหมาะสม 

(3)  สามารถประยกุต์ความรู้และทกัษะกบัการแก้ไขปัญหา โดยใช้หลกัการทางการสร้างภาพยนตร์ 

ท่ีได้เรียนมาได้อย่างเหมาะสม 
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     2.3.2 กลยุทธ์ในการสอน 

     (1)  ในการเรียนการสอน ต้องฝึกกระบวนการคิดอยา่งสร้างสรรค์ตัง้แตเ่ร่ิมเข้าศกึษาโดยเร่ิมต้นจาก

ปัญหาท่ีง่ายและเพิ่มระดบัความยากขึน้เร่ือยๆ ทัง้นีต้้องจดัให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัรายวิชา 

     (2)  จดัการสอนแบบยึดผู้ เรียนเป็นสําคญั โดยใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การอภิปรายกลุม่การทํา

กรณีศกึษา และการจดัทําโครงการ เป็นต้น 

     (3)  ให้มีการปฏิบตัจิริงในสถานประกอบการ เพ่ือเป็นการเรียนวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 

 

     2.3.3 กลยุทธ์การประเมิน  

    (1)  ประเมินทกัษะการวิเคราะห์  การวางแผน  และการแก้ปัญหา 

    (2)   โครงงานเป็นกลุม่ 

      (3)  การนําเสนอในชัน้เรียน 

 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     2.4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

(1)  สามารถส่ือสารกบัชาวตา่งชาตเิป็นภาษาองักฤษและภาษาท่ีสามได้ 

(2)  สามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์และวฒันธรรมองค์กรท่ีไปปฏิบตังิานได้เป็นอย่างดี 

(3)  มีภาวะผู้ นํา 

     2.4.2 กลยุทธ์ในการสอน 

     (1)  จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นกัศกึษาเรียนรู้แบบร่วมมือ ฝึกการทํางานเป็นทีม 

    (2)  สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม การมีมนษุยสมัพนัธ์ การเข้าใจ 

ในวฒันธรรมองค์กรเข้าไปในรายวิชาตา่ง ๆ  

    (3)  ใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารในชัน้เรียนและส่ือสารกบัผู้สอน 

 

     2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผล 

 (1)  ประเมินจากวิธีการท่ีนกัศกึษาร่วมปฏิบตังิานในทีม 

 (2)  ประเมินจากวิธีการท่ีนกัศกึษาใช้ภาษาองักฤษในการนําเสนองาน 
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้อง

พัฒนา 

(1)  มีทกัษะการใช้ภาษาองักฤษในการอธิบายหลกัการและสถานการณ์ ตลอดจนการส่ือสาร

ความหมายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2)   สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมลูและนําเสนอรายงาน 

         (3)  มีความรู้พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และสถิต ิในอนัท่ีจะวิเคราะห์สถานการณ์ตลอดจน

นําเสนอข้อมลูโดยใช้คณิตศาสตร์หรือสถิต ิ

2.5.2 กลยุทธ์ในการสอน 

         (1)  ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติ 

         (2)   สง่เสริมให้นกัศกึษาจดันิทรรศการแสดงผลงาน 

           (3)   สง่เสริมความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศกึษาตา่งๆ  ท่ีมีการนําเสนอในชัน้เรียน 

2.5.3 กลยุทธ์ในการประเมินผล 

         (1) ประเมินความถกูต้องในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติ 

               (2)  ประเมินความสามารถในการนําเสนองานจากการจดันิทรรศการ 

              (3)   ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศกึษาตา่งๆ  ท่ีมีการนําเสนอ 

ในชัน้เรียน 

 

3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  

Mapping) 

 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดงันี ้

3.1  การเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

   (1) สามารถสง่มอบงานหรือทํางานได้เสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

 (2) สามารถปฏิบตัิตนได้ถกูต้องตามคา่นิยม  ความเช่ือและหลกัการท่ียดึถือ 

 (3) สามารถตดัสินใจทางธุรกิจสอดคล้องกบัคณุธรรมและการประเมินคณุคา่ 

 

 3.2  การเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  เข้าใจ และวิเคราะห์ หลกัการและทฤษฎีด้านการสร้างภาพยนตร์ 

(2)   สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายรวมถึงนําความรู้ด้านการสร้างภาพยนตร์ 

ประยกุต์ใช้ได้ 

(3)  เข้าใจและสามารถบรูณาการหลกัการของศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้าง 

ภาพยนตร์เชน่ หลกักฎหมาย หลกัการจดัการ ศลิปะการสร้างภาพยนตร์ เป็นต้น 

 

  3.3  การเรียนรู้ด้านทักษะทางสตปัิญญา 

(1)  มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างเป็นระบบ 
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(2)   สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศทางด้านภาพยนตร์ เพ่ือใช้ในการแก้ไข 

ปัญหาอยา่งเหมาะสม 

(3)  สามารถประยกุต์ความรู้และทกัษะกบัการแก้ไขปัญหา โดยใช้หลกัการทางการสร้าง 

ภาพยนตร์  ท่ีได้เรียนมาได้อย่างเหมาะสม 

  

3.4  การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  สามารถส่ือสารกบัชาวตา่งชาตเิป็นภาษาองักฤษและภาษาท่ีสามได้ 

(2)  สามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์และวฒันธรรมองค์กรท่ีไปปฏิบตังิานได้เป็น 

อย่างดี      

(3)  มีภาวะผู้ นํา 

3.5  การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          (1)  มีทกัษะการใช้ภาษาองักฤษในการอธิบายหลกัการและสถานการณ์ ตลอดจน

การส่ือสารความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    (2)   สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมลูและนําเสนอรายงาน 

           (3)  มีความรู้พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และสถิต ิในอนัท่ีจะวิเคราะห์สถานการณ์

ตลอดจนนําเสนอข้อมลูโดยใช้คณิตศาสตร์หรือสถิต ิ
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลกั            o  ความรับผิดชอบรอง 

 

                        

                   

รายวิชาศึกษาทั่วไป 

 

1. คุณธรรม และจริยธรรม 

 

2.  ความรู้ 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยฯี 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

IGL1101 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สารและทกัษะการ

เรียน 
o         o  o    

IGL1102 การสือ่สารในภาษาองักฤษ o         o  o    

IGL1103 การเรียบเรียงภาษาองักฤษในชีวิตประจําวนั o     o  o   o  o   

IGL1104 การเรียบเรียงภาษาองักฤษทางธุรกิจ     O        o   

 

IGS1102 มนษุย์กบัสงัคมโลก 
 

     o   o    o   

IGS1105 สังคมและวัฒนธรรมไทย o    o  o  o  o  o  O 

IGS1106 เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา  O o      o   o  o  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลกั            o  ความรับผิดชอบรอง 

 

                        

 

คุณลักษณะบัณฑติ             

 

 

1. คุณธรรม และจริยธรรม 

 

2.  ความรู้ 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยีฯ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

IGM1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น  O o     o  o     O 

IGM1103 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวนั o    o   o o    o   

IGM1110 กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์

และการตดัสินใจ 
     o          

FPR1101 ประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์  
  

o 
   o     o  o o 

FPR1102 ทฤษฎีภาพยนตร์ 1 
      o     o  o o 

FPR1103 ทฤษฎีภาพยนตร์ 2 
      o     o  o o 
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การทาํแผนท่ีของหลักสูตรเพ่ือแสดงตัวอย่างในการกระจายงานด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสู่รายวิชา 

• หมายถึง ความรับผิดชอบหลกั            o หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1. คณุธรรมและ

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทกัษะทางสติปัญญา 

4. ทกัษะและความ

รับผิดชอบทางด้าน

ความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 

5. ทกัษะในการวิเคราะห์เชิง

ตวัเลข การสือ่สารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

FPR1104 ปรัชญาภาพยนตร์                

FPR1105 ปรัชญาเบือ้งต้น                                                                         

FPR1106 จิตวิทยาเบือ้งต้น                

FPR1107 จริยธรรมและกฎหมายภาพยนตร์                

FPR1108 การจดัการธุรกิจเบือ้งต้น                

FPR1109 การวิจยัภาพยนตร์                

FPR1110 ภาพยนตร์นิพนธ์                

FPR1201 การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ 1                

FPR1202 การสร้างภาพยนตร์            
 
    

FPR1203 การถ่ายภาพสําหรับภาพยนตร์1             
 
    

FPR1204 การออกแบบเคร่ืองแตง่กายในภาพยนตร์ 1            
 
    

FPR1205 การเขียนบทภาพยนตร์ 1             
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การทาํแผนท่ีของหลักสูตรเพ่ือแสดงตัวอย่างในการกระจายงานด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสู่รายวิชา 

• หมายถึง ความรับผิดชอบหลกั            o หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา 

1. คณุธรรมและ

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทกัษะทางสติปัญญา 

4. ทกัษะและความ

รับผิดชอบทางด้าน

ความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 

5. ทกัษะในการวิเคราะห์เชิง

ตวัเลข การสือ่สารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

FPR1206 การตดัตอ่ภาพยนตร์                

FPR1207 การแสดง                 

FPR1208 งานเสียงในภาพยนตร์                

FPR1209 จินตนาการและการสร้างสรรค์เพ่ือการสร้าง   

               ภาพยนตร์  
               

FPR1210 การจดัการในการสร้างภาพยนตร์                  
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การทาํแผนท่ีของหลักสูตรเพ่ือแสดงตัวอย่างในการกระจายงานด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสู่รายวิชา 

• หมายถึง ความรับผิดชอบหลกั            o หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คณุธรรมและ

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทกัษะทางสตปัิญญา 

4. ทกัษะและความ

รับผิดชอบทางด้าน

ความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 

5. ทกัษะในการวิเคราะห์เชิง

ตวัเลข การสือ่สารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

FPR2307 การวางแผนก่อนสร้างสําหรับภาพเคล่ือนไหว                

FPR2308 หลกัเบือ้งต้นของการถ่ายภาพ            
 
    

FPR2501 เศรษฐศาสตร์สําหรับภาพยนตร์                

FPR3307 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเบือ้งต้นสําหรับภาพยนตร์                

FPR3308 ผู้ กํากบัภาพยนตร์                

FPR3310 การวิจารณ์ภาพยนตร์                

FPR3502 การตลาดและการสง่เสริมภาพยนตร์                  

FPR3901 การเตรียมตวัสําหรับการฝึกประสบการณ์ 

                วิชาชีพทางด้านการสร้างภาพยนตร์  
               

FPR3903 เตรียมสหกิจศกึษาในสาขาการผลิตภาพยนตร์                

FPR4306 การเขียนบทภาพยนตร์ 2            
 
    

FPR4314 สมัมนาทางด้านภาพยนตร์                

FPR4902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาพยนตร์                
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หมวดท่ี  5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 1.1 ระบบเกรด 

 ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุนัทาว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 

1.2 การประเมินผลรายวิชา  

 การประเมินผลสําหรับผลงานของนกัศกึษาในแตล่ะรายวิชามีพืน้ฐานดงันี ้ 

1) เข้าเรียนอยา่งน้อย 80%  

2) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค  

3) การทดสอบยอ่ย  

4) เอกสารรายงาน  

1.3 ข้อกาํหนดระดับคะแนนขัน้ตํ่า 

  อยา่งน้อยสดุต้องได้เกรดขัน้ต่ํา  2.00 ในรายวิชาบงัคบั/ทกุวนั 

2. กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

 2.1 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาขณะกาํลังศึกษาอยู่ 

 1) อาจารย์อธิบายถึงความเข้าใจในแตล่ะกลุม่วิชาตามท่ีได้ทําแผนไว้คร่าวๆในกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดบัอดุมศกึษา  

 2) อาจารย์พฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศกึษาผา่นกลยทุธ์ทางส่ือการศกึษาท่ีเหมาะสมกบัสาระ

วิชา 

 3) การใช้วสัดอุปุกรณ์ท่ีจําเป็น ทรัพยากรและเทคโนโลยีในการสร้างสาระวิชาให้สามารถเข้าถึงได้

สําหรับนกัศกึษา 

 4) ให้บริการในด้านการให้คําปรึกษาเพ่ือชว่ยนกัศกึษาในเร่ืองทกัษะการศกึษาท่ีเป็นแรงสนบัสนนุให้

นกัศกึษาท่ีไมมี่ความสามารถให้ได้ผลการศกึษาตามมาตรฐาน 
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 2.2 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาหลังจากจบการศึกษา 

 หลกัเกณฑ์ในการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาหลงัจากจบการศกึษา ได้แก่ 

 1) การประเมินคา่ด้วยตวัเองภายในสถาบนั: วิทยาลยัการภาพยนตร์ ศลิปะการแสดงและส่ือใหม ่ต้อง

เตรียมรายงานการประเมินคา่ด้วยตวัเองภายในสถาบนั เพ่ือให้ข้อมลูเก่ียวกบัอาจารย์ โครงสร้างทางกายภาพ 

ระเบียบวิธีวิจยัและหวัข้ออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภาพทางด้านผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาหลงัจากจบการศกึษา 

 2) การประเมินคา่ภายนอกสถาบนั: คณะกรรมการผู้ประเมินจะเข้าเย่ียมวิทยาลยัการภาพยนตร์ 

ศลิปะการแสดงและส่ือใหมแ่ละตรวจสอบข้อมลูท่ีได้รับจากวิทยาลยัการภาพยนตร์ ศลิปะการแสดงและส่ือ

ใหมใ่นรายงานการประเมินคา่ด้วยตวัเองภายในสถาบนั 

 3) รายงานการประเมินคา่จากนายจ้างผู้ควบคมุดแูลนกัศกึษาท่ีจบการศกึษาจากหลกัสตูรสาขาวิชา

ของวิทยาลยัการภาพยนตร์ ศลิปะการแสดงและส่ือใหม ่รายงานการประเมินผลจะมีความนา่เช่ือถือจากการ

เลือกตวัอยา่งนกัศกึษาและรายวิชาท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาและความสามารถ

ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3. ข้อกาํหนดในการจบการศึกษา 

 ข้อกําหนดพืน้ฐานสําหรับหลกัสูตรศิลปบณัฑิตของวิทยาลยัการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและส่ือ

ใหม ่มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทามีดงันี ้

 3.1 การประเมินค่าและประเมินผลนกัศึกษา ระบบการให้คะแนนและการให้ระดบัคะแนนเป็นลาย

ลักษณ์อกัษร การประเมินค่านักศึกษา ระเบียบวิธีในการประเมินผล หลกัเกณฑ์ในการผ่านมีพืน้ฐานอยู่ท่ี

กฎระเบียบข้อบงัคบัของสภามหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสุนนัทาว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2547 

หรือกฎระเบียบข้อบงัคบัอ่ืนๆ ท่ีได้รับการระบโุดยมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  

 3.2 ข้อกําหนดในการจบการศกึษาของนกัศกึษา ได้แก่ 

 1) การเข้าเรียนอยา่งต่ําหก (6) ภาคการศกึษาและไมเ่กินแปด (8) ภาคการศกึษา 

 2) บรรลเุป้าหมายข้อกําหนดทางด้านหน่วยกิตในการจบการศกึษาและได้รับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ํา

กวา่ 2.00 

 3) การเข้าร่วมโครงการคณุธรรมและจริยธรรมของวิทยาลยัการภาพยนตร์ ศลิปะการแสดงและส่ือใหม ่

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

 4) การเข้าร่วมหลกัสูตรและกิจกรรมเพิ่มคณุค่าของวิทยาลยัการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและส่ือ

ใหม ่มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาอยา่งต่ํา 80% 
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 5) บรรลุเป้าหมายข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทาว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ.2548 และกฎระเบียบข้อบงัคบัอ่ืนๆ ท่ีได้รับการระบโุดยมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

 6) สิ่งสําคัญในการจบการศึกษา นักศึกษาถูกกําหนดให้แสดงออกถึงความสามารถในการใช้

ภาษาองักฤษ ซึ่งเป็นหนึ่งในเง่ือนไขของการจบการศกึษา นกัศึกษาสําเร็จตามข้อกําหนดอย่างต่ํา 1 ข้อก่อน

การจบการศกึษา ไมส่ามารถขอสละสิทธ์ิในข้อกําหนดทางด้านความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ 

  (1) ได้รับคะแนนขัน้ต่ํา 500 คะแนนในการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

สําหรับผู้ ท่ีไม่ได้ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาประจําชาติ (TOEFL) สําหรับนกัศกึษาทกุคนท่ีจะจบการศกึษาจาก

วิทยาลยัการภาพยนตร์ ศลิปะการแสดงและส่ือใหม ่(SISA) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา หรือ 

  (2) การทดสอบภาษาองักฤษระดบันานาชาติ (IELTS) เป็นการทดสอบแทน TOEFL ข้อบงัคบั

คะแนนขัน้ต่ําของการสอบ IELTS สําหรับการพิจารณารับเข้าศกึษาคือ 5.5 คะแนน หรือ 

  (3) คะแนนขัน้ต่ําในการสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหว่างประเทศ (TOEIC) คือ 600 
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หมวดที่  6.  การพัฒนาคณาจารย์ 

    

1. การเตรียมการสาํหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 จดัให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เก่ียวกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะและหลักสูตรท่ี

ได้รับมอบหมาย 

1.2  จดัอบรมการใช้สารสนเทศเพ่ือเป็นส่ือการสอนและการใช้ระบบสํานกังานอิเล็กโทรนิค 

1.3  เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีอาจารย์ใหมต้่องทราบ 

 

 

 

 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

        2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล 

 1)  วิทยาลยัการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและส่ือใหม่ จดัให้มีการอบรมอาจารย์อย่างสม่ําเสมอ เช่น 

การสัมมนาและการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เพ่ือพฒันาทกัษะการสอน ทกัษะคอมพิวเตอร์ ทักษะการเป็นผู้ นํา 

ฯลฯ 

 2) อาจารย์ของวิทยาลยัการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและส่ือใหม่ได้รับการสนบัสนนุให้ทํางานวิจยัท่ี

เก่ียวกบัการเรียนการสอนในอย่างน้อยหนึง่ห้องเรียนหรืองานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ 

 3) อาจารย์ของวิทยาลยัการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและส่ือใหมไ่ด้รับการสนบัสนนุให้ใช้การเรียน

การสอนแบบใหม่ๆ ในห้องเรียนและแบง่ปันผลท่ีได้รับกบัอาจารย์ทา่นอ่ืนในคณะ 

 4) อาจารย์ของวิทยาลยัการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและส่ือใหม่ได้รับการสนบัสนนุให้มีส่วนร่วมใน

การฝึกอบรมการเรียนรู้แบบมีพืน้ฐานจากปัญหา (Problem-Based Learning: PBL) การเรียนรู้แบบนกัศกึษา

เป็นศนูย์กลาง (Student-Centered Learning: SCL) และความร่วมมือทางด้านการเรียนรู้ทัง้ในประเทศไทย

และตา่งประเทศ 

 

        2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

 1) ให้คณาจารย์พฒันาทกัษะและความรู้ 

 2) สนบัสนนุให้คณาจารย์เลือกทําหวัข้อวิจยัตามท่ีกําหนดไว้ในนโยบายหรือหวัข้อท่ีเก่ียวกบัการสร้าง

ภาพยนตร์ 

 3) สนบัสนนุให้คณาจารย์ศกึษาตอ่ระดบัปริญญาเอกและเล่ือนตําแหนง่ทางวิชาการ 
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หมวดที่  7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 

1. การบริหารหลักสูตร  

1)  วิทยาลยัการภาพยนตร์ ศลิปะการแสดงและส่ือใหม ่ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  มี

คณะกรรมการการพฒันาหลกัสตูรประกอบด้วยท่ีปรึกษา 1  คน  และคณะกรรมการอยา่งน้อย  5 คน ในการ

สร้างหรือปรับปรุงหลกัสตูร 

 2)  จดัประชมุคณาอาจารย์ทกุภาคการศกึษาเพ่ือพฒันาและปรับปรุงหลกัสตูรและระบบการเรียนการ

สอนให้เกิดประสิทธิผล 

 3)  ดําเนินการวิจยัเพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพตามความต้องการของตลาด 

 4)  พฒันาหลกัสตูรอย่างตอ่เน่ืองทกุๆ 5 ปี 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

 คณะบริหารงบประมาณโดย 

2.1.1 จดัสรรงบประมาณแผ่นดนิและเงินบํารุงการศกึษาในการจดัซือ้วสัดแุละครุภณัฑ์เพ่ือ 

สนบัสนนุการจดัการเรียนการสอน การจ้างอาจารย์พิเศษ การจดัสภาพแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้าง บรรยากาศ

การศกึษาและการเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกชัน้เรียน และการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ เรียนอยา่งเพียงพอ 

 2.1.2 จดัสรรงบประมาณพฒันาอาจารย์เป็นรายบคุคล 

 2.1.3 จดัสรรงบประมาณไปสูส่าขาวิชาเพ่ือจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรและเพิ่มศกัยภาพให้แก่ 

นกัศกึษา 

      2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่  

               1.สถานท่ีเรียนและสถานท่ีจดักิจกรรมประกอบการเรียนการสอนภายในคณะ  

ลาํดับ รายการ 
จาํนวน 

(ห้อง) 
หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

ห้องเรียนปรับอากาศ 

ห้องเรียนสําหรับนัง่สนทนา

กลุม่ยอ่ย (student lounge) 

ห้องประชมุสมัมนา  

ห้องปฏิบตักิารทางภาษา  

40 

2 

2 

2 

 

- มีกล้องบนัทกึ CD และ VDO พร้อมทัง้มีอปุกรณ์ส่ือการสอน 

-ท่ีทนัสมยั เชน่ ใช้ Power Point และ Internet เช่ือมโยง 

ข้อมลูภายนอกได้   

- อปุกรณ์การประชมุครบชดุ   

- ห้องพร้อมด้วยส่ือเพ่ือค้นคว้าและพฒันาความสามารถ  

5 

6 

 

7 

 

8 

ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์ 

ห้องประสานงานโครงการ 

สหกิจศกึษา 

ห้องปฏิบตักิารวิจยั 

 

ห้องปฏิบตักิารด้านการแสดง 

3 

     1 

1 

1 

 

1 

- ห้องพร้อมอปุกรณ์ตอ่พว่ง และการเช่ือมโยงเครือขา่ย  

Internet ห้องพร้อมทัง้ส่ือและสิ่งอํานวยความสะดวก 

-ในการศกึษาค้นคว้า  

- มีอปุกรณ์การวิจยัและเจ้าหน้าท่ีอํานวยความสะดวกในการ

บนัทกึข้อมลูและใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

-ใช้สําหรับการเรียนการสอนด้านการแสดงและฝึกซ้อมการแสดง 
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     2.สถานท่ีเรียนและสถานท่ีจดักิจกรรมสว่นกลางภายในมหาวิทยาลยั 
 

ลาํดับ รายการ 
จาํนวน  

(ห้อง/แห่ง) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

หอประชมุใหญ่สําหรับการเรียนรวมและการจดักิจกรรม 

ห้องประชมุซึง่มีอปุกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกเตม็รูปแบบ 

ห้องประชมุใหญ่อเนกประสงค์สําหรับการประชมุและการจดักิจกรรม 

ศนูย์กีฬาสําหรับจดักิจกรรม 

ลานอเนกประสงค์ 

1 

1 

1 

1 

3 

 

    3. อปุกรณ์การสอน 

 ลาํดับ รายการ จาํนวน 

1 

2 

3 

อปุกรณ์การสอนกรณีศกึษาจากมหาวิทยาลยั 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

เคร่ือง Copy Printer 

ทกุชนิด 

150 

10 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

เคร่ืองบนัทกึเสียง 

เคร่ืองรับโทรทศัน์สี 

เคร่ืองเลน่วีดีทศัน์ 

กล้องถ่ายวีดีทศัน์ 

เคร่ืองตดัตอ่วีดีทศัน์ 

ม้วนวีดีทศัน์และCD-ROM เก่ียวกบัการพฒันาและสาระความรู้อ่ืนๆ 

เคร่ืองโทรสาร 

เคร่ืองฉายภาพข้ามศีรษะ (ประจําห้องเรียน) 

เคร่ืองขยายเสียงประจําห้อง 

กล้องถ่ายภาพน่ิง 

10 

10 

10 

10 

20 

550 

2 

40 

40 

10 
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4. แหลง่เรียนรู้ภายในมหาวิทยาลยั  

4.1  ศนูย์วิทยบริการ ให้บริการดงันี ้

1) บริการยืมคืนหนงัสือ นิตยสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ 

2) บริการสารสนเทศ ระบบ Selective Dissemination of Information 

3) บริการอินเทอร์เน็ต 

4) บริการโสตทศันวสัด ุ

5) บริการทรัพยากรสารนิเทศ 

6) ระบบการสืบค้นออนไลน์ 

7) ระบบการเช่ือตอ่เครือขา่ยเสมือนสว่นตวั (Virtual Private Networks : VPN) 

 4.2  ศนูย์ภาษาและห้องปฏิบตักิารทางภาษา รวมทัง้ระบบการทดสอบความรู้ภาษาองักฤษ

แบบออนไลน์ 

 4.3   ศนูย์การศกึษาทัว่ไปและส่ือสารเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์  

 4.4   ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.5   การเรียนรู้ผา่น SSRU WIFI ZONE ทกุบริเวณภายในมหาวิทยาลยั 

 

 2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ 

คณะจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิโดย 

2.3.1 ในกรณี หนงัสือ ตํารา โสตทศันวสัดสํุาหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน คณะจะประสานกับ

ศนูย์วิทยบริการในการจดัซือ้ตามรายการท่ีนกัศึกษา อาจารย์ และสาขาวิชาแนะนําหรือแจ้งว่ามีความจําเป็น

สําหรับการเรียนการสอน 

2.3.2 ในกรณีตํารา หนงัสือ และโสตทศันวสัดสํุาหรับห้องสมดุของคณะซึง่ให้บริการเฉพาะอาจารย์และ

บุคลากรของคณะ คณะจะจัดซือ้โดยงบประมาณของคณะ โดยรวบรวมรายช่ือหนังสือใหม่ให้อาจารย์และ

บุคลากรเลือก หรือตามรายการท่ีมีผู้ เสนอแนะ ในกรณีวสัดแุละครุภัณฑ์สําหรับการเรียนการสอน คณะจะ

ดําเนินการจัดซือ้จดัหาตามโครงการท่ีนําเสนอขอโดยฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนกัศกึษาและฝึก

ประสบการวิชาชีพและสาขาวิชา 

 

     2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

มีเจ้าหน้าท่ีคณะซึ่งจะช่วยประสานงานการจดัซือ้จดัหาหนงัสือเพ่ือเข้าสํานกัวิทยบริการและทําหน้าท่ี

ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา  นอกจากนี ้มีเจ้าหน้าท่ีด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอํานวยความ

สะดวกในการใช้ส่ือของอาจารย์แล้วยงัต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้ส่ือของอาจารย์ด้วย 

 

 

 

 

 



43 
 

3. การบริหารอาจารย์ 

     3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

     มีการคดัเลือกอาจารย์ใหมต่ามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี

วฒุิการศกึษาระดบัปริญญาโทขึน้ไปในสาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตาม และทบทวนหลักสูตร 

    อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตรและผู้สอนต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจดัการเรียนการ

สอน การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร การวดัผลและประเมินผลการเรียน เพ่ือให้การจดัการเรียนการสอนเป็นไป

ตามปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมทัง้การเก็บ

รวบรวมข้อมลูเพ่ือการประเมินและการปรับปรุงหลกัสตูร 

     3.3  การแต่งตัง้อาจารย์พเิศษ  

    คณะมีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกมาเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาท่ีต้องการ ความ

เช่ียวชาญเฉพาะด้านหรือประสบการณ์จริง  โดยอาจารย์พิเศษต้องมีวฒุิการศกึษาอย่างน้อย ระดบัปริญญาโท 

หรือเป็นผู้ เช่ียวชาญท่ีได้รับการยอมรับในวิชาชีพ 

  ในการขออนมุตัิแตง่ตัง้อาจารย์พิเศษนัน้ ให้สาขาวิชาเป็นผู้ นําเสนอผ่านฝ่ายวิชาการ เพ่ือ นําเสนอขอ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมตัิแต่งตัง้ ทัง้นีใ้ห้

เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  

  สาขาวิชาและคณะจะจัดการประชุมอาจารย์พิเศษก่อนเปิดภาคการศึกษาเพ่ือชีแ้จง รายละเอียด

เก่ียวกับท่ีจําเป็นสําหรับการเรียนการสอน  อาจารย์พิเศษต้องจดัทําแผนการสอนตาม คําอธิบายรายวิชาท่ี

กําหนดในหลกัสตูร  โดยมีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเป็นผู้ประสาน และมีการประเมินการสอนของอาจารย์

พิเศษ  

  

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

       4.1 การกาํหนดคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง  

  บุคลากรสายสนบัสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีท่ีเก่ียวข้องกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ มีความรู้ด้าน  

การสร้างภาพยนตร์  ศิลปะการแสดง ตลอดจนมีความรู้ความสามารถในการใช้ส่ือ และอปุกรณ์ท่ีสนบัสนนุการ

เรียนการสอนได้ ทัง้นีต้้องสอดคล้องกบันโยบายของคณะและนโยบายของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัตงิาน              

                   สาขาวิชาและคณะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร 

ให้แก่บคุลากร  รวมทัง้การจดัการฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มศกัยภาพการปฏิบตัิงานเพ่ือช่วยสนบัสนนุการเรียนการสอน

ได้อยา่งแท้จริง  
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5. การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานักศึกษา 

5.1 การให้คาํปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  

คณะมีการแต่งตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นกัศึกษาทกุคน โดยนกัศึกษาท่ีมีปัญหาใน

การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทําหน้าท่ี

อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นกัศกึษา (Office Hours) สปัดาห์ละไมน้่อยกว่า 3 ชัว่โมง นอกจากนี ้ต้องมี

หน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้คําปรึกษาแนะนําในการจดัทํากิจกรรมแก่นกัศกึษา 

 

 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  

กรณีท่ีนกัศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถท่ีจะย่ืนคําร้องขอดู

กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดคูะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแตล่ะรายวิชาได้ 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ  

  มีการติดตามข้อมูลภาวะการณ์มีงานทําของบณัฑิต รายงานผลการสํารวจความต้องการ

แรงงานของหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงมีการติดตามแนวโน้มความรู้และ

ทกัษะท่ีเปล่ียนแปลงตามวิถีการดําเนินธุรกิจและภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคต  

  มีการจดัการสํารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการปรับปรุงการจดัการ

เรียนการสอน สําหรับบณัฑิตของหลกัสตูรศลิปบณัฑิต สาขาการสร้างภาพยนตร์ ผู้ ใช้บณัฑิตจะต้องมีความพึง

พอใจบณัฑิตโดยเฉล่ียระดบั 3 จากระดบั 5.0 

  มีการจดัสํารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ ใช้บณัฑิต ก่อนการ

พฒันาหรือปรับปรุงหลกัสตูร 

 

7. ตัวบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

 

ตัวบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน 
 

 

ปีท่ี 1 
 

ปีท่ี 2 
 

ปีท่ี 3 
 

ปีท่ี 4 
 

ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจําหลกัสตูรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีสว่น

ร่วมในการประชมุเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวน 

การดําเนินงานหลกัสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. มีรายละเอียดของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.2  

ท่ีสอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุิแหง่ชาติ

ระดบัอดุมศกึษาท่ีจดัเตรียมไว้ให้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  และรายละเอียด

ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี)ให้ครบทกุ

รายวิชาอยา่งน้อยก่อนเร่ิมการสอนในแตล่ะภาคการศกึษา 
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ตัวบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน 
 

 

ปีท่ี 1 
 

ปีท่ี 2 
 

ปีท่ี 3 
 

ปีท่ี 4 
 

ปีท่ี 5 

4. จดัทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 

และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (มคอ.6) (ถ้ามี) ให้ครบทกุรายวิชาอยา่งน้อย 

30 วนั หลงัสิน้สดุการสอนในแตล่ะภาคการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. จดัทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสตูร (มคอ.7) 

ภายใน 60 วนั หลงัจากสิน้สดุปีการศกึษา 
     

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 อยา่งน้อย

ร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา 

     

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน  

กลยทุธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้  

จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7  

ของปีท่ีแล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม(่ถ้ามี)ทกุคนได้รับการปฐมนิเทศ 

หรือคําแนะนําด้านการสอนและการเรียนรู้ 
     

9. อาจารย์ประจําทกุคนมีสว่นร่วมทางด้านวิชาการ และ/

หรือได้รับการพฒันาทางด้านวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึง่

ครัง้ 

     

10. บคุลากรสายสนบัสนนุอยา่งต่ําร้อยละ 50 มีสว่นร่วม

ทางด้านวิชาการ และ/หรือได้รับการพฒันาทางด้าน

วิชาชีพในแตล่ะปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษา/บณัฑิตใหมท่ี่มีตอ่

คณุภาพหลกัสตูร เฉล่ียไมน้่อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 

5.0 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

12. ระดบัความพงึพอใจของนายจ้างบณัฑิตท่ีมีตอ่บณัฑิต

ใหม ่เฉล่ียไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  
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หมวดที่ 8. กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กรอบการประเมินกลยทุธ์การสอนภายใต้ขอบเขตในภาพกว้างส่ีประการ ดงันี ้

 1) การวางแผนและการตระเตรียม: เลือกเป้าหมายในการสอน; แสดงให้เห็นความรู้ในเนือ้หาและการ

สอน; ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกนั; การประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษา (พฒันาการและผลรวม) 

 2) สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน: สร้างวฒันธรรมการเรียนรู้; จดัการกระบวนการในห้องเรียน; จดัการ

พฤตกิรรมของนกัศกึษา; จดัการพืน้ท่ีทางกายภาพ 

 3) การสอน: ส่ือสารอยา่งชดัเจนและถกูต้อง; ใช้เทคนิคให้นกัศกึษาเป็นศนูย์กลาง; ให้นกัศกึษามีสว่น

ร่วมในการเรียนรู้; ให้การตอบสนองกบันกัศกึษา; แสดงให้เห็นความพลิกแพลงและการตอบสนอง 

 4) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ: เจริญก้าวหน้าและพฒันาทางด้านวิชาชีพ; เสียสละให้มหาวิทยาลยัและ

ชมุชน; แสดงถึงความเป็นผู้ นําในประเดน็เฉพาะ   

 1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้กลยุทธ์การสอน 

  มี 3 ขัน้ตอนในกระบวนการประเมินตามกฎเกณฑ์: 

  1) สงัเกตการณ์ก่อน: ผู้บริหารและอาจารย์วิทยาลยัการภาพยนตร์ฯ จะต้องประชมุก่อนการเร่ิมการสอน 

(การวางแผนและการตระเตรียม สาระวิชา กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้) 

  2) สงัเกตการณ์: ผู้บริหารสงัเกตวิธีการจดัการห้องเรียนของอาจารย์และปฏิสมัพนัธ์ของอาจารย์/

นกัศกึษาและมีเอกสารยืนยนัสิ่งท่ีเกิดขึน้จริง อาจารย์รายงานการประเมินตนเอง การทบทวนเพ่ือความเข้าใจว่า

การเป็นอาจารย์ท่ีประสบความสําเร็จต้องทําอยา่งไร วิเคราะห์การตอบสนองของนกัศกึษา มีสว่นร่วมในวิชา

เรียนนอกหลกัสตูรของตนเอง 

  3) สงัเกตการณ์ภายหลงั: ผู้บริหารแสดงให้เห็นการสอนผา่นบนัทึกท่ีได้บนัทกึไว้และพฒันารายการจดุ

แข็งและจดุอ่อนของอาจารย์ สนบัสนนุอาจารย์ให้ใช้ประโยชน์จากหลกัสตูร (หลกัสตูรท่ีเน้นสภาพแวดล้อมแหง่

การเรียนรู้ท่ีเตม็ไปด้วยพลงัและความคิดสร้างสรรค์) ในการชว่ยให้คณะประสบความสําเร็จทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในหลกัสตูรอยา่งเตม็ท่ีมากขึน้ 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลกัสตูรจะรวบรวมความคดิเห็นจากบคุคลตอ่ไปนี ้   

1) นกัศกึษาปัจจบุนัและบณัฑิต  

2) ผู้ เช่ียวชาญภายนอก 

3) ผู้ใช้บณัฑิตและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอ่ืนๆ   

การประเมินหลกัสตูรจะดําเนินการทกุ 5 ปี 

 



47 
 

3. การประเมินผลการดาํเนินงานของหลักสูตร 

 การดําเนินงานของหลกัสตูรจะได้รับการประเมินตามตวับง่ชีผ้ลการดําเนินงานในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 การ

ประเมินจะจดัทําขึน้โดยคณะกรรมการประเมินท่ีประกอบไปด้วยสมาชิกอยา่งต่ํา 3 ทา่น โดยมีผู้ เช่ียวชาญ

ภายนอกอยา่งน้อย 1 ทา่น คณะกรรมการสามารถทําการแตง่ตัง้โดยมหาวิทยาลยั 

หลักเกณฑ์การประเมิน 

 ดี: ประสบความสําเร็จในตวับง่ชี ้1-5 และประสบความสําเร็จอย่างต่ําร้อยละ 80 ของตวับง่ชีท้ัง้หมดในแต่

ละปี 

 ดีมาก: ประสบความสําเร็จในตวับง่ชี ้1-5 และประสบความสําเร็จในตวับง่ชีท้ัง้หมดในแตล่ะปี 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

 ขัน้ตอนท่ี 1: ทบทวนกฎเกณฑ์ 

 ขัน้ตอนท่ี 2: ทบทวนเอกสารบอกวตัถปุระสงค์ของวิทยาลยัการภาพยนตร์ฯ 

 ขัน้ตอนท่ี 3: เปล่ียนกฎเกณฑ์ให้เป็นชดุคําถาม 

 ขัน้ตอนท่ี 4: ทบทวนข้อมลูและขา่วสารเพ่ือชว่ยในการตอบคําถามตอ่ชดุคําถามท่ีวางไว้ในขัน้ตอน 

  ท่ี 3 

 ขัน้ตอนท่ี 5: เขียนบทสรุปเก่ียวกบัขอบเขตท่ีตรงกบัวตัถปุระสงค์ของวิทยาลยัการภาพยนตร์ฯ 

 ขัน้ตอนท่ี 6: ยดึพืน้ฐานจากบทสรุปท่ีพบ วิเคราะห์สว่นประกอบในกิจกรรมตา่งๆและหลกัสตูรของ 

  วิทยาลยัการภาพยนตร์ฯ เพ่ือชว่ยให้ตรงตามวตัถปุระสงค์ของวิทยาลยั 

  การภาพยนตร์ฯ 

 ขัน้ตอนท่ี 7: ยดึพืน้ฐานจากบทสรุปในขัน้ตอนท่ี 6 วิเคราะห์การปรับปรุงหลกัสตูรของวิทยาลยั 

  การภาพยนตร์ฯ (เก่ียวกบักิจกรรมและ/หรือระดบัหลกัสตูร) ท่ีต้องทําเพ่ือปรับปรุง 

  ความสามารถของอาจารย์ให้ตรงตามวตัถปุระสงค์ของวิทยาลยัการภาพยนตร์ฯ 

 ขัน้ตอนท่ี 8: ประสบความสําเร็จในการเปล่ียนแปลงและการปรับปรุง 

 ขัน้ตอนท่ี 9: วดัผลกระทบของการเปล่ียนแปลงและการปรับปรุงในหลกัสตูรให้ตรงตาม 

  วตัถปุระสงค์ของวิทยาลยัการภาพยนตร์ฯ 
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ภาคผนวก ก. 

คาํอธิบายรายวชิา 
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คาํอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา       ช่ือวิชาและคาํอธิบายรายวิชา              น(บ-ป-อ) 

IGL1101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและทักษะการเรียน         3(3-0-6) 

ภาษาองักฤษสําหรับธุรกิจการบริหาร พืน้ฐานการส่ือสารภาษาองักฤษเชิงวิชาการ   อ่านการ

พดูและการเขียน  การส่ือสารทางโทรศพัท์ ความเข้าใจของงานเขียนสารสนเทศทางวิชาการ 

 

IGL1102 การส่ือสารในภาษาอังกฤษ                   3(3-0-6) 

ภาษาองักฤษสําหรับธ ุรกิจระหว ่างประเทศ  การสื ่อสารภาษาองักฤษเชิงว ิชาการ

ระดบักลางการเขียนทางธุรกิจ การอ่านเอกสารทางธุรกิจและการพดูทางธุรกิจระดบัสากลคําศพัท์ทางเทคนิค

และกําหนดรูปแบบตา่งๆ   ของการส่ือสารทางธุรกิจ 

 

IGL1103 การเรียบเรียงภาษาอังกฤษในชีวิตประจาํวัน          3(3-0-6) 

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับองค์ประกอบของภาษาอังกฤษสําหรับชีวิตประจําวัน การเขียน

เก่ียวกบัหน้าท่ีการเขียนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวนัและการเขียนเชิงวิชาการ 

 

IGL1104 การเรียบเรียงภาษาอังกฤษทางธุรกจิ           3(3-0-6) 

องค์ประกอบของภาษาองักฤษสําหรับธุรกิจ  ทกัษะการเขียนทางธุรกิจ เอกสารทางธุรกิจ การ

อ้างอิง  การเขียนขา่วธุรกิจ  ศพัท์เทคนิคทางธุรกิจ การส่ือสารทางธุรกิจออนไลน์ 

 

IGS1102 มนุษย์กับสังคมโลก                       3(3-0-6) 

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ความเป็นสังคม สถาบนัทางสังคม 

ธรรมชาติและการพฒันาทางวฒันธรรมของโลก  สงัคม  สิ่งแวดล้อม  การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและ

วฒันธรรม 

 

IGS1105 สังคมและวัฒนธรรมไทย                     3(3-0-6) 

ศกึษาประวตัิศาสตร์ชาติไทย วฒันธรรม พิธีกรรมทางศาสนา ประเพณี ระบบความเช่ือ คติ

ชาวบ้านขนบธรรมเนียม บทบาททางเพศ ระบบสังคม สิ่งบันเทิงไทย การย้ายถ่ินฐานสู่สังคมเมือง การ

เปล่ียนแปลงสูส่ิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและสิ่งแวดล้อมสมยัใหม ่

    

IGS1106 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา                    3(3-0-6) 

ประเทศสมาชิกอาเซียน  เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิ

สถานการณ์ปัจจบุนั ประวตัศิาสตร์และ อนาคต รวมทัง้ภมูิศาสตร์ท่ีตัง้ สงัคมวฒันธรรมและการทอ่งเท่ียว 
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รหัสวิชา       ช่ือวิชาและคาํอธิบายรายวิชา             น(บ-ป-อ) 

IGM1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น           3(2-2-5) 

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมไอที ไมโครคอมพิวเตอร์และการปฏิวตัิ PC ทกัษะการ

ใช้แป้นพิมพ์ขัน้พืน้ฐาน  การใช้งานคอมพิวเตอร์ในวินโดวส์  การใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ประมวลผลคํา 

สเปรดชีตและภาพกราฟิกการใช้ทรัพยากรเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต เครือข่ายเป็นแหล่งข้อมูลการ

ดําเนินงานซอฟต์แวร์ ระบบและการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ ซอฟท์แวร์ไคลเอนต์ -เซิร์ฟเวอร์ จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ 

 

IGM1103 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาํวัน                       3(3-0-6) 

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตประจําวนั วิทยาศาสตร์ชีวภาพและ

กายภาพ สิ่งมีชีวิตและสารเคมี  เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร  พลงังาน  ไฟฟ้า  การส่ือสาร

โทรคมนาคมของโลกและการเปล่ียนแปลงของชัน้บรรยากาศท่ีมีผลกระทบตอ่ชีวิตประจําวนัและผลกระทบตอ่

สิ่งแวดล้อม 

 

IGM1110 กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์และการตัดสินใจ                    3(3-0-6) 

ศกึษาหลกัการของกระบวนการการตดัสินใจและกระบวนการคิด การคิดเชิงสร้างสรรค์และ

การคิดในสถานการณ์วิกฤต การวิเคราะห์ข้อมลู  ตรรกะและการคิดเชิงเหตผุล รวมถึงทกัษะทางวิทยาศาสตร์

และการประยกุต์ใช้วิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจําวนั 

 

FPR1101  ประวัตศิาสตร์ภาพยนตร์                         3(3-0-6)             

ความเป็นมาของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ตะวนัตกและตะวันออก  ลักษณะแนวทางของผู้

กํากบั ภาพยนตร์สากลและผู้ กํากบัภาพยนตร์ไทยท่ีสําคญั   

 

FPR1102  ทฤษฎีภาพยนตร์1                             3(3-0-6) 

               ทฤษฎีว่าด้วยภาพยนตร์คือภาษา  ไวยากรณ์ภาพยนตร์ ความหมายของมุมกล้อง ชนิดและ

ขนาดของภาพ ประเภทของภาพยนตร์ ความสําคญัของบุคลากรในการสร้างภาพยนตร์ ตําแหน่งและหน้าท่ี

ของบคุลากร  

 

FPR1103  ทฤษฎีภาพยนตร์2                        3(3-0-6) 

ศกึษา ทฤษฎีทางภาพยนตร์ ในประเภทตา่งๆ ได้แก่ อาว๊องการ์ด สตรีนิยม มาร์คซิส ฟิลม์นวัร์

,    เฟรนช์นิวเวฟ, ลทัธิเหนือจริง, สจันิยม  
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รหัสวิชา       ช่ือวิชาและคาํอธิบายรายวิชา              น(บ-ป-อ) 

FPR1104  ปรัชญาภาพยนตร์                        3(3-0-6) 

                   ความหมายและความสําคญัของภาพยนตร์ ธรรมชาติของภาพยนตร์ ภาพยนตร์ในฐานะท่ีเป็น

ส่ือมวลชนและเป็นศลิปะแขนงหนึง่สนุทรียศาสตร์ของภาพยนตร์ การวิจารณ์ภาพยนตร์เบือ้งต้น ความสมัพนัธ์

ของภาพยนตร์ท่ีมีตอ่สงัคม รวมถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมของผู้สร้างภาพยนตร์  

 

FPR1105  ปรัชญาเบือ้งต้น                         3(3-0-6)        

หลักปรัชญาเบือ้งต้น ยุคปรัชญาตะวันตกและตะวันออก ปรัชญาสมัยใหม่ ปรัชญาหลัง

สมยัใหม ่ความสมัพนัธ์ของมนษุย์กบัสงัคมและวฒันธรรม 

 

FPR1106  จิตวิทยาเบือ้งต้น                        3(3-0-6) 

      หลกัการแนวคดิและความสําคญัของทฤษฎีจิตวิทยาทัว่ไป และการประยกุต์จิตวิทยาเพ่ือปรับ

ใช้ในชีวิตประจําวนั 

 

FPR1107  จริยธรรมและกฎหมายภาพยนตร์                           3(3-0-6) 

หลกักฎหมายและจริยธรรมเบือ้งต้น เสรีภาพในการส่ือสารและแสดงความคิดเห็น  ปัญหา

จริยธรรมในภาพยนตร์ กฎหมายภาพยนตร์และกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศในอาเซียน การตรวจพิจารณา

ภาพยนตร์ของแตล่ะประเทศในอาเซียน และการฝึกตรวจพิจารณาภาพยนตร์ตามบงัคบัของกฎหมายไทย 

 

FPR1108  การจัดการธุรกิจเบือ้งต้น                                                        3(3-0-6) 

              ความสําคญัและประเภทของการประกอบการธุรกิจ ลกัษณะพืน้ฐานขององค์ประกอบและ

แนวทางในการประกอบธุรกิจ  หลกัการจดัการธุรกิจ ปฏิบตัิการจดัการธุรกิจเบือ้งต้น การเขียนเอกสารธุรกิจ  

การจัดทําบญัชี  การตลาดและแผนการตลาด การขายและแผนการขาย หลักการดําเนินธุรกิจขนาดย่อม 

ความสมัพนัธ์ของธุรกิจกับสภาพแวดล้อม การจดัการธุรกิจด้านตา่งๆ การบริหารบคุคล การบริหารสํานกังาน

และเอกสารทางธุรกิจ การจดัการคณุภาพโดยรวมและมาตรฐานของธุรกิจ การพฒันาธุรกิจ การประเมินผล

ธุรกิจด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

 

FPR1109  การวิจัยภาพยนตร์                              3(2-2-5) 

วิธีวิทยาการวิจยั การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ของภาพยนตร์ร่วมสมยั การตกผลึกทางความคิด

สู่การตัง้ประเด็นปัญหาวิจยั การวางกรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี การกําหนดรูปแบบของการวิจยั ตลอดจน

การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูเพ่ือเป็นองค์ความรู้ 
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รหัสวิชา       ช่ือวิชาและคาํอธิบายรายวิชา              น(บ-ป-อ) 

FPR1110  ภาพยนตร์นิพนธ์                        5(3-4-8) 

การผลิตภาพยนตร์โดยนําองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาในวิชาภาพยนตร์มาประยกุต์ใช้กบั

งานภาพยนตร์ท่ีเลือกผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ งานท่ีเลือกผลิตต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการหวัข้อ

ภาพยนตร์นิพนธ์ ประกอบด้วยหวัข้อ จดุมุ่งหมาย และเอกสารอธิบายงานท่ีสร้างสรรค์ตามระเบียบว่าด้วยการ

ผลิตภาพยนตร์นิพนธ์ของคณะกรรมการศลิปบณัฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ 

FPR1201  การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์1                      3(2-2-5) 

              ความสําคัญของการออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ บุคลากรในงานออกแบบงานสร้าง

ภาพยนตร์บุคลากรหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรในสายงาน  การเขียนแบบเบือ้งต้น  ฝึกหดัวาดเขียน

สตอร่ีบอร์ด ฝึกหดัการออกแบบฉากและสถานท่ี เรียนรู้การใช้สีในการตกแต่งสถานท่ี เรียนรู้การประเมินค่า

ก่อสร้างและทํางบประมาณ 

 

FPR1202  การสร้างภาพยนตร์                              3(2-2-5)    

กระบวนการสร้างภาพยนตร์ตามลําดบั 4 ขัน้ตอน1) เรียนรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจหลกัการ 

แนวคิด แนวปฏิบตัิเก่ียวกับการผลิตภาพยนตร์ การเตรียมงานสร้างภาพยนตร์ 2) ลงมือปฏิบตัิในการสร้าง

ภาพยนตร์ 3) ตัดต่อและเรียบเรียงภาพยนตร์ ปรับแต่งสี นําเสียงต่างๆมาประกอบภาพยนตร์  4) ตรวจ

พิจารณาและแก้ไขเนือ้หาของภาพยนตร์ตามกฎหมายภาพยนตร์ของไทยก่อนนําออกเผยแพร่ 

 

FPR1203  การถ่ายภาพยนตร์1                                 3(2-2-5) 

ทฤษฎีการถ่ายภาพ ภาษาภาพท่ีใช้ในการส่ือความหมายในภาพยนตร์ การเลือกใช้เลนส์ 

อปุกรณ์เสริมพิเศษตา่ง ๆ เพ่ือผลทางการส่ือความหมายเฉพาะของภาพยนตร์ ทฤษฎีการจดัแสง การกําหนด

พืน้ท่ีในการจดัแสง การสร้างรูปแบบในการจัดแสงแบบต่าง ๆ  ฝึกปฏิบตัิการถ่ายภาพยนตร์ด้วยกล้องถ่าย

ภาพยนตร์ 

 

FPR1204  การออกแบบเคร่ืองแต่งกายในภาพยนตร์1    3(2-2-5) 

               ความสําคญัของการออกแบบเคร่ืองแตง่กายในภาพยนตร์ ประวตัิศาสตร์เคร่ืองแตง่กายแตล่ะ

ยคุสมยั  หลกัการออกแบบเคร่ืองแตง่กายโดยทัว่ไป  การสร้างแบบ เคร่ืองแตง่กายอย่างง่าย  การใช้อปุกรณ์ใน

การตดัเย็บ   บุคลากรและผังตามสายงานฝ่ายการออกแบบเคร่ืองแต่งกายและหน้าท่ีของบุคลากรตามสาย

งาน 

 

FPR1205  การเขียนบทภาพยนตร์1                           3(2-2-5) 

               ความสําคัญและหลักการเขียนบทภาพยนตร์ตามแบบสากล การเขียนเล่าโครงเร่ือง บท

บรรยายภาพยนตร์ ฝึกหดัสร้างประเดน็เร่ืองจากข่าวตา่งๆ ฝึกหดัสร้างประเด็นเร่ืองจากประสบการณ์ชีวิต และ

เขียนบทภาพยนตร์สัน้จากประเดน็เร่ืองท่ีกําหนดให้ 
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FPR1206  การตัดต่อเรียบเรียงภาพยนตร์      3(2-2-5) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการตดัต่อและเรียบเรียงภาพยนตร์  เรียนการใช้โปรแกรม Final Cut Pro, Adobe 

Premier Pro ฝึกการตดัตอ่เรียบเรียงภาพยนตร์เร่ือง ภาพยนตร์ขา่ว ภาพยนตร์สารคดี 

 

 

รหัสวิชา       ช่ือวิชาและคาํอธิบายรายวิชา                น(บ-ป-อ) 

FPR1207  การแสดง         3(2-2-5) 

               ปราชญ์ผู้ ก่อกําเนิดการแสดงสากล คอนสแตนติน เซอน์เกเยวิช สตานิสลาฟสกี ้(Constantin 

Sergeyevich Stanislavski) ทฤษฏีการแสดงของ สตานิสลาฟสกี ้เรียนรู้และฝึกการแสดงตามหลกัการแสดงส่ี 

ประการตามแนวสตานิสลาฟสเกียน (Stanislavskian principles ) การสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างนกัแสดงกบั

คนด ูกิจกรรมและเกมส์สําหรับการพฒันาการแสดงในรูปแบบตา่งๆ     

   

FPR1208  งานเสียงกับภาพยนตร์             3(2-2-5) 

               ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญ และประวัติภาพยนตร์เสียง ความสําคัญของเสียงใน

ภาพยนตร์ ประเภทเสียงในภาพยนตร์ ชนิดของอปุกรณ์เพ่ือบนัทึกเสียง การบํารุงรักษาอปุกรณ์บนัทึกเสียง อะ

นาล็อคและดจิิตลักบัเสียง  ฝึกการใช้อปุกรณ์เก่ียวกบัการบนัทกึเสียง 

 

FPR1209  จินตนาการและการสร้างสรรค์เพ่ืองานภาพยนตร์            3(2-2-5) 

                หลักการ แนวคิด ทฤษฎีจินตนาการ จินตนาการ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

ภาพยนตร์ กิจกรรมทศันศกึษาต่างถ่ินเพ่ือเพิ่มพนูประสบการณ์และจินตนาการ เรียงความจากประสบการณ์

ทศันศกึษา แปลเรียงความประสบการณ์ทศันศกึษาเป็นภาพยนตร์ แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างกลุ่มจาก

กิจกรรมทศันศกึษาตา่งถ่ิน สร้างผลงานจากประสบการณ์ทศันศกึษาตา่งถ่ินร่วมกนั 

 

FPR1210  การจัดการงานสร้างภาพยนตร์               3(2-2-5)  

               ความหมาย หลกัการ ขอบเขต ทฤษฎี และความสําคญัของการบริหารและจดัการในการสร้าง 

ภาพยนตร์ การเขียนโครงการและงบประมาณสร้างภาพยนตร์ โครงสร้างฝ่ายต่าง ๆ ในการสร้างภาพยนตร์ 

การจดัการงานภาคสนาม การจดัการงานในขัน้ตอนหลงัการถ่ายทํา  

    

FPR2307 การวางแผนก่อนสร้างสาํหรับภาพเคล่ือนไหว              3(2-2-5) 

             หลกัการและเทคนิคของการวางแผนก่อนสร้างสําหรับภาพเคล่ือนไหว วตัถปุระสงค์และลําดบั

ขัน้ตอนก่อนสร้าง กลุ่มเป้าหมาย หลกัการด้านเงินทุน เทคนิคพิเศษด้านการวางแผนก่อนสร้าง ทิศทางและ

องค์ประกอบของการวางแผนก่อนสร้างสําหรับภาพเคล่ือนไหว 
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รหัสวิชา       ช่ือวิชาและคาํอธิบายรายวิชา           น(บ-ป-อ) 

FPR2308 หลักเบือ้งต้นของการถ่ายภาพ        3(2-2-5) 

  หลกัการกล้องเลนส์เด่ียว ประเภทของเลนส์และองค์ประกอบเก่ียวกับการปรับแสง อปุการณ์

เสริมประกอบกล้อง การจดัองค์ประกอบของภาพ ฝึกหดัถ่ายภาพ 

FPR2501  เศรษฐศาสตร์เพ่ือการภาพยนตร์          3(3-0-6) 

               ความหมาย ความสําคญั ขอบเขต ลกัษณะ ธรรมชาติ และบริบททางสงัคมของผู้บริโภคหรือ

กลุ่มเป้าหมายท่ีมีตอ่ภาพยนตร์ อุปสงค์ อปุทานของตลาดและการลงทนุ ความผูกพนัระหว่างเศรษฐกิจและ

อตุสาหกรรมภาพยนตร์ในด้านผลกระทบเชิงเศรษฐกิจต่อการผลิตภาพยนตร์ ความรุ่งเรืองและการล่มสลาย

ของการผลิตภาพยนตร์แบบระบบสตดูโิอ บทบาทความเปล่ียนแปลงในวิวฒันาการของการถ่ายภาพยนตร์และ

ตลาดภาพยนตร์ โลกาภิวฒัน์และโครงสร้างการเปล่ียนแปลงเชิงอตุสาหกรรมของการผลิตภาพยนตร์  

 

FPR3307  คอมพวิเตอร์กราฟฟิกเบือ้งต้นสาํหรับภาพยนตร์    3(3-0-6) 

               ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญ และการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพสองมิติ Adobe 

Photoshop,  Adobe Illustrator การใช้โปรแกรม Adobe After ในการปรับแตง่ภาพ, สี และสร้างเอฟเฟค 

ในกระบวนการหลงัการทํา 

 

FPR3308  ผู้กาํกับภาพยนตร์       3(3-0-6)  

ความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของผู้ กํากับภาพยนตร์ บทบาทหน้าท่ีของผู้ กํากับ

ภาพยนตร์  ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ กํากบัภาพยนตร์กบับคุลากรในตําแหนง่อ่ืนในการสร้างภาพยนตร์  

   

FPR3310  การวิจารณ์ภาพยนตร์        3(3-0-6)  

ความหมาย ขอบเขต ความสําคญั ปรัชญา และทฤษฎีการวิจารณ์ภาพยนตร์ รูปแบบของ

ความ เป็นภาพยนตร์ ภาพ องค์ประกอบ ฉาก เสียง แสง มมุกล้อง  รูปแบบของการวิจารณ์ภาพยนตร์ประเภท

ต่างๆ โดย การนําทฤษฎี ทางสังคม จิตวิทยา และปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับการวิจารณ์

ภาพยนตร์ ฝึกหดัวิจารณ์ภาพยนตร์ 

   

FPR3502  การตลาดและการโฆษณาภาพยนตร์       3(3-0-6) 

ความหมาย ความสําคญั ขอบเขต แนวคิดการทําธุรกิจสมัยใหม่ การวิเคราะห์สถานการณ์

ทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค การส่งเสริมทางการตลาด การใช้ส่ือโฆษณา การประชาสมัพันธ์ การ

วางแผนการ สง่เสริมกิจกรรมการตลาด ปัจจยัการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลตอ่การส่งเสริมการตลาด จิตวิทยาการ

โฆษณา  จริยธรรมของการโฆษณา ส่ือตา่งๆเพ่ือการโฆษณาภาพยนตร์  
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รหัสวิชา       ช่ือวิชาและคาํอธิบายรายวิชา              น(บ-ป-อ) 

FPR3901 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาพยนตร์    1(0-45-0) 

             การเตรียมความพร้อมเพ่ือปฏิบตังิานในสถานประกอบการ การบรรยายโดยวิทยากร การดู

งานในสถานประกอบการ การทํารายงานและการสมัมนา 

  

FPR3903 เตรียมสหกิจศึกษาในสาขาการผลิตภาพยนตร์    1(0-45-0) 

  เตรียมความพร้อมเพ่ือปฏิบตังิานในสถานประกอบการเสมือนเป็นพนกังานจริง ดงูานใน

สถานประกอบการ การทํารายงานและการสมัมนา 

FPR4306  การเขียนบทภาพยนตร์2                                 5(3-4-8) 

ความสําคัญของบทภาพยนตร์ ความขัดแย้งในโครงเร่ืองภาพยนตร์ การสร้างตัวละคร 

สามเหล่ียมในงานเขียนบทภาพยนตร์ ฉากจําเป็นในงานเขียนบทภาพยนตร์ ฉากไคลแม็กซ์ กาละในงานเขียน

บท บทสนทนา บทภาพยนตร์ตลก บทภาพยนตร์ชีวิต บทภาพยนตร์ระทึกใจ บทภาพยนตร์บู๊  บทภาพยนตร์

เขยา่ขวญั บทภาพยนตร์สารคดี อา่นบทภาพยนตร์ตา่งประเทศ ฝึกเขียนบทภาพยนตร์ประเภทตา่งๆ 

  

FPR4314  สัมมนาภาพยนตร์        3(2-2-5) 

ความหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และรูปแบบของการสัมมนาตามขอบเขตของ

ภาพยนตร์ศึกษา สืบค้นข้อมูลเพ่ือศึกษาเทคนิคการสัมมนาเก่ียวกับภาพยนตร์ในรูปแบบต่าง ๆ การผลิต

เอกสารประกอบการสมัมนา การปฏิบตัิสมัมนาในฐานะวิทยากรและผู้ ร่วมอภิปราย จดักิจกรรมเชิญวิทยากร

ผู้ทรงคณุวฒุิมาให้ความรู้เพ่ือเพิ่มพนูโลกทศัน์ด้านภาพยนตร์ศกึษา 

 

FPR4902  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาพยนตร์    6(0-450-0) 

               ฝึกปฏิบตังิานในองค์กรภาพยนตร์ กองถ่ายภาพยนตร์ ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบเสมือน

เป็นพนกังานขององค์กรหรือกองถ่ายภาพยนตร์ จดัทํารายงานผลการปฏิบตัิงาน เตรียมความพร้อมนกัศกึษา

ก่อนออกปฏิบตังิาน  
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ .๒๕๕๑ 

………………………………… 

  เพ่ือให้มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาได้ปฏิบตัิภารกิจในการจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรีเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยสอดคล้องกับพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ  .๒๕๔๒ และพระราชบญัญัติ

การศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  สามารถจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาเพ่ือพฒันาท้องถ่ินในการจดั

การศกึษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ .ศ  .๒๕๔๗ 

และมีมาตรฐานคณุภาพสอดคล้องกบัประกาศกระทรวงศกึษาธิการเร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร ปริญญาตรี 

พ .ศ  .๒๕๔๘ อาศยัตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓)   แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ .ศ .

๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา      จงึตราข้อบงัคบัวา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรีไว้ดงันี ้

 ข้อ ๑  ข้อบงัคบันีเ้รียกว่า “ข้อบงัคบัสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๑” 

 ข้อ ๒ ข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้บงัคบัสําหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีเข้าศกึษาตัง้แต ่ปีการศกึษา ๒๕๕๑ 

 ข้อ ๓ บรรดาข้อบงัคบั ระเบียบ คําสัง่ และประกาศอ่ืนใดในส่วนท่ีกําหนดไว้แล้วในข้อบงัคบันี ้ให้ใช้

ข้อบงัคบันีแ้ทน 

 ข้อ ๔ ในข้อบงัคบันี ้

  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา่ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา่ สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  “สภาวิชาการ” หมายความวา่ สภาวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

  “คณะ” หมายความว่า คณะท่ีนักศึกษาสังกัด หมายรวมถึง ศูนย์การศึกษา วิทยาลยั ส่วน

ราชการหรือหนว่ยงานอ่ืนของมหาวิทยาลยัท่ีจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรี  

“สาขาวิชา” หมายความวา่ สาขาวิชาท่ีระบไุว้ในหลกัสตูรแตล่ะหลกัสตูร   

  “ภาควิชา” หมายความวา่ กลุม่ของอาจารย์ผู้สอนท่ีสําเร็จมาในสาขาวิชาเดียวกนั 

  “คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะท่ีนกัศกึษาสงักดั ประธานศนูย์ ผู้ อํานวยการวิทยาลยัท่ี

นักศึกษาสังกัดหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนท่ีเทียบเท่าคณะซึ่ง   จดัการศึกษาระดับ    

ปริญญาตรีท่ีนกัศกึษาสงักดั 



126 
 

  “อาจารย์ท่ีปรึกษา” หมายความว่า คณาจารย์ประจําสาขาวิชา และ /หรือภาควิชาหรือคณะท่ี

คณบดีแตง่ตัง้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ ให้ทําหน้าท่ีแนะนําตกัเตือน ให้คําปรึกษา และ

แนะแนวการศกึษา ดแูลความประพฤต ิและมีสว่นร่วมในการประเมินความก้าวหน้าในการเรียน 

  “ศูนย์การศึกษา” หมายความว่า สถานท่ีจดัการศกึษาภายนอกมหาวิทยาลยั ซึ่งอาจเรียกว่า

วิทยาลยั ศนูย์การศกึษา หรือท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนก็ได้ 

  “นักศึกษา” หมายความวา่ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการตามข้อบงัคบันี ้และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคําสัง่ เพ่ือ

ประโยชน์ในการปฏิบตัติามข้อบงัคบันี ้

 ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามข้อบงัคบันี ้ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉยั 

  

หมวด ๑ 

การรับเข้าศึกษา 

 

 ข้อ ๖ คณุสมบตั ิและเง่ือนไขการรับเข้าเป็นนกัศกึษา 

(๑) เป็นผู้ สําเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึน้ไป  เว้นแต่หลกัสูตร

ศกึษา 

ต่อเน่ือง จะต้องสําเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู  ประกาศนียบตัรวิชาการ

ศกึษาชัน้สงู  หรือประกาศนียบตัรอ่ืนๆ ท่ีเทียบเทา่  

                  สําหรับนกัศกึษาตา่งชาตต้ิองสําเร็จการศกึษาตามวรรคแรกเชน่กนั  

  (๒) เป็นผู้ มีจิตปกติ และไม่เป็นโรคติดตอ่ร้ายแรงท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การศกึษาวิชาชีพ หรือโรค

ท่ีสงัคมรังเกียจ เว้นแตก่ฎหมายกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน 

  (๓) ไม่เป็นผู้ ถูกคัดช่ือออก หรือไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เพราะความผิดตาม

ระเบียบหรือข้อบงัคบัวา่ด้วยวินยันกัศกึษา 

  (๔)ไม่เป็นผู้ เคยต้องโทษ โดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตค่วามผิดท่ีเป็นลหโุทษ หรือ

ความผิดอนัได้กระทําโดยประมาท 

(๕) มีคณุสมบตัอิยา่งอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนดโดยไมข่ดัตอ่กฎหมาย 

(๖) ในกรณีพิเศษนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ให้สภาวิชาการเป็นผู้พิจารณาวา่เห็นสมควรให้

รับเข้าศกึษา  
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 ข้อ ๗ การสอบคดัเลือกและการคดัเลือกเป็นนกัศกึษา 

  (๑) มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้ สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจากผู้ สําเร็จการศึกษาระดับ

มธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ตามประกาศและรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลยักําหนดหรือให้เป็นไปตาม

ระเบียบการคดัเลือกเพ่ือเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาของสํานกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา 

  (๒) มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคดัเลือกผู้ สําเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือ

เทียบเทา่ หรือผู้ ท่ีได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเทา่เข้าเป็นนกัศกึษาเพ่ือศกึษาระดบัปริญญาตรี ตามประกาศหรือ

รายละเอียดของมหาวิทยาลยั 

 ข้อ ๘ ประเภทของนกัศกึษา 

  (๑) นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาท่ีมีคุณสมบตัิตามข้อ ๖ ซึ่งมหาวิทยาลยัรับเข้า

ศกึษาในหลกัสตูรปริญญาตรีท่ีเรียนเตม็เวลา 

  (๒) นกัศกึษาไม่เต็มเวลา หมายถึง นกัศกึษาท่ีมีคณุสมบตัิตามข้อ ๖ ซึ่งมหาวิทยาลยัรับเข้า

ศกึษาในหลกัสตูรปริญญาตรีท่ีเรียนไมเ่ตม็เวลา 

  (๓) นกัศกึษาสมทบ หมายถึง นกัศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัรับให้ลงทะเบียนเรียนสมทบ และ /หรือ

การทําวิจยัโดยไมมี่สิทธ์ิรับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยั 

 ข้อ ๙ การรับโอนย้ายนกัศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืน 

  (๑) มหาวิทยาลยัอาจพิจารณารับโอนนกัศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลยัเห็น

วา่มีวิทยฐานะเทียบเทา่มหาวิทยาลยั  

(๒)  คณุสมบตัขิองนกัศกึษาท่ีจะได้รับการพิจารณารับโอนย้าย 

  (ก) มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ ๖ และได้ศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา มาก่อนแล้ว  

   (ข)  มีผลการเรียนจากสถาบนัอดุมศกึษาเดิมโดยมีคา่ระดบัคะแนนสะสมเฉล่ียไมน้่อยกว่า ๒.๐๐ 

   (ค) มีระยะเวลาศึกษาในมหาวิทยาลยัเต็มตามเวลาท่ีมหาวิทยาลยักําหนด ทัง้นีใ้ห้

นบัรวมเวลาเรียนจากสถาบนัอดุมศกึษาเดมิด้วย 

(๓) การขอโอนย้ายเข้ามาเป็นนกัศกึษามหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั

หรือต้องปฏิบตัดิงันี ้

(ก) ย่ืนคําร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยส่ง ถึง

มหาวิทยาลยัไมน้่อยกวา่ ๓๐ วนั ก่อนเปิดการศกึษา 

   (ข)  ติดต่อขอให้สถาบันอุดมศึกษาเดิมจัดส่งระเบียนแสดงผลการเรียนและ

รายละเอียดเนือ้หารายวิชาหรือชดุวิชาท่ีได้เรียนไปแล้วมายงัมหาวิทยาลยั 

  (๔) มหาวิทยาลยัจะพิจารณารับโอนโดยความเห็นชอบของคณะ สาขาวิชาและ/หรือภาควิชา

ท่ีเก่ียวข้อง 
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 ข้อ ๑๐ การเทียบรายวิชา ชดุวิชา  กลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชดุวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิต รายวิชาหรือ

ชดุวิชาให้เป็นไปตามหมวด ๗  การเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาเข้าสูก่ารศกึษาในระบบ 

  ข้อ ๑๑ การศกึษาปริญญาตรีท่ีสอง 

  (๑) นกัศกึษาท่ีสําเร็จปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยั หรือสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนท่ีเทียบเท่าอาจ

ขอเข้าศกึษาเพ่ือปริญญาตรี สาขาวิชาอ่ืนเพิ่มเตมิได้ 

  (๒) นักศึกษาย่ืนคําร้องแสดงความจํานงต่อมหาวิทยาลัยตามแบบท่ีกําหนด โดยส่งถึง

มหาวิทยาลยัไมน้่อยกวา่ ๓๐ วนั  ก่อนเปิดการศกึษา 

  (๓) มหาวิทยาลยัจะพิจารณารับเข้าศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะ สาขาวิชาและ/หรือ

ภาควิชาท่ีเก่ียวข้อง 

  (๔) ให้นักศึกษาได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ

หลกัสตูรปริญญาตรีท่ีขอศกึษาเป็นปริญญาท่ีสอง  

  (๕) ให้นกัศึกษาดําเนินการเทียบรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุ่มรายวิชาหรือชุดวิชาเรียนและ

โอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อ ๑๐  เพ่ือใช้จัดแผนการศึกษาใหม่ โดยการแนะนําของสาขาวิชาและ/หรือ

ภาควิชา รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีโอนหน่วยกิตไม่ได้ และ /หรือไม่ได้อยู่ในแผนการเรียนให้ตดัออกโดยความ

เห็นชอบของคณบดี  

              ข้อ ๑๒ การรายงานตวัเป็นนกัศกึษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

 

หมวด ๒ 

ระบบการจัดการศึกษา 

 

ข้อ ๑๓ ระบบการจดัการศกึษา มหาวิทยาลยัจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรีเป็น ๓ รูปแบบ 

  (๑) การจดัการศกึษาในระบบ ประกอบด้วย 

   (ก) การจดัการศกึษาภาคปกต ิเป็นการจดัการศกึษาเตม็เวลา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ 

ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ 

สปัดาห์ มหาวิทยาลยัอาจเปิดการศึกษาภาคฤดรู้อน โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตให้มีสดัส่วน

เทียบเคียงกนัได้กบัภาคการศกึษาปกต ิ

            มหาวิทยาลยัอาจจดัการศกึษาโดยใช้ระบบไตรภาค และ/หรือระบบจตรุภาคได้ดงันี ้

             ระบบไตรภาค ๑ ปีการศกึษาแบง่ออกเป็น ๓ ภาคการศกึษาปกติ  ๑ ภาคการศกึษา

ปกติ มีระยะเวลาศกึษาไมน้่อยกว่า ๑๒ สปัดาห์ 

             ระบบจตรุภาค ๑ ปีการศกึษาแบง่ออกเป็น ๔ ภาคการศกึษาปกติ ๑ ภาคการศกึษา

ปกติ มีระยะเวลาศกึษาไมน้่อยกว่า ๑๐ สปัดาห์ 
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             ปีการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาของนกัศึกษาภาคปกติ หมายถึงปีการศึกษาสุดท้ายท่ี

สําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร จะไม่นําภาคการศึกษาฤดรู้อนในปีการศึกษานัน้มารวม ส่วนนกัศึกษาภาค

พิเศษให้นําภาคการศกึษาฤดรู้อนมารวมด้วย 

                         หลกัสตูรสาขาวิชาใดมีรายวิชาหรือชดุวิชาท่ีจําเป็นต้องเปิดสอนใน   ภาคการศกึษาฤดู

ร้อนเพ่ือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม กรณีศกึษาหรือเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ

นกัศกึษา การบริหารจดัการรายวิชาหรือชดุวิชานัน้ให้ถือเสมือนวา่เป็นส่วนหนึง่ของภาคการศกึษาปกต ิ

 (ข)  การจดัการศกึษาภาคพิเศษเป็นการจดัการศกึษาแบบเต็มเวลาซึ่งจดัใน วนัหยดุสดุ

สปัดาห์ หรือ เปิดการศึกษาในภาคการศกึษาฤดรู้อน หรือเวลาอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด โดยใช้ระบบ ๑ 

ปีการศกึษา แบง่ออกเป็น ๓ ภาคการศกึษาคือ ๒ ภาคการศกึษาปกติ        กบั ๑ ภาคการศกึษาฤดรู้อน ภาค

การศกึษาปกติมีระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สปัดาห์ การเรียนในภาคการศกึษาฤดรู้อน มีเวลาศกึษาไม่

น้อยกวา่ ๘ สปัดาห์ โดยกําหนดจํานวนชัว่โมงเรียนและจํานวนหนว่ยกิตเป็นสดัส่วนเทียบเคียงกนัได้กบัการจดั

การศกึษาในภาคการศกึษาปกต ิโดยการบริหารจดัการรายวิชาหรือชดุวิชานัน้ให้ถือเป็นภาคการศกึษาปกต ิ

  (๒) การจัดการศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการกําหนด

จดุมุง่หมาย รูปแบบการจดัการศกึษา การวดัและประเมินผล ซึ่งเป็นเง่ือนไขสําคญัของการจดัการศกึษาการ

สําเร็จการศกึษา โดยเนือ้หาหลกัสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการ

ของบคุคลแตล่ะกลุม่ ซึง่รายละเอียดให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยั 

(๓) การจดัการศกึษาตามอธัยาศยั เป็นการจดัการศกึษาท่ีให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตาม

ความสมคัรใจ ศกัยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศกึษาจากบคุคล ประสบการณ์ สงัคม สภาพแวดล้อม ส่ือ

หรือแหลง่ความรู้อ่ืนๆ ซึง่รายละเอียดให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยั 

 ข้อ ๑๔ การคิดหน่วยกิตสาขาวิชาท่ีจดัการสอนในมหาวิทยาลยัแบ่งออกเป็นรายวิชา หรือชุดวิชาท่ี

กําหนดเนือ้หามากน้อยตามจํานวนหนว่ยกิต  ดงันี ้

  (๑) รายวิชาหรือชดุวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาการบรรยายหรืออภิปรายปัญหา  ไมน้่อยกวา่ ๑๕ 

ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกต ิให้มีคา่เทา่กบั ๑ หนว่ยกิตระบบทวิภาค 

  (๒) รายวิชาหรือชุดวิชาภาคปฏิบตัิท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค

การศกึษาปกต ิให้มีคา่เทา่กบั ๑ หนว่ยกิตระบบทวิภาค 

  (๓) การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่โมงตอ่ ภาคการศกึษาปกต ิ

ให้มีคา่เทา่กบั ๑ หนว่ยกิตระบบทวิภาค                                 

  (๔) การทําโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย   ท่ีใช้เวลาทํา

โครงการหรือกิจกรรมนัน้ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่โมงตอ่ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

ระบบทวิภาค 

  ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยจดัการศึกษาในระบบอ่ืนท่ีมิใช่ระบบทวิภาคจะแสดงรายละเอียดท่ี

เก่ียวกบัระบบการศกึษานัน้ รวมทัง้รายละเอียดการเทียบเคียงหนว่ยกิตกบัระบบทวิภาคไว้ในหลกัสตูร 
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  (๕) ในกรณีท่ีไมส่ามารถใช้เกณฑ์ตามข้อ )๑) (๒) (๓ (และ )๔ (ได้ให้มหาวิทยาลยักําหนด

หนว่ยกิตของรายวิชาหรือชดุวิชาได้ตามความเหมาะสม  แตจ่ะต้องใช้เวลาศกึษาค้นคว้าไมน้่อยกวา่ ๔๕ 

ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกต ิให้มีคา่เทา่กบั ๑ หนว่ยกิต  ระบบทวิภาค 

 

หมวด ๓ 

การลงทะเบียน 

 ข้อ ๑๕ มหาวิทยาลยัจดัให้มีการลงทะเบียนรายวิชาหรือชดุวิชาในแตล่ะภาคการศกึษาโดยมีอาจารย์

ท่ีปรึกษาเป็นผู้แนะนําให้คําปรึกษาและแนะแนวการศึกษาตามแผนการศึกษา และให้เป็นไปตามเอกัตภาพ

ของแตล่ะบคุคล โดยถือข้อปฏิบตัใินการลงทะเบียนดงันี ้

  (๑)  การลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาให้ดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย การ

ลงทะเบียนหลงัวนัท่ีมหาวิทยาลยักําหนดจะต้องชําระคา่ธรรมเนียมตามระเบียบของมหาวิทยาลยัว่าด้วยการ

รับจา่ยเงินคา่ธรรมเนียมการศกึษา 

(๒) การลงทะเบียนหลงัวนัท่ีมหาวิทยาลยักําหนดให้กระทําได้ภายในระยะเวลา เพิ่ม-ถอน

รายวิชาหรือชดุวิชาเทา่นัน้ การลงทะเบียนภายหลงัระยะเวลาเพิ่มถอนจะกระทํามิได้ 

  (๓) การถอนรายวิชาหรือชุดวิชา ภายหลังกําหนดระยะเวลา เพิ่ม - ถอน กระทําได้โดยขอ

ยกเลิกรายวิชาหรือชดุวิชา แตต้่องกระทําก่อนสอบปลายภาคหนึง่สปัดาห์ 

  (๔) ในกรณีท่ีมีความจําเป็น มหาวิทยาลยัอาจประกาศงดการเรียนการสอน หรือจํากดัจํานวน

นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึง่หรือชดุวิชาใดชดุวิชาหนึง่ได้ 

  (๕) การลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาจะสมบูรณ์เม่ือได้ชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทัง้

ย่ืนหลกัฐานการลงทะเบียนรายวิชาหรือชดุวิชาตอ่มหาวิทยาลยัแล้ว 

  (๖) การลงทะเบียนของนกัศกึษาในระบบ 

   (ก) ภาคการศกึษาปกต ินกัศกึษาภาคปกต ิลงทะเบียนได้ไมน้่อยกวา่    ๙ หนว่ยกิต 

และไมเ่กิน ๒๒ หน่วยกิต นกัศกึษาภาคพิเศษลงทะเบียนได้ไมน้่อยกว่า ๙ หน่วยกิต และ    ไมเ่กิน ๑๕ หน่วยกิต 

การลงทะเบียนท่ีน้อยกว่า ๙ หนว่ยกิต ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิ 

   (ข)   ภาคการศกึษาฤดรู้อน นกัศกึษาในระบบภาคปกติและภาคพิเศษลงทะเบียนได้

ไมเ่กิน ๑๐ หนว่ยกิต  

   นกัศกึษาภาคปกติท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศกึษาจะลงทะเบียนเกินกว่า  ๒๒ หน่วยกิตใน

ภาคการศกึษาปกต ิหรือเกินกวา่ ๑๐ หน่วยกิต ในภาคการศกึษาฤดรู้อน และนกัศกึษาภาคพิเศษท่ีคาดว่าจะ

สําเร็จการศกึษาจะลงทะเบียนเกินกวา่ ๑๕ หน่วยกิต ในภาคการศกึษาปกต ิหรือเกินกว่า ๑๐ หนว่ยกิตในภาค

การศกึษาฤดรู้อน ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิ แตท่ัง้นีต้้องไมก่ระทบกระเทือนตอ่มาตรฐานและคณุภาพ

การศกึษา 

   (ค)  สําหรับนักศึกษาไม่เต็มเวลา การลงทะเบียนให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

(๗) การลงทะเบียนการศกึษานอกระบบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 



131 
 

(๘) การลงทะเบียนการศกึษาตามอธัยาศยัให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

  (๙) นกัศกึษาจะลงทะเบียนเรียนปริญญาตรีมากกวา่ ๑ สาขาวิชา หรือได้รับอนญุาตให้ศกึษา

ได้มากกวา่ ๑ ปริญญาในคราวเดียวกนัได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

  (๑๐)   การลงทะเบียนท่ีผิดเง่ือนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนัน้เป็นโมฆะ และรายวิชาหรือชดุ

วิชาท่ีลงทะเบียนผิดเง่ือนไขนัน้ให้ได้รับอกัษร W  

(๑๑)  กรณีท่ีมีโครงการแลกเปล่ียนนกัศกึษาระหว่างสถาบนัอดุมศกึษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะ

ราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือชุดวิชา  ท่ีเปิดสอนใน

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย โดยชําระค่าธรรมเนียมตามระเบียบของ

มหาวิทยาลยั วา่ด้วยการรับจา่ยเงินคา่ธรรมเนียมการศกึษาของมหาวิทยาลยัก็ได้ 

(๑๒) การเพิ่ม-ถอนรายวิชาหรือชดุวิชา ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยั 

  (๑๓)   นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษากับรายวิชาหรือชุดวิชาใดๆ เพ่ือเพิ่มเติม

ความรู้ได้ หากผู้สอนและคณบดีท่ีรายวิชาหรือชดุวิชานัน้สงักดัอยู่อนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยขอคิดผล

การศกึษาได้ ๓ ประการ 

   (ก)   คิดผลการศกึษารายวิชาหรือชดุวิชาเป็น A,  A-,  B+,  B,   B-,  C+, C,    C-,  

D+,  D,  D- และ F ในกรณีนีใ้ห้นําหนว่ยกิตของรายวิชาหรือชดุวิชามาคิดคา่ระดบัคะแนนเฉล่ีย 

   (ข) คิดผลการศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาเป็น S ,U ในกรณีท่ีนักศึกษา   สอบได้ผล

การศกึษา U นกัศกึษาไมต้่องเรียนซํา้ 

(ค) การให้ผลการศกึษาเป็น V  

        (๑) รายวิชาหรือชดุวิชาท่ีลงทะเบียนแบบ V ได้ต้องไมมี่การปฏิบตัิ 

        (๒) รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีลงทะเบียนแบบ V จะนําไปเป็นวิชาบังคับก่อน 

)Prerequisite (ของรายวิชาหรือชดุวิชาตอ่เน่ืองไมไ่ด้ 

 (๓) มหาวิทยาลยัจะไม่นบัหน่วยกิตในการลงทะเบียนรายวิชาหรือชดุวิชาแบบ V แต่

จะลงในใบรายงานผลการศกึษาเป็นอกัษร V เม่ือผู้สอนตรวจสอบเห็นวา่มีเวลาเรียนเพียงพอ 

        (๔)  นักศึกษาไม่จําเป็นต้องสอบ หรือทํากิจกรรมในรายวิชาหรือชุดวิชาท่ี

ลงทะเบียนแบบ V  

            (๕) นกัศกึษาลงทะเบียนรายวิชาหรือชดุวิชาภาษาตา่งประเทศ     แบบ V ไมไ่ด้ 

หมวด ๔ 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ข้อ ๑๖ การวดัผลและประเมินผลการศกึษา 

  (๑)  มหาวิทยาลยัจดัให้มีการวดัผลการศึกษาของรายวิชาหรือชุดวิชาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียน

ภาคการศกึษาละไมน้่อยกวา่หนึง่ครัง้ เม่ือทําการวดัผลรายวิชาหรือชดุวิชาใดครัง้สดุท้ายแล้ว ให้ถือว่าการเรียนการ

สอนนัน้สิน้สดุลง 

  (๒)   นกัศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา

เรียนตามแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีกําหนดของรายวิชาหรือชดุวิชานัน้ จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวดัและการ
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ประเมินผลในรายวิชาหรือชุดวิชานัน้ ทัง้นีเ้ว้นแต่อาจารย์ผู้สอนจะพิจารณาให้สิทธ์ินัน้ ได้รับการวดัและการ

ประเมินผลในรายวิชาหรือชดุวิชานัน้ ทัง้นีเ้ว้นแตอ่าจารย์ผู้สอนจะพิจารณาให้สิทธ์ินัน้ 

  ผู้ไมมี่สิทธ์ิได้รับการประเมินผลเน่ืองจากขาดคณุสมบตัิตามวรรคแรกจะได้รับระดบัคะแนน F 

หรืออกัษร U  

(๒) มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดบัคะแนนและค่าระดบัคะแนนในการวดัและประเมินผลโดย

แบ่งระดบัคะแนนเป็นอกัษรแสดงผลการศึกษา  ๑๒ ระดบั เว้นแตร่ายวิชาหรือชุดวิชาท่ี

กําหนดให้วดัและประเมินผลด้วยอกัษร S หรือ U เป็นระดบัคะแนน ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 (๔) ในกรณีท่ีหลกัสตูรกําหนดให้การประเมินผลในรายวิชาหรือชดุวิชาใดไมมี่ระดบัคะแนน หรือนกัศกึษาร้องขอ               

 

         

 

 

                                    อกัษร       ผลการศกึษา 

                 S          ผลการศกึษาเป็นท่ีพอใจ (Satisfactory) 

                  U          ผลการศกึษาไมเ่ป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory)  

สอบไมผ่า่น 

                            (๕)  การแสดงผลการศกึษาในรายวิชาหรือชุดวิชาท่ีมิได้ประเมินผลการศึกษา หรือไม่มีการ

ประเมินผล ให้แสดงด้วยตวัอกัษร ดงันี ้

                                  อกัษร   ผลการศกึษา 

                          I  ไมส่มบรูณ์ (Incomplete) 

V  ลงทะเบียนในฐานะผู้ เข้าร่วมฟัง (Visiting) 

W       ถอนรายวิชาหรือชดุวิชา (Withdrawn) 

                P     การเรียนการสอนยงัไมส่ิน้สดุ (In progress) 

ระดบัคะแนนตวัอกัษร ผลการศกึษา คา่ระดบัคะแนน 

A ดียอดเย่ียม ๔ 

 A- ดีเย่ียม ๓.๗๕ 

  B+ ดีมาก ๓.๕๐ 

B ดี ๓.๐๐ 

 B- คอ่นข้างดี ๒.๗๕ 

  C+ ปานกลางคอ่นข้างดี ๒.๕๐ 

C ปานกลาง ๒.๐๐ 

 C- ปานกลางคอ่นข้างอ่อน ๑.๗๕ 

  D+ คอ่นข้างอ่อน ๑.๕๐ 

D ออ่น ๑.๐๐ 

D- ออ่นมาก ๐.๗๕ 

F ตก ๐ 
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           (๖) อกัษร I เป็นสญัลกัษณ์แสดงวา่การวดัประเมินผลรายวิชาหรือชดุวิชานัน้      ยงัไม่

สมบรูณ์ การให้อกัษร I   ในรายวิชาหรือชดุวิชาใดกระทําได้ในกรณี 

   (ก) นกัศกึษาไมส่ามารถเข้ารับการวดัผลในรายวิชาหรือชดุวิชานัน้ได้ด้วยเหตสุดุวิสยั

โดยมีหลกัฐานแสดง 

   (ข) อาจารย์ผู้สอน และ/หรือหวัหน้าสาขาวิชาท่ีสอนในรายวิชาหรือ      ชดุวิชาใดเห็น

ควรรอผลการศกึษาท่ีเป็นสว่นหนึง่ของการประเมินผลในรายวิชาหรือชดุวิชานัน้ 

   นกัศกึษาจะต้องดําเนินการเพ่ือแก้อกัษร I เป็นคา่ระดบัคะแนน หรืออกัษร S หรือ U 

ก่อนสอบปลายภาคของภาคการศกึษาปกตถิดัไปอยา่งน้อยสองสปัดาห์ หากพ้นกําหนดดงักล่าวมหาวิทยาลยั

จะเปล่ียนอกัษร I เป็นระดบัคะแนน F หรืออกัษร U  

  (๗)  อกัษร P เป็นสญัลกัษณ์แสดงวา่รายวิชาหรือชดุวิชานัน้ยงัไมมี่การวดัผลประเมินผล ใน

ภาคเรียนท่ีลงทะเบียนยงัมีการเรียนการสอนตอ่เน่ืองอยู ่ให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาหรือชดุวิชาท่ีมหาวิทยาลยั

กําหนด 

  อกัษร P จะถกูเปล่ียนเม่ือได้รับการวดัผลแล้ว ทัง้นีไ้มเ่กินวนัสดุท้ายของกําหนดการสอบ

ปลายภาคประจําภาคการศกึษา ภายใน ๒ ภาคการศกึษาถดัไป หากพ้นกําหนดดงักลา่ว มหาวิทยาลยัจะ

เปล่ียนอกัษร P เป็น ระดบัคะแนน F หรืออกัษร U 

  (๘)  อกัษร W เป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงวา่ 

   (ก) นกัศกึษาได้ยกเลิกรายวิชาหรือชดุวิชาท่ีลงทะเบียนตามเง่ือนไขกําหนดเวลา 

   (ข) การลงทะเบียนผิดเง่ือนไขเป็นโมฆะ 

   (ค) การเรียนไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขโดยดลุยพินิจของอาจารย์ผู้สอนในกรณีของการ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือชดุวิชาแบบร่วมฟัง 

                                           (ง) นกัศกึษาถกูสัง่พกัการศกึษาหรือถกูให้ออก หรือถกูไลอ่อก  ในภาคการศกึษานัน้ 

   (จ) นกัศกึษาลาออกก่อนวนัเร่ิมสอบปลายภาคของภาคการศกึษานัน้   

  (๙) รายวิชาหรือชดุวิชามีผลประเมินเป็นอกัษร S, U, I, P, V, และ W   จะไมถ่กูนํามา

คํานวณหาระดบัคะแนนสะสมเฉล่ีย 

  (๑๐) การนบัหนว่ยกิตสะสมเพ่ือสําเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร 

   (ก) รายวิชาหรือชดุวิชาท่ีนกัศกึษาได้ระดบัคะแนน A,   A-,   B+,   B,  B-, C+,   C,   

C-,  D+,   D,   D-, และอกัษร S  จงึจะนบัหนว่ยกิตของรายวิชาหรือชดุวิชานัน้เป็นหน่วยกิตสะสม โดยไมร่วม

รายวิชาหรือชดุวิชาท่ีต้องเรียนเพิ่มเตมิเพ่ือปรับความรู้ตามมตคิณะกรรมการประจําคณะ 

(ข) รายวิชาหรือชดุวิชาท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนมากกว่าหนึง่ครัง้ให้นบัหนว่ยกิตสะสม

ได้เพียงครัง้เดียว และให้นบัเฉพาะครัง้สดุท้าย ยกเว้นรายวิชาหรือชดุวิชาท่ีมหาวิทยาลยักําหนดให้ลงทะเบียน

ซํา้ได้ และนกัศกึษาลงทะเบียนมากกวา่ ๑ ครัง้ให้นบัหน่วยกิตสะสมได้ทกุครัง้ 

    (ค) นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาหรือชดุวิชาท่ีเทียบเท่ากนัให้นบั    หน่วยกิตสะสม

เฉพาะรายวิชาหนึง่รายวิชาใดหรือชดุวิชาหนึง่ชดุวิชาใดเทา่นัน้ 
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  (๑๑)  มหาวิทยาลัยจะคํานวณค่าระดับคะแนนสะสมเฉล่ียจากหน่วยกิตประจํา   ภาค

การศึกษาและค่าระดบัคะแนนสะสมเฉล่ียของรายวิชาหรือชุดวิชาทัง้หมดท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน และมีการ

วดัผลเป็นระดบัคะแนน 

  (๑๒)  ถ้านกัศกึษาได้คา่ระดบัคะแนนในรายวิชาหรือชุดวิชาใดไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีแต่ละ

หลกัสูตรสาขาวิชากําหนดไว้ นกัศกึษาจะต้องเร่ิมลงทะเบียนรายวิชาหรือชดุวิชานัน้ซํา้อีกจนได้ระดบัคะแนน

เป็นไปตามท่ีหลกัสตูรกําหนด 

  (๑๓)  นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเป็นการ

ชัว่คราว อาจขอโอนหน่วยกิตและผลการเรียนมาประเมินร่วมกบัผลการเรียนในมหาวิทยาลยั 

  รายวิชาหรือชดุวิชาท่ีนกัศกึษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนนัน้จะต้องมีจํานวน

หนว่ยกิต จํานวนชัว่โมงทฤษฎีและปฏิบตัิเทียบเท่ากบัมหาวิทยาลยั ทัง้ในเร่ืองคณุภาพและมาตรฐาน หากไม่

เป็นไปตามนีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจของสาขาวิชาและ/หรือภาควิชา และคณะท่ีนกัศกึษาสงักดั 

  (๑๔) การหาคา่ระดบัคะแนนสะสมเฉล่ีย  

คา่ระดบัคะแนนสะสมเฉล่ียประจําภาคการศึกษา และค่าระดบัคะแนนสะสมเฉล่ีย คิดเป็น

เลขทศนิยมสองตําแหน่งไม่ปัดเศษ รายวิชาหรือชดุวิชาท่ีผลการศึกษาเป็น I ไม่นําหน่วยกิตมารวมหารเฉล่ีย 

การคํานวณหาค่าระดบัคะแนนสะสมเฉล่ีย ให้นําเอาผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดบัคะแนนของทุก

รายวิชาหรือชดุวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนรวมกนัแล้วหารด้วยผลบวกของจํานวนหนว่ยกิตของรายวิชาหรือชดุวิชา        

(๑๕) การเรียนซํา้ 

   (ก) รายวิชาหรือชดุวิชาท่ีได้รับระดบัคะแนน D นกัศกึษาอาจขอเรียนรายวิชาหรือชดุ

วิชานัน้ซํา้ได้ เม่ือได้รับอนมุตัจิากคณบดีท่ีอํานวยการสอนรายวิชาหรือชดุวิชานัน้ 

   (ข)  รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีได้รับระดบัคะแนน F หรือผลการศึกษาท่ีไม่พอใจ (U) ซึ่ง

เป็นรายวิชาหรือชดุวิชาบงัคบัในหลกัสตูร ต้องเรียนซํา้ในรายวิชาหรือชดุวิชานัน้นจนกวา่จะสอบผา่น 

   ในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องเรียนวิชาอ่ืนแทน จะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีท่ี

อํานวยการสอนรายวิชาหรือชดุวิชานัน้ 

  (๑๖)  นกัศึกษาท่ีเรียนครบตามหลกัสูตรแล้ว มีค่าระดบัคะแนนสะสมเฉล่ียไม่ถึง ๒ .๐๐ อาจ

ขอเรียนซํา้รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีได้รับผลการเรียนระดบัคะแนน D หรือเลือกเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาต่าง

สาขาวิชา หรือต่างคณะซึ่งไม่เคยเรียนมาก่อนได้ ในกรณีท่ีเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาต่างคณะจะต้องได้รับ

อนมุตัจิากคณบดีท่ีอํานวยการสอนรายวิชาหรือชดุวิชานัน้ก่อน 

(๑๗)  การอนมุตัผิลและการรายงานผลการศกึษา 

   (ก)  คณบดีเป็นผู้อนมุตัผิลการวดัผลประเมินผลทกุภาคการศกึษาปกติของนกัศกึษา

ภายในคณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 

   (ข)  ให้คณะรายงานผลการอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาภายในคณะให้สภา

วิชาการทราบทกุภาคการศกึษาปกต ิ
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หมวด  ๕ 

การลา การย้ายสาขาวิชา และการพ้นสภาพ 

 ข้อ ๑๗ การลา  

  (๑)  การลาไม่เข้าชัน้เรียน นักศึกษาท่ีมีกิจจําเป็น หรือป่วยไม่สามารถเข้าชัน้เรียนในชัว่โมง

เรียนได้จะต้องย่ืนใบลาต่ออาจารย์ผู้สอน แต่ถ้าลาติดตอ่กนัตัง้แต ่๗ วนัขึน้ไป ให้ย่ืนใบลาตามแบบท่ีคณะ

กําหนดผา่นอาจารย์ท่ีปรึกษา แล้วนําไปขออนญุาตตอ่อาจารย์ผู้สอน 

  (๒) การลาพกัการศกึษา 

   (ก) นกัศกึษาจะขอลาพกัการศกึษาได้ ในกรณีตอ่ไปนี ้

      (๑) ถกูเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 

      (๒)   ได้รับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใด ซึ่ง

มหาวิทยาลยัเห็นสมควรสนบัสนนุ 

       (๓) เจ็บ ป่วย หรือประสบอบุตัเิหต ุ

      (๔)  ไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชา หรือชดุวิชาเรียน หรือลงทะเบียนไม่สมบรูณ์ 

หรือถอนทกุรายวิชาหรือทกุชดุวิชา ท่ีลงทะเบียนเรียนโดยไมไ่ด้รับ     อกัษร W 

      (๕) เหตผุลอ่ืนๆ ท่ีคณะเห็นสมควร 

   รายวิชาท่ีได้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักจะไม่ปรากฎใน

ทะเบียนผลการศกึษา 

   (ข)  การลาพักการศึกษา นกัศึกษาใหม่ไม่มีสิทธ์ิลาพกัการศึกษาในภาคการศึกษา

แรก เว้นแตไ่ด้รับอนมุตัจิากอธิการบดี 

   (ค)  นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องย่ืนใบลาตามแบบของ

มหาวิทยาลัย  พร้อมด้วยหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา หวัหน้าสาขาวิชาและ/หรือ

ภาควิชา ถึงคณบดี เพ่ือพิจารณาอนมุตัแิล้วแจ้งมหาวิทยาลยัทราบ  

   สําหรับนักศึกษาปริญญาท่ีสอง และ /หรือนักศึกษาท่ีมีอายุตัง้แต่ ๒๐  ปีขึน้ไป

สามารถลาพกัการศกึษาได้โดยไมต้่องมีหนงัสือยินยอมจากผู้ปกครอง 

(ง)  นกัศกึษาท่ีลาพกัการศึกษา หรือถูกสัง่พกัการศึกษาตลอดหนึ่ง   ภาคการศึกษา

ปกต ิหรือมากกวา่ ต้องชําระคา่ธรรมเนียมเพ่ือรักษาสถานภาพนกัศกึษาทกุภาคการศกึษาปกต ิ

   (จ) การลาพกัการศกึษาไมว่า่ด้วยเหตใุดๆ ไมเ่ป็นเหตใุห้ขยายระยะเวลาศกึษา 

  (๓)  การลาออก นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาออกให้ย่ืนใบลา พร้อมหนังสือยินยอมจาก

ผู้ปกครองผา่นอาจารย์ท่ีปรึกษาถึงคณบดี เพ่ือเสนอมหาวิทยาลยัอนมุตั ิ

                ข้อ ๑๘ การย้ายสาขาวิชา  

  (๑) การย้ายภายในคณะ ให้ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และ/หรือเง่ือนไขตามประกาศของคณะ 

  (๒) การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนให้เป็นไปตามเง่ือนไขในประกาศของมหาวิทยาลยั 

  (๓) การย้ายสาขาวิชาทัง้ภายในคณะและ/หรือตา่งคณะจะกระทําได้เพียงครัง้เดียว 
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  (๔)  รายวิชาหรือชุดวิชาท่ีได้เรียนแล้วทัง้หมดให้โอนผลการเรียนทุกรายวิชาหรือชุดวิชาและ

นํามาคํานวณคา่ระดบัคะแนนสะสมเฉล่ียในสาขาวิชาใหม่ด้วย 

  (๕)  นกัศึกษาท่ีได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว ต้องดําเนินการโอนผลการเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาท่ีได้

เรียน 

  (๖) การย้ายสาขาวิชาทัง้ในคณะและตา่งคณะจะสมบรูณ์เม่ือได้ชําระคา่ธรรมเนียมการมอบ

ตวัเข้าเป็นนกัศกึษาใหมแ่ละได้รับรหสันกัศกึษาใหมแ่ล้ว 

  นักศึกษาท่ีไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายสาขาวิชาท่ีขอย้ายจะลงทะเบียนตามเง่ือนไขของ

สาขาวิชาเอกนัน้เพ่ือนํามาอ้างเป็นเหตผุลในการขอย้ายเข้าสงักดัสาขาวิชานัน้ๆ ภายหลงัมิได้ 

                  ข้อ ๑๙ สาเหตใุนการพ้นสภาพนกัศกึษา 

                  นกัศกึษาจะพ้นสภาพนกัศกึษาโดยเหตดุงัตอ่ไปนี ้

  (๑) ตาย 

  (๒) ลาออก และได้รับอนมุตัจิากมหาวิทยาลยัแล้ว 

(๓) โอนไปเป็นนกัศกึษาสถาบนัการศกึษาอ่ืน 

  (๔) ไมม่าลงทะเบียนให้เสร็จสิน้ภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลยักําหนด และมิได้ ลาพกัการศกึษา

ภายใน ๓๐ วนั นบัจากวนัเปิดภาคการศกึษาปกต ิ  

                           อธิการบดีอาจอนมุตัใิห้นกัศกึษาท่ีพ้นสภาพกลบัเข้ามาเป็นนกัศกึษาใหม่ได้เม่ือมีเหตผุลอนั

สมควร โดยชําระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนกัศกึษาและคา่ธรรมเนียมการขอคืนสภาพนกัศกึษา แตต้่อง

ขอคืนสภาพนกัศกึษาภายใน ๒ ปี นบัจากวนัท่ีนกัศกึษาพ้นสภาพนกัศกึษา 

  (๕) ถกูลบช่ือออกจากการเป็นนกัศกึษา ตามระเบียบมหาวิทยาลยั วา่ด้วยวินยันกัศกึษา 

  (๖) ได้รับอนมุตัใิห้สําเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร 

  (๗)  ต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแต่ความผิดท่ีเป็นลหุโทษหรือความผิดอนั

ได้กระทําโดยประมาท 

(๘) การพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาอนัเน่ืองมาจากเกณฑ์การวดัผล 

   (ก) นกัศกึษาภาคปกตจิะพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาโดยเหตดุงัตอ่ไปนี ้

         (๑)  ผลการประเมินผลการศึกษาได้ค่าระดบัคะแนนสะสมเฉล่ีย  ต่ํากว่า 

๑.๖๐ เม่ือสิน้ภาคการศกึษาปกตท่ีิสอง นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าศกึษา 

    (๒)  ผลการประเมินผลการศึกษา ได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉล่ียต่ํากว่า  

๑.๘๐ เม่ือสิน้ภาคการศกึษาปกตท่ีิ ๔ ท่ี ๖ ท่ี ๘ ท่ี ๑๐ ท่ี ๑๒ ท่ี ๑๔ และท่ี ๑๖ นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าศกึษา 

    (๓) นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลกัสตูร แตมี่คา่ระดบัคะแนนสะสม

เฉล่ียต่ํากวา่ ๑.๘๐  

    (๔)  ใช้เวลาศึกษาเกิน ๑๖ ภาคการศกึษาปกติกรณีเรียนหลกัสตูร ๔ ปี เกิน 

๒๐ ภาคการศกึษาปกตกิรณีเรียนหลกัสตูร ๕ ปี และเกิน ๘ ภาคการศกึษาปกติกรณีเรียนหลกัสตูรปริญญาตรี 

(ตอ่เน่ือง)             
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                                                (ข)  นกัศกึษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาโดยเหตตุอ่ไปนี ้

                (๑) ผลการประเมินผลการศกึษาได้คา่ระดบัคะแนนสะสมเฉล่ียต่ํากวา่ 

๑.๖๐ เม่ือสิน้ภาคการศกึษาท่ี ๓ นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าศกึษา 

                (๒) ผลการประเมินผลการศกึษา ได้คา่ระดบัคะแนนสะสมเฉล่ีย       ต่ํากว่า 

๑.๘๐ เม่ือสิน้ภาคการศกึษาท่ี ๖ ท่ี ๙ ท่ี ๑๒ ท่ี ๑๕ ท่ี ๑๘ ท่ี ๒๑ และท่ี ๒๔ นบัตัง้แตเ่ร่ิม   เข้าศกึษา 

                (๓)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลกัสูตร แต่ยังมีค่าระดบัคะแนน

สะสมเฉล่ียต่ํากวา่ ๑.๘๐  

                (๔)  ใช้เวลาศึกษาเกิน ๒๔ ภาคการศึกษา กรณีเรียนหลกัสูตร ๔ ปี   เกิน ๑๒ 

ภาคการศกึษา กรณีเรียนหลกัสตูรปริญญาตรี (ตอ่เน่ือง)             

  (๙)   ใช้หลักฐานปลอม หรือแจ้งความเท็จ หรือปกปิดความจริงในการพิจารณารับเข้าเป็น

นกัศกึษา  

ข้อ ๒๐ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนครบตามหลกัสูตรแล้ว แต่ได้รับค่าระดบัคะแนนสะสมเฉล่ียต่ํากว่า 

๒ .๐๐ จะได้รับอนุญาตให้ลงเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาเพิ่มเติมต่อไป  ถ้าคา่ระดบัคะแนนสะสมเฉล่ียต่ํากว่า 

๒.๐๐ ให้นกัศกึษาพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา  

            ข้อ ๒๑ การพ้นสภาพนกัศกึษา 

  (๑)  กรณีนกัศกึษาภาคปกติ ให้งานทะเบียนและวดัผลหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีทํา

หน้าท่ีในลักษณะเดียวกันตรวจสอบและประกาศรายช่ือนกัศึกษาท่ีพ้นสภาพนกัศึกษาตามท่ีกําหนดไว้ใน

ข้อบงัคบันี ้เม่ือสิน้ภาคการศกึษาของภาคการศกึษาปกติ  ผลการศกึษาใน               ภาคการศกึษาฤดรู้อนให้

นําไปรวมกบัผลการศกึษาในภาคการศกึษาปกติถัดไปท่ีนกัศึกษาลงทะเบียน ยกเว้นผู้ ท่ีจบการศกึษาในภาค

การศกึษาฤดรู้อน 

     (๒) กรณีนกัศกึษาภาคพิเศษ ให้งานทะเบียนและวดัผลหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีทํา

หน้าท่ีในลักษณะเดียวกันตรวจสอบและประกาศรายช่ือนกัศึกษาท่ีพ้นสภาพนกัศึกษาตามท่ีกําหนดไว้ใน

ข้อบงัคบันีเ้ม่ือสิน้ภาคการศกึษาทกุภาค 

 

หมวด ๖ 

การเสนอให้สาํเร็จการศึกษา 

 

  ข้อ ๒๒ การขอสําเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด

ดําเนินการขอสําเร็จการศกึษาตามขัน้ตอนท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

 ข้อ ๒๓ ระยะเวลาสําเร็จการศกึษา นกัศกึษาจะสําเร็จการศกึษาได้ต้องมีระยะเวลาศกึษาดงันี ้ 
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  (๑)   หลักสูตรปริญญาตรี( ๔ ปี)สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ

การศกึษาภาคปกต ิ ไมก่่อน ๙ ภาคการศกึษาสําหรับการศกึษาภาคพิเศษท่ีลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่

ก่อน ๑๔ ภาคการศกึษาปกต ิสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ตม็เวลา 

                         (๒)   หลกัสูตรปริญญาตรี ( ๕ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ

การศกึษาภาคปกต ิ ไม่ก่อน ๑๒ ภาคการศกึษาสําหรับการศกึษาภาคพิเศษท่ีลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และ

ไมก่่อน ๑๗ ภาคการศกึษาปกต ิสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ตม็เวลา 

  (๓)  (หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)   สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกต ิ

สําหรับการศกึษาภาคปกติ  ไม่ก่อน ๖ ภาคการศกึษา สําหรับการศกึษาภาคพิเศษท่ีลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 

และไมก่่อน ๘ ภาคการศกึษาปกต ิสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ตม็เวลา 

  (๔) หลกัสตูรปริญญาตรี ซึ่งมีลกัษณะแตกตา่งจาก  (๑)   (๒)   และ (๓) ให้มหาวิทยาลยัทําเป็น

ประกาศเก่ียวกบัเวลาสําเร็จการศกึษา และต้องมีระยะเวลาศกึษาตามลกัษณะของการศกึษาปริญญานัน้ 

 ข้อ ๒๔ เกณฑ์การสําเร็จการศกึษา ผู้ ท่ีสําเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรปริญญาตรี  ต้องมีคณุสมบตัิ

ดงัตอ่ไปนี ้

  (๑)   สอบได้ในรายวิชาหรือชุดวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร ทัง้ในรายวิชาหรือชุดวิชาและ

เง่ือนไขท่ีกําหนดของสาขาวิชานัน้ 

  (๒)  ได้คา่ระดบัคะแนนสะสมเฉล่ียตลอดหลกัสตูรและคา่ระดบัคะแนนสะสมเฉล่ียในวิชาเอก

ไม ่  ต่ํากวา่ ๒.๐๐ และไมมี่รายวิชาหรือชดุวิชาใดได้คา่ระดบัคะแนนเป็น I หรือ P  

  (๓) ไมมี่คา่ธรรมเนียมตา่งๆ หรือเงินอ่ืนๆท่ีค้างชําระตามท่ีมหาวิทยาลยัเรียกเก็บ 

  (๔)  เป็นผู้ มีคณุธรรม จริยธรรม วฒันธรรม และความประพฤติดีอนัเป็นเกียรติและศกัดิ์ของ

นักศึกษา โดยมติคณะกรรมการประจําคณะ ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยทําเป็นประกาศ

มหาวิทยาลยั 

  (๕) มีคณุสมบตัอ่ืินตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

 ข้อ ๒๕ ผู้ สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามข้อ ๒๔ จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ

เพิ่มเตมิดงันี ้

  (๑)   เป็นผู้ สําเร็จการศกึษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนการศกึษาปกติของหลกัสตูร

นัน้ ทัง้นีไ้ม่นบัภาคการศกึษาท่ีได้รับอนมุตัิให้ยกเว้นลาพกัการศกึษา ตามประกาศของมหาวิทยาลยั ทัง้นีโ้ดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 

  (๒) ไมเ่คยมีรายวิชาหรือชดุวิชาใดได้รับระดบัคะแนนต่ํากวา่ C หรือ ๒.๐๐ หรือเทียบเทา่  

(๓) ไมถ่กูลงโทษตดัคะแนนความประพฤตเิกินกวา่ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

  (๔) นกัศกึษาท่ีมีการเทียบวิชาและโอนหนว่ยกิตรายวิชาหรือชดุวิชาจากสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืน

ไมมี่สิทธิได้รับเกียรตนิิยม 
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  (๕)  นกัศึกษาผู้ ท่ีจะได้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัหนึ่งต้องได้ค่าระดบัคะแนนสะสมเฉล่ีย

ตัง้แต ่๓.๗๕ ขึน้ไป 

  (๖)  นักศึกษาท่ีจะได้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดบัสองต้องได้ค่าระดบัคะแนนสะสมเฉล่ีย

ตัง้แต ่๓.๕๐ ขึน้ไป 

  นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี (ตอ่เน่ือง)สามารถรับปริญญาตรีเกียรตินิยมได้ถ้ามีคณุสมบตัิตาม

เกณฑ์การให้ผู้ สําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมครบถ้วนทัง้สองตอน คือ เม่ือศึกษาระดับ

อนปุริญญาหรือเทียบเทา่ และเม่ือศกึษาระดบัปริญญาตรี (ตอ่เน่ือง) 

 ข้อ ๒๖  การให้ปริญญาตรีและปริญญาตรีเกียรตินิยม คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจําคณะ เป็นผู้ เสนอช่ือนกัศึกษาในสงักดัท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ ซึ่งสมควรได้รับ

ปริญญาตรีและปริญญาตรีเกียรตินิยมขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการเพ่ือนําเสนอขออนุมัติต่อสภา

มหาวิทยาลยั 

 

หมวด ๗ 

การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

 

 ข้อ ๒๗ คณุสมบตัขิองผู้ มีสิทธ์ิขอเทียบโอนผลการเรียน 

      (๑) ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องมีคณุสมบตัิตามข้อ ๖ คณุสมบตัิและเง่ือนไขการรับเข้า

เป็นนกัศกึษา 

                  (๒) ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นหรือเคยเป็นนกัศกึษาของสถาบนัการศกึษา

ระดบัอดุมศกึษาหรือเทียบเท่าในหลกัสตูรท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา หรือหนว่ยงานของรัฐท่ีมี

อํานาจตามกฎหมายรับทราบหรือรับรอง 

      (๓) มหาวิทยาลยัโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยัอาจกําหนดคณุสมบตัิอ่ืนๆ ของ

ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนเพิ่มเตมิก็ได้ 

 ข้อ ๒๘ หลกัเกณฑ์การเทียบความรู้และโอนหนว่ยกิตระหวา่งการศกึษาในระบบ 

      (๑) เป็นรายวิชาหรือชดุวิชาหรือกลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชดุวิชาในหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา 

ท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา หรือหนว่ยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับทราบหรือรับรอง 

 รายวิชาท่ีได้รับอนมุตัใิห้โอนหนว่ยกิต ให้บนัทกึผลการเรียนเป็น S  

      (๒) เป็นรายวิชาหรือชดุวิชาหรือกลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชดุวิชาท่ีมีเนือ้หาสาระครอบคลมุไม่

น้อยกวา่สามในส่ีของรายวิชาหรือชดุวิชาหรือกลุม่รายวิชาหรือกลุม่ชดุวิชาท่ีขอเทียบ 

      (๓) เป็นรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชาท่ีสอบไล่ได้ ไม่ต่ํากว่าระดบั

คะแนน C หรือ คา่ระดบัคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเทา่ 

      (๔) นกัศกึษาจะเทียบรายวิชาหรือชดุวิชา หรือกลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชดุวิชาและโอนหน่วย

กิตได้ไมเ่กินสามในส่ีของจํานวนหนว่ยกิตรวมของหลกัสตูรท่ีรับโอน 
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      (๕) รายวิชาหรือชุดวิชา  กลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชาท่ีเทียบโอนจากสถาบนัอุดมศึกษา

อ่ืนจะไมนํ่ามาคํานวณคา่ระดบัคะแนนสะสมเฉล่ีย 

      (๖) นกัศกึษาจะต้องใช้เวลาศกึษาในมหาวิทยาลยัอยา่งน้อย ๑ ปีการศกึษา 

      (๗) ในกรณีท่ีมหาวิทยาลยัเปิดหลกัสตูรใหม่ มหาวิทยาลยัจะเทียบโอนนกัศกึษาเข้าศกึษา

ได้ไม่เกินกว่าชัน้ปีและภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตร   ท่ีได้รับความ

เห็นชอบแล้ว 

 ข้อ ๒๙ หลกัเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศกึษานอกระบบ หรือการศกึษา

ในระบบซึง่ไมมี่องค์กรของรัฐรับทราบหรือรับรองและ/หรือการศกึษาตามอธัยาศยัเข้าสูก่ารศกึษาในระบบ 

      (๑) การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือชดุวิชา  กลุม่รายวิชาหรือกลุม่ชดุวิชาตาม

หลกัสตูรและระดบัการศกึษาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั 

      (๒) วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบโอนความรู้ในแตล่ะรายวิชาหรือชดุวิชา กลุม่รายวิชาหรือ

กลุม่ชดุวิชา และเกณฑ์การตดัสินของการประเมินแตล่ะวิธีให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด โดยความ

เห็นชอบของสภามหาวิทยาลยั 

      (๓) ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไมต่ํ่ากวา่ระดบัคะแนน C หรือคา่ระดบัคะแนน ๒.๐๐ 

หรือเทียบเทา่ จงึจะให้จํานวนหนว่ยกิตของรายวิชาหรือชดุวิชา กลุม่รายวิชาหรือกลุม่ชดุวิชานัน้ แตจ่ะไมใ่ห้

ระดบัคะแนนและไมนํ่ามาคิดคา่ระดบัคะแนนผลการเรียนหรือคํานวณคา่ระดบัคะแนนสะสมเฉล่ีย 

    (๔) การบนัทึกผลการเรียนให้บนัทึกตามวิธีการประเมิน 

      (๕) การเทียบรายวิชาหรือชดุวิชา  กลุม่รายวิชาหรือกลุ่มชดุวิชา จากการศกึษานอกระบบ

หรือการศกึษาในระบบซึง่ไม่มีองค์กรของรัฐรับทราบหรือรับรอง และ/หรือการศกึษาตามอธัยาศยัให้หนว่ยกิต

ได้ไมเ่กินสามในส่ีของจํานวนหนว่ยกิต รวมของหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีท่ีขอเทียบ 

      (๖) นกัศกึษาจะต้องใช้เวลาศกึษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัอยา่งน้อย ๑ ปีการศกึษาสําหรับ

หลกัสตูรปริญญาตรี  

หมวด  ๘ 

การจัดการศกึษาท่ีศูนย์ให้การศกึษา 

 ข้อ ๓๐ มหาวิทยาลยัอาจจดัการศกึษา ณ ศนูย์ให้การศกึษาภายนอกมหาวิทยาลยัได้ โดยจดัทําเป็น

โครงการ และให้แสดงข้อมลู ความต้องการ ศกัยภาพ วิธีการจดัการศกึษา สาขาท่ีเปิดสอนและการบริหาร

จดัการโครงการ ให้จดัทําเป็นประกาศมหาวิทยาลยัโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยั 

 ข้อ ๓๑ ให้มหาวิทยาลยัสนบัสนนุศนูย์ให้การศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้

    (๑) การประชาสมัพนัธ์ศนูย์ให้การศกึษา 

      (๒) พฒันาโสตทศันปูกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ศนูย์เครือข่ายระยะใกล้ ระยะไกล ให้มีมาตรฐานและเพียงพอกบัจํานวนนกัศกึษา 
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      (๓) การให้บริการผา่นสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศนูย์เครือข่ายข้อมลู 

ศนูย์การเรียนรู้ทางอิเลคทรอนิกส์ และสิ่งอํานวยความสะดวกแก่นกัศกึษา เพ่ือค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 

และอาจจะจดัการเรียนการสอนแบบระบบชดุวิชา หรือระบบการศกึษาทางไกลก็ได้ 

 ข้อ ๓๒ ศนูย์ให้การศกึษาอาจจดัการศกึษาในระบบทัง้ในภาคปกต ิและภาคพิเศษ  

 ข้อ ๓๓ การบริหารศนูย์ให้การศกึษา ให้มีคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหารประจํา

ศนูย์ให้การศกึษา   

      (ก) คณะกรรมการอํานวยการ จํานวน ๑๑ คน  ประกอบด้วย 

       (๑) อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ  

       (๒) รองอธิการบดี คดัเลือกกนัเอง จํานวน ๓ คน เป็นกรรมการ 

       (๓) คณบดี คดัเลือกกนัเอง จํานวน ๓ คน เป็นกรรมการ 

       (๔) หวัหน้าศนูย์ให้การศกึษา คดัเลือกกนัเอง จํานวน ๒ คน เป็นกรรมการ 

       (๕) ผู้ อํานวยการกองคลงั เป็นกรรมการ  

    (๖) ผู้ อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เป็นกรรมการและเลขานุการ    (ข) 

คณะกรรมการบริหารประจําศนูย์การศึกษา ประกอบด้วย ประธานศนูย์ให้การศกึษา เป็นประธานกรรมการ 

และให้อธิการบดีแต่งตัง้บุคคลท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการบริหารงานและเลขานุการในแต่ละแห่งตามความ

เหมาะสม จํานวนไมเ่กิน ๖ คน 

  ให้มหาวิทยาลยัแต่งตัง้บุคคลตามวรรคแรก โดยออกเป็นคําสัง่มหาวิทยาลยัตามคําแนะนํา

ของประธานศนูย์ให้การศกึษา 

  ประธานศนูย์ให้การศกึษา หรือประธานจดัการศกึษา อาจเสนอให้อธิการบดีแตง่ตัง้บคุคล

ผู้ ทําหน้าท่ีรองประธานศนูย์ให้การศกึษา หรือไมก็่ได้ และให้อธิการบดีแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานฝ่ายตา่งๆ 

เทา่ท่ีจําเป็น โดยออกเป็นคําสัง่มหาวิทยาลยัของแตล่ะศนูย์ให้การศกึษา 

  คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหารประจําศนูย์ให้การศกึษามีวาระการดํารง

ตําแหนง่สองปี ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากตําแหนง่ก่อนครบวาระ ให้เลือกกรรมการใหมดํ่ารงตําแหนง่แทน

เพียงเทา่กบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผู้ซึง่ตนแทน แตถ้่าวาระการดํารงตําแหนง่เหลืออยูน้่อยกวา่หกสิบวนัจะไม่

ดําเนินการให้มีผู้ ดํารงตําแหนง่แทนก็ได้ 

 ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการอํานวยการ  มีหน้าท่ีดงันี ้

      (๑) วางนโยบายและแผนงานการศกึษา ให้สอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลยั 

      (๒) ควบคมุ ดแูลการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารประจําศนูย์ให้การศกึษา 

      (๓) ให้คําปรึกษา สนบัสนนุแนวทางการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบริหารประจําศนูย์ให้

การศกึษา 

      (๔) ควบคมุมาตรฐานทางวิชาการ 

      (๕) อนมุตัวิงเงินงบประมาณท่ีใช้ในการบริหารการศกึษาของศนูย์ให้การศกึษา 
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      (๖) อนมุตัผิลการศกึษา 

      (๗) แต่งตัง้อนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองหนึ่ง

เร่ืองใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอํานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการ

อํานวยการ 

 ข้อ ๓๕ ให้คณะกรรมการบริหารประจําศนูย์ให้การศกึษา มีอํานาจหน้าท่ี ดงันี ้

      (๑) บริหารงานการจดัการศกึษาของศนูย์ให้การศกึษา ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน

ท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการอํานวยการ 

      (๒) บริหารงานวิชาการของศนูย์ให้การศกึษา การจดัการวดัผล ประเมินผล ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาการ  

      (๓) เสนอรายงานผลการดําเนินงานตอ่คณะกรรมการอํานวยการเพ่ือเสนอตอ่

มหาวิทยาลยั เม่ือสิน้สดุปีการศกึษา 

ข้อ ๓๖ ให้มหาวิทยาลยัแตง่ตัง้อาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษ วิทยากร และผู้ทรงคณุวฒุิท่ีทําหน้าท่ี

สอน บรรยาย ฝึกอบรม และนิเทศการปฏิบตังิานนกัศกึษาของศนูย์ให้การศกึษาแตล่ะแหง่ ตามมาตรฐานและ

ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีกําหนด 

 ข้อ ๓๗ ให้มหาวิทยาลยัดําเนินการในสิ่งตอ่ไปนี ้

      (๑) พฒันาโสตทศันปูกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศศนูย์เครือข่าย

ระยะใกล้ระยะไกล ให้มีมาตรฐานและเพียงพอกบัจํานวนนกัศกึษา  

      (๒) การให้บริการผา่นสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศนูย์เครือขา่ยข้อมลู ศนูย์การ

เรียนรู้ทางอิเลคทรอนิกส์ และสิ่งอํานวยความสะดวกแก่นกัศกึษา เพ่ือค้นคว้าหาความรู้ 

            ประกาศ ณ วนัท่ี   ๒๘   พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑ 

 

                                                (นายกร  ทพัพะรังสี) 

                  นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
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ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐาน 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ท่ีใช้ในปัจจุบนัให้มีความ

เหมาะสมย่ิงขึน้ เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การ

รับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการดําเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ฉะนัน้ อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงให้ออกประกาศ

กระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘” ดงัตอ่ไปนี ้

 

๑. ประกาศกระทรวงศกึษาธิการนี ้เรียกวา่ “เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘” 

๒.ให้ใช้ประกาศกระทรวงนีสํ้าหรับหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีทกุสาขาวิชา ท่ีจะเปิดใหม่และหลกัสตูร

เก่าท่ีจะปรับปรุงใหม่ของสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศใน

ราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก 

       ๓.๑ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเร่ือง“เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.

๒๕๔๒” ลงวนัท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

       ๓.๒ ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์ระดบัต้น 

พ.ศ.๒๕๓๙” ลงวนัท่ี ๔ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

      ๓.๓ ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ระดบั

วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๙” ลงวนัท่ี ๔ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

      ๓.๔ ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ระดบั

วิชาชีพ (ตอ่เน่ือง ๒ ปี) พ.ศ. ๒๕๓๙” ลงวนัท่ี ๔ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๔. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร มุ่งให้มีความสมัพนัธ์สอดคล้องกบัแผนพฒันาการศกึษา

ระดบัอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอดุมศกึษา ปรัชญาของสถาบนัอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการ

และวิชาชีพของสาขาวิชานัน้ ๆ โดยมุ่งเน้นการผลิตบณัฑิตให้มีความรอบรู้ ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ

สามารถนําไปประยกุต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสงัเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.siamganesh.com/all_gods/new/garuda/garuda3.jpg&imgrefurl=http://www.siamganesh.com/garuda.html&usg=__g7G8N1lBntg9FN7psbuPMixm_jU=&h=404&w=369&sz=64&hl=en&start=3&zoom=1&tbnid=eaxiFUkO0VWC4M:&tbnh=124&tbnw=113&ei=cazyTpvMEtHKrAe7-eXLDw&prev=/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91+%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&hl=en&sa=N&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.siamganesh.com/all_gods/new/garuda/garuda3.jpg&imgrefurl=http://www.siamganesh.com/garuda.html&usg=__g7G8N1lBntg9FN7psbuPMixm_jU=&h=404&w=369&sz=64&hl=en&start=3&zoom=1&tbnid=eaxiFUkO0VWC4M:&tbnh=124&tbnw=113&ei=cazyTpvMEtHKrAe7-eXLDw&prev=/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91+%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&hl=en&sa=N&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1�
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หมัน่แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถตดิตอ่ส่ือสารกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดี รวมทัง้ให้เป็นผู้ มีคณุธรรมและ

จริยธรรม 

๕. ระบบการจดัการศกึษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศกึษาแบง่ออกเป็น ๒ ภาค  

       สถาบนัอดุมศกึษาท่ีจดัการศกึษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตรุภาค ให้ถือแนวทาง  ดงันี ้

      ระบบไตรภาค ๑ ปีการศกึษาแบง่ออกเป็น ๓ ภาคการศกึษาปกติ ๑ ภาคการศกึษาปกติ มี

ระยะเวลาศกึษาไมน้่อยกวา่ ๑๒ สปัดาห์ 

      ระบบจตรุภาค ๑ ปีการศึกษาแบง่ออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศกึษาปกต ิ มี

ระยะเวลาศกึษาไมน้่อยกวา่ ๑๐ สปัดาห์ 

      สถาบนัอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานัน้ 

รวมทัง้รายละเอียดการเทียบเคียงหนว่ยกิตกบัระบบทวิภาคไว้ในหลกัสตูรให้ชดัเจนด้วย 

๖. การคดิหนว่ยกิต 

     ๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชัว่โมงตอ่ภาค

การศกึษาปกต ิให้มีคา่เทา่กบั ๑ หนว่ยกิตระบบทวิภาค 

     ๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบตั ิท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกติ ให้

มีคา่เทา่กบั ๑ หนว่ยกิตระบบทวิภาค 

     ๖.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกต ิ

ให้มีคา่เทา่กบั ๑ หนว่ยกิตระบบทวิภาค 

     ๖.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลาทําโครงงานหรือ

กิจกรรมนัน้ ๆ ไมน้่อยกวา่ ๔๕ ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกต ิให้มีคา่เทา่กบั ๑ หนว่ยกิต ระบบทวิภาค 

๗. จํานวนหนว่ยกิตรวมและระยะเวลาการศกึษา 

      ๗.๑ หลกัสตูรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิตใช้เวลา

ศกึษาไม่เกิน ๘ ปีการศกึษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๒ ปีการศกึษาสําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไมเ่ตม็เวลา 

     ๗.๒ หลกัสตูรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจํานวนหนว่ยกิตรวมไมน้่อยกวา่ ๑๕๐ หน่วยกิตใช้เวลาศกึษา

ไม่เกิน ๑๐ ปีการศกึษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๕ ปีการศกึษาสําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไมเ่ตม็เวลา 

     ๗.๓ หลกัสตูรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิต 

ใช้เวลาศกึษาไมเ่กิน ๑๒ ปีการศกึษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไมเ่กิน ๑๘ ปีการศกึษา สําหรับ

การลงทะเบียนเรียนไมเ่ตม็เวลา 

     ๗.๔ หลกัสตูรปริญญาตรี (ตอ่เน่ือง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิตใช้เวลา

ศกึษาไม่เกิน ๔ ปีการศกึษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๖ ปีการศกึษาสําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไมเ่ตม็เวลา 
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       หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) จะต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของหลกัสตูรปริญญาตรี และจะต้อง

สะท้อนปรัชญาและเนือ้หาสาระของหลกัสตูรปริญญาตรีนัน้ ๆ โดยครบถ้วนและให้ระบคํุาว่า “ตอ่เน่ือง” ใน

วงเล็บตอ่ท้ายช่ือหลกัสตูร 

       ทัง้นี ้ให้นบัเวลาศกึษาจากวนัท่ีเปิดภาคการศกึษาแรกท่ีรับเข้าศกึษาในหลกัสตูรนัน้ 

๘. โครงสร้างหลกัสตูร ประกอบด้วยหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี 

โดยมีสดัสว่นจํานวนหนว่ยกิตของแตล่ะหมวดวิชา ดงันี ้

       ๘.๑ หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป หมายถึง วิชาท่ีมุง่พฒันาผู้ เรียนให้มีความรอบรู้อยา่งกว้างขวาง มีโลก

ทศัน์ท่ีกว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้ อ่ืน และสงัคม เป็นผู้ ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตผุล สามารถ

ใช้ภาษาในการติดตอ่ส่ือสารความหมายได้ดี มีคณุธรรม ตระหนกัในคณุค่าของศิลปะและวฒันธรรมทัง้ของ

ไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยู่ในสงัคมได้เป็น

อยา่งดี 

       สถาบนัอดุมศกึษาอาจจดัวิชาศกึษาทัว่ไป ในลกัษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลกัษณะบรูณาการ

ใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนือ้หาวิชาท่ีครอบคลมุสาระของกลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์  มนษุยศาสตร์ ภาษา และ

กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ ในสดัสว่นท่ีเหมาะสม เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของวิชาศกึษาทัว่ไป โดย

ให้มีจํานวนหนว่ยกิตรวมไมน้่อยกวา่ ๓๐ หนว่ยกิต 

       อนึง่ การจดัวิชาศกึษาทัว่ไปสําหรับหลกัสตูรปริญญาตรี (ตอ่เน่ือง) อาจได้รับการยกเว้นรายวิชาท่ี

ได้ศกึษามาแล้วในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูหรือระดบัอนปุริญญา ทัง้นีจํ้านวนหน่วยกิตของรายวิชา

ท่ีได้รับการยกเว้นดงักล่าว เม่ือนบัรวมกบัรายวิชาท่ีจะศกึษาเพิ่มเติมในหลกัสตูรปริญญาตรี (ตอ่เน่ือง) ต้องไม่

น้อยกวา่ ๓๐ หนว่ยกิต 

       ๘.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้านวิชาพืน้ฐานวิชาชีพและวิชาชีพท่ีมุ่ง

หมายให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบตังิานได้ โดยให้มีจํานวนหนว่ยกิตรวม ดงันี ้

                  ๘.๒.๑ หลกัสตูรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม ไม่น้อยกว่า 

๘๔ หนว่ยกิต 

                  ๘.๒.๒ หลกัสตูรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 

๑๑๔ หนว่ยกิต 

                 ๘.๒.๓ หลกัสตูรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม

ไมน้่อยกวา่ ๑๔๔ หนว่ยกิต 

                  ๘.๒.๔ หลกัสตูรปริญญาตรี (ตอ่เน่ือง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ รวมไม่น้อย

กวา่ ๔๒ หนว่ยกิต 

      สถาบนัอดุมศกึษาอาจจดัหมวดวิชาเฉพาะในลกัษณะวิชาเอกเด่ียว วิชาเอกคู ่ หรือวิชาเอกและ

วิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่

น้อยกวา่ ๑๕ หนว่ยกิต ในกรณีท่ีจดัหลกัสตูรแบบวิชาเอกคูต้่องเพิ่มจํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า 

๓๐ หนว่ยกิต และให้มีจํานวนหนว่ยกิตรวมไมน้่อยกวา่ ๑๕๐หนว่ยกิต 
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       ๘.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาท่ีมุ่งให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามท่ีตนเอง ถนดัหรือ

สนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีโดยให้มีจํานวนหน่วย

กิตรวมไมน้่อยกวา่ ๖ หนว่ยกิต 

       สถาบนัอดุมศกึษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปหมวดวิชา

เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กบันกัศกึษาท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีสามารถวดัมาตรฐานได้  ทัง้นี ้    

       นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรและ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบตัิท่ีดี

เก่ียวกบัการเทียบโอน ของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

๙. จํานวนและคณุวฒุิของอาจารย์   ต้องมีอาจารย์ประจําหลกัสตูรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศกึษา

ตามหลกัสตูรนัน้ ซึ่งมีคณุวุฒิตรงหรือสมัพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า ๕ คน    และในจํานวนนัน้

ต้องเป็นผู้ มีคณุวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  อยา่งน้อย ๒  คน ทัง้นี ้  อาจารย์ประจําในแตล่ะหลกัสตูรจะเป็นอาจารย์ประจํากว่า ๑ หลกัสตูร

ในเวลาเดียวกนัไมไ่ด้ 

๑๐. คณุสมบตัขิองผู้ เข้าศกึษา 

       ๑๐.๑ หลกัสตูรปริญญาตรี (๔ ปี ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๖ ปี)     จะต้องเป็นผู้ สําเร็จการศกึษา

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่ 

       ๑๐.๒ หลกัสตูรปริญญาตรี (ตอ่เน่ือง) จะต้องเป็นผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชัน้สงูหรือเทียบเท่า หรือระดบัอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรของ

ทบวงมหาวิทยาลยัหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอนปุริญญา 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๑. การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒  หน่วยกิต ใน

แตล่ะภาคการศกึษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 

ในแตล่ะภาคการศกึษาปกต ิสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ตม็เวลา    และจะสําเร็จการศกึษาได้ดงันี ้

        ๑๑.๑ หลกัสตูรปริญญาตรี (๔ ปี) สําเร็จการศกึษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศกึษาปกติสําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไมก่่อน ๑๔ ภาคการศกึษาปกต ิสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ตม็เวลา 

        ๑๑.๒ หลกัสตูรปริญญาตรี (๕ ปี) สําเร็จการศกึษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศกึษาปกติสําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไมก่่อน ๑๗ ภาคการศกึษาปกต ิสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ตม็เวลา 

        ๑๑.๓ หลกัสตูรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) สําเร็จการศกึษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศกึษา

ปกต ิสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา    และไม่ก่อน ๒๐ ภาคการศกึษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน

ไมเ่ตม็เวลา 

         ๑๑.๔ หลกัสตูรปริญญาตรี (ตอ่เน่ือง) สําเร็จการศกึษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศกึษาปกติสําหรับ

การลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไมก่่อน ๘ ภาคการศกึษาปกต ิสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ตม็เวลา 

    สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดรู้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต หาก

สถาบนัอดุมศกึษาใดมีเหตผุลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจํานวนหน่วยกิต แตกตา่งไปจากเกณฑ์
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ข้างต้นก็อาจทําได้ แตท่ัง้นีต้้องไม่กระทบกระเทือนตอ่มาตรฐานและคณุภาพการศกึษา ทัง้นี ้ต้องเรียนให้ครบ

ตามจํานวนหนว่ยกิตตามท่ีระบไุว้ในหลกัสตูร 

๑๒. เกณฑ์การวดัผลและการสําเร็จการศกึษา ให้สถาบนัอดุมศกึษากําหนดเกณฑ์การวดัผล เกณฑ์

ขัน้ต่ําของแตล่ะรายวิชา และเกณฑ์การสําเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร โดยต้องเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตท่ี

กําหนดไว้ในหลกัสตูร และต้องได้ระดบัคะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า 

จงึถือวา่เรียนจบหลกัสตูรปริญญาตรี 

         สถาบันอุดมศึกษาท่ีใช้ระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ท่ีแตกต่างจากนีจ้ะต้อง

กําหนดให้มีคา่เทียบเคียงกนัได้ 

๑๓. ช่ือปริญญา สถาบนัอุดมศกึษาท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และ

อกัษรยอ่สําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ช่ือปริญญาตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกานัน้ในกรณีท่ีปริญญาใดยงั

มิได้กําหนดช่ือไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีท่ีสถาบนัอุดมศกึษาใดไมมี่การตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

ปริญญาในสาขาวิชา และอกัษรย่อสําหรับสาขาวิชา ให้ใช้ช่ือปริญญาตามหลกัเกณฑ์การกําหนดช่ือปริญญา 

ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษากําหนด 

๑๔. การประกนัคณุภาพของหลกัสตูร ให้ทกุหลกัสตูรกําหนดระบบการประกนัคณุภาพของหลกัสตูร

ให้ชดัเจน ซึง่อยา่งน้อยประกอบด้วยประเดน็หลกั ๔ ประเดน็ คือ 

         ๑๔.๑ การบริหารหลกัสตูร 

            ๑๔.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

            ๑๔.๓ การสนบัสนนุและการให้คําแนะนํานกัศกึษา 

            ๑๔.๔ ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 

๑๕. การพฒันาหลกัสตูร ให้ทกุหลกัสตูรมีการพฒันาหลกัสตูรให้ทนัสมยั แสดงการปรับปรุงดชันีด้าน

มาตรฐานและคณุภาพการศกึษาเป็นระยะ ๆ อยา่งน้อยทกุ ๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพ่ือพฒันาหลกัสตูรอย่าง

ตอ่เน่ืองทกุ ๕ ปี 

๑๖. ในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัติามแนวทางดงักลา่วได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบตัินอกเหนือจากท่ี

กําหนดไว้ในประกาศนี ้ให้อยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการการอดุมศกึษาท่ีจะพิจารณาและให้ถือคําวินิจฉัย

ของคณะกรรมการการอดุมศกึษานัน้เป็นท่ีสดุ 

                        ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๑ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

                      อดิศยั โพธารามิก 

                    รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ 
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ภาคผนวก ง 

คําสัง่แตง่ตัง้อาจารย์ประจําหลกัสตูร 
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ภาคผนวก จ  

ประวตัแิละผลงานอาจารย์ประจําหลกัสตูร 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจาํหลักสูตร 

 

1. ช่ือ – นามสกุล     Mr. Samuel   Forkner 

 

2. ตาํแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์  

 

3. เลขท่ีประจาํตาํแหน่ง  สังกัด วิทยาเขตศาลายา นครปฐม   

 

สัญญาจ้างเลขท่ี  ลงวันท่ี     สังกัด   

๐๑๑/๒๕๕๗   ๒๒ กนัยายน ๒๕๕๗  วิทยาเขตศาลายา นครปฐม  

 

4. คุณวุฒ ิ

ระดบัปริญญา  สาขาวิชา ปีท่ีสําเร็จการศกึษา  สถาบนัท่ีสําเร็จการศกึษา   

Master of Arts     Film and Video   A.D. 2000               Savannah College of Art and Design, 

                 International University for the Arts 

ระดบัปริญญา  สาขาวิชา ปีท่ีสําเร็จการศกึษา            สถาบนัท่ีสําเร็จการศกึษา 

Bachelor of Science  Geology   A.D. 1992                   University of Tennessee, Knoxville 

 

5. ผลงานทางวิชาการ academic achievements 

Director, The Argument (2012), Office of the Energy Regulatory Commission, Bangkok 

Feature cartoon editor, Thus Have I Heard (2011), Thailand 

Cinematography and Editing, Theater for the Love of Reading (2008), TK Park, 

Mahasarakam, Thailand 

Instructor, Teenagers searching the Dhamma for a better direction for Media (2007), Office 

of the Basic Education Commission, Thailand 

Lighting director, Visakhapunnami, Kamma (2006), The Tourism Authority of Thailand, 

Bangkok 

Cinematography and Editing, Khon, Thailand’s Masked Dance (2006), Presentation for 

Independent Television, Bangkok 

Post-production director, Accomplishments of the Office of Tourism Promotion (2005), The 

Office of Tourism Promotion, Bangkok 

Video Artist, Golden Kinnaree Awards (2005), Queen Sirikit Convention Center, Bangkok 

Video artist, promotional event for Deutch Bank at the German Embassy (2004), Bangkok 

Cinematography and editing, Seagulls at Samut Prakan (2004), independent documentary, 
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Thailand 

Motion-picture editor, informational video for the Office of the National Council of Women of 

Thailand (2004) 

Video artist, St. Francis Xavier Reunion in Honor of Her Majesty the Queen (2004), 

Thailand 

Motion-picture editor, Tourism Authority of Thailand's party for ambassadors of foreign 

countries (2003), Bangkok 

Cinematography and lighting, White Sand & the Story of Us (2003), for Grammy 

Entertainment, Bangkok 

Post-production director, Street Music Videos (2002), Aurora Event Managers, Thailand 

Cinematography and editing, Seub Nakhasathien, The Wild Forest of my Dreams (2002), 

Thailand 

Post-production director, Landfill Management and Planing (2001), Pollution Control 

Department, the Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand 

Cinematography and editing, Children of Water (2000), International Centre for Diahrreal 

Disease Research, Bangladesh 

 

6. ผลงานด้านการบริหาร / การสอนในอดีต (ถ้ามี) administrative achievements/previous teaching 

 

 Thammasat University, Faculty of Journalism and Mass Communication: 

  BJM 270 Film Studies, BJM 400 Communication Technology, BJM 459 Message 

Design for Communication, BJM 330 Radio and Television, BJM 491 Special Projects 

Rangsit University, Faculty of Digital Art, Department of Computer Art: 

  DGA 132 Film Theory and Production, DGA 225 Sound Design, DGA 224 Creative 

Art for Computer, DGA 120 Contemporary Art, CPA 330 Scriptwriting and Storyboarding, VIS 

315Motion Picture and Video Production, CPA 231 Digital Video, CPA 213 Introduction to Video 

and Multimedia 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจาํหลักสูตร 

 

1.    ช่ือ – นามสกุล              นายพิสณฑ์  สวุรรณภกัดี 

 

2. ตาํแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

 

3. เลขท่ีประจาํตาํแหน่ง             สังกัด วิทยาเขตศาลายา นครปฐม 

        สัญญาจ้างเลขท่ี  ลงวันท่ี          สังกัด 

      ๕๖๐๘๐๗๐๐๓๐       ๒ กนัยายน ๒๕๕๖     วิทยาลยัการภาพยนตร์ ศลิปะการแสดงและส่ือใหม ่                                                                                                         

4. คุณวุฒิ  

ระดับปริญญา       สาขาวิชา       ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา       สถาบันท่ีสาํเร็จ

การศึกษา 

                       นศ.ม.               การภาพยนตร์และภาพนิ่ง        พ.ศ. 2556        จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

                       นศ.บ.           ศลิปะการแสดง         พ.ศ.  2550        มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 

5. ผลงานทางวิชาการ   

 

6. ผลงานด้านการบริหาร / การสอนในอดีต (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจาํหลักสูตร 

 

1.    ช่ือ – นามสกุล              นางสาวอารีรัตน์     ใจประดบั 

 

2. ตาํแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

 

3. เลขท่ีประจาํตาํแหน่ง             สังกัด วิทยาเขตศาลายา  นครปฐม 

 สัญญาจ้างเลขท่ี  ลงวันท่ี          สังกัด  

        ๕๖๐๖๐๗๐๐๐๕ ๓ มิถนุายน ๒๕๕๖ วิทยาลยัการภาพยนตร์ ศลิปะการแสดงและส่ือใหม ่                                                                                                       

4.  คุณวุฒิ   

ระดับปริญญา         สาขาวิชา ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา    สถาบันท่ีสาํเร็จการศึกษา 

M.A. (Master of Arts)        Documentary Practice A.D. 2001     Brunel University, UK 

                 ว.บ.  เทคโนโลยีการโทรทศัน์และวิทยกุระจายเสียง         พ.ศ. 2548     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลธญับรีุ 

 

5.        ผลงานทางวิชาการ  

 - ตีพิมพ์บทความวิชาการเร่ือง “Analysis of Patterns in TV Commercials that Recognize NGO 

Image” ใน International Journal of Science and Research (IJSR) in Volume 3 Issue 4 เดือนเมษายน 

2557 

 - นําเสนอผลงานวิจยัเร่ือง  “Analysis of Patterns in TV Commercials that Recognize NGO 

Image” ในการประชมุวิชาการระดบันานาชาต ิICCFMS: International Conference on Communication, 

Film and Media Sciences ท่ีกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ วนัท่ี 26-27 พฤษภาคม 2557  

 - นําเสนอผลงานวิจยัเร่ือง “Experimental Film Class: Watbangkapom School, Samut 

Songkhram" ในการประชมุวิชาการระดบันานาชาต ิICCMS: International Conference on 

Communication and Media Studies ท่ีเมืองอิสตนับลู ประเทศตรุกี วนัท่ี 30-31 กรกฎาคม 2557  

 - นําเสนอผลงานวิจยัเร่ือง “An Effective TV Commercial to encourange non-profit organization 

image” ในการประชมุวิชาการระดบันานาชาต ิIJAS: International Journal of Arts and Sciences 

Conference 2014 ท่ีเมืองไฟรบวก ประเทศเยอรมนี วนัท่ี 2-5 ธนัวาคม 2557 

 

6.       ผลงานด้านการบริหาร / การสอนในอดีต (ถ้ามี) 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจาํหลักสูตร 

 

1.   ช่ือ – นามสกุล              นางสาวศภุรดา ประภาวงค์ 

 

2. ตาํแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

 

3. เลขท่ีประจาํตาํแหน่ง             สังกัด วิทยาเขตศาลายา นครปฐม 

        สัญญาจ้างเลขท่ี  ลงวันท่ี             สังกัด 

        ๕๖๐๓๐๗๐๐๐๗    ๑ เมษายน ๒๕๕๖      วิทยาลยัการภาพยนตร์ ศลิปะการแสดงและส่ือใหม ่      

                                                                                                    

4. คุณวุฒิ  

ระดับปริญญา        สาขาวิชา       ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา       สถาบันท่ีสาํเร็จ

การศึกษา 

นศ.ม.   ส่ือสารการแสดง พ.ศ.2552  จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

ศศ.บ.    ภาษาองักฤษ  พ.ศ.2550  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ว.บ.                      ภาพยนตร์และภาพถ่าย   พ.ศ.2549            มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

5. ผลงานทางวิชาการ   

- งานวิจยัเร่ืองการพฒันาการทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืนบ้านไผห่ชู้าง จงัหวดันครปฐม 

- งานวิจยัเร่ืองการศกึษาประสิทธิภาพของการส่ือสารด้วยส่ือใหมเ่พ่ือการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์

ในรูปแบบคลิปแอบถ่าย 

- ตีพิมพ์บทความวิชาการเร่ือง “E-Tourism for Baan Pihuchang as s Cultural Tourism 

Destination” ใน International Journal of Science and Research (IJSR) in Volume 2 Issue 12 

เดือนธนัวาคม 2556 

- ตีพิมพ์บทความวิชาการเร่ือง “Study of Set Up Candid Clips via New Media Effectiveness” ใน 

International Journal of Science and Research (IJSR) in Volume 3 Issue 4 เดือนเมษายน 2557 
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- นําเสนอผลงานวิจยัเร่ือง “การทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืนท่ีบ้านไผห่ชู้าง จงัหวดันครปฐม” ในการประชมุวิชาการ

ระดบันานาชาต ิCAPToR Conference on Tourism, Hospitality and Business 2014 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วนัท่ี 21 มีนาคม 2557 

- นําเสนอผลงานวิจยัเร่ือง “Baan Pihuchang, Cultural Sustainable Tourism Resource" ในการประชมุ

วิชาการระดบันานาชาต ิThe Enhancement to World-Class University Conference มหาวิทยาลยัราชภฏั

สวนสนุนัทา วนัท่ี 24-25 เมษายน 2557 

- นําเสนอผลงานวิจยัเร่ือง “Set Up Candid Clips Effectiveness" ในการประชมุวิชาการระดบั

นานาชาต ิICCFMS: International Conference on Communication, Film and Media Sciences 

ท่ีกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ วนัท่ี 26-27 พฤษภาคม 2557  

- นําเสนอผลงานวิจยัเร่ือง “Effects of Using Set Up Candid Clip via New Media" ในการประชมุ

วิชาการระดบันานาชาต ิICCMS: International Conference on Communication and Media 

Studies ท่ีเมืองอิสตนับลู ประเทศตรุกี วนัท่ี 30-31 กรกฎาคม 2557  

- นําเสนอผลงานวิจยัเร่ือง “Effectiveness in Communication via New Media in the Form of Candid 

Clip” ในการประชมุวิชาการระดบัชาต ิมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา วนัท่ี 20-21 พฤศจิกายน 2557 

- นําเสนอผลงานวิจยัเร่ือง “Feedback Using Set Up Candid Clips as New Media” ในการประชมุ

วิชาการระดบันานาชาต ิIJAS: International Journal of Arts and Sciences Conference 2014 ท่ี

เมืองไฟรบวก ประเทศเยอรมนี วนัท่ี 2-5 ธนัวาคม 2557 

- นําเสนอผลงานวิจยัเร่ือง “การส่ือสารด้วยส่ือใหมใ่นรูปแบบคลิปแอบถ่าย" ในการประชมุวิชาการ

ระดบัชาต ิมหาวิทยาลยัพายพั Payap University Research Symposium 2015 วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 

2558 

 

6. ผลงานด้านการบริหาร / การสอนในอดีต (ถ้ามี) 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจาํหลักสูตร 

 

1.    ช่ือ – นามสกุล              นายต้นฝน  ทรัพย์นิรันดร์   

 

2. ตาํแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

3. เลขท่ีประจาํตาํแหน่ง            สังกัด วิทยาเขตศาลายา นครปฐม 

        สัญญาจ้างเลขท่ี  ลงวันท่ี          สังกัด 

        ๕๕๑๐๐๗๐๑๓๘ ๙ ตลุาคม ๒๕๕๕    วิทยาลยัการภาพยนตร์ ศลิปะการแสดงและส่ือใหม ่                                                                                                         

4. คุณวุฒิ  

        ระดับปริญญา สาขาวิชา            ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา             สถาบันท่ีสาํเร็จการศึกษา 

M. A.(Master of Arts) Filmmaking and media    A.D.2011  Sheffield Hallam University  

  

5. ผลงานทางวิชาการ   

-  ผลงานภาพยนตร์สัน้ 

-  Jitaleela (2009) 

- Inbeween (2010) 

- Self - Portrait (2010) 

- With heart and fever (2011) 

- In the dark (2011) 

 

6. ผลงานด้านการบริหาร / การสอนในอดีต (ถ้ามี) 
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